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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w listopadzie 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 8 listopada 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 15 listopada 2011 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 22 listopada 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 29 listopada 2011 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w listopadzie 2011 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 15 i 29 listopada
2011 r. od godz. 16.00

Przedstawiamy wyniki głosowania w Gminie
Niepor´t w wyborach do Sejmu i Senatu RP
w dniu 9 paêdziernika 2011 roku.

TAK głosowali
mieszkaƒcy
gminy Niepor´t
mina Niepor´t nale˝y do sejmowego okr´gu wyborczego
nr 20, który tworzà powiaty
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyƒski, pruszkowski, warszawski zachodni i wo∏omiƒski oraz do senackiego okr´gu
wyborczego nr 40 z powiatami legionowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim i wo∏omiƒskim.
W Gminie Niepor´t frekwencja
wyborcza wynios∏a 61,81% i by∏a
wy˝sza od Êredniej krajowej, która
wynios∏a 48,92%.

W wyborach do Sejmu RP najwi´cej g∏osów otrzymali:
• Dariusz Rosati (Platforma
Obywatelska) – 808 g∏osów
(13,35%)
• Mariusz B∏aszczak (Prawo
i SprawiedliwoÊç) – 788 g∏osów
(13,02%)
• Andrzej Halicki (Platforma
Obywatelska) – 573 g∏osy
(9,46%)
• Zenon Durka (Platforma
Obywatelska) – 338 g∏osów
(5,58%)

Wyniki g∏osowania w Gminie Niepor´t na partie, które dosta∏y si´
do Sejmu wyglàda∏y nast´pujàco:
– Platforma Obywatelska 44,86%
g∏osów
– Prawo i SprawiedliwoÊç 28,79%
g∏osów
– Polskie Stronnictwo
Ludowe 8,33% g∏osów
– Sojusz Lewicy
Demokratycznej 4,84% g∏osów

W wyborach do Senatu RP najwi´cej g∏osów otrzyma∏a:
• Anna Aksamit (Platforma Obywatelska) – 3103 g∏osy (50,83%)
Zapewni∏a sobie miejsce w senacie
zdobywajàc w ca∏ym okr´gu wyborczym ostatecznie 95003 g∏osy
(44,41 % poparcia).

G

Ë Beata Wilk

ÂLUBUJEMY
W paêdzierniku miało
miejsce Êlubowanie uczniów
klas pierwszych.
W gminnych szkołach
podstawowych nauk´
rozpocz´ło 187 uczniów,
najliczniejsza grupa w szkole
w Józefowie
– 66. W gimnazjum,
w pi´ciu klasach pierwszych
uczy si´ 134 uczniów.
Wszystkim ˝yczymy
sukcesów i satysfakcji
płynàcej z odkrywania
nowych rejonów wiedzy!
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W Y D A R Z E N I A

13 paêdziernika, w przeddzieƒ Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Maciej Mazur spotkał si´ z pracownikami gminnych szkół i przedszkoli.
UroczystoÊç była okazjà do zło˝enia ˝yczeƒ wszystkim pracownikom oÊwiaty, a tak˝e emerytom, z okazji ich Êwi´ta oraz nagrodzenia przez
Wójta tych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy szczególnie wyró˝nili si´ w swojej pracy, niezale˝nie od jej charakteru.

DZIE¡ Edukacji Narodowej
Êród nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nagrodzonych przez Wójta zna-

W
leêli si´:

•• dyrektorzy:

Pani mgr Agnieszka
Powa∏a, dyrektor Szko∏y Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie; Pani mgr Wanda Bi∏as, dyrektor Szko∏y Podstawowej
im. I. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie; Pani mgr
Bo˝ena Madej, dyrektor Gminnego
Przedszkola w Bia∏obrzegach; Pani
mgr Anna Ko∏odziej, dyrektor
Gminnego Przedszkola „Akademia
Ma∏ych Odkrywców” w Zegrzu
Po∏udniowym; Pani mgr El˝bieta

Zieliƒska, dyrektor Gminnego
Przedszkola w Niepor´cie; Pani
mgr Barbara Skrzypkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym; Pani mgr
Edyta KuÊ, dyrektor Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Tokaja
w Niepor´cie; Pani mgr Wanda Delis, dyrektor Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymiƒskiej; Pani mgr Agata ¸ukasiuk,
dyrektor Szko∏y Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach; Pani mgr Henryka Galas, dyrektor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty
w Niepor´cie;

•• nauczyciele: Pani mgr Lidia Kowal-

czyk i Pani mgr Barbara Jankowska
z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym; Pani mgr Iwona Kopka i Pani mgr Ma∏gorzata
Golonka ze Szko∏y Podstawowej
im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie; Pani mgr Katarzyna Nàç i Pani
mgr Katarzyna Za∏´ska ze Szko∏y
Podstawowej im. I. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie; Pani mgr Marlena Kujawa ze
Szko∏y Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Bia∏obrzegach; Pani
mgr Dorota Malinowska ze Szko∏y
Podstawowej im. Wandy Chotom-

skiej w Józefowie; Pani mgr Jolanta Kujawska ze Szko∏y Podstawowej
im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej;
Pani mgr Marzena Choroszewska
z Gminnego Przedszkola w Bia∏obrzegach; Pani mgr Agnieszka Pisarek z Gminnego Przedszkola w Niepor´cie;
•• pracownicy niepedagogiczni: Pani
Beata Gera z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanis∏awowie Pierwszym; Pani
mgr Ewa Sucharska ze Szko∏y Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie; Pani Bo˝ena ¸ukasiewicz

ze Szko∏y Podstawowej im. I. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich
w Izabelinie oraz Pani Wanda Drepsiak z Gminnego Przedszkola „Akademia Ma∏ych Odkrywców” w Zegrzu Po∏udniowym.
Nagrody i podzi´kowania swoim pracownikom za pi´knà, choç trudnà prac´
z∏o˝yli dyrektorzy wszystkich jednostek
organizacyjnych. Mi∏e s∏owa do pracowników oÊwiaty skierowa∏ równie˝ Przewodniczàcy Rady Gminy, Pan Eugeniusz Woêniakowski. Ciep∏a i urody ca∏ej uroczystoÊci doda∏y swoim wyst´pem
dziewcz´ta z zespo∏u To Be Up.
Ë H. Galas

Przedstawiamy Paƒstwu informacj´, dotyczàcà działaƒ podj´tych w celu uzyskania dofinansowania
ze Êrodków unijnych budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t.

KOLEKTORÓW ciàg dalszy

Jak ju˝ wczeÊniej informowaliÊmy, Wójt
Gminy Niepor´t w grudniu 2010 r. z∏o˝y∏ do Mazowieckiej Jednostki Wdra˝ania Programów Unijnych w Warszawie
wniosek o dofinansowanie ze Êrodków
unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 RPOWM, Dzia∏anie 4.3
– Ochrona powietrza, energetyka) budowy systemu kolektorów s∏onecznych
na terenie Gminy Niepor´t. Projekt przewidywa∏ instalowanie indywidualnych
zestawów kolektorów s∏onecznych
na budynkach po∏o˝onych na terenie
Gminy Niepor´t i stanowiàcych w∏asnoÊç
mieszkaƒców Gminy Niepor´t, którzy
przystàpili do Projektu oraz podpisali
z Gminà stosowne umowy w powy˝szym zakresie.
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Pismem z dnia 29 lipca br. Gmina Niepor´t otrzyma∏a informacj´ z Mazowieckiej Jednostki Wdra˝ania Programów Unijnych, ˝e projekt przeszed∏ pomyÊlnie etap oceny merytorycznej,
jednak˝e z powodu braku Êrodków finansowych nie zosta∏ przyj´ty do dofinansowania, a realizacja projektu uzale˝niona b´dzie od ewentualnych oszcz´dnoÊci
lub pozyskania dodatkowych Êrodków
na jego sfinansowanie.
Okaza∏o si´, ˝e z kilkuset z∏o˝onych
wniosków w ramach naboru, tylko 45
wniosków znalaz∏o si´ na liÊcie rankingowej, spe∏niajàc okreÊlone kryteria
punktowe. Wniosek Gminy Niepor´t
znalaz∏ si´ na 35 miejscu listy rankingowej wniosków, z których tylko 16 pierwszych zosta∏o zakwalifikowanych do do-

