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GAW¢DY HISTORYCZNE

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej 
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

w Niepor´cie w grudniu 2011 r. Punkt Konsultacyjny
(SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 20 grudnia 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 27 grudnia 2011 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkanie Komisji w grudniu 2011 r.: Urzàd Gminy Nie-
por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 20 grudnia 2011
r. od godz. 16.00

ZAPRASZAMY NA ÂWIÑTECZNY WIECZÓR

20 grudnia o godz. 17.00 odb´dzie si´ spotkanie
Êwiàteczne dla dzieci, rodziców, nauczycieli i przy-
jació∏ Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie. W wyjàt-
kowej scenografii stworzonej przez nauczycielki: Emili´
Elak, Agnieszk´ J´drzejczak i Monik´ Boruckà wysta-
wione zostanie przedstawienie oparte na „Opowie-
Êci Wigilijnej” K. Dickensa, które przygotowujà ucznio-
wie pod kierunkiem nauczycielek Anny Szostek i Mo-
niki Kamiƒskiej-Thomas. W programie jest tak˝e koncert
kol´d w wykonaniu szkolnego chóru. Sk∏adajàc ˝ycze-
nia radosnych, spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ser-
decznie zapraszamy na t´ wyjàtkowà uroczystoÊç miesz-
kaƒców gminy.

Dyrektor 
i pracownicy Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie

PRZEDÂWIÑTECZNE
chwile...



–– CCoo  cchhcciiaa∏∏bbyy  PPaann  zzrroobbiiçç  ddllaa  mmiieejjssccoo--
wwooÊÊccii,,  nnaa cczzyymm  PPaannuu  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaa--
llee˝̋yy??
Nasze so∏ectwo ma zaniedbany wy-
glàd. To trzeba koniecznie zmieniç.
Rembelszczyzna jest wizytówkà gminy
na trasie od Warszawy. Trzeba zadbaç
o nià, uporzàdkowaç, doinwestowaç.
Ostatnie wi´ksze inwestycje to ronda
i chodniki. Ale teraz musimy postaraç
si´ o wi´cej. Niezb´dna jest do tego
wspó∏praca so∏tysa z radnym. Jestem
w tej komfortowej sytuacji, ˝e miesz-
kam bardzo blisko radnego, spotyka-
my si´ cz´sto i razem dzia∏amy.
–– NNaa zzeebbrraanniiuu  wwiieejjsskkiimm  mmiieesszzkkaaƒƒccyy
zzgg∏∏oossiillii  wwiieellee  wwnniioosskkóóww  iinnwweessttyyccyyjj--
nnyycchh  ddoo bbuudd˝̋eettuu  ggmmiinnyy  nnaa 22001122  rrookk..
Tak i to Êwiadczy o tym, jak du˝e sà
potrzeby. OczywiÊcie, nie zrobimy
wszystkiego w ciàgu jednego roku bu-
d˝etowego. Dla mnie najwa˝niejsze
jest, i to powiedzia∏em wyraênie
mieszkaƒcom, wykonanie chodnika
od rond do granicy z gminà. Popiera-
jà ten pomys∏ sàsiednie so∏ectwa, bo
przejÊcie poboczem jest trudne, szcze-
gólnie teraz, gdy wykopane sà rowy
odwadniajàce. Wiemy, ze gdyby decy-
zja w tej sprawie nale˝a∏a tylko
do gminy, by∏oby ∏atwiej. Ale zarzàd-
cà drogi jest MZDW i z nim trzeba ne-
gocjowaç inwestycj´. Równie wa˝ne
jest dokoƒczenie ulicy Polnej. Wszyst-

kim tez zale˝y na zmianie planu zago-
spodarowania przestrzennego miej-
scowoÊci, bo od tego zale˝y jej rozwój.
–– JJaakk  uukk∏∏aaddaa  ssii´́  wwssppóó∏∏pprraaccaa  ssoo∏∏ttyyssaa
zz mmiieesszzkkaaƒƒccaammii??
Bardzo dobrze, zarówno z Radà So-
∏eckà, jak i z mieszkaƒcami. Dobrym
przyk∏adem mo˝e byç nasza wspól-
na praca przy oczyszczaniu lasu
w okolicach ronda i sklepu. Chcieli-
byÊmy w przysz∏oÊci, po wyjaÊnieniu
i uregulowaniu praw w∏asnoÊci, zro-
biç w tym miejscu plac zabaw dla
dzieci. A tymczasem cz∏onkowie Rady
So∏eckiej poinformowali mieszkaƒ-
ców i przez dwie jesienne soboty li-
kwidowaliÊmy wspólnie dzikie wysy-
piska Êmieci, zaroÊla i ga∏´zie. Jest
tam teraz znacznie bezpieczniej. Za to
jestem mieszkaƒcom, radnemu i Ra-
dzie So∏eckiej bardzo wdzi´czny. Ma-
my wspólne cele i staramy si´ je ra-
zem realizowaç.
–– LLuubbii  ppaann  sswwoojjàà  wwiieeÊÊ??
Tak i nigdzie bym si´ nie przeprowa-
dzi∏. Znam bardzo wielu mieszkaƒ-
ców, choç nie wszystkich. Ale posta-
ram si´, ˝eby tych ostatnich by∏o jak
najmniej. Mo˝e okazjà do tego b´dzie
majówka, która zaproponowali miesz-
kaƒcy. Chcà si´ poznawaç, integro-
waç, bo wieÊ jest rozrzucona, podzie-
lona rondami. Takie spotkanie,
przy udziale wi´kszoÊci mieszkaƒ-

ców, mog∏oby pomóc nam poznaç si´,
zach´ciç do wspólnych dzia∏aƒ.
–– CCoo  lluubbii  PPaann  rroobbiiçç  ww wwoollnnyymm  cczzaassiiee??
Wolny czas te˝ ch´tnie poÊwi´cam
na pomaganie innym, na w∏àczanie
si´ w organizacj´ ró˝nych przedsi´-
wzi´ç. Teraz myÊl´ np. o tym, ˝e trze-
ba odnowiç naszà kapliczk´. Ostatnio
zosta∏ zdewastowany p∏otek wokó∏
niej. A jak mam rzeczywiÊcie taki zu-
pe∏nie wolny czas, to lubi´ pojeêdziç
motorem.
–– ZZbbllii˝̋aajjàà  ssii´́  ÊÊwwii´́ttaa....
I w∏aÊnie korzystajàc z okazji chcia∏-
bym ˝yczyç mieszkaƒcom weso∏ych,
zdrowych i pogodnych Êwiàt oraz
szcz´Êliwego Nowego Roku. Mam na-
dziej´, ˝e nasza wspó∏praca b´dzie
nadal owocna, a ja obiecuj´, ˝e b´d´
konsekwentnie realizowaç to wszyst-
ko, co wspólnie zaplanowaliÊmy.
Kontakt ze mnà: 22 772 40 57,
0 501 759 002, ul. Stru˝aƒska 132.
DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk
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W  G M I N I E

W
e wrzeÊniu 2011 r. w Gminie Niepor´t zameldowanych

by∏o 748 dzieci w wieku 3-6 lat. 632 z nich korzysta

z wychowania przedszkolnego w ró˝nych formach

– publicznych i niepublicznych. Oznacza to, ̋ e gmina obejmu-

je opiekà przedszkolnà prawie 85% dzieci w wieku przedszkol-

nym, w tym 100% pi´cio- i szeÊciolatków. Rodzice majà wy-

bór. Mogà posy∏aç swoje pociechy do przedszkoli publicznych

prowadzonych przez gmin´, do przedszkoli niepublicznych

na terenie gminy lub do przedszkoli publicznych i niepublicz-

nych na terenie gmin sàsiednich. ¸àczny koszt edukacji przed-

szkolnej dzieci w wieku 3-6 lat w roku 2011 wyniesie po-

nad 4 400 tys. z∏.

W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkoli i oddzia∏ów

przedszkolnych prowadzonych przez Gmin´ Niepor´t ucz´sz-

cza ogó∏em 469 dzieci, w tym: 320 do przedszkoli i 149 do od-

dzia∏ów przedszkolnych przy szko∏ach podstawowych. Dzieci

ucz´szczajà do 21 oddzia∏ów przedszkolnych, w tym do 7 od-

dzia∏ów przy szko∏ach podstawowych. Obrazuje to poni˝sza ta-

bela:

Przedszkola publiczne i oddzia∏y przedszkolne przy SP r. szk. 2011/2012:

Lp. Przedszkole Wychowankowie* Oddzia∏y Liczba Etaty

/szko∏a podstawowa wychowanków nauczycieli

na odzia∏

1. GP w Niepor´cie 143 6 23,83 11,23

2. GP w Bia∏obrzegach 74 3 24,66 6,26

3. GP w Zegrzu Po∏udniowym 66 3 22 6,32

4. GP w Wólce Radzymiƒskiej 37 2 18,5 3,20

RAZEM poz. 1 – 4 320 14 22,86 27,01

5. SP w Niepor´cie 45 2 22,5 2

6. SP w Józefowie 48 2 24 2

7. SP w Izabelinie 37 2 18,5 2

8. SP w Bia∏obrzegach 19 1 19 1

RAZEM poz. 5 – 8 149 7 21,29 7**

RAZEM poz. 1 – 8 469 21 22,33 34,01

* dane z SIO stan wg 30.09.2011 r.; ** tylko nauczyciele wychowania przedszkol-
nego.

