
T
radycyjnie Âwi´to Ziemniaka odby-

wa si´ w Stanis∏awowie Pierwszym

w pierwszà niedziel´ paêdziernika.

Jest wspania∏à okazjà do z∏o˝enia podzi´-

kowaƒ za tegoroczne zbiory i prac´ rolni-

ków, zaprezentowania kompozycji do˝yn-

kowych i po prostu dobrej zabawy.

Pi´kna pogoda by∏a jednym z elementów,

które zach´ci∏y wielu ludzi do sp´dzenia ca-

∏ego dnia na Êwi´cie.

UroczystoÊç rozpocz´∏o wciàgni´cie

na maszt flagi gminnej przez so∏tysów z so-

∏ectw zaanga˝owanych w przygotowanie

Êwi´ta. Podczas mszy Êwi´tej polowej re-

prezentanci so∏ectw z∏o˝yli na r´ce ksi´dza

proboszcza barwne kompozycje darów pól,

∏àk i lasów.

Nast´pnie gospodarze terenu oraz zapro-

szeni goÊcie rozpalili tradycyjne ognisko.

Przy p∏onàcym ogniu, w którym piek∏y si´

ziemniaki, do póênych godzin wieczornych

gromadzili si´ uczestnicy Êwi´ta. Na rozle-

g∏ym terenie znajdowa∏y si´ liczne straga-

ny. Ka˝dy móg∏ skosztowaç pysznej gro-

chówki, zupy koperkowej, kiszki ziemnia-

czanej, ciast gospodyƒ wiejskich oraz wy-

graç gad˝ety gminne w konkursie organi-

zowanym w namiocie promocyjnym

urz´du gminy.

Podczas Êwi´ta gminna komisja wr´czy-

∏a nagrody uczestnikom konkursu na

naj∏adniejszy ogród przydomowy, wyró˝-

niono równie˝ uczestników zmagaƒ kuli-

narnych – na najsmaczniejsze ciasto i naj-

smaczniejszà potraw´ z ziemniaków. Tu

wa˝ne by∏y g∏osy publicznoÊci, która wy-

biera∏a najlepsze wyroby.

Na scenie wystàpi∏y lokalne zespo∏y wo-

kalne: M∏odzie˝ 50 +, Józefinki, Piena Vo-

ce oraz ToBeUp. Coroczna kartoflada,

czyli rywalizacja sprawnoÊciowa z ziem-

niakami w tle, zgromadzi∏a przed scenà t∏u-

my dopingujàcej publicznoÊci. Równie

wielkie emocje wzbudzi∏y zmagania 5 par,

które ubiega∏y si´ o miano najwa˝niejszych

postaci Êwi´ta. Po og∏oszeniu wyników

przez jury nastàpi∏a koronacja i tym sposo-

bem mamy nowego Króla i Królowà Ziem-

niaka 2011. Na tradycyjne potrawy ziem-

niaczane i po raz pierwszy zup´ koperko-

wà z pietruchà przepis zdradzili gospodarze

uroczystoÊci. Zainteresowanie nie tylko

najm∏odszych ch∏opców wzbudzi∏y pokazy

ochotniczych stra˝y po˝arnych. Swoich sta-

∏ych ju˝ fanów przyciàgnà∏ przed scen´ lo-

kalny zespó∏ AVANS. Gwiazda wieczoru

zespó∏ MILANO podgrza∏ atmosfer´ i za-

ch´ci∏ do taƒca. Zapowiedzianà niespo-

dziankà dla mieszkaƒców by∏y barwne lam-

piony, które wspólnie puÊciliÊmy do nieba.

Takie Êwi´to to doskona∏e zakoƒczenie

sezonu, mile sp´dzony czas z rodzinà

i znajomymi. Zapraszamy ju˝ za rok!

� Anita Madej
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PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w paêdzierniku 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
•  4 paêdziernika 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 11 paêdziernika 2011 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 18 paêdziernika 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 25 paêdziernika 2011 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w paêdzierniku 2011 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 11 i 25 paê-
dziernika 2011 r. od godz. 16.00

fotorelacja z uroczystoÊci 
strona 4–5

2 paêdziernika był długo wyczekiwanà przez mieszkaƒców Gminy Niepor´t Êwiàtecznà niedzielà. 

GMINNE DO˚YNKI – Âwi´to Ziemniaka GMINNE DO˚YNKI – Âwi´to Ziemniaka 
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W Y D A R Z E N I A

Urzàd Gminy Niepor´t
zaprasza mieszkaƒców

zameldowanych na terenie
gminy, którzy ukoƒczyli 65 lat, 

na BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
PRZECIWKO GRYPIE. 

Szczepienia realizowane sà w SP ZOZ w Nie-
por´cie, ul. PodleÊna 4. 
Warunkiem wykonania szczepienia jest dostar-
czenie w dniu jego realizacji zaÊwiadczenia
od lekarza o braku przeciwskazaƒ do szczepie-
nia w danym dniu. Na szczepienie nale˝y zgło-
siç si´ z dowodem osobistym.

Z A D B A J  O  Z D R O W I E

W zwiàzku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej
na terenie gminy Niepor´t, obsługiwanej przez pojazdy ZTM oraz przewoêników

lokalnych, Urzàd Gminy Niepor´t w terminie do 21 paêdziernika 
PRZYJMUJE UWAGI MIESZKA¡CÓW W FORMIE PISEMNEJ, ZŁO˚ONE W KANCELARII

URZ¢DU LUB NA ADRES E-MAIL: urzàd@nieporet.pl.
Obecnie roczny koszt połàczeƒ komunikacyjnych, realizowanych przez ZTM

i przewoêników lokalnych, oraz dowozy uczniów do szkół, to dla gminy wydatek
ok. 2 mln zł. Dodatkowe wydatki na komunikacj´ oznaczałyby koniecznoÊç rezygnacji

z realizacji np. zadaƒ inwestycyjnych. 
Uwagi mieszkaƒców b´dà rozpatrywane (wspólnie z ZTM), w miar´ posiadanych

Êrodków finansowych w bud˝ecie gminy, w trakcie ustalania ewentualnych zamian
komunikacyjnych, wprowadzanych w ˝ycie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

ZGŁOÂ 
UWAGI

UroczystoÊç otwarcia zgromadzi∏a

uczniów, nauczycieli, rodziców oraz

zaproszonych goÊci. W przeci´ciu

wst´gi uczestniczyli wójt Maciej Ma-

zur, zast´pca wójta Alicja Soko∏owska,

radni Zenobia So∏tys, Anna GrzeÊkie-

wicz i Jaros∏aw Kawka, so∏tys Niepo-

r´tu Halina Okoƒska, dyrektor GZO

Henryka Galas, dyrektor szko∏y Edyta

KuÊ oraz ksiàdz Jacek Turek, który tak-

˝e dokona∏ poÊwi´cenia placu zabaw.

Uczniowie przedstawili radosny pro-

gram artystyczny, przygotowany spe-

cjalnie na t´ okazj´. A gdy mo˝na ju˝

by∏o wejÊç na spr´˝ystà, bezpiecznà

wyk∏adzin´, dzieci przypuÊci∏y praw-

dziwy szturm na kolorowe wie˝e z po-

destami, rury stra˝ackie, mostki i zje˝-

d˝alnie. Urzàdzenia zabawowe wr´cz

zach´cajà do wspinaczki i pokonywa-

nia przeszkód. Na budow´ placu zabaw

gmina uzyska∏a dofinansowanie w wy-

sokoÊci 115,5 tys. z∏, stanowiàce 50%

poniesionych kosztów, z rzàdowego

programu MEN „Radosna Szko∏a”.

Reszt´ kosztów pokry∏a z w∏asnego bu-

d˝etu. � BW

Wn´trze hali basenowej wykoƒczone

zosta∏o w pastelowych barwach. Pod-

wieszona pod sufitem konstrukcja

z kolorowych listew, którà mo˝-

na porównaç do t´czy, wspó∏gra ko-

lorystycznie ze wstawkami na Êcia-

nach. Przez du˝e okna wlewa si´

do Êrodka s∏oneczne Êwiat∏o. Wan-

na z hydromasa˝em ustawiona zosta-

∏a przy Êcianie z kolorowych luksfe-

rów. Ju˝ teraz wn´trze sprawia bar-

dzo przyjazne wra˝enie. 