finansowania, gdy˝ wykorzystywa∏y ca∏à kwot´ Êrodków, przeznaczonych przez
Zarzàd Województwa Mazowieckiego
na ten nabór.
Wójt Gminy Niepor´t, nie godzàc si´
z krzywdzàcà mieszkaƒców gminy ocenà, z∏o˝y∏ protest w Mazowieckiej Jednostce Wdra˝ania Programów Unijnych
w Warszawie, zarzucajàc jej dokonanie
niew∏aÊciwej, niezgodnej z obowiàzujàcymi kryteriami oraz istniejàcym stanem
faktycznym, oceny Projektu Gminy Niepor´t.
Protest pismem z dnia 21.09.2011 r. zosta∏ rozpatrzony pozytywnie przez Mazowieckà Jednostk´ Wdra˝ania Programów
Unijnych, po czym projekt Gminy Niepor´t zosta∏ ponownie przekazany do oceny pod wzgl´dem merytorycznym.
Ponowna ocena merytoryczna okaza∏a si´ pomyÊlna i wniosek otrzyma∏
67,5 punktu, wobec wczeÊniejszych
63,5 punktu. Dok∏adniejsze informacje
co do mo˝liwoÊci dofinansowania projektu Urzàd Gminy otrzyma jednak
po zakoƒczeniu procedury odwo∏awczej
wniosków skierowanych do ponownej
oceny merytorycznej w ramach konkursu oraz przyj´ciu przez Zarzàd Województwa Mazowieckiego uchwa∏y dotyczàcej tych˝e projektów.
O dalszym przebiegu toczàcego si´ post´powania b´dziemy informowaç na naszej stronie internetowej www.nieporet.pl i w lokalnej gazecie „WieÊci Niepor´ckie”.
Ë P Brysiacz

Przed zbli˝ajàcym si´ Âwi´tem Zmarłych Gmina Niepor´t
podj´ła działania, w celu uporzàdkowania organizacji
handlu przy cmentarzu parafialnym w Niepor´cie.

ZMIANA organizacji handlu
Og∏oszony zosta∏ przetarg ustny
na dzier˝aw´ 6 stanowisk przy cmentarzu parafialnym w Niepor´cie,
znajdujàcych si´ na nieruchomoÊci
gminnej, przeznaczonych do sprzeda˝y kwiatów i zniczy w tym miejscu w dniach od 27 paêdziernika do
2 listopada. Celem przetargu by∏o
uporzàdkowanie organizacji handlu
w okresie Êwiàtecznym na terenie
przylegajàcym do cmentarza i stworzenie wszystkim sprzedajàcym równych szans na zdobycie miejsca
do handlu. Takie rozwiàzanie poprawi równie˝ komunikacj´ pieszych
w tym rejonie.
Wszystkie miejsca podczas przetargu zosta∏y zlicytowane. B´dà

oznakowane bia∏à farbà i ponumerowane od 1 do 6. Sprzedajàcy na tych
stanowiskach mogà teraz w spokoju przygotowywaç si´ do czekajàcych ich trudnych dni, wype∏nionych
intensywnà pracà, bez niepokoju
o rezerwacj´ miejsca.
Ë BW
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W 2011 roku
kontynuujemy akcj´
usuwania azbestu
z nieruchomoÊci
na terenie gminy
Niepor´t, zgodnie
z wymogami
„Programu
Oczyszczania Kraju
z Azbestu
na lata 2009-2032”.

Wiosnà, kiedy na gminnych placach i w sàsiedztwie szkół
i przedszkoli zakwitnà ˝onkile, przypomnà nam o ludziach
cierpiàcych, oczekujàcych naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie odchodzenia z tego Êwiata.

˚ONKILE nadziei

USUWAMY azbest ze Êrodowiska
rogram zak∏ada eliminacj´ azbestu
z terytorium Polski do koƒca 2032 r.
Urzàd Gminy Niepor´t nie czekajàc
na rok 2032, od 2006 r. prowadzi intensywnà akcj´, aby gmina zosta∏a uwolniona od wyrobów niebezpiecznych w jak
najkrótszym czasie. Do tej pory przeznaczyliÊmy na ten cel ok. 170 000 z∏ ze Êrodków w∏asnych i dotacji.
W 2011 roku usuwanie azbestu b´dzie
w ca∏oÊci dotowane ze Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 49 996,20 z∏. Dofinansowanie obejmuje nast´pujàcy zakres prac: demonta˝ p∏yt
azbestowych, przewiezienie azbestu
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z miejsca demonta˝u do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie azbestu
na sk∏adowisku odpadów niebezpiecznych. Kwota dotacji pozwoli na usuni´cie
azbestu z oko∏o 60 posesji z terenu Gminy Niepor´t od osób fizycznych nie prowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Od maja na zlecenie Urz´du Gminy Nie-

por´t, po wygraniu przetargu firma RAMID Sp.J. demontuje z dachów i odbiera
wyroby zawierajàce azbest z prywatnych
posesji, a nast´pnie przetransportowuje
na sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych. Podsumowanie akcji zamieÊcimy
w kolejnych numerach WieÊci Niepor´cË K.Kula
kich.

Usuwanie wyrobów zawierajàcych azbest z terenu Gminy Niepor´t – etap II w 2011 roku
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
w formie dotacji, w kwocie 49.996,20 zł

Co roku, wczesnà jesienià mieszkaƒcy Gminy Niepor´t spotykajà si´
na Placu WolnoÊci w Niepor´cie,
aby zasadziç cebulki ˝onkili. Kwiat
ten sta∏ si´ symbolem mi´dzynarodowej akcji „Pola Nadziei, której
celem jest pozyskanie Êrodków finansowych na opiek´ nad chorymi
w ostatnim okresie ich ˝ycia, jak
równie˝ szerzenie idei hospicyjnej
oraz uwra˝liwienie dzieci i m∏odzie˝y na potrzeby osób chorych. Datki od mieszkaƒców gminy wspierajà dzia∏alnoÊç Hospicjum Domowego Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów

w Warszawie. OÊrodek opiekuje si´
nieodp∏atnie chorymi w ostatniej fazie choroby nowotworowej oraz
ich rodzinami. Hospicjum organizuje ponadto kampani´ edukacyjnà
oraz szkolenia dla wolontariuszy,
spotkania z dzieçmi i m∏odzie˝à,
konkursy zach´cajàce do zaanga˝owania si´ w pomoc podopiecznym.
Wszyscy, którzy pragnà nawiàzaç
wspó∏prac´ z hospicjum znajdà potrzebne informacje na stronie
www.hospicjum-domowe.waw.pl.
Ë A.Madej
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10:17
10:19
10:21
10:23
10:26
10:28
10:30
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:39
10:45
10:46
10:47
10:48

13:10
13:13
13:17
13:19
13:21
13:23
13:26
13:28
13:30
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:45
13:46
13:47
13:48

14:40
14:43
14:47
14:49
14:51
14:53
14:56
14:58
15:00
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:09
15:15
15:16
15:17
15:18

16:45
16:48
16:52
16:54
16:56
16:58
17:01
17:03
17:05
17:07
17:08
17:09
17:10
17:11
17:12
17:13
17:14
17:20
17:21
17:22
17:23