Liczba miejsc przedszkolnych w przedszkolach gminnych nie

w pe∏ni zaspokaja potrzeby mieszkaƒców w tym zakresie. Dla-

tego te˝ do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Nie-

por´t ucz´szcza 100 dzieci, w tym 64 mieszkaƒców gminy. Naj-

wi´cej dzieci, bo 43, w tym 26 mieszkaƒców gminy, ucz´sz-

cza do Niepublicznego Przedszkola „Nutka Milutka”

w Micha∏owie-Grabinie. Do Niepublicznego Przedszkola „Od-

krywcy” w Kàtach W´gierskich ucz´szcza 33 dzieci, w tym 26

mieszkaƒców gminy, a z Niepublicznego Przedszkola „KubuÊ

Puchatek” w Niepor´cie korzysta 24 dzieci, w tym 12 miesz-

kaƒców gminy. Zgodnie z ustawà o systemie oÊwiaty niepu-

bliczne przedszkola otrzymujà dotacj´ z bud˝etu gminy. W ro-

ku 2011 dotacja ta wynosi 525, 38 z∏ miesi´cznie na ka˝de

dziecko w przedszkolu niepublicznym, co stanowi 75% kosz-

tów ponoszonych przez gmin´ miesi´cznie na jedno dziecko

w przedszkolu publicznym. ̧ àcznie dotacja dla przedszkoli nie-

publicznych w roku 2011 wyniesie ponad 633 tys. z∏.

Z edukacji przedszkolnej (publicznej i niepublicznej) poza

gminà korzysta 140 dzieci; najwi´cej w Warszawie – 106 i Le-

gionowie – 19. Na te dzieci gmina równie˝ udziela dotacji gmi-

nom sàsiednim. Jej wysokoÊç w 2011 r. przekroczy kwot´

830 tys. z∏. 

W tym roku szkolnym zmieni∏y si´ zasady odp∏atnoÊci

za przedszkola. Rada Gminy 21 paêdziernika 2011 r. uchwa∏à

– w sprawie ustalenia czasu bezp∏atnego nauczania, wychowa-

nia i opieki oraz wysokoÊci op∏at za Êwiadczenia udzielane przez

przedszkola publiczne prowadzone przez Gmin´ Niepor´t

w czasie przekraczajàcym wymiar zaj´ç zapewniajàcych bez-

p∏atne nauczanie, wychowanie i opiek´ – okreÊla∏a za jakiego

rodzaju Êwiadczenia przedszkolne jest wnoszona przez rodzi-

ców op∏ata oraz uzale˝nia∏a jej wysokoÊç od czasu korzysta-

nia przez dziecko ze Êwiadczeƒ przedszkola. Wprowadzi∏a te˝

korzystne dla dzieci i rodziców rozwiàzania, w tym:

1) obj´cie bezp∏atnym nauczaniem, wychowaniem i opiekà

dzieci w czasie od momentu otwarcia przedszkola do godzi-

ny 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 przekraczajàcym

czas bezp∏atnego nauczania, wychowania i opieki;

3) zró˝nicowanie wysokoÊci op∏aty w przedszkolach w zale˝-

noÊci od wysokoÊci kosztu 1 godziny zaj´ç wynikajàcego

z faktu, czy przedszkole jest samodzielnà jednostkà oÊwia-

towà czy funkcjonuje w zespole szkolno-przedszkolnym:

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 wy-

nagrodzenia 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 wy-

nagrodzenia 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 dziec-

ko z tej samej rodziny z 0,18% minimalnego wynagrodze-

nia 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 dziec-

ko z tej samej rodziny z 0,18% minimalnego wynagrodze-

nia za prac´ tj, z 2,50 z∏ na 1,50 z∏ w przedszkolu w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej;

4) ca∏kowite zwolnienie z op∏aty rodziców dzieci, w rodzinach

których dochód na jednego cz∏onka gospodarstwa domowe-

go 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 przedszko-

le Êwiadczeƒ edukacyjnych, wychowawczych i opiekuƒ-

czych, tzn. nieponoszenia przez rodziców op∏at w przypad-

ku nieobecnoÊci dziecka w przedszkolu;

6) nadanie przepisom uchwa∏y wstecznej mocy obowiàzujàcej

od dnia 1 wrzeÊnia 2011 r.

Od 1 stycznia rodzice b´dà mogli dokonywaç wp∏at, z ty-

tu∏u op∏at za zaj´cia przedszkolne, na specjalnie do cego celu

utworzony rachunek bankowy. 

� Gminny Zak∏ad OÊwiaty
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EDUKACJA przedszkolna
Z roku na rok Gmina Niepor´t zapewnia coraz wi´kszej liczbie swoich małych mieszkaƒców
mo˝liwoÊç korzystania z edukacji przedszkolnej. 

WOJCIECHEM
SZYBOWSKIM
sołtysem wsi
Rembelszczyzna

–– WWiittaamm,,  jjaakk  dd∏∏uuggoo  mmiieesszzkkaa  PPaann
ww RReemmbbeellsszzcczzyyêênniiee??
Od urodzenia, czyli ca∏e ˝ycie.
–– TToo  cchhyybbaa  ddoobbrrzzee  zznnaa  PPaann  sspprraawwyy
mmiieejjssccoowwooÊÊccii  ii ppoottrrzzeebbyy  jjeejj  mmiieesszzkkaaƒƒ--
ccóóww??
Za m∏odych lat mia∏em dobry kontakt
z ówczesnym so∏tysem, bo mieszka∏em
blisko niego i z jego dzieçmi gra∏em
w pi∏k´. Ale wtedy by∏em za m∏ody, ̋ e-
by interesowaç si´ sprawami miejsco-
woÊci. To przysz∏o póêniej, gdy za-
uwa˝y∏em, ˝e w∏aÊciwie nic si´ u nas
nie dzieje, ˝e mo˝na by próbowaç to
zmieniç.
–– DDllaacczzeeggoo  aakkuurraatt  tteerraazz  zzddeeccyyddoowwaa∏∏
ssii´́  PPaann  kkaannddyyddoowwaaçç??
Zach´cili mnie sàsiedzi i znajomi, któ-

rzy namawiali mnie do kandydowa-
nia. Wiedzieli, ˝e ch´tnie bezintere-
sownie pomagam innym. Zawsze lu-
bi∏em si´ anga˝owaç, robiç coÊ kon-
kretnego, gdy wymaga∏y tego
okolicznoÊci.
–– JJaakkiiee  bbyy∏∏oo  ppiieerrwwsszzee  PPaannaa zzaaddaanniiee
ppoo wwyybboorraacchh??
To by∏o poÊwi´cenie ronda w Rem-
belszczyênie, w maju wypada∏a 110
rocznica urodzin Witolda Pileckiego.
Przy wspó∏pracy mieszkaƒców, rad-
nych, so∏tysów i harcerzy, w ciàgu
chyba 8 dni uda∏o nam si´ zorganizo-
waç ca∏à uroczystoÊç. Bardzo pomo-
g∏a nam te˝ pani Iwona Bartosiewicz
z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-
szym.

Rozmowa z...
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PODSUMOWANIE 
roku 2011 w gminie Niepor´t

� NAGRODA Srebrnego Orła 
Mazowieckiego Samorzàdu
2011 dla Gminy Niepor´t

� MODERNIZACJA budynku OSP
w Wólce Radzymiƒskiej

� GMINNY program promocji
i poprawy zdrowia 
na lata 2010-2014

� UCHWALENIE
STUDIUM

W czerwcu radni uchwalili no-
we „Studium uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Nie-
por´t”, b´dàce strategicznym
dokumentem w zakresie kszta∏-
towania polityki przestrzennej
gminy. Prace nad opracowaniem

nowej wersji dokumentu trwa∏y

par´ ostatnich lat. Nale˝a∏o

uwzgl´dniç zmiany w obowiàzu-

jàcych przepisach prawnych, zak-

tualizowaç zagadnienia zwiàzane

z kszta∏towaniem polityki prze-

strzennej gminy oraz, przede

wszystkim, uwzgl´dniç potrzeby

mieszkaƒców, wyra˝ane w sk∏a-

danych od 2001 roku wnioskach

o zmian´ przeznaczenia grun-

tów. Uchwalenie Studium umo˝-

liwia wszcz´cie prac nad nowymi

planami zagospodarowania prze-

strzennego gminy, bowiem

w myÊl obowiàzujàcych przepi-

sów – nowe plany nie mogà na-

ruszaç ustaleƒ Studium. Mo˝liwe

b´dzie obecnie uwzgl´dnienie

w nowych planach miejscowych

licznych wniosków mieszkaƒców

o zmian´ przeznaczenia gruntów

i wprowadzenie nowych obsza-

rów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i us∏ugowej na te-

renach dotàd niebudowlanych.

Przewidziane zosta∏y konieczne

zmiany sieci komunikacyjnej,

rozbudowa infrastruktury tech-

nicznej i spo∏ecznej.

Obecnie, w oparciu o studium,

na ukoƒczeniu jest przygotowy-

wany wieloletni program sporzà-

dzania miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego

dla obszaru gminy Niepor´t na la-

ta 2012-2016. Prace nad nowymi

planami ruszà w I kwartale 2012

roku.