Wzd∏u˝ niecki basenu sportowego

(szeÊciotorowej, o wymiarach 25 m

x 12,5 m i g∏´bokoÊci od 130 do 180

cm), która jest teraz oczyszcza-

na z kurzu, ustawione zosta∏y rz´dy

siedzeƒ dla 100-osobowej widowni.

Zamontowana zosta∏a zje˝d˝alnia Êli-

makowa. Basen rekreacyjny w pe∏ni

zas∏uguje na swojà nazw´. Znajduje

si´ w nim le˝anka z hydromasa˝em

dla 6 osób, bicze do masa˝u karku

– wàski i szeroki oraz gejzer podwod-

ny. Ca∏oÊç podÊwietlajà podwodne

reflektory. Zrelaksowaç si´ b´dzie

mo˝na równie˝ w suchej saunie, któ-

ra jednorazowo pomieÊci 8 osób.

Obecnie prowadzony jest rozruch

technologiczny urzàdzeƒ baseno-

wych: wentylacji, pomp, stacji uzdat-

niania wody.

Trwajà równie˝ prace wokó∏ bu-

dynku – siana jest trawa i montowa-

ne ogrodzenie.

Otwarcie basenu planowane jest

na prze∏omie I i II kwarta∏u 2012 roku. 

� BW

BASEN nabrał barw
Wspó∏prac´ partnerskà ze s∏owackim

Stra∂zske rozwijamy od 2005 roku. Pod-

czas oficjalnych wizyt samorzàdowcy

dzielà si´ doÊwiadczeniami z zakresu

dzia∏alnoÊci gospodarczej, spo∏ecznej

i kulturalnej. Tym razem odwiedzili

nas: Vladimír Dunajcák – Primator, czy-

li Burmistrz Miasta Stra∂zske, Radni

Miasta: Eva Lacová i Kamil Hajducko

oraz Peter Kicinka. W sobot´ w∏odarze

ze S∏owacji zwiedzili najwi´ksze inwe-

stycje na terenie gminy, m.in.: basen

sportowy w Stanis∏awowie Pierwszym,

Przedszkole w Zegrzu Po∏udniowym

oraz Szko∏´ Podstawowà w Izabelinie.

W programie znalaz∏ si´ tak˝e wyjazd

do Warszawy i wizyta w jednym z naj-

wi´kszych planetariów w Europie,

mieszczàcym si´ w Centrum Nauki Ko-

pernik. GoÊcie obejrzeli równie˝ pokaz

multimedialny w Parku Fontann na Pod-

zamczu, który bardzo im si´ podoba∏.

W ramach wymiany doÊwiadczeƒ w za-

kresie kultury delegacja ze Stra∂zske

uczestniczy∏a w gminnych do˝ynkach

w Stanis∏awowie Pierwszym. Wójt Ma-

ciej Mazur zaprosi∏ goÊci do wspólnego

udzia∏u w tradycyjnych obchodach. S∏o-

wacy pomagali przy rozpaleniu ogniska,

wzi´li równie˝ udzia∏ w konkursie

na Króla i Królowà Ziemniaka. Dzi´ki

zdolnoÊciom plastycznym tegorocznà

Królowà zosta∏a Eva Lacová – radna

Miasta Stra∂zske, która dosta∏a pi´knà ko-

ron´ zdobionà s∏onecznikami. W ponie-

dzia∏ek rano wizyta dobieg∏a koƒca i go-

Êcie udali si´ w drog´ powrotnà.

� A.Madej

ZGŁOÂ 
UWAGI

W budynku basenu w Stanisławowie Pierwszym trwajà prace
wykoƒczeniowe i rozruch technologiczny urzàdzeƒ. 
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SZKOŁA jeszcze bardziej radosna

Od 30 wrzeÊnia najmłodsi uczniowie szkoły Podstawowej 
im. B. Tokaja w Niepor´cie cieszà si´ z pi´knego placu zabaw,
który powstał w ramach rzàdowego programu „Radosna Szkoła”.

W piàtek 30 wrzeÊnia
na zaproszenie wójta
Macieja Mazura zawitała
do gminy Niepor´t delegacja
z partnerskiego Miasta
Stra∂zske ze Słowacji.

WIZYTA z partnerskiego miasta Stra∂zske
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SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH PO UKONSTYTUOWANIU

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej w Gminie Niepor´t

SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WYBORY DO SEJMU i SENATU RP
9 paêdziernika 2011 r.

INFORMACJA dla mieszkaƒców Zegrza Południowego
Informujemy, ˝e została zmieniona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Zegrzu Południowym.

W zwiàzku z powy˝szym mieszkaƒcy Zegrza Południowego głosujà 
w Domu Kultury przy ul. Osiedle Wojskowe 13. 

Lokal wyborczy b´dzie czynny w godz. 7.00–21.00.

INFORMACJA dla mieszkaƒców Izabelina i Stanisławowa Pierwszego
Informujemy, ˝e została zmieniona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Izabelinie.

W zwiàzku z powy˝szym mieszkaƒcy Izabelina i Stanisławowa Pierwszego głosujà w Szkole Podstawowej im.
Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie ul. Szkolna 1. 

Lokal wyborczy b´dzie czynny w godz. 7.00–21.00.

Numer Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
obwodu
głosowania

1. Sołectwo Niepor´t  Szkoła Podstawowa Nr 1 
z wyłàczeniem Osiedla Głogi im. Bronisława Tokaja

w Niepor´cie 
ul. Dworcowa 9

2. Sołectwa: Aleksandrów Gimnazjum 
oraz Osiedle Głogi  im. Bohaterów
– cz´Êç sołectwa Niepor´t Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 16 D

3. Sołectwa: Izabelin Szkoła Podstawowa 
i Stanisławów Pierwszy im. Batalionu Saperów 

KoÊciuszkowskich 
w Izabelinie 
ul. Szkolna 1
(lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

4. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa 
im. Wojska Polskiego 
w Białobrzegach 
ul. Wojska Polskiego 21

5. Sołectwa: Beniaminów Szkoła Podstawowa 
i Wólka Radzymiƒska im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 

w Wólce Radzymiƒskiej 
ul. Szkolna 79

6. Sołectwa: Kàty W´gierskie OÊrodek Kultury  
i Rembelszczyzna w Kàtach W´gierskich

ul. KoÊcielna 22
7. Sołectwa: Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa 

i Józefów im. Wandy Chotomskiej 
w Józefowie 
ul. Szkolna 62 
(lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

8. Sołectwa: Stanisławów Drugi OÊrodek Kultury 
i Wola Aleksandra w Stanisławowie Drugim 

ul. Wolska 71A
9. Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury 

w Zegrzu Południowym 
ul. Osiedle Wojskowe 13

1. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 1
w NIEPOR¢CIE
z siedzibà w Szkole Podstawowej

Nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja, 

ul. Dworcowa 9

1) Anio∏kowski Krzysztof

2) Ch´ciƒska Bogumi∏a Zofia

– przewodniczàcy

3) Arciszuk Katarzyna

4) Marzec Joanna Dorota

5) Pietrucha Monika

6) Popiƒska Ewa Marzena

– z-ca przewodniczàcego

7) Wróbel Ewelina Maria

2. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 2
w NIEPOR¢CIE 
z siedzibà w Gimnazjum

im. Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym 

ul. Jana Kazimierza 16D

1) Jamka Irmina

2) Jamka Izabela – przewodniczàcy

3) Koperska Martyna

4) Krajewska Jolanta 

5) Madej Anita El˝bieta

6) Powa∏a Mariola Agnieszka

7) Wrzesieƒ Tomasz Jan 

– z-ca przewodniczàcego

3. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 3
w IZABELINIE
z siedzibà w Szkole Podstawowej im.

Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich 

w Izabelinie, ul. Szkolna 1

1) Banaszek Ewelina – przewodniczàcy

2) Domos∏awska-Zieliƒska Barbara

Gra˝yna

3) Kostro Daniel 

– z-ca przewodniczàcego

4) Popiƒska Monika Patrycja

5) Turska Marta Ewa

6) Zaremba Tomasz

7) Zielonka Dorota Danuta

4. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 4
w BIA¸OBRZEGACH
z siedzibà w Szkole Podstawowej im.

Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach,

ul. Wojska Polskiego 21

1) Kulesza Aneta

2) ¸ukasiuk Agata

3) Powa∏a-Nawrocka W∏adys∏awa

4) Roguska Zofia

5) Âliwa Jadwiga

6) Âwitalski Rados∏aw – przewodniczàcy

7) Wojcieszek Ma∏gorzata 

– z-ca przewodniczàcego

5. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 5 w WÓLCE
RADZYMI¡SKIEJ
z siedzibà w Szkole Podstawowej

im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej,

ul. Szkolna 79

1) Bartkiewicz Bo˝ena 

– z-ca przewodniczàcego

2) Majewski Janusz

3) Pa∏aszewska Paulina Marta

4) Pluta Izabela

5) Poczta-Szulejewska Danuta

6) Roguska Ewa Anna 

– przewodniczàcy

7) Zieliƒski Mariusz Roman

6. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 6 
w KÑTACH 
W¢GIERSKICH
z siedzibà w OÊrodku Kultury 

w Kàtach W´gierskich,

ul. KoÊcielna 22

1) Gajda Magdalena

2) Galas Paulina

3) Kawka Monika Beata 

– z-ca przewodniczàcego

4) Kostro Beata

5) Paterek Rafa∏

6) P∏ocharski Tomasz

7) Wróbel Dariusz Jan 

– przewodniczàcy

7. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 7 
w JÓZEFOWIE
z siedzibà w Szkole Podstawowej

im. Wandy Chotomskiej w Józefowie,

ul. Szkolna 62

1) Bielski Andrzej 

– z-ca przewodniczàcego

2) Brynda Adriana Agnieszka

3) Kostro Marcin Pawe∏

4) Popiƒska Paulina Laura

5) S∏awiƒski Maciej Stanis∏aw

– przewodniczàcy

6) Spyt Aneta

7) Sucharska Ewa

8. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 8
w STANIS¸AWOWIE 
DRUGIM
z siedzibà w OÊrodku Kultury

w Stanis∏awowie Drugim,

ul. Wolska 71A

1) Gaszewska Jadwiga

2) Kos Ma∏gorzata

3) Kosakiewicz Monika Hanna

– przewodniczàcy

4) P∏ocharski Zbigniew Dionizy

5) Staniszewski Jakub 

– z-ca przewodniczàcego

6) Stromecka Danuta

7) Witkowska Katarzyna

9. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 9 
w ZEGRZU PO¸UDNIOWYM
z siedzibà w OÊrodku Kultury 

w Zegrzu Po∏udniowym,

ul. Osiedle Wojskowe 13

1) Drabczyk Halina

2) Jacyna Izabela

3) Mataczyƒska Krystyna

– przewodniczàcy

4) P∏ocharski Marcin

5) Soubhieh Ewelina

6) Witkowski Krzysztof

7) Wierzbowska Mariola 

– z-ca przewodniczàcego

WYBORY PARLAMENTARNE 2011WYBORY PARLAMENTARNE 2011
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GMINNE DO˚YNKI – Âwi´to 
Do˝ynkowe dary ustawione zosta∏y przed o∏tarzem Wspólne rozpalenie do˝ynkowego ogniska Stoisko promocyjne Urz´du Gminy obfitowa∏o w atrakcje 

P∏ywajàce kule by∏y prawdziwà atrakcjà festynu Pokazy OSP Stoisko z najlepszymi wyrobami cukierniczymi, które upiek∏y mieszkanki gminy

Wystàpi∏ zespó∏ M∏odzie˝ 50+ ze Stanis∏awowa Drugiego Ciekawy program estradowy przyciàga∏ widzów Józefinki z so∏tysem Józefowa bawi∏y publicznoÊç

ToBeUp spowodowa∏ t∏ok przed estradà ZdolnoÊci plastyczne przyda∏y si´ w walce o tytu∏ Królowej i Króla Ziemniaka A oto Królowa i Król Ziemniaka 2011

F O T O R E L A C J A
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Ziemniaka 
ArtyÊci z zespo∏u UTI zorganizowali dla dzieci Êwietnà zabaw´ Ranczo Bena cz´stowa∏o plackami ziemniaczanymi Gminna Komisja nagrodzi∏a uczestników konkursu na naj∏adniejszy ogród

Najlepsza zabawa przy zespole Avans Wr´czone zosta∏y nagrody mistrzom kuchni Koncert zespo∏u Milano – gwiazdy wieczoru

Oficjalne powitanie goÊci Âwi´ta Ziemniaka ZaÊpiewa∏ zespó∏ Piena Voce

Zabawy plastyczne z warzywami i owocami Zacne grono gotowa∏o z Maciejem zup´ koperkowà

Konkurencje kartoflady wymaga∏y du˝ej zr´cznoÊci
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–– SSttaarrttuujjee  PPaann  ppoonnoowwnniiee  ww wwyybboorraacchh

ddoo SSeejjmmuu..  PPoo∏∏kknnàà∏∏  jjuu˝̋  PPaann  bbaakkccyyllaa

ppoolliittyykkii??

– Raczej nie, mijajàca kadencja Sejmu

uÊwiadomi∏a mi, ˝e sprawy najwa˝-

niejsze z mojego punktu widzenia

dziejà si´ nie tam, na sejmowej sali,

ale tu, jak to si´ brzydko mówi

– „na dole”. W Sejmie uchwaliliÊmy

sporo potrzebnych ludziom ustaw, sà-

dz´, ˝e ta kadencja zamyka si´ pozy-

tywnym bilansem. W nowej kadencji

b´dà nowe projekty i nowe wyzwania.

Natomiast sprawy ludzi, czy to poje-

dynczych osób, czy wi´kszych grup,

które zg∏asza∏y si´ na dy˝ury do mo-

jego biura, pozostajà jeszcze w du˝ej

cz´Êci nie pozamykane. W ludzkich

sprawach nie ma granicy pomi´dzy

kadencjami – one toczà si´ w∏asnym

trybem, warto je dokoƒczyç, spróbo-

waç pomóc tym, którzy si´ do mnie ze

swoimi problemami zg∏osili. To w∏a-

Ênie najbardziej motywuje mnie

do ponownej walki o mandat poselski.

–– NNiieeddaawwnnoo  oopprroowwaaddzzaa∏∏  PPaann  ppoo sseejj--

mmiiee  ssoo∏∏ttyyssóóww  zz nnaasszzeeggoo  ppoowwiiaattuu..  

– Tak, to by∏a bardzo udana wyprawa.

W drodze ludzie ∏atwo nawiàzujà

kontakty, a dobre kontakty pomi´dzy

wszystkimi szczeblami w∏adzy sà

bardzo wa˝ne. Staram si´ wspó∏pra-

cowaç ze wszystkimi, którzy chcà

coÊ zrobiç dla swoich spo∏ecznoÊci,

dla swoich ma∏ych ojczyzn. Wiele

razy zabiega∏em wraz z w∏adzami

samorzàdowymi o wa˝ne dla nas

sprawy, takie jak molo w Niepor´-

cie czy opaska kanalizacyjna Zale-

wu Zegrzyƒskiego. Podczas tej wy-

cieczki mia∏em okazj´ pos∏uchaç

so∏tysów, zacz´∏y si´ rysowaç plany

wspó∏pracy, nie by∏o to na pewno

ostatnie takie spotkanie.

–– CCoo  oobbiieeccuujjee  PPaann  wwyybboorrccoomm??

– Sk∏adanie obietnic nie jest mojà spe-

cjalnoÊcià. Podobnie jak udzia∏

w „wielkiej” polityce. Mog´ powie-

dzieç tyle, ˝e podczas poprzednich

czterech lat przyjà∏em na dy˝urach

poselskich ponad czterysta osób,

mia∏em ponad trzysta ró˝nego ro-

dzaju interwencji, wiele ludzkich

spraw ruszy∏o dzi´ki temu do przo-

du. Stara∏em si´ bardzo ÊciÊle

wspó∏pracowaç z samorzàdami,

otwieraç samorzàdowcom drzwi

pewnych wa˝nych gabinetów, zabie-

ga∏em o rozwój ka˝dej z gmin w na-

szym powiecie, dzi´ki naszym wspól-

nym wysi∏kom wiele uda∏o si´ zro-

biç. Wiele jeszcze przed nami

– sprawy komunikacji zbiorowej

w ca∏ym regionie podwarszawskim,

jakoÊç pi´knego miejsca, jakim jest

Zalew Zegrzyƒski, to sà chyba

na dziÊ najwa˝niejsze wyzwania.

Mamy szans´ na szpital w powiecie

legionowskim, to dla mnie o wiele

wa˝niejsze ni˝ wielka polityka.