18:35
18:38
18:42
18:44
18:46
18:48
18:51
18:53
18:55
18:57
18:58
18:59
19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:10
19:11
19:12
19:13
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XV SESJA Rady
Gminy Niepor´t
W dniu 21 paêdziernika 2011 roku, odbyła si´ XV sesja Rady
Gminy Niepor´t. Podczas sesji Rada Gminy podj´ła m.in.
nast´pujàce uchwały (treÊç wszystkich uchwał dost´pna
na stronie www.bipnieporet.pl – zakładka Uchwały Rady).
– uchwa∏à nr XV/82/2011 nadano nazw´ „Borki” drodze wewn´trznej, po∏o˝onej we wsi Józefów gm. Niepor´t
stanowiàcej dzia∏k´ o nr ewidencyjnym 461/17,
– uchwa∏à nr XV/83/2011 nadano nazw´ „Kraƒcowa” drodze wewn´trznej,
po∏o˝onej we wsi Beniaminów gm.
Niepor´t stanowiàcej dzia∏ki ewidencyjne o numerach 100/7 i 101/8,
– uchwa∏à nr XV/84/2011 nadano nazw´ „Pi´kna” drodze wewn´trznej, po∏o˝onej we wsi Aleksandrów gm. Niepor´t stanowiàcej dzia∏ki ewidencyjne
o numerach 207/3, 207/8, 207/14
i 207/15,
– uchwa∏à nr XV/85/2011 Rada Gminy
w g∏osowaniu tajnym wybra∏a Pana Henryka Filipowicza na ∏awnika
do Sàdu Okr´gowego Warszawa- Praga w Warszawie,
– uchwa∏à nr XV/86/2011 Rada Gminy
w g∏osowaniu tajnym wybra∏a Andrzeja Kiljana, Jerzego Maciejewskiego,
Danut´ Stromeckà na ∏awników do Sàdu Rejonowego w Legionowie,
– uchwa∏à nr XV/87/2011 Rada Gminy
stwierdzi∏a zgodnoÊç projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód w gminie Niepor´t” z ustaleniami „Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor´t”,
– uchwa∏à nr XV/88/2011 Rada Gminy
uchwali∏a „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód, w gminie Niepor´t”.
W wyniku zmiany planu wprowadzono korekty w zakresie zasad zagospodarowania terenu obj´tego „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru
Niepor´t
Pilawa-Wschód” oraz w cz´Êci terenu
obj´tego „Zmianami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor´t”. Zmniejszeniu uleg∏a te˝ strefa ochronna od lasu (z 75 m do ok. 15 m od Êciany lasu),
zwi´kszajàc tym samym powierzchni´
terenów z prawem zabudowy. Dokonano równie˝ korekty uk∏adu komunikacyjnego, m.in. w obszarze zlokalizowanym od strony lasu.
– uchwa∏à nr XV/90/2011 Rada Gminy przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie ustalenia czasu bezp∏atnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokoÊci
op∏at za Êwiadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone
przez gmin´ Niepor´t w czasie przekraczajàcym wymiar zaj´ç zapewniajàcych bezp∏atne nauczanie, wychowanie i opiek´. Nowa Uchwa∏a
uchyla poprzednià Uchwa∏´ Nr
VIII/39/2011 Rady Gminy z dnia 19
maja 2011 roku i jest korzystniejsza
dla dzieci i rodziców. Wprowadza nast´pujàce zmiany:
1) obj´cie bezp∏atnym nauczaniem, wychowaniem i opiekà dzieci w czasie
od momentu otwarcia przedszkola
do godziny 12.30, tzn. d∏u˝ej ni˝ 5 godzin dziennie;
2) pobieranie op∏at za ka˝dà rzeczywistà
rozpocz´tà godzin´ Êwiadczeƒ udzielanych dziecku w czasie przekracza-
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jàcym czas bezp∏atnego nauczania,
wychowania i opieki;
3) zró˝nicowanie wysokoÊci op∏aty
w przedszkolach w zwiàzku z politykà oÊwiatowà gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanà w przedszkolach gminnych, wynikajàcà z sytuacji demograficznej
w poszczególnych placówkach:
a) obni˝enie wysokoÊci op∏aty za ka˝dà rzeczywistà rozpocz´tà godzin´
korzystania przez dziecko z us∏ug
Êwiadczonych przez przedszkole
(wykraczajàcych poza czas bezp∏atnego nauczania, wychowania
i opieki) z 0,22 % minimalnego
wynagrodzenia za prac´, tj. z 3 z∏
na 2,50 z∏ w przedszkolach w Bia∏obrzegach, Niepor´cie i Zegrzu
Po∏udniowym;
b) obni˝enie wysokoÊci op∏aty
za ka˝dà rzeczywistà rozpocz´tà
godzin´ korzystania przez dziecko z us∏ug Êwiadczonych przez
przedszkole (wykraczajàcych poza czas bezp∏atnego nauczania,
wychowania i opieki) z 0,22 %
minimalnego wynagrodzenia
za prac´, tj. z 3,00 z∏ na 2,00 z∏
w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej;
c) obni˝enie wysokoÊci op∏aty za ka˝dà rzeczywistà rozpocz´tà godzin´
korzystania przez dziecko z us∏ug
Êwiadczonych przez przedszkole
(wykraczajàcych poza czas bezp∏atnego nauczania, wychowania
i opieki) za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny z 0,18%
minimalnego wynagrodzenia za
prac´ tj, z 2,50 z∏ na 2,00 z∏
w przedszkolach w Bia∏obrzegach,
Niepor´cie i Zegrzu Po∏udniowym,
d) obni˝enie wysokoÊci op∏aty za ka˝dà rzeczywistà rozpocz´tà godzin´
korzystania przez dziecko z us∏ug
Êwiadczonych przez przedszkole
(wykraczajàcych poza czas bezp∏atnego nauczania, wychowania
i opieki) za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny z 0,18% minimalnego wynagrodzenia za prac´ tj, z 2,50 z∏ na 1,50 z∏ w przedszkolu w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej;
4) ca∏kowite zwolnienie z op∏aty rodziców dzieci, w rodzinach których dochód na jednego cz∏onka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 90 d ust. 7
ustawy o systemie oÊwiaty, tj. kwoty 351,00 z∏;
5) wprowadzenie zasady ekwiwalentnoÊci op∏at w stosunku do korzystania przez dziecko z udzielanych
przez przedszkole Êwiadczeƒ edukacyjnych,
wychowawczych
i opiekuƒczych, tzn. nieponoszenia
przez rodziców op∏at w przypadku
nieobecnoÊci dziecka w przedszkolu;
6) nadanie przepisom uchwa∏y wstecznej
mocy obowiàzujàcej od dnia 1 wrzeÊnia 2011 r.
Ë Dorota Brzozowska

KRONIKA POLICYJNA

KOLEJNI POSZUKIWANI ZATRZYMANI PRZEZ POLICJ¢
62-letni Janusz G. i 51-letni Dariusz M. to kolejne osoby zatrzymane przez policjantów z Niepor´tu i Jabłonny
w zwiàzku z wystawionymi przez sàd rejonowy w Legionowie listami goƒczymi. Obaj m´˝czyêni trafili ju˝ do zakładów
karnych.
Kradzie˝e i kierowanie pojazdami
w stanie nietrzeêwoÊci. Takich przest´pstw dopuÊcili si´ m´˝czyêni zatrzymani przez policjantów z Niepor´tu
i Jab∏onny. Janusz G. i Dariusz M. ukry-

wali si´ przed wymiarem sprawiedliwoÊci chcà uniknàç w ten sposób kary
za pope∏nione czyny.
WolnoÊcià cieszyli si´ bardzo krótko.
Zaledwie kilka dni po wystawieniu

za nimi listów goƒczych zostali zatrzymani przez policjantów i zgodnie z nakazami przewiezieni do najbli˝szych
zak∏adów karnych.
Ë KPP Legionowo rsz

NARKOTYKI W SKARPETCE
Policjanci z Niepor´tu zatrzymali dwóch młodych m´˝czyzn. Remigiusz S. usłyszał ju˝ zarzut posiadania
i udzielania Êrodków odurzajàcych, natomiast 22-letni Bartosz N. jest podejrzewany o kierowanie pojazdem
pod wpływem Êrodków odurzajàcych. 19-letni Remigiusz S. poddał si´ dobrowolnie karze. Za popełnione przest´pstwo
grozi mu kara pozbawienia wolnoÊci nawet do 3 lat.
Funkcjonariusze z Niepor´tu ustalili, ˝e
podró˝ujàcy samochodem marki Kia
mogà posiadaç Êrodki odurzajàce. Kilka minut przed pó∏nocà policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej ten pojazd. W trakcie wykonywania czynnoÊci okaza∏o si´, ˝e pasa˝er pojazdu 19-letni
Remigiusz S. ma w skarpecie torebk´ ze
Êrodkami odurzajàcymi.

Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleêli mi´dzy fotelami samochodowymi szklanà fifk´. Pasa˝er przyzna∏, ˝e udziela∏ marihuan´ kierowcy.
W zwiàzku z tym 22-letni Bartosz N.
równie˝ zosta∏ zatrzymany. Ten m´˝czyzna jest podejrzewany o prowadzenie pojazdu pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego.

Remigiusz S. us∏ysza∏ ju˝ zarzut posiadania Êrodków odurzajàcych oraz ich
udzielania. Podda∏ si´ dobrowolnie karze. Za posiadanie Êrodków odurzajàcych wbrew przepisom ustawy oraz ich
udzielanie grozi kara pozbawienia wolnoÊci nawet do 3 lat.
Ë KPP Legionowo ds

18 paêdziernika w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym miała miejsce „Debata
pokoleniowa o Wolontariacie”. Celem spotkania było poszerzenie działalnoÊci klubu
wolontariackiego działajàcego przy szkole, jak równie˝ nawiàzanie współpracy
z instytucjami samorzàdowymi z terenu gminy i powiatu.

DEBATA pokoleniowa o wolontariacie
Êród zaproszonych goÊci
znaleêli si´ dyrektorzy
przedszkoli i szkó∏ podstawowych z terenu gminy Niepor´t,
przedstawiciele instytucji wspierajàcych rodziny i osoby niepe∏nosprawne, prezesi Caritas Parafii pw. NMP
Królowej z Józefowa, przedstawiciele OÊrodków Pomocy Spo∏ecznej
z Niepor´tu i Legionowa, dyrektor
Domu Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant” Pawe∏ Rzempo∏uch, Piotr Zagajewski z Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej, Ryszard WiÊniewski, cz∏onek Zarzàdu
Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci
i M∏odzie˝y, reporter z gazety „To
i Owo”, dyrektor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty Henryka Galas oraz radni i so∏tysi z terenu gminy Niepor´t.
Debat´ rozpocz´∏a dyrektor Gimnazjum p. Barbara Skrzypkiewicz,
koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza, która poruszy∏a wa˝nà
kwesti´: „Czy warto pomagaç innym, pracowaç na rzecz potrzebujàcych, nie otrzymujàc w zamian wynagrodzenia?”, „Czy w ogóle warto
byç wolontariuszem i poÊwi´caç
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swój wolny czas? Przecie˝ mo˝na robiç tyle innych ciekawszych
rzeczy.” Te pytania stanowi∏y punkt
rozwa˝aƒ wtorkowej debaty, którà
przygotowa∏a i poprowadzi∏a grupa
wolontariuszy, na czele z g∏ównym
mediatorem Agatà Maliszewskà.
M∏odzie˝ opowiedzia∏a o swojej
dotychczasowej dzia∏alnoÊci wolontariackiej, czym wzbudzi∏a podziw
uczestników debaty. Przedstawi∏a
instytucje, którym oferuje swojà pomoc, a wspó∏pracuje min. z Gminnym Przedszkolem w Niepor´cie,
Szko∏à Podstawowà im. Bronis∏awa
Tokaja w Niepor´cie, Centrum Onkologii w Warszawie, parafià w Stanis∏awowie Pierwszym i wieloma
jeszcze placówkami, a tak˝e bierze
udzia∏ w akcjach charytatywnych.
M∏odzi organizatorzy wyodr´bnili w debacie trzy osobne panele, dotyczàce: nowej wspó∏pracy, promocji oraz finansowania dzia∏aƒ wolontariackich. Wspólnie z zaproszonymi
goÊçmi zastanawiali si´, w jaki sposób mo˝na wypromowaç dzia∏ania
wolontariuszy i jakie sà rzeczywiste
potrzeby placówek. Przedstawiciele

instytucji starali si´ okreÊliç, w jaki
sposób wolontariusze mogà je
wspieraç, proponowali ró˝ne rozwiàzania dotyczàce promocji, min.
p. H. Galas zaproponowa∏a stworzenie rubryki w „WieÊciach Niepor´ckich”, poÊwi´conej dzia∏aniom wolontariackim.
Podsumowaniem spotkania by∏o
stwierdzenie, ˝e warto pomagaç innym, warto byç wolontariuszem,
czerpaç satysfakcj´ z wykonywanej
pracy, czuç si´ dowartoÊciowanym
i potrzebnym, a w zamian otrzymywaç dobre s∏owo i szczery uÊmiech.
Na zakoƒczenie m∏odzi wolontariusze zostali nagrodzeni gromkimi brawami za swojà odwag´, dzia∏alnoÊç,
a tak˝e profesjonalizm w przygotowaniu debaty. Ka˝da wypowiedê zawiera∏a uznanie dla dyrektora,
uczniów i ich opiekunów. Gratulowano spontanicznoÊci, otwartoÊci
i wra˝liwoÊci na potrzeby innych.
Wielu goÊci uczyni∏o tak˝e pamiàtkowy wpis do szkolnej kroniki, gdzie
wyrazi∏o swoje uznanie i podziw.
Ë I. P. Kutra
oraz wolontariusze z gimnazjum

W Y D A R Z E N I A

Z MAŁGORZATÑ
KALICI¡SKÑ o ˝yciu
na rozlewisku

Gdzie to rozlewisko? – pytajà czytelnicy udajàcy si´ w okolice Pasymia.
Rozlewisko jest fikcjà literackà. Pisarstwo Małgorzaty Kaliciƒskiej jest tak
realistyczne, ˝e wiele osób krà˝y po okolicach Pasymia poszukujàc rozlewiska.
piàtek, 7 paêdziernika,
w Gminnym OÊrodku Kultury odby∏o si´ d∏ugo oczekiwane spotkanie autorskie z Ma∏gorzatà Kaliciƒskà, zorganizowane we
wspó∏pracy z Bibliotekà Publicznà
Gminy Niepor´t. Ma∏gorzata Kaliciƒska, z ponad milionem sprzedanych
egzemplarzy, nazywana jest „nowà
królowà literatury polskiej”. Sukces
przynios∏a jej pierwsza powieÊç
„Dom nad rozlewiskiem”, wydana w 2006 roku. Od tego czasu wyda∏a kolejne tomy trylogii mazurskiej: „Powroty nad rozlewisko”
i „Mi∏oÊç nad rozlewiskiem”. Opublikowa∏a tak˝e dwie autobiograficzne
ksià˝ki: „Fiko∏ki na trzepaku” i „Widok z mojego okna”. Ostatnià powieÊcià wydanà jest „Zwyczajny facet”.
Ksià˝ki Ma∏gorzaty Kaliciƒskiej
cieszà si´ nies∏abnàcym zainteresowaniem. W naszej Bibliotece rzadko stojà na pó∏kach. Prowadzimy
na nie zapisy. Wniosek jest prosty:
Ma∏gorzata Kaliciƒskia trafia do czytelników. Kreowane przez nià bohaterki, to samodzielne i niezale˝ne kobiety budzàce powszechnà sympati´.
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Spotkanie autorskie zgromadzi∏o
zagorza∏ych czytelników Pani Ma∏gorzaty. Pada∏y ciekawe pytania
i jeszcze ciekawsze odpowiedzi.
A tak autorka odpowiedzia∏a na pytanie o genez´ pierwszej powieÊci:
rodzina Pani Ma∏gorzaty, po dotkliwym, finansowym krachu straci∏a
majàtek na Mazurach. Pani Ma∏gorzata szuka∏a dla siebie pocieszajàcej ksià˝ki, krzepiàcej i terapeutycznej. No i... nie znalaz∏a. Postanowi∏a, ˝e sama jà sobie napisze. W tym
bardzo trudnym czasie spisywa∏a te˝
histori´ swojej rodziny. W∏aÊnie te
rodzinne anegdotki pos∏u˝y∏y jako
materia∏ do powieÊci.
Autorka niezwykle barwnie opowiada∏a o bohaterkach i bohaterach
swoich ksià˝ek. Bohaterach, bowiem jej ostatnia ksià˝ka nosi tytu∏
„Zwyczajny facet”. Porusza w niej
kontrowersyjny, przemilczany dotàd
problem, przemocy wobec m´˝czyzn. Pani Ma∏gorzata odpowiada∏a tak˝e na pytania o serial filmowy
na kanwie mazurskiej trylogii wyÊwietlany obecnie w TVP. Skar˝y∏a
si´, ˝e nie mia∏a ˝adnego wp∏ywu