Pozyskane Êrodki zewn´trzne w 2011 roku:

PODSUMOWANIE 
roku 2011 w gminie Niepor´t

1. Dofinansowanie budowy wodocià-
gu i kanalizacji w ulicy Jana Kazi-
mierza w Niepor´cie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata
2007-2013: 4 966 815 zł,

2. Dofinansowanie budowy pływalni
w Stanisławowie Pierwszym z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej –
1 mln. zł,

3. Dofinansowanie budowy kanaliza-
cji sanitarnej na osiedlu D´bina
w Stanisławowie Pierwszym z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013: 306 750 zł,

4. Dofinansowanie budowy sali gim-
nastycznej przy szkole w Izabelinie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej – 200 tys. zł,

5. Modernizacja budynku OSP w Wól-
ce Radzymiƒskiej wraz z zakupem
niezb´dnego wyposa˝enia z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013, ze Êrodków Lokal-
nej Grupy Działania Partnerstwo Za-
lewu Zegrzyƒskiego – Odnowa
i rozwój wsi: 200 tys. zł,

6. Budowa placu zabaw dla dzieci
przy szkole w Niepor´cie w ramach
rzàdowego programu „Radosna
szkoła” – 115 tys. zł,

7. 270 tys. zł z tytułu wzrostu zadaƒ
oÊwiatowych od wrzeÊnia 2011r.
(zwi´kszenie liczby uczniów w szko-
łach o 100 oraz utworzenie klasy
sportowej w Józefowie) – z rezer-

wy celowej 0,6% bud˝etu paƒstwa,
8. Remonty placówek oÊwiatowych

w Białobrzegach i Wólce Radzymiƒ-
skiej – 100 tys. zł z rezerwy celo-
wej 0,6% bud˝etu paƒstwa,

9. 160 tys. zł na wyposa˝enie nowej
szkoły w Izabelinie – z rezerwy ce-
lowej 0,6% bud˝etu paƒstwa,

10. Zakup wyposa˝enia miejsca za-
baw w szkole w Izabelinie w ra-
mach rzàdowego programu „Ra-
dosna szkoła” – 6 tys. zł,

11. Przyznane zostało 25 tys. zł
na folder promocyjny Gminy Nie-
por´t z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, ze Êrodków Lokal-
nej Grupy Działania Partnerstwo
Zalewu Zegrzyƒskiego,

12. Przyznano 25 tys. zł na moderni-

zacj´ budynku TPD w Ryni z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, ze Êrodków Lokalnej Grupy
Działania Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyƒskiego – małe projekty,

13. W listopadzie 2010 roku zło˝ony zo-
stał wniosek na kwot´ 500 tys. zł
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na dofinansowa-
nie budowy boiska Orlik przy szko-
le w Józefowie. Do koƒca 2011 ro-
ku uka˝e si´ lista rankingowa,

14. W listopadzie 2011 roku zło˝ony
został wniosek na kwot´ 666 tys. zł
w ramach programu „Moje Bo-
isko- Orlik 2012” na budow´ bo-
iska Orlik przy szkole w Izabelinie.
W lutym dowiemy si´ czy Gmina
otrzyma dofinasowanie.

W
paêdzierniku Gmina Niepor´t

zosta∏a laureatem II miejsca

w konkursie Mazowiecka

Gmina Roku w kategorii Gmina Wiej-

ska. Organizatorami konkursu pod Ho-

norowym Patronatem Adama Struzika

Marsza∏ka Województwa Mazowiec-

kiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz

Prezydenta m.st. Warszawy sà Mazo-

wieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys∏u

i Us∏ug, Naczelna Rada Zrzeszeƒ Han-

dlu i Us∏ug oraz Europa 2000 Consul-

ting Sp. z o.o.

Kapitu∏a Konkursu doceni∏a osià-

gni´cia Gminy Niepor´t przyznajàc

jej Srebrnego Or∏a Mazowieckiego

Samorzàdu 2011.Wr´czenie nagród

odby∏o si´ podczas „Gali Polskiej

Przedsi´biorczoÊci 2011”, w Hotelu

Gromada w Warszawie. Statuetk´

oraz dyplom odebrali Wójt Gminy

Niepor´t Maciej Mazur oraz Zast´p-

ca Wójta Alicja Soko∏owska.

Konkurs Mazowiecka Gmina Roku

promuje od 4 lat te samorzàdy, któ-

re umiej´tnie pozyskujà i wykorzy-

stujà Êrodki unijne, inwestujà w infra-

struktur´ podnoszàc jednoczeÊnie ja-

koÊç ˝ycia mieszkaƒców, stwarzajà

dogodne warunki do inwestowania,

priorytetowo traktujà ochron´ Êrodo-

wiska naturalnego, dbajà o uzyskanie

wysokich wyników edukacji szkolnej,

sprawnoÊç s∏u˝by zdrowia i rozwój tu-

rystyki w swoim regionie oraz prze-

ciwdzia∏ajà bezrobociu.

Z koƒcem paêdziernika b.r. firma RA-

MID Sp. j. zakoƒczy∏a odbieranie wy-

robów zawierajàcych azbest z nieru-

chomoÊci znajdujàcych si´ na terenie

gminy Niepor´t. Firma odebra∏a

153 tony wyrobów zawierajàcych

azbest z 50 prywatnych posesji, a na-

st´pnie przetransportowa∏a do utyliza-

cji na sk∏adowisko odpadów niebez-

piecznych. Na 13 posesjach wykona-

no demonta˝ p∏yt azbestowych

z dachów. Akcja zosta∏a sfinansowa-

na w 50% ze Êrodków Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

i w 50% ze Êrodków Narodowego

Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-

spodarki Wodnej.

Ca∏kowity koszt akcji to 49 931,67 z∏.
¸àcznie od poczàtku prowadzenia

akcji czyli od 2006 roku zosta∏y ze-

brane i wywiezione do utylizacji

604 tony wyrobów zawierajàcych

azbest. Usuwanie wyrobów niebez-

piecznych jakim jest azbest b´dzie

na terenie gminy w dalszym ciàgu

kontynuowane, aby do 2032 roku

zgodnie z unijnà dyrektywà materia-

∏y te zosta∏y zupe∏nie wycofane

z u˝ytkowania.

� PODSUMOWANIE 
akcji usuwania
azbestu

Modernizacja budynku obejmie

wykonanie docieplenia wraz z tyn-

kami, wymian´ instalacji wodno-

-kanalizacyjnej, tynkowanie i ma-

lowanie Êcian wewn´trznych,

wykonanie nowych posadzek

Realizacja „Gminnego programu

promocji i poprawy zdrowia na la-

ta 2010-2014” (ca∏kowity koszt reali-

zowany z bud˝etu gminy 150 tys. z∏):

– bezp∏atne szczepienia ochronne

przeciw rakowi szyjki macicy

dziewczynek w wieku 12 lat – 46

dziewczynek w 2011 roku,

– bezp∏atne szczepienia przeciwko

grypie mieszkaƒców w wieku po-

wy˝ej 65 lat – 132 osoby w 2011

roku.

Urzàd Gminy Niepor´t ju˝ kolejny
raz zorganizowa∏ w 2011 roku zbiór-
ki odpadów wielkogabarytowych
na terenie gminy Niepor´t. 
Na prze∏omie kwietnia i maja tego ro-

ku przez ponad 6 tygodni mieszkaƒ-

cy gminy Niepor´t mogli dostarczaç

odpady wielkogabarytowe – czyli od-

pady, które ze wzgl´du na du˝e roz-

miary i/lub wag´ nie mieÊci∏y si´

do przydomowego pojemnika na po-

zosta∏e Êmieci, wszelkiego rodzaju

meble np. sto∏y, szafy, komody, rega-

∏y wraz z zamontowanymi szybami,

krzes∏a, sofy, fotele itd., mog∏y to byç

równie˝ dywany, wózki dzieci´ce,

materace, pierzyny, rowery, zabawki

du˝ych rozmiarów itp. – do Gmin-

nych Punktów Odbioru Segregowa-

nych Odpadów Komunalnych zloka-

lizowanych na terenie gminy Niepo-

r´t w Niepor´cie, w Woli Aleksandra

i w Micha∏owie – Grabina i wrzucaç

je do specjalnie do tego przeznaczo-

nych kontenerów w dni i godziny

otwarcia ww. punktów. W paêdzier-

niku i listopadzie bie˝àcego roku ak-

cja zosta∏a przeprowadzona nieco ina-

czej. Kontenery przeznaczone

na zbiórk´ ww. odpadów ustawiane

by∏y przez 6 kolejnych sobót w ró˝-

nych miejscach na terenie ca∏ej gmi-

ny – ∏àcznie by∏o ich a˝ 13.

Powy˝sze akcje równie˝ i w tym ro-

ku cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowa-

niem wÊród mieszkaƒców gminy

i dzi´ki ich aktywnemu uczestnictwu,

kontenery nie pozostawa∏y puste,

a w niektórych miejscach trzeba by∏o

zg∏aszaç ich wymian´ – razem w cià-

gu ca∏ej akcji zosta∏o opró˝nionych 35

szt. kontenerów o poj. 7 m3.

W 2011 roku podczas wiosennej

zbiórki zebrano 12,63 ton, a podczas

jesiennej zbiórki zebrano 10,56 ton

– razem zebrano 23,19 tony odpadów

wielkogabarytowych, na które z∏o˝y-

∏y si´ przede wszystkim ró˝nego typu

sofy, wersalki i fotele. Dla porówna-

nia w 2010 roku zosta∏o zebra-

nych 19,20 ton tego rodzaju odpadów.

Poniesiony koszt za wspomnianà

wy˝ej zbiórk´ odpadów wielkogabary-

towych to kwota oko∏o 10 tysi´cy z∏o-

tych.

W przypadku, gdy b´dzie planowa-

na kolejna akcja, mieszkaƒcy gminy

zostanà o niej poinformowani po-

przez stron´ internetowà Urz´du Gmi-

ny Niepor´t (www.nieporet.pl), tabli-

ce og∏oszeniowe oraz gazet´ lokalnà

„WieÊci Niepor´ckie”.

i pod∏óg. W ramach zagospodarowa-

nia terenu wokó∏ budynku wykona-

ny b´dzie wjazd z kostki betonowej,

chodniki, wyremontowane ogrodze-

nie. Zaplanowany zosta∏ tak˝e zakup

niezb´dnego wyposa˝enia, w tym

mebli i komputerów.