Od tego sà inni. Mnie przede wszyst-

kim chodzi o dobro moich sàsiadów,

równie˝ sàsiadów z powiatu legio-

nowskiego.

–– DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Red

ROZMAWIAMY z Zenonem Durkà o...

Udzielanie ulg w sp∏acie podatków jest, co
do zasady traktowane jako jedna z form
pomocy udzielanej podatnikom przez
paƒstwo lub gmin´.
Do podatników nie b´dàcych przedsi´bior-

cami zastosowanie ma od 1 wrzeÊnia 2005 r.

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna-

cja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8,

poz. 60 z póên. zm.) – przepis art. 67a § 1

natomiast do podatników prowadzàcych

dzia∏alnoÊç gospodarczà przepis art. 67b § 1.

Organ podatkowy, zgodnie z art. 67a Or-

dynacji podatkowej, mo˝e udzieliç ulg

w postaci: odroczenia terminu p∏atnoÊci
podatku lub roz∏o˝enia zap∏aty podatku
na raty; odroczenia lub roz∏o˝enia na ra-
ty zap∏aty zaleg∏oÊci podatkowej; umorze-
nia zaleg∏oÊci podatkowej lub odsetek
za zw∏ok´, w przypadkach uzasadnionych

wa˝nym interesem podatnika lub interesem

publicznym. PodkreÊliç przy tym nale˝y, ̋ e

poza stwierdzeniem „wa˝nym” ustawowe

przes∏anki udzielenia ulgi nie zosta∏y przez

ustawodawc´ sprecyzowane. Wypracowany

przez orzeczenia sàdów administracyjnych

oraz wyra˝any w licznym piÊmiennictwie

model rozumienia poj´ç „wa˝ny interes po-

datnika”, „interes publiczny” wskazuje, ˝e

w odniesieniu do wa˝nego interesu podat-

nika chodzi o dokonanie oceny w oparciu

o kryteria zobiektywizowane, a nie samo su-

biektywne przeÊwiadczenie samego zainte-

resowanego.

Zasada równoÊci podatników (sprawiedli-

woÊç opodatkowania) przemawia za tym,

aby pomoc danemu wnioskodawcy nie pro-

wadzi∏a do nadmiernego uprzywilejowania

okreÊlonych podatników wzgl´dem grup

osób znajdujàcych si´ w analogicznej sytu-

acji oraz danych kategorii podatników

wzgl´dem innych grup.1 Dyrektywy ustawo-

we nakazujà organom podatkowym dokonaç

oceny danej sprawy tylko po wszechstron-

nym i wnikliwym rozwa˝eniu ca∏okszta∏tu

materia∏u dowodowego, poprzedzonym wy-

czerpujàcym zebraniem materia∏u dowodo-

wego oraz dok∏adnym wyjaÊnieniem

wszystkich okolicznoÊci faktycznych.2

U˝ycie przez ustawodawc´ ogólnych

zwrotów: „wa˝ny interes podatnika”, „inte-

res publiczny” stwarza koniecznoÊç dokona-

nia przez organ szerokiej oceny ró˝nych

wartoÊci.3

Uznaje si´, ˝e wa˝ny interes podatnika

dotyczy ochrony powszechnie aprobowa-

nych spo∏ecznie wartoÊci, przyjmujàc, ˝e

szczególne miejsce w tej hierarchii zajmu-

je ˝ycie i zdrowie ludzkie. Mieszczà si´

w tym przypadku wszelkie nadzwyczajne

okolicznoÊci, które wystàpi∏y niezale˝nie

od podatnika, w nast´pstwie których nie jest

on w stanie uregulowaç nale˝noÊci podatko-

wych. Przyk∏adowo, gdy zagro˝ona jest eg-

zystencja podatnika i jego rodziny, a nie po-

siada Êrodków pieni´˝nych na zap∏at´ ca∏ej

kwoty podatku. Podobnie w sytuacji, gdy

w razie pobrania podatku nastàpi∏oby znacz-

ne os∏abienie zdolnoÊci firmy do funkcjono-

wania na rynku (czyli tzw. zdolnoÊci gospo-

darczej). Organ podatkowy b´dzie wi´c bra∏

pod uwag´ powo∏ywanie si´ przez podatni-

ka na takie okolicznoÊci jak ci´˝ka choroba

lub z∏y stan zdrowia, utrata pracy lub mo˝-

liwoÊci zarobkowych czy zdarzenia o cha-

rakterze katastrofy, takie jak np. po˝ar, po-

wódê. Najcz´Êciej wskazywana przez po-
datników trudna sytuacja finansowa
sama w sobie nie mo˝e byç uzna-
na za przes∏ank´ umo˝liwiajàcà zastoso-
wanie ulgi tj. wyjàtku od zasady p∏acenia
podatków. W przeciwnym razie prowadzi-

∏oby to do absurdu. Zawsze bowiem ulga

w zap∏acie zobowiàzania podatkowego jest

w interesie (faktycznym) podatnika. W re-

zultacie ka˝dy podatnik znajdujàcy si´

w trudnej sytuacji majàtkowej spe∏nia∏by

przes∏ank´ przyznania ulgi na warunkach

przez siebie wskazanych. Dlatego wa˝ne

jest wykazanie nadzwyczajnoÊci sytuacji,

w której si´ znalaz∏ podatnik.5

Ustalenie przez organ podatkowy kwestii

istnienia przes∏anki „interesu publicznego”

wià˝e si´ z koniecznoÊcià wa˝enia relacji

w dwóch p∏aszczyznach: jednà p∏aszczyzn´

tworzy zasada, jakà jest terminowe p∏acenie

podatków w pe∏nej wysokoÊci, drugà

– wyjàtek od zasady, polegajàcy na zastoso-

waniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ

w danym przypadku winien ustaliç, co jest

korzystniejsze z punktu widzenia interesu

publicznego (dochodzenie nale˝noÊci czy te˝

zastosowanie ulgi). Organ podatkowy, usta-

lajàc istnienie „interesu publicznego” nie

mo˝e abstrahowaç od innych wartoÊci

wspólnych dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa jak

sprawiedliwoÊç, zasady etyki, zaufanie

do organów paƒstwa itp.5 Przyk∏adowo wy-

stàpi on, gdy zap∏ata podatku spowoduje nie-

mo˝noÊç wyp∏aty wynagrodzeƒ bàdê ko-

niecznoÊç grupowych zwolnieƒ w zak∏adzie

pracy.

Trudno te˝ uznaç, ˝e w interesie publicz-

nym le˝y odstàpienie od wyra˝onej w art. 84

Konstytucji RP zasady równoÊci i po-

wszechnoÊci opodatkowania przez zastoso-

wanie ulgi w sytuacji, gdy podatnik posia-

da zdolnoÊci zarobkowe lub w perspektywie

uzyskania dochodów w przysz∏oÊci (cho-

cia˝by poprzez sprzeda˝ lub wynajem nie-

ruchomoÊci odziedziczonych) mo˝e zap∏a-

ciç zobowiàzanie podatkowe choçby w póê-

niejszym czy d∏u˝szym okresie czasu.

Szanse uzyskania ulgi w postaci umorzenia

sà wi´c niewielkie, ograniczone do osób w naj-

trudniejszej sytuacji ˝yciowej.

� E.Gera, Dzia∏ Podatków i Windykacji
1 Z. Ofiarski, Prawo podatkowe 2008, s.190; tak˝e K.

Radzikowski, Zasady podejmowania i kontroli sàdo-

wej decyzji w sprawie umorzenia zaleg∏oÊci podatko-

wych w Êwietle uznania administracyjnego, „Kwar-

talnik Prawa Publicznego” 2006 nr 4, s.153,
2 Wyrok NSA z 23 kwietnia 1999 r. III SA 2292/98,
3 Wyrok WSA w Gliwicach ISA/Gl 906/09.
4 Wyrok WSA w Krakowie z 9 kwietnia 2010 r.,

I SA/Kr 706/09, LEX nr 584656,
5 Wyrok WSA w Gliwicach ISA/Gl 906/09.

KIEDY mo˝na udzieliç ulgi w spłacie podatku?

XIV sesja Rady Gminy Niepor´t

14 wrzeÊnia 2011 roku w Urz´dzie Gminy, odbyła si´ XIV sesja Rady Gminy Niepor´t,
obrady której poprowadził Przewodniczàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski.

