
Konkurs adresowany by∏ do

dzieci i m∏odzie˝y, mieszkaƒ-

ców gminy. Jego celem by∏o

zainteresowanie uczestników zabyt-

kami, atrakcjami turystycznymi i wa-

lorami przyrodniczymi gminy, a tak-

˝e dzia∏aniami jà promujàcymi.

W konkursie wzi´li udzia∏ uczniowie

wszystkich gminnych szkó∏. Zwyci´-

skie prace zamieszczone zosta∏y

w kalendarzu na 2016 rok, który

wykorzystany zostanie do celów pro-

mocyjnych. Kolejne miesiàce ozda-

biajà pi´kne, barwne obrazy, w arty-

styczny sposób prezentujàce otacza-

jàce nas miejsca.
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Laureatom konkursu serdecznie

gratulujemy! � B.Wilk
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10 grudnia, podczas sesji Rady
Gminy Niepor´t, wr´czone
zostały nagrody laureatom
gminnego konkursu plastycznego
„Moja Gmina Niepor´t”.

Gmina Niepor´t w kalendarzu



Z poczàtkiem grudnia 2015 roku, po-

dobnie jak to mia∏o miejsce w ubie-

g∏ym roku, we wspó∏pracy z Zarzà-

dem Transportu Miejskiego w War-

szawie og∏oszone zosta∏o wspólne

zamówienie publiczne na kontynu-

acj´ w 2016 roku obs∏ugi komunika-

cyjnej na linii L-8. Uwzgl´dniono

wnioski mieszkaƒców gminy

i od stycznia 2016 roku nowe kursy

na tej linii realizowane b´dà te˝ we

wszystkie soboty.

JednoczeÊnie, kontynuujàc spraw-

dzonà w 2015 roku wspó∏prac´

z gminà Radzymin w zakresie funk-

cjonowania dwóch linii na trasach:

Bia∏obrzegi-Beniaminów-Radzymin

oraz Wólka Radzymiƒska – Radzy-

min, zdecydowano na po∏àczenie

tych linii w jednà i zorganizowanie

po∏àczenia na tej trasie na zasadach

linii L. Od 1 stycznia 2016 roku po-

wstaje nowa linia L-31 na trasie

z Wólki Radzymiƒskiej – Radzymin

– ¸àki – Beniaminów – Bia∏obrze-

gi. W kursowaniu tej linii przewi-

dziane sà tak˝e wszystkie soboty.

Ponadto, majàc na uwadze liczne

proÊby i wnioski mieszkaƒców Wól-

ki Radzymiƒskiej uruchomiona zo-

staje nowa – bezpoÊrednia linia lo-

kalna (L) z Wólki Radzymiƒskiej

do centrum Niepor´tu. Umo˝liwi ona

mieszkaƒcom Wólki Radzymiƒskiej

dotarcie do instytucji publicznych

bez koniecznoÊci przesiadek z li-

nii L-8 w linie podmiejskie tj. 705

czy 735.

Przeprowadzone przez ZTM

w Warszawie procedury zamówieƒ

publicznych oraz rozstrzygni´cia

tych przetargów umo˝liwi∏y na po-

zytywne rozpatrzenie wszystkich

nowych postulatów, dotyczàcych

uruchomienia nowych po∏àczeƒ

na linii L-8 w soboty oraz stworze-

nie nowych linii L-31, które u∏atwià

pasa˝erom dojazd do ró˝nych miejsc,

zarówno na terenie gminy Niepor´t,

jak równie˝ do Warszawy, Legiono-

wa i Radzymina. � K.Anio∏kowski

Samochód marki Man, o nap´-

dzie 4x4, zabiera jednorazowo 3000

litów wody, ma pojemnoÊç zbiorni-

ka umo˝liwiajàcà przejechanie mini-

mum 300 km lub czterogodzinnà pra-

c´ autopompy. Wyposa˝ony jest

w sprz´t umo˝liwiajàcy podejmowa-

nie ró˝norakich dzia∏aƒ ratowni-

czych, w tym z zakresu ratownictwa

ekologicznego – sorbenty, neutraliza-

tory, maty sorpcyjne, kurtyny wod-

ne do ograniczania stref ska˝eƒ itp. 

Koszt samochodu to 635 040

z∏otych. Gmina otrzyma∏a dofinan-

sowanie na jego zakup z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Âro-

dowiska i Gospodarki Wodnej

– 150 000 z∏, od Komendanta

G∏ównego PSP – 100 000 z∏otych

oraz od Komendanta Wojewódzkie-

go PSP – 150 000 z∏otych. Pozosta-

∏à kwot´, 235 000 z∏otych, zap∏aci-

∏a gmina Niepor´t ze swojego bu-

d˝etu. 

Jednostka OSP w Niepor´cie dzia-

∏a od 2009 roku w Krajowym Sys-

temie Ratowniczo-GaÊniczym.

W strukturach Stra˝y Po˝arnej jest

przewidziana do pierwszego rzutu

zadaƒ w przypadku m.in. gazowego

zagro˝enia po˝arowego, zagro˝enia

powodziowego. Liczy 24 czynnych

cz∏onków, którzy od poczàtku 2015

roku wzi´li udzia∏ w przesz∏o 100 ak-

cjach ratowniczych. By∏ to m.in. ga-

szenie po˝arów domów i gospo-

darstw, udzielanie pomocy w sytu-

acji wypadków komunikacyjnych,

udra˝nianie przepustów i rowów

melioracyjnych. 