Prace rozpocz´∏y si´ w listopadzie,

ich zakoƒczenie zaplanowane jest

w 2012 roku.

Urzàd Gminy uzyska∏ dofinanso-

wanie inwestycji w wysokoÊci 200

tys. z∏ w ramach dzia∏ania – „Wdra-

˝anie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013”. Umow´ z Mar-

sza∏kiem Województwa w sprawie

przyznania funduszy podpisa∏ wójt

Maciej Mazur 4 lipca br.

� ZBIÓRKA odpadów
wielkogabarytowych 2011
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Sieç wybudowano w ulicach: Warsztatowa, Ba-

rokowa, Harmonii, Swingowa, Mozarta, Sona-

ty oraz w ulicy, która nie posiada nazwy. ¸àcz-

na jej d∏ugoÊç, razem z odejÊciami kanalizacyj-

nymi w pasie drogowym, wynios∏a blisko 1300

metrów. Wykonano równie˝ 4 przepompownie,

ka˝dà wyposa˝onà w 2 pompy.

Wykonawcà inwestycji by∏a firma DKM-

-Laskowscy w Koby∏ce, koszt prac wyniós∏

743 tys. z∏.

Gmina uzyska∏a dofinansowanie inwestycji

w kwocie 302 tys. z∏ ze Êrodków unijnych, w ra-

mach dzia∏ania „Podstawowe us∏ugi dla gospo-

darki i ludnoÊci wiejskiej” na lata 2007-2013.

Modernizacja budynku rozpocz´∏a si´ w 2010

roku od prac budowlanych na I pi´trze.

W 2011 roku przebudowane zosta∏y pomiesz-

czenia na parterze, przeznaczone na potrzeby

oÊrodka zdrowia i punktu aptecznego. Powsta∏

gabinet lekarski, gabinet zabiegowy oraz

punkt apteczny. W holu znajduje si´ poczekal-

nia i sanitariaty. W trakcie prac wymieniono

stolark´ okiennà i drzwiowà, instalacj´ sani-

tarnà i elektrycznà, po∏o˝ono Êwie˝e tynki, gla-

zur´ i terakot´.

Koszt prac wyniós∏ ok. 196 tys. z∏, ich wy-

konawcà by∏a firma Wald-Glob z Pu∏tuska.

BUDOWA pływalni
w Stanisławowie
Pierwszym

Rozpocz´cie prac – jesieƒ 2009 roku. Podstawowe

dane: powierzchnia zabudowy – 1572 m2, po-

wierzchnia ca∏kowita – 2735 m2, powierzchnia

u˝ytkowa – 2044 m2 , kubatura – 10614 m3.

G∏ówne elementy funkcjonalne budynku:

– niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej

o wymiarach 12,5 x 25 m i pow. 312,5 m2, szeÊcio-

torowa, o g∏´bokoÊci od 135 do 180 cm,

– basen rekreacyjny o pow. lustra wody 82,8 m2

z le˝ankà z hydromasa˝em dla 6 osób, biczami

do masa˝u karku – wàskim i szerokim oraz gejze-

rem podwodnym; ca∏oÊç podÊwietlajà podwodne

reflektory,

– wanna z hydromasa˝em,

– zje˝d˝alnia Êlimakowa o d∏. 70 metrów i ró˝ni-

cy wzniesieƒ 6,8 m,

– sauna sucha na 8 osób,

– widownia dla 100 osób.

Wykonawcà jest Przedsi´biorstwo Budownictwa

Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. z Ostródy.

W 2011 roku wykonywane by∏y prace wewnàtrz

budynku p∏ywalni, monta˝ niecek basenowych, bu-

dowa sauny i zaplecza wraz z wyposa˝eniem oraz

monta˝ wszystkich urzàdzeƒ technologicznych.

Obecnie w podziemiach budynku, gdzie znajdu-

je si´ „serce” p∏ywalni, sprawdzane jest i kontro-

lowane funkcjonowanie wszystkich urzàdzeƒ,

z najwa˝niejszym systemem uzdatniania wody.

Oddanie obiektu do u˝ytku zaplanowane jest

na prze∏omie marca i kwietnia 2012 roku.

Plac powsta∏ na terenie oÊrodka TPD w Ryni. Zamontowane

zosta∏y m.in. huÊtawka wahad∏owa, zestaw sprawnoÊciowy,

Êcianka wspinaczkowa, piaskownica. Koszt placu – 20 tys. z∏.

�

MOJE Boisko – Orlik 2012
Budowa kompleksu boisk sporto-

wych w Józefowie, realizowana

i dofinansowana w ramach progra-

mu rzàdowego „Moje Boisko – Or-

lik 2012”.

Inwestycja rozpocz´ta zosta∏a we

wrzeÊniu 2010 roku. Uroczyste

otwarcie obiektu nastàpi∏o w ma-

ju 2011 roku. Powsta∏y dwa boiska.

Boisko do pi∏ki no˝nej, o wymia-

rach 30m x 62m (pole gry 26m

x 56m), z nawierzchnià z trawy

syntetycznej, ogrodzone pi∏ko-

chwytami o wysokoÊci 4 i 6 me-

trów. Drugie to boisko wielofunk-

cyjne do koszykówki i pi∏ki siatko-

wej o wymiarach 19m x 28m,

o nawierzchni poliuretanowej kolo-

ru ceglastego. Zaplecze stanowi bu-

dynek murowany w którym znaj-

dujà si´ szatnie, sanitariaty oraz po-

mieszczenie dla trenera. Zagospo-

darowany zosta∏ teren wokó∏ boiska

– powsta∏ parking na 25 samocho-

dów, jest chodnik ∏àczàcy szko∏´

z boiskiem, posiano traw´ i posa-

dzono krzewy. Obiekt zosta∏ oÊwie-

tlony.

Koszt inwestycji to 1mln 115 tys. z∏

– w tym dofinansowanie w wyso-

koÊci 333 tys. z∏ z Ministerstwa

Sportu i Turystyki oraz 100 tys.

z Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego. Realiza-

torem inwestycji by∏a firma Polcurt

z Warszawy.

28 lipca Wójt Gminy Maciej Mazur podpisa∏ umow´ z Marsza∏-

kiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem w spra-

wie przyznania Gminie Niepor´t funduszy unijnych na budow´ wo-

dociàgu i kanalizacji w centrum Niepor´tu. WartoÊç ca∏ej inwesty-

cji to ok. 6mln z∏, dofinansowanie wyniesie 85% kosztów. Projekt

zak∏ada budow´ sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej w ulicy Ja-

na Kazimierza w Niepor´cie, na odcinku od ulicy Szkolnej do sta-

cji PKP wraz z odejÊciami do pasa drogowego. Nowy wodociàg

b´dzie mia∏ 1,1 km d∏ugoÊci, kanalizacja – 1,5 km. Zrealizowanie

tej inwestycji pozwoli na doprowadzenie wody i odprowadzenie

Êcieków z centrum Niepor´tu, na co wiele lat czekali mieszkaƒcy

tego obszaru. Ju˝ w ubieg∏ym roku wykonana zosta∏a kanalizacja

w ulicy Chabrowej, która jest cz´Êcià ca∏ego projektu. Inwestycja

obejmie równie˝ budow´ pompowni podziemnej na ul. Ch∏odnej,

a tak˝e przy∏àczy kanalizacyjnych do granic posesji. Wa˝nym wa-

runkiem przedsi´wzi´cia jest równie˝ odtworzenie nawierzchni

na ca∏ej szerokoÊci ulicy, po zakoƒczeniu prac budowlanych. Sza-

cuje si´, ˝e z infrastruktury korzystaç b´dzie blisko 200 osób.

Wykonawcà prac jest Zak∏ad Robót Drogowych i In˝ynieryjno-In-

stalacyjnych KROL W∏odzimierz Królik z Wo∏omina.

Realizacja inwestycji rozpocz´∏a si´ w sierpniu, jej zakoƒczenie pla-

nowane jest najpóêniej do po∏owy 2012 roku. Do po∏owy grudnia wy-

konano ju˝ 668 metrów kanalizacji oraz 703 metry wodociàgu.

�

KANALIZACJA i wodociàg
w Niepor´cie

�

PLAC zabaw w Ryni

�

PLAC zabaw przy
SP w Niepor´cie

�

Urzàd Gminy uzyska∏ dofinansowanie w wysokoÊci 6 tys.

z∏otych na zakup wyposa˝enia miejsca placu zabaw

w szkole, w ramach rzàdowego programu „Radosna

Szko∏a”. Zakupiono m.in. klocki piankowe, maty do za-

baw ruchowych, pi∏ki rehabilitacyjne ró˝nej wielkoÊci,

gry sprawnoÊciowe.

DOSTAWA pomocy
dydaktycznych
do Êwietlicy w szkole
w Izabelinie

�

KANALIZACJA sanitarna na osiedlu D´bina
w Stanisławowie Pierwszym

�

PRZEBUDOWA mostu
na rzece Czarnej
w Stanisławowie Pierwszym

MODERNIZACJA budynku komunalnego
w Zegrzu Południowym

Przy Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie po-

wsta∏ plac zabaw dla najm∏odszych uczniów, wybudowany

w ramach rzàdowego programu MEN „Radosna Szko∏a”.