Podczas sesji Rada Gminy podj´∏a

m.in. nast´pujàce uchwa∏y (wszyst-

kie uchwa∏y publikowane sà na stro-

nie www.bip.niepor´t.pl):

– uchwa∏à nr XIV/73/2011 Rada

Gminy ustali∏a zasady usytuowa-

nia miejsc sprzeda˝y i podawania

napojów alkoholowych na terenie

gminy Niepor´t, stanowiàc ˝e:

punkty sprzeda˝y i podawania na-

pojów alkoholowych nie mogà

byç usytuowane w odleg∏oÊci

mniejszej ni˝:

1) 50 metrów od:

a) obiektów sportowych;

b) obiektów kultu religijnego;

c) cmentarzy parafialnych;

d) jednostek wojskowych;

e) przystanków koƒcowych in-

frastruktury komunikacji pu-

blicznej i p´tli autobusowych;

2) 100 metrów od:

a) szkó∏ podstawowych;

b) gimnazjum;

c) przedszkoli.

– uchwa∏à nr XIV/74/2011 Rada

Gminy powo∏a∏a Rad´ Spo∏ecznà

SP ZOZ w Niepor´cie na cztero-

letnià kadencj´ w nast´pujàcym

sk∏adzie:

1) Pawe∏ Skowroƒski – Przewodni-

czàcy – przedstawiciel Wójta

Gminy Niepor´t,

2) Jolanta Grzybowska – przedstawi-

ciel Wojewody Mazowieckiego,

3) Marzena Bielawska – przedsta-

wiciel Rady Gminy,

4) Barbara Kwieciƒska – przedsta-

wiciel Rady Gminy,

5) Halina Powa∏a – przedstawiciel

Rady Gminy,

6) Janusz Rembelski – przedstawi-

ciel Rady Gminy.

– uchwa∏à nr XIV/75/2011 Rada

Gminy uchwali∏a, zgodnie z prze-

pisami ustawy o przeciwdzia∏aniu

przemocy w rodzinie Gminny Pro-

gram Przeciwdzia∏ania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie w Gminie

Niepor´t na lata 2011–2015, majà-

cy na celu umo˝liwienie podejmo-

wania dzia∏aƒ na rzecz przeciw-

dzia∏ania przemocy w rodzinie

w szczególnoÊci w ramach pracy

w zespole interdyscyplinarnym.

Program Przeciwdzia∏ania Prze-

mocy Gminy Niepor´t ma charak-

ter d∏ugofalowy i obejmuje la-

ta 2011 – 2015. W miar´ potrzeb

i sytuacji spo∏ecznej zadania Pro-

gramu mogà ulegaç zmianom

i udoskonaleniom.

Zespó∏ Interdyscyplinarny tworzà

przedstawiciele jednostek organiza-

cyjnych pomocy spo∏ecznej, Gmin-

nej Komisji Rozwiàzywania Proble-

mów Alkoholowych, policji, oÊwia-

ty, zdrowia oraz organizacji

pozarzàdowych. Zespó∏ Interdyscy-

plinarny mo˝e tworzyç grupy robo-

cze w celu rozwiàzywania proble-

mów zwiàzanych z wystàpieniem

przemocy w rodzinie. Obs∏ug´ orga-

nizacyjno-technicznà Zespo∏u Inter-

dyscyplinarnego zapewnia Gminny

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Nie-

por´cie.

Ponadto Rada Gminy udzieli∏a odpo-

wiedzi na skarg´ na uchwa∏´ Rady

Gminy Niepor´t Nr X/46/2011

z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie

„Studium uwarunkowaƒ i kierun-

ków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Niepor´t”, na skarg´

na uchwa∏´ Rady Gminy Niepor´t

Nr 149/LVII/02 z dnia 13 lipca 2002 r.

w sprawie „Miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obsza-

ru Leszczyna, w gminie Niepor´t

– w cz´Êci dotyczàcej dzia∏ki nr 84

i dzia∏ki nr 82/9, oraz na skarg´

na uchwa∏´ Rady Gminy Niepor´t Nr

XII/65/2011 z dnia 21 lipca 2011 r.

– stanowisko w sprawie wezwania

Rady Gminy Niepor´t do usuni´cia

naruszenia prawa uchwa∏à

Nr X/46/2011 w cz´Êci dotyczàcej

dzia∏ek nr 84 i 82/9, po∏o˝onych

w Stanis∏awowie Pierwszym oraz

rozpatrzy∏a negatywnie skarg´

na dzia∏alnoÊç Wójta Gminy w przed-

miocie post´powania w sprawie za-

legalizowania drogi gminnej oraz

utrzymania tej drogi. � J.Joƒska
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LASIÂCI w Białobrzegach

POZNAJEMY kultur´ Podlasia

W dniach 13–14 wrzeÊnia Klub Seniora z Gminy Niepor´t wyruszył
na spotkanie z kulturà i zabytkami Podlasia.

U
rozmaicony harmonogram

wycieczki by∏ zapowiedzià

spotkania tego, co najbar-

dziej niezwyk∏e i niepowtarzalne

na Podlasiu. Zacz´liÊmy zwiedzanie

od Tykocina, który w przesz∏oÊci by∏

wa˝nym oÊrodkiem miejskim, a ka-

ha∏ ̋ ydowski, za∏o˝ony tu w 1522 r.,

nale˝a∏ do najwi´kszych i najbar-

dziej znaczàcych w dawnej Polsce.

Po dawnej ÊwietnoÊci pozosta∏y je-

dynie domy, ulice i zau∏ki miasta

oraz wielka murowana synagoga,

odnowiona i zamieniona w 1978 r.

na muzeum, które odwiedziliÊmy. 

Nast´pnie udaliÊmy si´ do Mu-

zeum Wn´trz Pa∏acowych w Cho-

roszczy. Muzeum gromadzi ekspo-

naty i dokumenty zwiàzane z histo-

rià pa∏acu i jego w∏aÊcicieli.

Z Choroszczy ju˝ tylko kilka kilo-

metrów i wita nas goÊcinna stolica

Podlasia Bia∏ystok. Koncentracja

zabytków i atrakcji w niedalekiej od-

leg∏oÊci, sk∏oni∏a nas do popo∏udnio-

wego spaceru po mieÊcie po∏àczone-

go ze zwiedzaniem Pa∏acu Branic-

kich, katedry i bia∏ostockiej starów-

ki. Na starówce przyszed∏ moment

na wytchnienie i degustacj´ „buzy”. 

Na zakoƒczenie dnia udaliÊmy si´

do w Sanktuarium w Âwi´tej Wo-

dzie. Noc sp´dziliÊmy w urokliwym

SupraÊlu po∏o˝onym w sercu Pusz-

czy Knyszyƒskiej. 

Od zwiedzania SupraÊla zacz´li-

Êmy dzieƒ nast´pny. Z wybiciem go-

dziny 10 swoje podwoje otworzy∏o

przed uczestnikami wycieczki Mu-

zeum Ikon, dysponujàce kolekcjà

ikon XVIII, XIX i XX-wiecznych.

MieliÊmy równie˝ okazj´ zwiedziç

i poznaç histori´ Monasteru Zwiasto-

wania NajÊwi´tszej Maryi Panny

w SupraÊlu, który jest jednym z sze-

Êciu prawos∏awnych monasterów

m´skich w Polsce. Potem „autokaro-

wy” spacerek po SupraÊlu i czas

na nast´pny etap podró˝y. Poczopek

to kolejna niewàtpliwa atrakcja wo-

jewództwa podlaskiego. Obiekt, ta-

jemniczo nazwany przez leÊników

„Silvarium”, stanowi leÊny park,

po obszarze którego mo˝emy swo-

bodnie si´ poruszaç. Zwiedzajàcych

witajà bociany oraz inne okazy flo-

ry i fauny wyst´pujàce w puszczy,

a tak˝e doÊç „nietypowe” zegary.

Bia∏ostocki szlak tatarski zaprowa-

dzi∏ nas do Kruszynian. Jest to najstar-

sze w obecnych granicach Polski

skupisko wyznawców islamu. W Kru-

szynianach znajduje si´ równie˝ uni-

kalny zabytek, najstarszy w Polsce

muzu∏maƒski meczet drewniany

z XVIII wieku, po którym oprowadzi∏

nas D˝emil Gembicki – przewodnik

i administrator meczetu.