na kszta∏t filmu, na jego obsad´ ani
na wprowadzenie nowych wàtków.
Przed laty robiono wierne adaptacje
filmowe powieÊci. Te czasy bezpowrotnie min´∏y. Obecni na spotkaniu
czytelnicy stwierdzili zgodnie, ˝e
film jest rozczarowujàcy, nierzetelny i nie oddaje nastroju ksià˝ek Pani Ma∏gorzaty.
Autorka „Domu nad rozlewiskiem” odpowiada∏a równie˝ na pytania o plany na przysz∏oÊç. Otó˝,
bohaterkà nast´pnej powieÊci b´dzie
kobieta w Êrednim wieku. Ksià˝ka
ma opowiadaç o problemach rozstaƒ
i przemijania.
Na koniec spotkania mo˝na by∏o
zdobyç pamiàtkowy wpis z autografem. Biblioteka posiada ksià˝k´ z,
jak˝e cennà, dedykacjà Pani Ma∏gorzaty. Zapraszamy do Biblioteki
po t´ ksià˝k´.
Dzi´kujemy Ma∏gorzacie Kaliciƒskiej za udane spotkanie. ˚yczymy
du˝o zdrowia i z niecierpliwoÊcià
czekamy na nast´pne powieÊci.
Ë El˝bieta Kotowska
– dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Niepor´t

Ju˝ po raz trzeci w Szkole Podstawowej w Niepor´cie goÊciliÊmy muzycznà agencj´ artystycznà „Limbos”.

KONCERT „Limbos” czyli nauka, wychowanie, relaks

Grupa Muzyczna LIMBOS koncertuje na terenie ca∏ego kraju od 1984 roku. Starannie dobrani artyÊci, profesjonalni muzycy – instrumentaliÊci oddani sà muzyce z wielkà pasjà.
Prezentujà instrumentalne i wokalno-instrumentalne wersje wybranych
utworów, pod cyklicznym has∏em:
Tematy Muzyczne Których S∏ucha
Âwiat.
Tym razem artyÊci zaprezentowali

program pt. „Muzyczna kultura Europy. Europejska integracja muzyczna”.
W trakcie koncertu zagrano m. in. „Od´
do radoÊci” L v Beethovena, „Melodyjny walc” A. Chaczaturiana, „Wiedeƒski maestro” W. A. Mozarta, „Kolorowe liÊcie” V. Cosmy, „UÊmiechni´ty
menuet” L. Boccheriniego, wiàzank´
polskich melodii ludowych.
W trakcie spotkania nie zabrak∏o
równie˝ elementów nauki rytmiki.

W cz´Êci wokalno-instrumentalnej
us∏yszeliÊmy m. in. takie przeboje jak:
„All my loving” The Beatles, „Tyle
s∏oƒca w ca∏ym mieÊcie” A. Jantar,
„Autostop” K. Stanek. Na m∏odej widowni szczególnie du˝e wra˝enie zrobi∏a aran˝acja piosenki „Witaminki”
zespo∏u Fasolki. Dzieci za namowà
piosenkarza w∏àczy∏y si´ do wspólnego Êpiewania i zabawy, pami´tajàc, ˝e
naszej szkole szczególnie przyÊwieca
has∏o dbania o zdrowie, w koƒcu jesteÊmy Szko∏à Promujàcà Zdrowie!
Atmosfera radoÊci i zadowolenia
d∏ugo jeszcze towarzyszy∏a wszystkim, którzy mieli okazj´ wys∏uchaç
koncertu. Warto dodaç, ˝e zgromadzona publicznoÊç zachowywa∏a si´
w trakcie wyst´pu godnie i kulturalnie,
za co zebra∏a pochwa∏´ od samej pani
dyrektor Edyty KuÊ.
Ë I Kopka

17 paêdziernika klasy III a, b, d, i II b z gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym zwiedzały Gmach Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza
w Warszawie. Program wycieczki obejmował wizyt´ w studiach
telewizyjnych, pomieszczeniach re˝yserskich i pracowniach dekoracji.

ÂWIAT kamer i reflektorów

M∏odzie˝ najbardziej zaciekawi∏o to,
w jaki sposób przygotowywane sà
pomieszczenia do poszczególnych
programów. Uczniowie oglàdali z zainteresowaniem jak powstaje konstrukcja zabudowy studia do programu „Tomasz Lis na ˝ywo”, a tak˝e
zwiedzili najwi´ksze studio 5, w którym odbywajà si´ takie programy,
jak: „Jaka to melodia” czy fina∏
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Ponadto odwiedzili pokoje
re˝yserskie monta˝u i emisji, a tak˝e
studia, z których emitowane sà wiadomoÊci sportowe. Zwiedzili te˝ studio 1, z którego b´dzie transmitowany przekaz EURO 2012 w jakoÊci
HD. Najwi´cej frajdy sprawi∏ jednak
pobyt w pomieszczeniach, gdzie nagrywany jest program „Pytanie
na Êniadanie”.

B´dàc w Gmachu Telewizji, gimnazjaliÊci dowiedzieli si´ wielu interesujàcych rzeczy. Po pierwsze, ˝e obok fonii najwa˝niejsze jest jednak oÊwietlenie studia, które ma ogromny wp∏yw
na to, co oglàdamy na wizji. Dowiedzieli si´ tak˝e, ˝e tylko trzy seriale realizowane sà na Woronicza. WÊród nich
sà: „Plebania”, „Klan” i „Rodzinka.pl”.
Na zakoƒczenie w´drówki uczniowie odwiedzili Muzeum Telewizji,
w którym zgromadzone sà historyczne urzàdzenia do nagrywania programów. Najmilsze jednak wspomnienia
wzbudzi∏y maskotki, pochodzàce
z programów dla dzieci, Moniki
i Kulfona oraz Jacka i Agatki.
M∏odzie˝ oceni∏a wypraw´ jako
udanà, bowiem ogromne studia i d∏ugie korytarze pozostawi∏y niezapoË I.P.Kutra
mniane wra˝enia.

„MyÊlisz pewnie, ˝e bezdomnoÊç to tylko brak dachu nad głowà...,
ale bezdomnoÊç to tak˝e powracajàca uparcie myÊl,
˝e ˝adnego miejsca na Êwiecie nie mo˝na nazwaç swoim
i, ˝e spoÊród milionów ludzkich serc
nie znalazło si´ ani jedno,
które zechciałoby pokochaç Ci´ na zawsze...”
(cytat ze strony internetowej schroniska w Józefowie: www.psy-warszawa.pl)

ZAWSZE b´dziemy pomagaç zwierz´tom!
We wrzeÊniu Samorzàd Uczniowski szko∏y
w Niepor´cie kolejny ju˝ raz przeprowadzi∏
szkolnà akcj´ pomocy bezdomnym zwierz´tom ze schroniska w Józefowie.
Wszyscy mali przyjaciele czworonogów
zebrali kilkadziesiàt kilogramów suchej karmy, tyle samo puszek, pokarm dla kotów,
a tak˝e kocyki, ko∏dry, miski oraz Êliczne zabawki dla samotnych, porzuconych przez
swoich w∏aÊcicieli zwierzàt.
Spontaniczna i szybka akcja Samorzàdu
spotka∏a si´ z wielkim odzewem wÊród spo∏ecznoÊci naszej szko∏y. Dzi´kujemy wszystkim zaanga˝owanym w akcj´ dzieciakom
oraz ich wyrozumia∏ym rodzicom. Dary dla
zwierzaków przewieêliÊmy do schroniska.