Urzàdzenia zabawowe stan´∏y na elastycznej nawierzch-

ni (500m2) gumowej koloru pomaraƒczowego, bezpiecznej,

chroniàcej przed urazami. Ciàgi komunikacyjne zaznaczo-

ne sà kolorem niebieskim. Dzieci majà do dyspozycji: du˝y

zestaw wielofunkcyjny, z∏o˝ony m.in. z 3 zadaszonych wie˝

z podestem, 2 mostków ∏ukowych, 2 zje˝d˝alni, drabinki ∏u-

kowej, przeplotni przestrzennej, rury stra˝ackiej; ma∏y zestaw

wielofunkcyjny z wie˝à, zje˝d˝alnià i balkonikiem; huÊtaw-

ki wagowe. Na budow´ placu zabaw gmina uzyska∏a dofi-

nansowanie w wysokoÊci 111 tys. z∏, stanowiàce 50% po-

niesionych kosztów, z rzàdowego programu MEN „Radosna

Szko∏a”. Reszt´ kosztów pokry∏a z w∏asnego bud˝etu.

Realizatorem tej inwestycji by∏o Starostwo Powiatowe w

Legionowie. Inwestycja polega∏a na przebudowie istniejàcego

mostu przez rzek´ Czarnà w ciàgu drogi powiatowej Nr 1816W

i obejmowa∏a: roboty przygotowawcze, ca∏kowità rozbiórk´ ist-

niejàcej konstrukcji mostu (p∏yta pomostu, przyczó∏ki, funda-

menty), wykonanie przebudowy instalacji gazowej, wykona-

nie przebudowy instalacji teletechnicznej, wykonanie: funda-

mentów, przyczó∏ków, konstrukcji p∏yty, chodników. 

Koszt inwestycji to 2 mln z∏ (dofinansowanie z rezerwy sub-

wencji ogólnej w wysokoÊci 1mln z∏).

PODSUMOWANIE najwa˝niejszych PODSUMOWANIE najwa˝niejszych 
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� BUDOWA nowej 
szkoły podstawowej 
z salà gimnastycznà
w Izabelinie

GMINNA sieç
wodociàgowa

�
OÂWIETLENIE ulicy
Objazdowej w Józefowie

W
murowanie kamienia w´giel-

nego pod budow´ nowej

szko∏y mia∏o miejsce we

wrzeÊniu 2009 roku. Uroczyste odda-

nie budynku odby∏o si´ podczas inau-

guracji roku szkolnego 2011/2012.

Budynek jest cz´Êciowo jednopi´-

trowy, o powierzchni u˝ytko-

wej 1910 m2 i kubaturze 9 tys. m3.

Na cz´Êç dydaktycznà sk∏ada si´

8 pracowni z zapleczem, pracownia

komputerowa i biblioteka z czytelnià.

Sala gimnastyczna ma wymiary

12m x 24m, wyposa˝ona jest w nie-

zb´dne zaplecze. W szkole jest tak-

˝e cz´Êç kuchenna z jadalnià. Teren

wokó∏ placówki zosta∏ zagospodaro-

wany, wy∏o˝ony kostkà i ogrodzony.

Od wrzeÊnia 2011 roku w szkole

jest 178 uczniów, w tym 141 w kla-

sach I-VI i 37 w klasach „O”.

Koszt budowy wyniós∏ 4,4 mln z∏.

Urzàd Gminy pozyska∏ 200 tys. z∏ do-

finansowania z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej na budow´ sali

gimnastycznej.

Wykonana zosta∏a infrastruktura w uli-

cach ˚ywicznej w Micha∏owie-Grabi-

nie oraz Rodziny Kaliƒskich w Józefo-

wie.

W ˚ywicznej po∏o˝ono 420 metrów

wodociàgu za kwot´ 47 tys. z∏. W Jó-

zefowie nowy wodociàg liczy 340 me-

trów, a jego koszt wyniós∏ 61 tys. z∏.

Realizatorem obydwu inwestycji by-

∏a firma Inwokan z Wyszkowa.

DRUGI etap prac na ulicy Bagiennej
w Kàtach W´gierskich

Powsta∏ ciàg pieszo-jezdny o na-

wierzchni z kostki betonowej, na od-

cinku d∏ugoÊci 160 metrów. Wyko-

nano tez wjazdy do posesji. Odwod-

nienie drogi zapewnia drena˝

z t∏ucznia zawini´tego w geow∏ókni-

n´ i przykrytego p∏ytami eko. Koszt

inwestycji, którà zrealizowa∏a firma

Us∏ugi Brukarskie z T∏uszcza, wy-

niós∏ 113 tys. z∏.

Najwa˝niejszategorocznainwestycja

Inwestycj´ wykona∏o Przedsi´biorstwo R.J.C. z Gdaƒ-

ska. Wzd∏u˝ drogi stan´∏o 16 s∏upów oÊwietleniowych

z wysi´gnikami jednoramiennymi. D∏ugoÊç linii kablo-

wej wynios∏a 650 metrów. Koszt inwestycji to kwota

ok. 40 tys. z∏.

REMONT nawierzchni ulicy
Jana Kazimierza

Liczne rozmowy wójta Macieja Ma-

zura z dyrektorem Mazowieckiego

Zarzàdu Dróg Wojewódzkich, za-

rzàdcà drogi, doprowadzi∏y do zre-

alizowania remontu nawierzchni uli-

cy Jana Kazimierza. Konieczne by-

∏o te˝ dokonanie uzgodnieƒ

z Marsza∏kiem Województwa Mazo-

wieckiego. Remontem obj´ty zosta∏

odcinek drogi od granicy gminy

z Warszawà do ul. Dworcowej

(pierwszy wlot), o d∏ugoÊci 6 km.

Wykonano frezowanie istniejàcej

nawierzchni, czàstkowe wykonanie

warstwy wyrównawczej, po∏o˝ono

nowà nawierzchni´, uporzàdkowano

pobocza oraz wykopano rowy od-

wadniajàce wzd∏u˝ drogi. Koszt in-

westycji, zrealizowanej przez

MZDW, wyniós∏ 1 mln 859 tys. z∏.

PRZEBUDOWA 
ulicy Husarii

Wykonana zosta∏a nawierzchnia z kostki betonowej,

odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem drena-

˝u francuskiego i z wykorzystaniem p∏yt eko.

Wykonawcà by∏a firma firma FAL-BRUK z Warsza-

wy, koszt prac to ok. 50 tys. z∏.

BUDOWA ul. Cyprysowej
w Stanisławowie Pierwszym

Wykonawca – firma Partner z Chotomowa – wykona∏ na-

wierzchni´ z kostki betonowej na odcinku d∏ugoÊci 272

metrów. Wzd∏u˝ drogi znajduje si´ rów odwadniajàcy, wy-

pe∏niony t∏uczniem i przykryty p∏ytami eko. Koszt inwe-

stycji wyniós∏ 208 tys. z∏.

REMONT nawierzchni ulicy
Topolowej w Wólce
Radzymiƒskiej

Wyremontowany zosta∏ 660-metrowy odcinek drogi od uli-

cy Szkolnej do wlotu na drog´ wojewódzkà nr 631 – ul. Po-

gonowskiego. Wykonano nak∏adk´ asfaltowà grubo-

Êci 5 cm. Pobocza zosta∏y uporzàdkowane i wysypane kru-

szywem naturalnym. Wykonawcà inwestycji by∏a firma

Fal-Bruk z Warszawy, jej koszt wyniós∏ blisko 160 tys. z∏.

�

�

gminnych inwestycji w 2011 rokugminnych inwestycji w 2011 roku
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W Y D A R Z E N I A

NASZE jubileusze
W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Białobrzegach obchodzimy szereg jubileuszy. 

N
iedawno odby∏ si´ XVIII

Szkolny Konkurs Recytator-

ski Bia∏obrzeska Jesieƒ Po-

ezji. Trwajà goràczkowe przygoto-

wania do obrad XI Sejmiku

Uczniowskiego, który b´dzie prze-

biega∏ pod has∏em „Mam prawa

i obowiàzki”. Wiosnà odb´dzie

si´ X Ekoturniej. Po raz dziesiàty zo-

stanie przeprowadzony w szkole ca-

∏oroczny Konkurs na Króla i Królo-

wà GrzecznoÊci. Ju˝ piàty rok pra-

cujemy z uczniami dyslektycznymi,

realizujàc Program Edukacyjno-Te-

rapeutyczny Ortograffiti.

Opracowujàc plany wychowawcze

szko∏y zak∏adamy, ˝e nasz wycho-

wanek b´dzie cz∏owiekiem kultural-

nym, ˝yczliwym, kole˝eƒskim, od-

powiedzialnym. W 2001r. pedagog

szkolny pani Irena Chojak zapropo-

nowa∏a przeprowadzenie Konkursu

na Króla i Królowà GrzecznoÊci.

Konkurs sta∏ si´ wa˝nym wydarze-

niem dla spo∏ecznoÊci szkolnej.

Uczniowie bardzo starajà si´, by zo-

staç mianowanym do tytu∏u Króla

Królowej GrzecznoÊci. Konkurs

trwa przez ca∏y rok szkolny i promu-

je kulturalne zachowanie wÊród

uczniów. Kandydat na Króla  Kró-

lowà GrzecznoÊci powinien post´po-

waç zgodnie z regulaminami szko∏y.

Powinien przestrzegaç zasad obo-

wiàzujàcych w szkole, dbaç o kultu-

r´ s∏owa. Byç uprzejmym, ˝yczli-

wym i kole˝eƒskim, pomagaç kole-

gom i troszczyç si´ o m∏odszych.

Cechowaç go powinna prawdomów-

noÊç i obowiàzkowoÊç. W sposób

taktowny powinien wyra˝aç swoje

emocje i zachowywaç si´ stosownie

do sytuacji. Odwa˝nie powinien po-

nosiç konsekwencje swoich czy-

nów. Godnie reprezentowaç szko∏´

i dom rodzinny.

Ka˝dy tydzieƒ roku szkolnego

przebiega pod okreÊlonymi has∏ami.