Przed drogà posililiÊmy si´ w „Jur-

cie Tatarskiej”, prowadzonej przez

D˝ennet´ Bogdanowicz. W Jurcie

zakosztowaliÊmy przysmaku kuchni,

pyzy tatarskiej z mi´sem wo∏owym

– podawanej z roso∏em oraz wielu,

wielu s∏odkoÊci. 

Najedzeni, ugoszczeni, zadowole-

ni wyruszyliÊmy w drog´ powrotnà,

do Niepor´tu. � I.Jacyna

Pod koniec czerwca w pracowni „Fala” w Białobrzegach miał miejsce
kolejny artystyczno-animacyjny projekt Stowarzyszenia Inicjatyw
Twórczych „Trzecia Fala” – Przestrzenie. 

SZKOŁA Podstawowa w Niepor´cie
wspiera uczniów z dysleksjà

Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie w roku
szkolnym 2011/12 rozpocz´ła wdra˝anie Programu Edukacyjno-
Terapeutycznego ORTOGRAFFITI zalecanego przez MEN i Polskie
Towarzystwo Dysleksji.

W pracowni odby∏y si´ dwa wyÊmieni-

te koncerty – znanego w Êwiecie elektro-

niki Jacaszka oraz Piotra Kurka, który

mieszankà elektroniki i muzyki ludowej

zachwyci∏ wszystkich, którzy przybyli

na zakoƒczenie wystawy „LasiÊci”.

Na wystawie w Bia∏obrzegach zosta-

∏y zaprezentowane prace fotograficzne,

video, film-reporta˝ oraz projekty

z dziedziny land artu oraz architektury,

których g∏ównym tematem by∏ las. Stàd

te˝ nazwa wystawy „LasiÊci”, oznacza-

jàca twórców, którzy w sposób cz´sto

Êmieszny, ironiczny, mroczny, ale za-

wsze kreatywny pokazali, jak wielkà in-

spiracjà mo˝e si´ okazaç otaczajàca nas

przyroda. GoÊcie wystawy mieli okazj´

równie˝ odbyç spacer po lesie, którego

zwieƒczeniem by∏a instalacja muzycz-

na autorstwa Micha∏a Dàbrowskiego,

zrealizowana w niezwyk∏ym miejscu, ja-

kim okaza∏a si´ stodo∏a w lesie.

Nadal mo˝na odebraç z pracowni

znaczki Stowarzyszenia oraz specjalnie

przygotowane katalogi z wystawy. 

Projekt zosta∏ w cz´Êci sfinansowany

ze Êrodków bud˝etu gminy w ramach

zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie upo-

wszechniania kultury i sztuki.

� K. Górecka

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpo-

rzàdzeniem o pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej zobowiàza∏o szko∏y i nauczy-

cieli do realizacji nowych zadaƒ. Jednym

z najwa˝niejszych jest INDYWIDUALI-

ZACJA procesu nauczania i dostosowanie

go do specjalnych potrzeb edukacyjnych

uczniów. 

Wdro˝enie w szkole Programu ORTO-

GRAFFITI jest systemem pomocy

uczniom z dysleksjà, a tak˝e majàcym

trudnoÊci w nauce czytania i pisania. Ce-

lem zaj´ç terapeutycznych jest stymulo-

wanie funkcji poznawczych: wzrokowo-

-przestrzennych, s∏uchowo-j´zykowych,

motorycznych, a tak˝e rozwijanie umie-

j´tnoÊci szkolnych – szczególnie czyta-

nia w zakresie techniki, tempa, a tak˝e ro-

zumienia czytanej treÊci, jak równie˝

pisania w zakresie poprawnoÊci ortogra-

ficznej, konstruowania ró˝nych form

wypowiedzi i sprawnoÊci grafomoto-

rycznej.

Pomocà pilota˝owo obj´ci zostali

uczniowie klasy IV b, zakwalifikowani

przez polonist´ oraz pedagoga. Zaj´cia

w trybie cotygodniowym prowadzi nauczy-

ciel j´zyka polskiego w ramach zaj´ç wy-

równawczych. Ich uzupe∏nieniem b´dzie

samodzielna praca uczniów w domu

pod kierunkiem rodziców.

Udzia∏ w zaj´ciach ma zapewniç dzie-

ciom lepsze funkcjonowanie w szkole, po-

prawiç ich sprawnoÊç manualnà, koncen-

tracj´ uwagi, spostrzegawczoÊç.

Warto te˝ przypomnieç, ˝e w dniach

3-9 paêdziernika odb´dzie si´ w Polsce

Tydzieƒ ÂwiadomoÊci Dysleksji. W ciàgu

tych kilku dni organizatorzy b´dà starali

si´ przypominaç doros∏ym o obowiàzku

pomocy dzieciom i m∏odzie˝y z dysleksjà,

b´dà te˝ pokazywaç formy terapii. W wie-

lu poradniach w tym czasie organizowane

b´dà liczne warsztaty, prelekcje, bezp∏at-

ne badania, konsultacje dla rodziców,

konferencje. � Iwona Kopka

Po trzech latach staraƒ Szko∏a Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie zo-
sta∏a przyj´ta do Mazowieckiej Sieci Szkó∏ Promujàcych Zdrowie.

Uczniowie szko∏y w Józefowie uczest-
niczyli w pogadankach na temat sze-
roko rozumianego bezpieczeƒstwa,
prowadzonych przez asp. Mariusza
Karwata z Komisariatu w Niepor´cie.

SP w Niepor´cie członkiem Mazowieckiej
Sieci Szkół Promujàcych Zdrowie!
14 lipca 2011 r. w Kuratorium

OÊwiaty w Warszawie odby∏o si´

spotkanie Zespo∏u Wspierajàcego

Wojewódzkà Sieç Szkó∏ Promujà-

cych Zdrowie. 

Po wnikliwej analizie sprawozdaƒ

oraz innych dokumentów przes∏a-

nych do Kuratorium OÊwiaty przez

szkolny Zespó∏ ds. Promocji Zdro-

wia pracujàcy pod kierunkiem p.

Iwony Bartosiewicz, placówka zo-

sta∏a w∏àczona do Sieci. 

Trzeba podkreÊliç, ˝e jest to

wspólny sukces – efekt wyt´˝onej

pracy nauczycieli, rodziców

i uczniów. Przez ostatnie lata

w szkole zainicjowano wiele pro-

zdrowotnych dzia∏aƒ, tj. „Owoce

w szkole”, „Mleko w szkole”, „Skle-

pik pe∏en witamin”, PCK, edukacja

leÊna, które z roku na rok sà konty-

nuowane i cieszà si´ ogromnà popu-

larnoÊcià zarówno wÊród uczniów,

jak i ich rodziców. Od wielu lat wa˝-

nym wydarzeniem w kalendarzu

szkolnych imprez jest Dzieƒ Zdro-

wia i Natury odbywajàcy si´

w kwietniu.

Promocja zdrowia to tak˝e nauka

dba∏oÊci o higien´ osobistà, zdrowy

sposób od˝ywiania si´ i kondycj´ fi-

zycznà, stàd w Programie Wycho-

wawczym te punkty zajmujà istotne

miejsce.

W trosce o bezpieczeƒstwo

uczniowie cyklicznie spotykajà si´

z policjantami, oglàdajà przedsta-

wienia profilaktyczne.

W tym roku szkolnym odby∏o si´

ju˝ pierwsze spotkanie z cyklu „Bez-

pieczeƒstwo na drodze”, podczas

którego dzielnicowy asp. Mariusz

Karwat przypomnia∏ najm∏odszym

o tym, jak nale˝y zachowywaç si´

na drodze, powtórzy∏ zasady ruchu

ulicznego, uÊwiadomi∏ koniecznoÊç

noszenia Êwiate∏ek lub kamizelek

odblaskowych. Przestrzeg∏ te˝

przed przypadkowymi kontaktami

dzieci z osobami nieznajomymi oraz

przed bezdomnymi psami, których

nie nale˝y zaczepiaç, dotykaç ani

g∏askaç.

Wstàpienie Szko∏y Podstawowej

w Niepor´cie do Mazowieckiej

SSPZ nie oznacza bynajmniej za-

koƒczenia prozdrowotnych dzia∏aƒ.

Przeciwnie – w ciàgu najbli˝szych

trzech lat szko∏a ubiegaç si´ b´dzie

o certyfikat „Szko∏a Promujàca

Zdrowie”, co oznacza realizacj´ no-

wych pomys∏ów oraz kontynuacj´

ju˝ sprawdzonych.