Mamy nadziej´, ˝e nast´pna zbiórka b´dzie
równie bogata w produkty. Wierzymy, ˝e
chocia˝ w ten sposób mo˝emy pomóc setkom zwierzàt, które nieustannie podrzucane
sà w okolice schroniska. Zach´camy równie˝
do poszukiwania pupila w∏aÊnie tam, gdzie
ciàgle czeka na najmniejszy ludzki gest wielu czworono˝nych, najwierniejszych przyjació∏.
Bez naszej pomocy te zwierz´ta nie prze˝yjà, dlatego nast´pna zbiórka ju˝ w grudniu!
PAMI¢TAJ: „…Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoi∏eÊ…”
/Antoine de Saint-Exupéry
Ë Opiekun samorzàdu – Monika Kamiƒska
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MAZOWIECKIE Igrzyska Młodzie˝y Szkolnej
w Białobrzegach
Na przełomie wrzeÊnia
i paêdziernika na terenie
Jednostki Wojskowej
w Białobrzegach odbyły si´
zawody w biegach
przełajowych – indywidualne,
dru˝ynowe i sztafety.
Zawodnicy rywalizowali
w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej.
Gmin´ Niepor´t
reprezentowali zawodnicy ze
szkół podstawowych oraz z Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym.
ako pierwsze (28 wrzeÊnia) odby∏y si´ mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w biegach prze∏ajowych. W kategorii szkó∏ podstawowych w zawodach wzi´∏o udzia∏ 18
szkó∏ z powiatu. Indywidualnie, najlepszy wynik spoÊród zawodników
z gminy Niepor´t uzyska∏ Krystian
Podstawka z klasy VI SP w Bia∏obrzegach, który zajà∏ 3 miejsce.
Z dziewczàt najlepiej spisa∏a si´
Aleksandra Janeczko z kl. V, równie˝
z SP w Bia∏obrzegach, zajmujàc
5 miejsce.
Lepiej zaprezentowali si´ nasi
gimnazjaliÊci. W kategorii dziewczàt
z klas I na 63 zawodniczki Joanna Janeczko by∏a pierwsza, a Maria
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WyÊniewska czwarta. Z klas II piàta by∏a Karolina Kuêmiak na 46 zawodniczek, z klas III na 48 startujàcych zawodniczek Eliza Burza by∏a
trzecia, a piàta Paulina Sosnowska.
Ch∏opcy z gimnazjum pozazdroÊcili sukcesów swoim kole˝ankom
i osiàgn´li podobne wyniki. W klasach I najszybciej, z 64 zawodników,
na met´ przebieg∏ Szymon Affek.
W klasach II na 48 zawodników drugie miejsce zajà∏ Stanis∏aw Anio∏kowski, a Piotr Powa∏a by∏ piàty.
Z klas III na 57 zawodników drugi
by∏ Daniel Zar´ba, a Micha∏ Mielnik
czwarty.
30 wrzeÊnia odby∏y si´ mistrzostwa Powiatu Legionowskiego

w sztafetowych biegach prze∏ajowych, w których bezkonkurencyjni
okazali si´ zawodnicy z Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym – zarówno dziewcz´ta, jak i ch∏opcy wygrali w swoich kategoriach. Sztafety ze Szkó∏ Podstawowych zaj´∏y
nieco dalsze miejsca. Dziewcz´ta
z Niepor´tu by∏y 8, a z Bia∏obrzegów
– 9. Troch´ lepsi byli ch∏opcy i zaj´li odpowiednio 5 i 6 miejsce.
Kolejnymi zawodami, które odby∏y si´ 3 paêdziernika by∏y mi´dzypowiatowe biegi prze∏ajowe, do których awansowali najlepsi zawodnicy
z mistrzostw powiatu. W zawodach
udzia∏ bra∏y zespo∏y z rejonu Legionowa, Otwocka, Piaseczna, Nowego

EKOLOGIA W GMINIE

ZBIÓRKA odpadów wielkogabarytowych
Urzàd Gminy Niepor´t
organizuje kolejnà zbiórk´ odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Niepor´t.
W miesiàcach – PAèDZIERNIKU
i LISTOPADZIE – mieszkaƒcy gminy
Niepor´t, z gospodarstw domowych mogà
dostarczaç odpady wielkogabarytowe
– meble np. sto∏y, szafy, komody, rega∏y
wraz z zamontowanymi szybami, krzes∏a,
sofy, fotele itp., jak równie˝ dywany, wózki dzieci´ce, materace, pierzyny, rowery,
zabawki du˝ych rozmiarów itp. – do kon-

tenerów (otwartych) ustawionych na terenie Gminy Niepor´t, w wyznaczone SOBOTY
w godzinach 8.00 – 14.00 lub 12.00 – 17.00
(w zale˝noÊci od miejsca ustawienia kontenera), zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym poni˝ej.
DO KONTENERÓW NA ODPADY
WIELKOGABARYTOWE ZABRONIONE
JEST WRZUCANIE
– zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (np. AGD czy RTV), worków z odpadami segregowanymi, worków z odpadami komunalnymi zmie-

szanymi, opon, cz´Êci samochodowych,
akumulatorów, odpadów z remontów,
Êwietlówek, ˝arówek, baterii, odpadów
zielonych itd.
Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców
Gminy Niepor´t (z gospodarstw domowych) do uczestnictwa w wy˝ej przedstawionej akcji.
Informacje na powy˝szy temat mo˝na
uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Pl.
WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, pok. nr 30
(II pi´tro) lub pod nr tel. (022) 767 04 47.

Dworu Mazowieckiego, Wo∏omina.
Zdobywca I miejsca w mistrzostwach powiatu zawodników z gimnazjum – Szymon Affek z klasy I w tych zawodach równie˝ nie
mia∏ sobie równych. Dobrze spisa∏
si´ Stanis∏aw Anio∏kowski, który
by∏ III w kategorii klas II. Równie˝
zespo∏owo nasi gimnazjaliÊci zaj´li
bardzo dobre miejsca. Ch∏opcy byli
najlepsi na 56 szkó∏, a dziewcz´ta
czwarte na 54 szko∏y.
Szko∏y podstawowe reprezentujàce gmin´ Niepor´t w tych zawodach
zaprezentowa∏y si´ poni˝ej swoich
oczekiwaƒ.
W kolejnych zawodach swojà wysokà form´ potwierdzili zawodnicy

z gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym. 6 paêdziernika w mi´dzypowiatowych mistrzostwach
w biegach sztafetowych drugie miejsce zaj´∏a sztafeta ch∏opców,
a czwarte sztafeta dziewczàt.
Kolejnym etapem b´dà fina∏y Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej, które odb´dà si´ wiosnà 2012 r.
Gmin´ Niepor´t b´dà reprezentowali: Paulina Sosnowska oraz Maria
Wysieƒska (rezerwowa) w kategorii
szkó∏ podstawowych, natomiast w kategorii gimnazjum do fina∏u zakwalifikowali si´ Szymona Affek, Stanis∏aw Anio∏kowski i Micha∏ Mielnik
(rezerwowy) oraz sztafeta ch∏opców.
Ë R.Âwiàtkowski

Siatkarze z gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym w kategorii
wiekowej 1996-1997 wywalczyli III miejsce w pierwszej edycji
ogólnopolskiego turnieju „Orlik Volleymania” w Sopocie.