T´czowe dzieƒ dobry – w tym tygo-

dniu uczniowie pami´tajà o pozdro-

wieniach i mówià sobie coÊ mi∏ego,

gdy si´ witajà i ˝egnajà. W tygodniu

pomocy pomagajà sobie. W tygo-

dniu mi∏ych s∏ówek pami´tajà

o swoich imionach, sà dla siebie

˝yczliwi, dbajà o kultur´ s∏owa, tak-

townie wyra˝ajà emocje, mówià so-

bie coÊ mi∏ego. W tygodniu troski

o porzàdek w szkole dbajà o porzà-

dek na korytarzu, w klasie, na swo-

jej ∏awce, troszczà si´ o dekoracje

klasowe. W tygodniu czarodziej-

skich s∏ówek u˝ywajà s∏ów: prosz´,

przepraszam, dzi´kuj´.

Wybory Króla i Królowej Grzecz-

noÊci odbywajà si´ w trzech prze-

dzia∏ach wiekowych: klasa 0, kla-

sy I – III, klasy IV – VI. Konkurs

trwa od pierwszych dni wrzeÊnia

do po∏owy maja. W maju 2012 roku

po raz dziesiàty odb´dà si´ wybory,

a w czasie Âwi´ta Szko∏y zwyci´z-

cy konkursu otrzymajà tytu∏ Kró-

la/Królowej GrzecznoÊci.

Ju˝ piàty rok kolejni uczniowie

dyslektyczni klas IV-VI naszej szko-

∏y realizujà Program Edukacyjno-

-Terapeutyczny Ortograffiti. W tym

roku programem zostali obj´ci tak-

˝e uczniowie klasy I, a w drugim se-

mestrze rozpocznà zaj´cia uczniowie

klasy III. Uczniowie klas 0 i I sà dia-

gnozowani i kierowani na zaj´cia:

logopedyczne, reedukacyjne, Orto-

graffiti oraz na zaj´cia wyrównaw-

cze prowadzone przez nauczycieli

nauczania poczàtkowego. Nauczy-

ciele wspó∏pracujàc, opracowujà

programy naprawcze dla uczniów,

którzy takiej pomocy potrzebujà.

W klasach IV-VI na zaj´cia kierujà

uczniów nauczyciele j´zyka pol-

skiego. Zaj´cia Ortograffiti w kla-

sach I-VI sà realizowane: przez

pedagoga, nauczyciela j´zyka pol-

skiego, nauczycieli edukacji wcze-

snoszkolnej – reedukatorów.

Program Ortograffiti ma charakter

edukacyjno-terapeutyczny. Dzieci

dyslektyczne w czasie zaj´ç wykonu-

jà çwiczenia usprawniajàce funkcje

percepcyjno-motoryczne. Uspraw-

niajà technik´ czytania ze zrozumie-

niem, wykonujàc ró˝ne çwiczenia

pomagajàce w rozumieniu czytanej

treÊci. W czasie zaj´ç wypracowywa-

ny jest nawyk pisania poprawnego

pod wzgl´dem ortograficznym. Wa˝-

ne jest wdra˝anie uczniów do auto-

korekty. Uczniowie sukcesywnie

uzupe∏niajà swoje katalogi trudnych

wyrazów. Dyslektycy cz´sto majà

k∏opoty z redagowaniem tekstów,

a w zeszytach çwiczeƒ Ortograffiti

mo˝na znaleêç çwiczenia wspoma-

gajàce wypracowanie tej umiej´tno-

Êci. Wiele çwiczeƒ stwarza uczniom

okazj´ do odnoszenia drobnych suk-

cesów. Weso∏e çwiczenia eliminujà

stres i napi´cia emocjonalne, a ciep∏a

atmosfera w czasie zaj´ç powoduje,

˝e sà lubiane przez uczniów.

Po czterech latach realizacji Pro-

gramu Edukacyjno-Terapeutyczne-

go Ortograffiti mo˝emy stwierdziç,

˝e dyslektyczni uczniowie systema-

tycznie i odpowiedzialnie pracujàc

przez trzy lata (w klasach IV-VI) na-

bywajà umiej´tnoÊci ortograficzne.

Dodatkowo çwiczàc, usprawniajà

technik´ czytania i czytanie ze zro-

zumieniem. Piszà czytelniej. Wdro-

˝eni do samokontroli pope∏niajà

mniej b∏´dów ortograficznych.

Pracujàc z uczniami zach´camy

do wspó∏pracy rodziców, informu-

jàc, czym jest dysleksja i jak mo˝na

pomóc dziecku. Aby uczeƒ dyslek-

tyczny odniós∏ sukces, niezb´dna

jest zarówno wspó∏praca wszystkich

nauczycieli pracujàcych w szkole jak

i wspó∏praca nauczycieli z domem

ucznia.

� Krystyna Andruk

CUKIERNIA
MARCEPAN

SŁODKOÂCI I TORTY
WŁASNEJ PRODUKCJI

Powoli w naszej ofercie pojawiajà
si´ Êwiàteczne wypieki. Zach´camy
Paƒstwa do sk∏adania zamówieƒ,
w naszej ofercie oprócz pierników
tak˝e inne pyszne tradycyjne ciasta
na Êwi´ta takie jak: makowiec, keks,

placek dro˝d˝owy i serniki. Pe∏na
lista asortymentu na Êwi´ta dost´pna
jest w naszym sklepie oraz na stronie

www.cukiernia-marcepan.pl
ZZaapprraasszzaammyy

sklep firmowy: ul.Wàska 2, Rembelszczyzna

05-126 Niepor´t, naprzeciwko stacji Shell

godziny otwarcia:
poniedzia∏ek - NIECZYNNE

wt. - pt. 9.00-19.00

sob., nd. 9.00-17.00

tel. kont. 601-198-284

W listopadzie „zerówki” ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie
odwiedziły Centrum Nauki Kopernik.

NIEZWYKŁY Êwiat nauki
Po przyjeêdzie na miejsce okaza∏o si´, ˝e

ch´tnych do zobaczenie tego niezwyk∏ego

miejsca jest bardzo wielu. Dzieci cierpliwie

czeka∏y w bardzo d∏ugiej kolejce na wejÊcie,

ale op∏aca∏o si´.

G∏ównym celem wycieczki by∏o zwiedze-

nie galerii BZZZ! Tu˝ przy wejÊciu czeka-

∏y owady i ryby, które mo˝na by∏o ∏apaç

w niezwyk∏à siatk´ stworzonà z w∏asnego

cienia. Podà˝ajàc Êladami zwierzàt dzieci do-

tar∏y do ich kryjówek, gdzie zobaczy∏y, jak

˝yjà mieszkaƒcy ∏àki. W Êwiecie kszta∏tów

wesz∏y do wn´trza kalejdoskopu i obejrza∏y

swoje zwielokrotnione odbicie oraz zobaczy-

∏y, jak zbudowany jest plaster miodu. W ga-

lerii Bzzz! mog∏y poczuç si´ jak ptaki, prze-

suwajàc r´kami po por´czach ukszta∏towa-

nych zgodnie z tym, w jaki sposób porusza-

jà si´ ptasie skrzyd∏a i obserwujàc wszystko

z góry za pomocà peryskopu.

Po wyjÊciu z galerii, dzieci zobaczy∏y eks-

pozycj´ instrumentów muzycznych. Szuka-

jàc skarbów, pobawi∏y si´ w ma∏ych arche-

ologów. Na zakoƒczenie wycieczki spotka-

∏y si´ z niezwyk∏ym robotem, który

pos∏usznie wykonywa∏ ich polecenia.

Wykreowany w Centrum Nauki Kopernik

Êwiat rozbudzi∏ wyobraêni´ i ciekawoÊç dzie-

ci´cà, zach´cajàc do ponownych odwiedzin.

Centrum Nauki Kopernik. � SP Izabelin
W piàtek 2 grudnia uczniowie z klas

piàtych i szóstych Szko∏y Podstawo-

wej im. B. Tokaja w Niepor´cie

wspólnie z nauczycielami: p. Iwonà

Kopkà i p. Anetà Gàsowskà-Ja-

strz´bskà zwiedzili sta∏à ekspozycj´,

która wystawiona jest w wie˝y wido-

kowej Gminnego OÊrodka Kultury

w Niepor´cie, a przygotowana zosta-

∏a przez Stowarzyszenie Mi∏oÊników

Historii Regionu Gminy Niepor´t.

Ekspozycja poÊwi´cona jest histo-

rii Niepor´tu oraz dziejom I i II woj-

ny Êwiatowej. Uczniom przedstawi-

li jà prawdziwi pasjonaci – pan W∏o-

dzimierz B∏awdziewicz lokalny

badacz i poszukiwacz historii, autor

ksià˝ki ,,Dzieje Niepor´tu” i Konrad

Szostek najm∏odszy z cz∏onków Sto-

warzyszenia .

Obaj przewodnicy wzbudzili

ogromne zaciekawienie zwiedzajà-

cych. Okaza∏o si´, ̋ e uczniowie, mi-

mo m∏odego wieku, majà du˝à wie-

dz´ o historii Niepor´tu i o czasach

wojennych. Ch∏opcy szczególnie

zainteresowani byli militariami.

Pod koniec wizyty uczniowie wpisa-

li si´ do pamiàtkowej ksi´gi ,,Mi∏o-

Êników historii Niepor´tu”.

Poznawanie historii podczas spo-

tkaƒ muzealnych ma nieocenionà

wartoÊç i sprawia, ̋ e dawne wydarze-

nia na trwa∏e zapadajà w pami´ç naj-

m∏odszych. Muzeum niepor´ckie,

choç stosunkowo m∏ode, jest z ca∏à

pewnoÊcià miejscem godnym polece-

nia na szlaku historycznych podró˝y.