� Iwona Kopka

Jak zadbaç
o bezpieczeƒstwo
Wa˝nym elementem pogadanek, niezale˝nym od wieku

uczniów, by∏o bezpieczne zachowanie w drodze do szko-

∏y, uwa˝ne przechodzenie przez ulic´ i znajomoÊç zna-

ków drogowych. Pan policjant apelowa∏ tak˝e o odpo-

wiedzialne post´powanie dzieci podczas samodzielnego

pobytu w domu, informowa∏ o potencjalnych zagro˝e-

niach i ewentualnych sposobach ich zapobiegania.

W klasach starszych mówi∏ o konsekwencjach ró˝-

nych zachowaƒ np. nieuzasadnionej nieobecnoÊci

w szkole, kradzie˝y, nieodpowiedniego odnoszenie si´

do rówieÊników bàdê nauczycieli. Sprawdza∏ równie˝

wiedz´ dzieci na temat reagowania w sytuacji zagro˝e-

nia, w tym znajomoÊç telefonów alarmowych.

Poruszany by∏ równie˝ temat „bezpiecznego interne-

tu”. Dzieci zosta∏y poinformowane o niebezpieczeƒ-

stwach zwiàzanych z korzystaniem z sieci oraz uwra˝-

liwione na koniecznoÊç ostro˝nego korzystania z porta-

li spo∏ecznoÊciowych i gier komputerowych.

Wa˝nà kwestià w dyskusji by∏o rozumienie koniecz-

noÊci korzystania z pasów bezpieczeƒstwa podczas jaz-

dy samochodem z rodzicami. Dzieci obieca∏y, ̋ e zawsze

b´dà przypomina∏y o obowiàzku ich zapinania.

Uczniowie wykazali si´ powa˝nym podejÊciem i do-

brà orientacjà w poruszanych tematach. Brali aktywny

udzia∏ w spotkaniu, zadawali pytania. Ch´tnie dzielili si´

swoimi refleksjami i spostrze˝eniami z ˝ycia, opowiada-

li o napotkanych zagro˝eniach. � SP Józefów
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z ca∏ego kraju. Cel jeden – odszukaç

miejsce upadku polskiego samolotu

bombowego PZL.P37B „¸oÊ”, który

zosta∏ zestrzelony popo∏udniu

w dniu 7 wrzeÊnia 1939 roku. Samo-

lot nale˝a∏ do 16 eskadry, XV dywi-

zjonu, 1 Pu∏ku Brygady Bombowej

i lecia∏ w szyku trzech maszyn (klu-

cza) na bombardowanie niemieckich

kolumn pancerno-motorowych. Za-

szczycili nas obecnoÊcià m.in. redak-

tor Adam Sikorski z Telewizji Lublin,

z ekipà programu „By∏o... nie min´-

∏o”, czyli specjalistà od aparatury

geopomiarowej Robertem Kmieciem

i archeologiem Stanis∏awem Go∏u-

bem. Ponadto wspó∏pracujàcy z pro-

gramem pasjonaci lotnictwa, szcze-

gólnie specjalista od konstrukcji „¸o-

sia” pilot Wojciech Tomaszewski,

znawca lotnictwa wrzeÊniowego ko-

lega Marek Rogusz oraz ekspert

od wyposa˝enia technicznego i malo-

wania p∏atowca kolega Adam Kosty-

ra. Stron´ muzealnà reprezentowa∏ ra-

zem ze wspó∏pracownikami Micha∏

Olton, Kierownik w Dziale Zabezpie-

czenia Logistycznego Muzeum Woj-

ska Polskiego w Warszawie. Do∏à-

czy∏o te˝ kilkunastu kolegów z ca∏e-

go kraju, którzy prowadzili prace

poszukiwawcze swoim sprz´tem.

Dzia∏ania ci´˝kà pracà w polu eksplo-

racyjnym wspierali cz∏onkowie na-

szego, miejscowego Stowarzyszenia

Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy

Niepor´t: koledzy Edward Palczyƒ-

ski, Marcin Zbrze˝ny, Konrad Szo-

stek i koordynator ca∏ego przedsi´-

wzi´cia z ramienia Stowarzyszenia,

piszàcy te s∏owa Dariusz Wróbel.

Po odprawie, na koniec której red. Si-

korski przypomnia∏ uczestnikom, ˝e

dzia∏aç b´dziemy na ziemi upami´t-

nionej krwià polskich lotników, na-

stàpi∏ podzia∏ na sektory i rozpocz´-

to poszukiwania. Ju˝ pierwsze sygna-

∏y sprz´tu pomiarowego wykaza∏y

obecnoÊç drobnych przedmiotów alu-

miniowych, ze Êladami du˝ej destruk-

cji spowodowanej przez wybuch lub

po˝ar. Po namierzeniu innych, wi´k-

szych przedmiotów, w tym fragmen-

tów o˝ebrowania i wyposa˝enia ka-

biny samolotu by∏o jasne, ˝e zakres

poszukiwaƒ zosta∏ zaw´˝ony do miej-

sca, gdzie mia∏o miejsce zderzenie si´

z ziemià polskiego bombowca. Cof-

nijmy si´ wi´c pami´cià do 7 wrze-

Ênia 1939 roku, dnia tak tragicznego

dla lotników 16 eskadry. W sierp-

niu 1939, w czasie mobilizacji alar-

mowej, 216 eskadra bombowa zosta-

∏a w∏àczona w sk∏ad Brygady Bom-

bowej i przemianowana na 16

eskadr´ bombowà. Lotniskiem ma-

cierzystym eskadry by∏ Podlodów.

Wyposa˝ona by∏a w 9 samolotów

PZL.37B ¸oÊ i 2 samoloty Fokker

F.VIIB/3m. Dowódcà eskadry by∏

kpt. obserwator W∏adys∏aw Dukszto.

O godz. 15.00 dowódca XV dywizjo-

nu kpt. pil. Stanis∏aw Cwynar wys∏a∏

na wykrycie i zbombardowanie du-

˝ych formacji pancerno-motorowych

niemieckiego XVI korpusu pancerne-

go w rejonie Piotrkowa i ¸odzi klucz

samolotów w sk∏adzie – jedynka do-

wódca klucza – por. obs. Ludwik Ma-

Êlanka, pchor. pil. W∏adys∏aw Ry˝ko

i kpr. strz. Stanis∏aw Babaƒczyk,

kpr.strz. Florian Korek; prawa dwój-

ka – por. obs. W∏odzimierz Gajewski,

pchor. pil. Jan Nowakowski i kpr.

strz. Stanis∏aw Basaj, kpr. strz. Jerzy

M∏odecki; lewa trójka – ppor. obs.

W∏adys∏aw Ko∏dej, pchor. pil. Wa-

c∏aw Cierpi∏owski i kpr. strz. Karol

Pysiewicz, kpr.strz. Kazimierz Wiel-

goszewski. Po starcie z lotniska w Po-

pielewie ko∏o W´growa, samoloty

tworzà szyk klucza nad Starà Wsià

i kierujà si´ w stron´ Warszawy.

Po mini´ciu Wo∏omina, na wysoko-

Êci Radzymina za∏ogi „¸osi” do-

strzeg∏y wracajàcà znad Warszawy

niemieckà wypraw´ bombowà

w eskorcie myÊliwców. Przebieg tra-

gicznego dla Polaków spotkania,

w relacji ocala∏ego por.obs. MaÊlan-

ki, by∏ nast´pujàcy:* „Dnia 7 wrze-

Ênia o godz. 15.45 wystartowa∏em

z za∏ogà pchor. pi∏. Ry˝ko, kpr. Ba-

baƒczyk i kpr. Korek. Prowadzi∏em

klucz, a jako drugi, prawy samolot,

lecieli: pchor. Nowakowski, por. obs.

Gajewski. Samolot trzeci, jako lewy

by∏ prowadzony przez pchor. pil.

Cierpi∏owskiego i ppor. obs. Ko∏de-

ja. Nazwisk strzelców samolotowych

i radiotelegrafistów nie pami´tam.