UKS D´bina na podium

HARMONOGRAM:
PAèDZIERNIK
29 paêdziernika 2011 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
• WÓLKA RADZYMI¡SKA – obok budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
(za bramà w gł´bi) – 1 kontener
29 paêdziernika 2011 r. (sobota godz. 12.00 – 17.00)
• NIEPOR¢T – Gminny Punkt Odbioru Segregowanych Odpadów
Komunalnych przy ul. Małoł´ckiej (od strony Zalewu
Zegrzyƒskiego poczàtek ul. Małoł´ckiej) – 1 kontener
LISTOPAD
5 listopada 2011 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
• ZEGRZE POŁUDNIOWE – obok dawnego OÊrodka Wypoczynkowego
przy ul. Rybaki – 1 kontener
• NIEPOR¢T – parking przy ul. Zegrzyƒskiej obok baru „U Greka”
– 1 kontener
12 listopada 2011 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
• NIEPOR¢T – parking przy Pl. WolnoÊci obok cmentarza – 1 kontener
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• STANISŁAWÓW PIERWSZY/NIEPOR¢T – parking obok KoÊcioła przy
ul. Izabeliƒskiej – 1 kontener
19 listopada 2011 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
• IZABELIN – na terenie działki przy ul. Szkolnej obok Sklepu
Spo˝ywczego vis a vis Szkoły Podstawowej – 1kontener
• STANISŁAWÓW PIERWSZY – teren „Âwi´ta Ziemniaka” – działka przy
ul. Stru˝aƒskiej – 1 kontener
26 listopada 2011 r. (sobota godz. 12.00 – 17.00)
• WOLA ALEKSANDRA – Gminny Punkt Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych przy ul. Wolskiej (niedaleko nr 124)
– 1 kontener
• MICHAŁÓW-GRABINA – Gminny Punkt Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych przy ul. Przyrodniczej (niedaleko nr 15)
– 1 kontener
26 listopada 2011 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
• KÑTY W¢GIERSKIE – teren Gminnego OÊrodka Kultury przy
ul. KoÊcielnej 22 – 1 kontener

Po raz pierwszy na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko
– Orlik 2012” zorganizowano turniej siatkówki na szerokà skal´ – „Orlik Volleymania”. Organizatorem przedsi´wzi´cia jest
Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem
– Polski Zwiàzek Pi∏ki Siatkowej.
Zawodnicy z UKS D´bina w finale wojewódzkim zaj´li II miejsce i tym samym awansowali do fina∏u ogólnopolskiego turnieju
„Orlik Volleymania”, który w dniach 1-2 paêdziernika odby∏ si´ w Sopocie.
Na poczàtek pora˝ka z póêniejszym triumfatorem turnieju UKS Jastarnia, a nast´pnie
dwa zwyci´stwa, zapewni∏y awans do pó∏fina∏u. Tam „D´bina” uleg∏a siatkarzom
z MKS MOS Turek, lecz otrzyma∏a szans´
na trzecie miejsce. Szans´ t´ wykorzysta∏a
i wywalczy∏a bràzowy medal po trudnym pojedynku z Gimnazjum Przyg∏ów.

Eliminacje:
UKS D´bina Niepor´t – UKS Jastarnia 0:2
UKS D´bina Niepor´t – Jedynka Siedlce 2:0
UKS D´bina Niepor´t – Progress I WrzeÊnia 2:0

Półfinał:
UKS D´bina Niepor´t – MKS MOS Turek 1:2

Mecz o 3 miejsce
UKS D´bina Niepor´t – Gimnazjum Przygłów 2:1

Sk∏ad zespo∏u: Micha∏ Mielnik, Kamil Marzec, Krzysztof Sworst, ¸ukasz Szlubowski,
Adrian Piórkowski, Alexy Stankiewicz,
Aleksander Rydzicki, Karol Bàczek.
UKS D´bina zaprasza dzieci klas III – VI na zaj´cia sportowe w zakresie pi∏ki siatkowej:
• SP w Bia∏obrzegach – Roman Madej tel.507878520,
• SP w Józefowie – Wawrzyn Orlikowski tel. 502625394,
• SP w Niepor´cie – Micha∏ Madej tel. 502508793,
• SP w Izabelinie – Dariusz PieÊniak tel. 533995555.
Ë R.Âwiàtkowski
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PZL. 37B „ŁOÂ”
ppor. Władysława
Kołdeja
nie powrócił… cz. II
ramat walki powietrznej klucza polskich
„¸osi” popo∏udniu 7 wrzeÊnia 1939 roku trwa∏ dalej. Pozosta∏e dwa bombowce nadal walczy∏y z niemieckimi myÊliwcami,
próbujàc wyrwaç si´ i uniknàç ÊmiercionoÊnych serii Messerschmittów Bf-110, uzbrojonych w dzia∏ka i karabiny maszynowe. Tak
opisywa∏ dalszy przebieg walki por. obs. Ludwik MaÊlanka – dowódca klucza: „Kiedy
wi´c zauwa˝y∏em przed sobà samolot niemiecki w odleg∏oÊci 600-700 metrów, momentalnie
otworzy∏em do niego ogieƒ. Podczas strzelania zauwa˝y∏em trzy dziury w plexiglasie, które dos∏ownie obramowa∏y mojà g∏ow´. Nagle
widz´ dym z prawego p∏ata maszyny niemieckiej – szalej´ z radoÊci. Poniewa˝ amunicja si´
skoƒczy∏a w ∏adowniku usi∏uj´ go wymieniç
i w tym momencie widz´ nie tylko dym – celny pocisk zapali∏ benzyn´, a ta spowodowa∏a
wybuch zbiornika rozrywajàc p∏at nieprzyjacielskiego samolotu, który w p∏omieniach spada na ziemi´. Zdejmuj´ ∏adownik i z radoÊcià
spoglàdam na zegarek: jest 16.05 – zestrzeli∏em Niemca! W momencie, gdy spoglàdam
na zegarek i zmieniam ∏adownik, s∏ysz´ wybuch
i czuj´ ciep∏o na szyi. Oglàdam si´ do tylu – dostrzegam ju˝ tylko mas´ p∏omieni; maszyna pali si´, p∏omienie li˝à mnie po twarzy, r´kach
i kurtce skórzanej (ta mnie uratowa∏a od spalenia). Pozostaje mi tylko wyskoczyç, by zwiaç
zaglàdajàcej w oczy Êmierci. Zrywam plomb´,
wyciskam plexiglas, który nie chce odpaÊç
z powodu p´du powietrza i ssania. Morduj´ si´
coraz bardziej – troch´ odesz∏o, ale kiedy
opuszczam r´ce plexiglas z powrotem si´ zamyka. Prób´ powtarzam dwa, trzy razy – bezskutecznie. „Przytuli∏em” si´ wi´c czo∏em
do plexiglasu i odepchnà∏em – wylatujàc
na zewnàtrz z samolotu. Tu momentalnie poczu∏em Êwie˝e powietrze. Wiatr zdar∏ mi beret
z g∏owy. Chwyci∏em za ràczk´ spadochronu.
Lec´ w prawo skos, g∏owà w dó∏ i rozglàdam
si´ za niemieckimi samolotami. Nie widz´ ich,
ale dostrzegam w oddali dwa spadochrony. Teraz pociàgam za ràczk´ – spadochron otwiera si´. Wkrótce opad∏em na Êciernisko. Podczas tego dramatycznego przejÊcia nie czu∏em
ani zdenerwowania, ani szarpni´cia spadochronu czy te˝ uderzenia o ziemi´ – by∏ to szok
nerwowy. Teraz odpià∏em spadochron, z∏o˝y∏em go i zabra∏em „pod pach´”. Spostrzeg∏em
biegnàcych ku mnie ludzi uzbrojonych w wid∏y
i dràgi. Krzyczeli, ˝e jestem szpiegiem niemieckim. Làdowa∏em oko∏o 300 metrów od mojej
p∏onàcej maszyny. W powietrzu lata∏y blachy
z rozerwanego p∏ata Messerschmitta i moje-
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go,,¸osia”. Wkrótce nadjecha∏o auto z lotnikami 41 Eskadry, którzy uchronili mnie
przed samosàdem...”*. Samolot por. obs. MaÊlanki – „jedynka” klucza rozbi∏ si´ we wsi
Ciemne. Poparzonà g∏ow´ i twarz lotnika kobiety ze wsi Ciemne natar∏y bia∏kiem jajek kurzych, aby w ten prosty sposób przynieÊç ulg´
rannemu. Po wypiciu mleka i chwili odpoczynku por. MaÊlanka razem z mieszkaƒcami poszed∏ do wraku samolotu. Le˝a∏y tam dwa zw´glone cia∏a poleg∏ych strzelców pok∏adowych:
kpr. strz. Stanis∏awa Babaƒczyka i kpr. strz.
Floriana Korka. Czwarty cz∏onek za∏ogi
pchr. pil. W∏adys∏aw Ry˝ko, uratowa∏ si´ wyskakujàc z p∏onàcej maszyny na spadochronie.
Trzeci samolot-prawa „dwójka” klucza „¸oÊ”
por. obs. W∏odzimierza Gajewskiego w pierwszym momencie oddali∏ si´ ze strefy walki powietrznej i by∏a nadzieja, ˝e umknie niemieckim myÊliwcom. Jednak w rejonie wsi Janków
Stary ko∏o Wo∏omina Messerschmitty dop´dzi∏y samotnego „¸osia” i po ostrzelaniu uszkodzony samolot zaczà∏ dymiç, ale pilotowi
w tych trudnych warunkach uda∏o si´ wylàdowaç. Uratowali si´ pchr. pil. Jan Nowakowski
i strzelec pok∏adowy kpr. strz. Stanis∏aw Basaj. Niestety Êmiercià lotników zgin´li por. obs.
W∏odzimierz Gajewski i drugi strzelec pok∏adowy kpr. strz. Jerzy M∏odecki. Cia∏a poleg∏ych lotników zosta∏y przewiezione na cmentarz wojenny w Radzyminie i pochowane
w zbiorowej mogile w kwaterze ˝o∏nierzy 1920
roku, bez ˝adnego napisu, bez nazwisk.* Jednego z polskich „¸osi” zestrzeli∏ por. Victor
Mölders (brat s∏ynnego asa myÊliwskiego
Wernera Möldersa), odnoszàc swe pierwsze
zwyci´stwo w kampanii przeciwko Polsce.
Victor Mölders wspomina, ˝e widzia∏ spadochrony skaczàcej za∏ogi i tak wspomina∏ tà
walk´: „7 wrzeÊnia uzyska∏em moje pierwsze
zwyci´stwo. By∏ nim dwusilnikowy polski bombowiec z 4 osobowà za∏ogà, który w∏aÊnie znajdowa∏ si´ w drodze by zrzuciç swój ∏adunek
na niemieckie wojska. Na to oczywiÊcie nie
mo˝na by∏o pozwoliç. Trafi∏em w prawy silnik
który stanà∏ w p∏omieniach. By∏em szcz´Êliwy
gdy zauwa˝y∏em ˝e otwar∏y si´ 4 spadochrony
za∏oga uratowa∏a si´. Taki pierwszy sukces jest
szczególnym prze˝yciem”. Niemcy nie potwierdzajà w swoich dokumentach zestrzelenia
przez strzelców „¸osi” w tej walce ˝adnego
Messerschmitta Bf-110. Na „Koniczynce”
(kryptonim lotniska), czyli lotnisku w Popielewie obs∏uga techniczna z niepokojem oczekiwa∏a na powrót za∏óg: por. MaÊlanki, por.
Gajewskiego i ppor. Ko∏deja, ale gdy nie wró-