� Aneta Gàsowska-Jastrz´bska
I.Kopka

Z WIZYTÑ w muzeum na wie˝y
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KRONIKA POLICYJNA

Ponad 250 słupków ogrodzeniowych mogłoby zostaç z zniszczonych gdyby nie
natychmiastowa interwencja policjantów z Niepor´tu. Funkcjonariusze zatrzymali 34-
letniego Radosława, K. który kruszył betonowe słupki odzyskujàc z nich w ten sposób
metalowe pr´ty zbrojenia. Za popełnione przest´pstwo m´˝czyênie grozi do 5 lat
wi´zienia.

SKRADZIONE ELEMENTY OGRODZENIA MIAŁY TRAFIå NA ZŁOM

Podczas sesji Rady Powiatu w Legionowie,
27 paêdziernika, zostały podsumowane Mazowieckie
Igrzyska Młodzie˝y Szkolnej sezonu 2010/2011.
Nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy oraz trenerzy,
wÊród których znaleêli si´ reprezentanci gminy Niepor´t.

W
Mazowieckich Igrzyskach

M∏odzie˝y Szkolnej startujà

prawie wszystkie szko∏y pod-

stawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjal-

ne z terenu powiatu legionowskiego.

Gmin´ Niepor´t reprezentujà sportowcy

z gimnazjum i szkó∏ podstawowych. Ry-

walizujà z innymi dru˝ynami w kilkuna-

stu dyscyplinach sportowych. Igrzyska

organizowane sà nieprzerwanie ju˝

od 2000 roku, a pierwsze uroczyste pod-

sumowanie Igrzysk odby∏o si´ w 2007

roku.

Podczas ostatniego podsumowania na-

grody wr´czyli starosta Jan Grabiec, wi-

cestarosta Robert Wróbel oraz Przewod-

niczàcym Rady Szymon Rosiak.

W ogólnej klasyfikacji i podsumowaniu

punktów ze wszystkich dyscyplin wyró˝-

nionych zosta∏o pierwsze szeÊç szkó∏.

Gimnazjum ze Stanis∏awowa Pierwsze-

go ju˝ po raz czwarty zaj´∏o pierwsze

miejsce w kategorii szkó∏ gimnazjalnych.

Pamiàtkowà szklanà statuetk´ odebra∏a

z ràk starosty dyrektor gimnazjum Bar-

bara Skrzypkiewicz.

W podsumowaniu szkó∏ podstawo-

wych znalaz∏a si´ natomiast Szko∏a Pod-

stawowa w Bia∏obrzegach, której zawod-

nicy zaj´li piàte miejsce.

Dodatkowo, bonami na zakup odzie˝y

sportowej, wyró˝nieni zostali trenerzy:

Roman Madej, Ryszard Pilecki, Przemy-

s∏aw èród∏o oraz Tomasz Ratajczak

Realizacja kilkudziesi´ciu imprez spor-

towych, a tak˝e wysokie wyniki naszych

zawodników nie by∏yby mo˝liwe bez pra-

cy i zaanga˝owania wyró˝nionych nauczy-

cieli, którym sk∏adamy podzi´kowania.

Starosta Legionowski przyzna∏ równie˝

nagrod´ specjalnà za szczególne osiàgni´-

cia sportowe. Otrzyma∏ jà doskonale

znany niepor´cki ̋ eglarz Micha∏ Skrzyp-

kiewicz, który w tym roku zdoby∏ I miej-

sce w XVIII ˚eglarskiej Ogólnopolskiej

Olimpiadzie M∏odzie˝y w Sportach Let-

nich oraz Mistrzostwo Europy L’equipe

Getxo 2011 w Bilbao w Hiszpanii.

Naszym trenerom i zawodnikom gra-

tulujemy i ˝yczymy podobnych osià-

gni´ç w przysz∏ym 2012 roku.

� R. Âwiàtkowski

NAGRODY za osiàgni´cia sportowe

ZAWODY pod patronatem Âw. Mikołaja
Zabawa odby∏a si´ 13 grudnia. Wzi´-

li w niej udzia∏ najm∏odsi zawodnicy

z gminnych szkó∏ podstawowych, któ-

rzy przyjechali do Niepor´tu wraz ze

swoimi opiekunami.

Miko∏aj przygotowa∏ dla zawodni-

ków konkurencje, które bardzo si´ po-

doba∏y. Walka by∏a niezwykle wyrów-

nana. Trudno by∏o wy∏oniç lidera.

Wszyscy z niecierpliwoÊcià czekali

na og∏oszenie wyników.

Po analizie werdyktu i konsultacji ze

swoimi pomocnikami Miko∏aj podjà∏

decyzj´, ˝e wszystkie dru˝yny zajmu-

jà pierwsze miejsce. RadoÊç by∏a

ogromna. Wszystkie dzieci otrzyma∏y

czekoladowy upominek, a przedstawi-

ciele poszczególnych klas pamiàtkowe

zestawy bombek do zawieszenia

na klasowych choinkach. Na pewno

b´dà one pi´knà ozdobà przypomina-

jàcà dzieciom o wspania∏ej zabawie!

Serdecznie dzi´kujemy nauczycie-

lom Agacie Krasowskiej i Tomkowi

Zalewskiemu za zorganizowanie za-

wodów. � I. Kopka

Wójt Gminy
Niepor´t 
zaprasza
do składania
propozycji
zorganizowania
i poprowadzenia
Orkiestry D´tej
Gminy Niepor´t.

Osoby ch´tne do współpracy
prosimy o składanie koncepcji
w formie pisemnej,
z okreÊleniem warunków
organizacyjnych
i finansowych, do kancelarii
Urz´du Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 
05-126 Niepor´t, 
w terminie do koƒca
stycznia 2012 roku.

ogłoszenie

INFORMACJA

Na terenie boiska Orlik

w Józefowie znaleziono

bi˝uteri´.

Odebraç jà mo˝na
w sekretariacie Urz´du
Gminy Niepor´t.

ogłoszenie

Âw. Mikołaj został
zaproszony do Szkoły
Podstawowej
im. B. Tokaja
w Niepor´cie, aby objàç
honorowy patronat
nad corocznymi
Zawodami
Mikołajkowymi
zorganizowanymi przez
UKS „Pilawa”,
w ramach realizacji
zadaƒ zleconych przez
Urzàd Gminy Niepor´t.

25 listopada
wychowankowie
Êwietlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej
im. B. Tokaja
w Niepor´cie
uczestniczyli
w zabawie
andrzejkowej
przygotowanej przez
wychowawców.

Tego dnia na dzieci czeka∏y w szkole

same atrakcje. Zabaw´ zacz´∏y wspól-

ne taƒce dzieci przebranych za wró˝ki,

czarodziejów i inne barwne postaci.

Goràce rytmy „Makareny”, „Kaczu-

szek” czy taƒca „Labado” nikogo nie

pozostawi∏y oboj´tnym. Atmosfer´ za-

bawy dodatkowo podgrza∏y konku-

rencje sprawnoÊciowe: „Wygibasy

z balonikami”, „Walczyk z kapelu-

szem”, „Komu UÊmiech”, „Taniec pa-

rami na gazecie”, „Konkurs z krzese∏-

kami”, „Rodzina”. Dostarczy∏y one

dzieciom wiele radoÊci, a zwyci´zcy

zostali nagrodzeni dyplomami i s∏ody-

czami. Odby∏y si´ równie˝ konkursy

w kategoriach: „Taƒce indywidualne”,

„Taƒce w parach”, „Najpi´kniejszy

kostium”, „Najzabawniejszy kostium”.

RównoczeÊnie w jednej z sal odby-

wa∏o si´ wró˝enie prowadzone przez

kole˝anki ze starszych klas. Wielkà

popularnoÊcià cieszy∏o si´ stanowisko

malowania twarzy, do którego kolej-

ka nie mia∏a koƒca. Nie zabrak∏o rów-

nie˝ s∏odkiego pocz´stunku.

Nastrój dobrej zabawy towarzyszy∏

najm∏odszym do póênych godzin po-

po∏udniowych.

Serdecznie dzi´kujemy pani Ma∏go-

rzacie Galon, która poÊwi´ci∏a swój

czas i wytrwale malowa∏a buziaki

wszystkich ch´tnych.

� Emilia Elak, Iwona Kopka

ANDRZEJKOWE szaleƒstwo

Policjanci z Niepor´tu zatrzymali

na goràcym uczynku osob´, która

w miniony poniedzia∏ek w Ryni

zniszczy∏a kilka betonowych s∏up-

ków ogrodzenia po to, aby wydobyç

z nich i ukraÊç metalowe pr´ty zbro-

jenia. Skradzione przedmioty mia∏y

póêniej trafiç do któregoÊ z punktów

skupu z∏omu.

Pe∏niàcy w tym dniu s∏u˝b´ poli-

cjanci zauwa˝yli nieopodal lasu

m´˝czyzn´, który niszczy∏ ogrodze-

nie nale˝àce do NadleÊnictwa Ja-

b∏onna. Zaskoczony widokiem mun-

durowych 34-latek stwierdzi∏, ˝e

rozbi∏ s∏upki ̋ eby dostaç si´ do znaj-

dujàcych si´ w Êrodku metalowych

pr´tów.

Zanim zosta∏ zatrzymany zdo∏a∏

ju˝ zniszczyç kilak sztuk, zamierza∏

zrobiç to samo z prawie 300 innymi.

Wst´pnie straty NadleÊnictwa zosta-

∏y oszacowane na oko∏o 300 z∏otych.

Szybka reakcja policjantów zapobie-

g∏a dalszej dewastacji i kradzie˝y.