Po wystartowaniu i zebraniu si´ klu-

cza nad m. Stara WieÊ lecia∏em na-

bierajàc wysokoÊci w kierunku za-

chodnim. PrzelecieliÊmy miejscowo-

Êci Radzymin i Wo∏omin. Tu

zauwa˝y∏em wypraw´ samolotów

bombowych typu Dornier oraz

nad nimi samoloty myÊliwskie Mes-

serschmitty. Wszystkie dwusilniko-

we. W sumie oko∏o dwudziestu ma-

szyn nieprzyjacielskich. Wskaza∏em jà

pilotowi i aby nie byç przez nich za-

uwa˝onym – kaza∏em zawróciç o 180°

i zejÊç w dó∏. Tu mia∏em czekaç a˝ sa-

moloty nieprzyjaciela odlecà, gdy˝ le-

cia∏y pod kàtem 45° do osi naszego

lotu i byli daleko przed nami, mniej

wi´cej 5-7 km. Pilot wykona∏ rozkaz.

Okaza∏o si´ to jednak niepotrzebne,

gdy˝ z ty∏u dogania∏o nas 12 Me-109.

Przypuszczam, ̋ e nasi strzelcy nie do-

strzegli w por´ tych samolotów, gdy˝

znajdowali si´ nad w∏asnym terenem

i zapewne patrzyli na ziemi´ zamiast

obserwowaç niebo i meldowaç o za-

uwa˝onych samolotach wroga. Kiedy

tak nurkowaliÊmy, gdzieÊ na wysoko-

Êci 2200-1500 metrów, us∏ysza∏em

nagle serie karabinów maszynowych.

Oglàdam si´ i widz´ z ty∏u 6 Messer-

schmittów oraz p∏at siódmego i ca∏a

sieç smug pocisków zapalajàcych.

Strzelcy nasi strzelajà równie˝

do nich. B´dàc pewnym zestrzelenia

przypià∏em na wszelki wypadek spa-

dochron, t´ ostatnià „desk´” a raczej

p∏acht´ ratunku. Daj´ znak pilotowi,

by wykona∏ wira˝ w prawo i przynaj-

mniej cz´Êciowo uszed∏ spod ognia

nieprzyjaciela (jak stwierdzili lotnicy

z 41 Eskadry by∏o 12 Messerschmit-

tów).Pilot nie zareagowa∏ na mój

znak, gdy˝ by∏ ju˝ ranny w nog´. Na-

gle spostrzeg∏em Messerschmitta,

który zaatakowa∏ mnie od czo∏a

– bezczelny typ! Nasz „¸oÊ” leci

po prostej, a mój pilot krzyczy, ˝e zo-

sta∏ zestrzelony samolot Nr 3 (lewy

boczny – ppor. Ko∏deja) i p∏onàc wa-

li si´ na ziemi´.” Zachowa∏y si´ rów-

nie˝ wspomnienia tej walki przekaza-

ne przez ocala∏ego na spadochronie

pilota „¸osia” W∏adys∏awa Ry˝ko,

w relacji ustnej z∏o˝onej po wojnie

Adamowi Kurowskiemu, tak wspo-

mina∏ ten epizod: „Atakujà nas! Wi-

dz´ z prawej z góry 3 nurkujàce w na-

szym kierunku sylwetki samolotów.

To chyba w∏aÊnie Messerschmitty.

Robià ciasny skr´t. Moi boczni przy-

bli˝ajà si´. Lewa maszyna wachluje

skrzyd∏ami. Jej pilot wskazuje innà

trójk´. Dostrzegam jà w po∏owie

skr´tu... Idà na nas jak pociski. Ob-

serwator krzyczy: „Skr´t w lewo”.

RównoczeÊnie moi strzelcy i obserwa-

tor rozpoczynajà ogieƒ. Daj´ pe∏ny

gaz i w∏àczam boost. Jestem w zakr´-

cie. Kiedy chc´ wyprowadziç w prze-

ciwnà stron´, maszyna nie wychodzi.

Ale to na razie b∏àd pilota˝owy... Pra-

wy silnik nie ciàgnie. W pierwszej

chwili przypuszcza∏em, ˝e to defekt,

ale zaraz zorientowa∏em si´, ˝e nas

trafili. Atakujàcych nie widz´, ale

wiem, ̋ e sà. Mój lewoskrzyd∏owy pa-

li si´ ju˝ d∏ugim p∏omieniem. Wyprze-

dza mnie. Dlaczego nikt nie skacze?

Prawoskrzyd∏owego nie widz´. Sta-

ram si´ robiç uniki. Obserwator coÊ

krzyczy i na kl´czkach goràczkowo

zak∏ada spadochron. B´dzie skaka∏!

W tej samej chwili snop smug prze-

szywa gondol´ obserwatora przede

mnà. Rozleg∏ si´ g∏oÊny trzask i brz´k.

Czuj´ uderzenie p´du w twarz. Ca∏a

gondola pe∏na jest ognia. Obserwa-

tora ju˝ nie widz´. Musz´ zamknàç

oczy, gdy˝ p∏omienie obejmujà mi

twarz. Czuj´ straszny ból ràk,

a za chwil´ – twarzy. Puszczam ste-

ry i g∏´boko wciskam na uszy beret,

gdy˝ sma˝à mi si´ ju˝ w∏osy. To jed-

nak nie pomaga. Ciàg powietrza zry-

wa mi go. Decyduj´ si´ na skok. Nie

mog´ jednak znaleêç rzemyczka, za-

bezpieczajàcego otwarcie klosza ka-

biny. Wskutek tego prawa r´ka sma-

˝y mi si´ w ogniu. Przychodzà mi

na myÊl strzelcy. Nie wiem czy ju˝ wy-

skoczyli. Trac´ si∏y. Brak mi powie-

trza. Widz´, ˝e zbli˝a si´ mój koniec.

Wzmagajàcy si´ ból zmusi∏ mnie

do szukania drogi wyjÊcia. Instynkt

samozachowawczy jednak zwyci´˝y∏.

Znowu wyczu∏em trafnà seri´ nie-

przyjacielskich kaemów... naraz przy-

pomnia∏em sobie dêwigni´ awaryjnà,

zrzucajàcà klosz. Odnalaz∏em jà

po omacku i szarpnà∏em. Owia∏o

mnie Êwie˝e powietrze... Kiedy zawi-

s∏em na uprz´˝y, palcami rozwar∏em

powieki. Zobaczy∏em ko∏yszàcy si´

horyzont... W dole spostrzeg∏em

3 wielkie ogniska. By∏y to ¸osie.”

Przytoczone powy˝ej opisy walki

powietrznej wskazujà, ˝e lewa trójka

klucza, „¸oÊ” ppor. obs. W∏adys∏awa

Ko∏deja zosta∏ zapalony oko∏o godzi-

ny 16.05 w rejonie Marek przez nie-

mieckie Messerschmitty Bf-110

z I/ZG 1 i jako pierwszy palàc si´ ru-

nà∏ w kierunku Wólki Radzymiƒskiej,

rozbijajàc si´ na polach obok wsi.

Prawdopodobnie pilot pchor. Wac∏aw

Cierpi∏owski by∏ zabity lub ci´˝ko

ranny i nie wykonywa∏ ju˝ ˝adnych

manewrów, a pozostali lotnicy rów-

nie˝ nie byli w stanie opuÊciç samo-

lotu na spadochronach. Zgin´∏a ca∏a

czteroosobowa za∏oga samolotu…

(cdn).

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

* Jerzy Pawlak Walerian Nowakowski „Brygada

Bombowa kurs bojowy!” Wyd. MON Warsza-

wa 1983. Wyd. I.

Zdj´cia lotników – „Brygada Bombowa kurs bo-

jowy!” Jerzy Pawlak, Walerian Nowakowski,

Wydawnictwo MON, Warszawa 1983 r. Wyd. I

Za∏ogi „¸osi” przed wylotem na zadanie bojowe fot. Internet

PZL. 37B „ŁOÂ” 
ppor. Władysława Kołdeja 
nie powrócił… cz. I

Za∏oga polskiego „¸osia” fot. Internet

Kpt. obs. W∏adys∏aw Dukszto
dowódca 216 esk. bomb.

Por. obs. Ludwik MaÊlanka
216 esk. bomb.

Ppor. obs. W∏adys∏aw Ko∏dej
216 esk. bomb.

W
s∏oneczny, sobotni pora-

nek 24 wrzeÊnia 2011 ro-

ku, dzi´ki zachowanym

przekazom rodzinnym Lucja-

na i Emilii Roguskich oraz za zgo-

dà rodziny Roguskich, na ich rozle-

g∏ej ∏àce w Wólce Radzymiƒskiej

spotkali si´ mi∏oÊnicy lotnictwa