Pamiàtkowa tablica poleg∏ych lotników „¸osi” na cmentarzu wojennym w Radzyminie

cili do zapadni´cia zmroku sta∏o si´ jasne, ˝e
dywizjon poniós∏ kolejnà bolesnà strat´ w siódmym dniu kampanii wrzeÊniowej. Powróçmy
w tym miejscu do dalszych losów „¸osia” – lewej „trójki” klucza ppor. obs. W∏adys∏awa Ko∏deja, która jako pierwsza rozbi∏a si´ w Wólce
Radzymiƒskiej. Dalsze wydarzenia mo˝emy
odtworzyç dzi´ki wspomnieniom Pani Emilii
Roguskiej, która dobrze pami´ta przekaz o tym
wydarzeniu jej nie˝yjàcego ju˝ m´˝a Lucjana Roguskiego. Gdy okaza∏o si´, ˝e samolot
spad∏ na polu Roguskich, mieszkaƒcy poszli
obejrzeç miejsce upadku. Na miejscu poÊród
porozrzucanych cz´Êci p∏atowca i silników odnaleziono szczàtki trzech cz∏onków za∏ogi. Lucjan Roguski razem ze swoim bratem Hipolitem zebra∏ szczàtki lotników do jutowych worków i pogrzebali je nieopodal pola na górce
pod lasem. Prawdopodobnie nast´pnego dnia
przyjecha∏ oddzia∏ Wojska Polskiego i dokona∏ ekshumacji szczàtków lotników. Rozpocz´to równie˝ poszukiwania czwartego cz∏onka
za∏ogi lub informacji o jego losach, czy mo˝e
uratowa∏ si´ na spadochronie. Ponadto dokonano przy u˝yciu min wysadzenia bomb lotniczych, które by∏y w komorach bombowych samolotu i nie wybuch∏y przy zderzeniu z ziemià
i le˝a∏y na polu. Niestety wszystko wskazuje
na to, ˝e zgodnie z opisami w literaturze, równie˝ czwarty cz∏onek za∏ogi poleg∏ w szczàtkach samolotu, a jego cia∏o nie zosta∏o znalezione wskutek pot´˝nej destrukcji samolotu,
wywo∏anej przez uderzenie o ziemi´ i po˝ar.
Odnalezione szczàtki cia∏ za∏ogi ppor. Ko∏deja, podobnie jak cia∏a lotników z pozosta∏ych
„¸osi” zosta∏y przewiezione na cmentarz wojskowy w Radzyminie i pochowane w kwaterach wojny 1920 roku. Byç mo˝e le˝àce na powierzchni ziemi, wi´ksze cz´Êci samolotu-resztki skrzyde∏, kad∏uba i silników zabrali
Niemcy na przetop cennego aluminium. Jak

(fot. autora)

wspomina Pani Emilia Roguska przez wiele lat
po wojnie, w czasie uprawy tego pola „wychodzi∏y” z ziemi kawa∏ki odzie˝y, butów, fragmenty aluminiowych blach itp. Na zakoƒczenie tej cz´Êci artyku∏u przytocz´ kilka podstawowych informacji, o najnowoczeÊniejszym
polskim bombowcu ostatniej wojny
– PZL. 37B „¸oÊ”. By∏ to szybki, Êredni samolot bombowy, dzienny Êredniego zasi´gu. Za∏oga – 4 osoby. Prace projektowe przy samolocie P-37 wed∏ug projektu i pod kierunkiem
in˝. J. Dàbrowskiego podj´to na wiosn´ 1934 r.
Konstrukcja to ca∏kowicie metalowy wolnonoÊny dolnop∏at. Kad∏ub pó∏skorupowy. P∏at kesonowej konstrukcji, dwudêwigarowy, trójdzielny o obrysie trapezowo-eliptycznym.
W cz´Êci przestrzeni mi´dzydêwigarowej
i w Êródp∏acie – komory bombowe. Usterzenie wolnonoÊne-podwójne. Podwozie g∏ówne
chowane, dwugoleniowe, dwuko∏owe o z∏o˝onej amortyzacji. Nap´d: wersja P-37B, dwa silniki gwiazdowe 9-cylindrowe PZL Bristol „Pegaz” XXA lub B o mocy startowej 675 kW
(918 KM). Âmig∏o metalowe trójp∏atowe,
przestawialne, dwuzakresowe typu Hamilton-Standart. Uzbrojenie to: trzy ruchome
k.masz.wz.37 kal.7,9 mm lub 2 k.masz.wz.37
i 1 k.masz. Vickers F kal.7,7 mm; bomby
– 2580 kg (maks.udêwig). W ostatniej cz´Êci
artyku∏u przedstawi´ Czytelnikom „WieÊci
Niepor´ckich” relacj´ z prac poszukiwawczych
samolotu na polu eksploracyjnym w Wólce Radzymiƒskiej.
(cdn).
Ë Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t
* Jerzy Pawlak Walerian Nowakowski „Brygada Bombowa kurs bojowy!” Wyd. MON Warszawa 1983
Wyd. I.
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