Notowany ju˝ w policyjnych karto-

tekach i karany za inne przest´pstwa

Rados∏aw K. trafi∏ do policyjnego

aresztu. M´˝czyzna us∏ysza∏ ju˝ za-

rzut kradzie˝y. Grozi mu za to do

5 lat pozbawienia wolnoÊci.

� kpp legionowo
rsz

Zgodnie z wczeÊniejszymi
zapowiedziami
informujemy, ˝e Wójt Gminy
Niepor´t uzgodnił ze
Starostà Powiatu
Legionowskiego warunki
odpłatnoÊci za wymian´
dokumentów (zwiàzanà ze
zmianà numerów
porzàdkowych), które
powinien ponieÊç ka˝dy
właÊciciel pojazdu
i posiadacz prawa jazdy.
W wyniku zawartych
uzgodnieƒ mieszkaƒcy Gminy
Niepor´t (osoby
zameldowane) obj´ci zmianà
numerów porzàdkowych ulicy
Jana Kazimierza i ulic
bezpoÊrednio sàsiadujàcych
z ulicà Jana Kazimierza
zostanà zwolnieni 
z kosztów uiszczania 
opłat za wydanie 
wtórnika dowodu
rejestracyjnego i prawa
jazdy w Starostwie
Powiatowym w Legionowie.
Zmiany b´dzie mo˝na
dokonaç od stycznia
do czerwca przyszłego roku.
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O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A

z prof. dr hab. Tadeuszem Witczakiem cz.I.

W sierpniowe południe tego roku, dzi´ki uprzejmoÊci i goÊcinnoÊci paƒstwa Wasiljew z Zegrza Południowego, miałem
mo˝liwoÊç spotkania si´ z dawnymi mieszkaƒcami Zegrza Południowego panià Danutà Szczygielskà oraz
prof. Tadeuszem Witczakiem, obecnie Profesorem Seniorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

P
ierwotnie g∏ównym tematem spotka-

nia mia∏y byç wàtki lotnicze z 1939

roku, w tym katastrofa polskiego

bombowca PZL P. 37 „¸oÊ” w czerw-

cu 1939 roku na brzegu Narwi, ale w roz-

mowie poruszyliÊmy wiele tematów zwià-

zanych z historià Zegrza Po∏udniowego i je-

go okolic. Zanim przeszliÊmy do tematu

upadku „¸osia” profesor Witczak opowie-

dzia∏ zebranym ciekawà histori´ swojego

udzia∏u jako harcerza i cz∏onka rodziny

wojskowej w kursie, czy te˝ obozie szko-

leniowym obserwatorów, kierowanych póê-

niej do poszczególnych sektorów obrony

przeciwlotniczej wokó∏ Warszawy. Kurs

mia∏ miejsce ko∏o Zielonki w dniach 1-25

sierpnia 1939 roku. W ramach tego kursu

uczono go rozpoznawaç sylwetki samolo-

tów niemieckich, czeskich, polskich i ra-

dzieckich. W czasie kursu mia∏ te˝ mo˝li-

woÊç zapoznania si´ z wyposa˝eniem jed-

nego z oÊrodków ∏àcznoÊci, który mieÊci∏

si´ w willi ko∏o polowego lotniska w Zie-

lonce. W budynku znajdowa∏o si´ wiele sta-

nowisk ∏àcznoÊci wyposa˝onych w apara-

ty telefoniczne, do których nap∏ywa∏y infor-

macje o sytuacji w powietrzu wokó∏

Warszawy. W czasie wolnym od zaj´ç

na terenie poligonu artyleryjskiego w Zie-

lonce uczestnicy kursu oglàdali pokaz

strzelania nowà amunicja artyleryjskà,

o ma∏ej pr´dkoÊci wylotowej ale du˝ej si-

le niszczenia celów na bliskie odleg∏oÊci.

Po zakoƒczeniu kursu p. Witczak wróci∏

do Zegrza, ale w czasie kampanii wrzeÊnio-

wej nie zosta∏ wezwany do s∏u˝by w obro-

nie przeciwlotniczej. Z wàtku katastrofy

„¸osia” dobrze zapami´ta∏, ˝e mia∏a ona

miejsce w s∏oneczny czerwcowy dzieƒ.

Na niebie widocznych by∏o kilka samolo-

tów dwusilnikowych, które wykonywa∏y

loty w jego ocenie treningowe. Nagle jeden

z samolotów wpad∏ w korkociàg i zaczà∏

spadaç. Uderzy∏ w pó∏nocny skraj brzegu-

-grobli Narwi od strony Zegrza Pó∏nocne-

go, kilkadziesiàt metrów od drogi wjazdo-

wej na most. Pan Witczak by∏ wtedy

w szkole podstawowej w Zegrzu Pó∏noc-

nym i razem z innymi uczniami pobieg∏

na miejsce katastrofy. Widzia∏ zniszczony

du˝y samolot dwusilnikowy, który z du˝à

si∏à uderzy∏ w brzeg Narwi. Silniki by∏y

wbite w ziemi´, a cz´Êci p∏atowca, skrzy-

d∏a i kad∏ub roztrzaskane. Zapami´ta∏, ˝e

na pamiàtk´ on i uczniowie zabrali z tego

miejsca kawa∏ki blach aluminiowych i frag-

menty wyk∏adziny z pianki kauczukowej.

Nie zapami´ta∏ momentu uratowania si´

na spadochronach lotników lub cia∏ pole-

g∏ych w tej katastrofie pilotów. Mieszkaƒ-

cy Zegrza i okolic zastanawiali si´

nad przyczynà tej katastrofy, dlaczego ta-

ki nowoczesny samolot tak niespodziewa-

nie utraci∏ sterownoÊç i spad∏. Podawana

by∏a obiegowa informacja o powstaniu

„czarnej dziury” w powietrzu, która spowo-

dowa∏a utrat´ si∏y noÊnej samolotu i jego

upadek. DziÊ ju˝ wiemy, ˝e samolot mia∏

wady konstrukcji tylnego usterzenia, które

powodowa∏o w pewnych warunkach lotu

niekontrolowane przez pilota wejÊcie w sil-

ne drgania konstrukcji p∏atowca i przecià-

gni´cie samolotu powodujàce wejÊcie

w korkociàg. Wada ta zosta∏a póêniej usu-

ni´ta, ale nie oby∏o si´ niestety bez kilku ka-

tastrof „¸osi”. Prawdopodobnie i w tym

przypadku wada usterzenia by∏a bezpoÊred-

nià przyczynà upadku samolotu pod Ze-

grzem. We wspomnieniach dzia∏aƒ wojen-

nych we wrzeÊniu 1939 roku profesor Wit-

czak zapami´ta∏ nieudane bombardowanie

przez lotnictwo niemieckie mostu w Ze-

grzu. Pami´ta jeszcze kilkanaÊcie bomb lot-

niczych, które wbi∏y si´ w mokry, bagnisty

grunt przy przyczó∏kach mostowych i nie

wybuch∏y. Ich stateczniki kierunkowe jesz-

cze d∏ugo wystawa∏y z ziemi, a miejsca te

po wkroczeniu Niemcy oznakowali jako te-

ren niebezpieczny i w póêniejszym czasie

bomby te rozbroili. Drugim wydarzeniem,

które pami´ta∏ by∏a msza Êwi´ta w pierw-

szà niedziel´ wrzeÊnia 1939 roku, odpra-

wiona dla mieszkaƒców Zegrza przez ks.

mjr. Szymona Zió∏kowskiego w schronie

fortecznym na trenie Zegrza Pó∏nocnego.

Co ciekawe na szczycie tego schronu Woj-

sko Polskie ustawi∏o stanowisko przeciw-

lotnicze ci´˝kiego karabinu maszynowego.

Nagle w czasie mszy karabin maszynowy

rozpoczà∏ ostrza∏ przelatujàcych niemiec-

kich bombowców. Jeden z bombowców,

prawdopodobnie Dornier Do 17E zosta∏

uszkodzony i awaryjnie wylàdowa∏ na po-

lach mi´dzy Zegrzem Pó∏nocnym a Borowà

Górà. Okoliczni mieszkaƒcy, którzy pobie-

gli w kierunku samolotu zostali ostrzelani

z karabinu maszynowego, a nast´pnie lotni-

cy niemieccy po ogl´dzinach maszyny ob-

rócili samolot i wystartowali na swoje lot-

nisko w Prusach Wschodnich. Koleje losu

rzuci∏y mojego rozmówc´ na wschód

do Zbara˝a, dokàd w nocy z 5 na 6 wrze-

Ênia 1939 roku zosta∏ ewakuowany kolejà

z warszawskiego dworca na Pradze razem

z innymi rodzinami wojskowymi z Zegrza.

W pami´ci profesora pozosta∏ te˝ smutny ob-

raz szachownicy na skrzydle wraku polskie-

go samolotu (by∏ to myÊliwiec PZL P.11c),

który sta∏ uszkodzony na boisku sportowym

na terenie koszar w Zegrzu Pó∏nocnym jesz-

cze w zimie na prze∏omie 1939/1940 roku.

To by∏ przygn´biajàcy widok naszej przegra-

nej w kampanii wrzeÊniowej, który zapad∏

w pami´ci m∏odego ch∏opca, pami´tajàcego

treÊç znalezionej na poczàtku wrzeÊnia 1939

roku w pociàgu ewakuacyjnym ulotki infor-

mujàcej, ˝e: „Pi´çdziesiàt „¸osi” polskich

bombarduje Berlin!”. 

� Dariusz Wróbel 
Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

Pani 

Danuta Szczygielska 

i prof. Tadeusz Witczak (fot. autor)