Nowy samochód zwi´kszy mo˝-

liwoÊci techniczne jednostki pod-

czas udzia∏u w akcjach ratowni-

czych. � BW
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Wybudowanie kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia
zamkn´ło opask´ sanitarnà Jeziora Zegrzyƒskiego.
Jej dokoƒczenie miało ogromne znaczenie dla ochrony
Êrodowiska akwenu, dlatego projekt ju˝ na starcie zaliczony
został do kluczowych dla województwa mazowieckiego.

Budowa kanalizacji
Białobrzegi – Rynia zakoƒczona
Budowa inwestycji trwa∏a

od 2013 roku. Sieç kanalizacyj-

na zbudowana zosta∏a w Bia∏o-

brzegach w ulicy Pla˝owej, Wojska

Polskiego, Wczasowej, na odcinku

od pompowni Êcieków zlokalizowa-

nej w rejonie OÊrodka Szkoleniowe-

go IRSS do koƒca miejscowoÊci,

w ulicy Spacerowej wraz z osiedlem

Bellona oraz w Ryni w ulicy Polnej,

Stegny, Radzymiƒskiej i G∏ównej.

Szczególnie trudne warunki przy re-

alizacji robót ziemnych panowa∏y

w ulicy G∏ównej, z powodu wysokie-

go poziomu wód gruntowych. 

¸àcznie powsta∏o ok. 9,6 km sie-

ci kanalizacyjnej, która pozwoli

na likwidacj´ szamb na terenie pry-

watnych posesji i w licznych oÊrod-

kach wypoczynkowych, le˝àcych

nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Inwesty-

cja zrealizowana zosta∏a w ramach

Indykatywnego Wykazu Indywidu-

alnych Projektów Kluczowych dla

Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckie-

go 2007-2013 wspó∏finansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego. Jej wartoÊç wynio-

s∏a przesz∏o 10 mln z∏otych, a gmi-

na otrzyma∏a dofinansowanie w wy-

sokoÊci 8,6 mln z∏otych ze Êrodków

unijnych.

Po zakoƒczeniu inwestycji gmina

zobowiàzana jest rozliczyç pozyska-

nà kwot´, a do tego niezb´dne jest

uzyskanie tzw. efektu ekologiczne-
go, czyli pod∏àczenie do sieci jak

najwi´kszej liczby odbiorców.

Nale˝y to do obowiàzku w∏aÊcicie-

li nieruchomoÊci, którzy majà

do dyspozycji nowo wybudowanà

infrastruktur´. Po wykonaniu pro-

jektu przy∏àcza kanalizacyjnego,
w uzgodnieniu z MPWIK, nale˝y
pod∏àczyç nieruchomoÊç do sieci. 

Przyniesie to nam bezpoÊrednià

korzyÊç w postaci czystej wody

w kranach oraz czystego Êrodowi-

ska, nieska˝onego Êciekami. 

� B.Wilk

Od ostatniej naszej wizyty z apara-

tem na terenie szko∏y wiele si´

zmieni∏o. W drugiej po∏owie listopa-

da stan´∏y pierwsze fragmenty Êcian.

Teraz, w po∏owie grudnia, wszystkie

Êciany zewn´trzne sà wybudowane,

wykonano nadpro˝a i wieƒce Êcian.

Nad wszystkimi pomieszczeniami

rozbudowywanej szko∏y zamontowa-

no strop z prefabrykowanych p∏yt ka-

na∏owych. WyjÊcie ewakuacyjne

z sali sportowej zosta∏o przeniesio-

ne na wschodnià Êcian´ i ju˝ funk-

cjonuje. W nast´pnym etapie prac

wybudowana zostanie wi´êba dacho-

wa z pokryciem oraz montowana b´-

dzie stolarka okienna.W czasie ferii

zimowych, w lutym, b´dà realizowa-

ne prace zwiàzane z pod∏àczeniem

nowej cz´Êci szko∏y do instalacji wo-

dociàgowo-kanalizacyjnej. � BW

W zwiàzku z wprowadzanà zmianà

zasad rozliczeƒ z Odbiorcami,

Gminny Zak∏ad Komunalny w Nie-

por´cie poszukuje osób ch´tnych
do wspó∏pracy w zakresie odczyty-

wania liczników wodomierzy u Od-

biorców indywidualnych na terenie

gminy Niepor´t.

Oferta adresowana jest do osób:
– mieszkajàcych na terenie gminy

Niepor´t,

– dysponujàcych wolnym czasem,

– znajàcych topografi´ gminy,

w szczególnoÊci so∏ectwa, które-

go dotyczy oferta,

– obs∏ugujàcych komputer i posiada-

jàcych skrzynk´ pocztowà e-mail.

Osoby zainteresowane prosimy

o wype∏nienie i dostarczenie do sie-

dziby GZK w Niepor´cie ul. Podle-

Êna 4b „Zg∏oszenia wspó∏pracy”.

Druk „Zg∏oszenia wspó∏pracy”

dost´pny jest na stronie

www.gzk.nieporet.pl w zak∏adce

„praca” i w siedzibie Zak∏adu.

Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ
przed∏u˝ony zosta∏ do 29 grud-
nia 2015 r. do godz. 15.00.

� GZK w Niepor´cie

Prace budowlane realizowane sà zgodnie z harmonogramem. Na placu budowy od 14
do 16 grudnia pracował dêwig, który zamontował płyty stropowe nad pomieszczeniami parteru.
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BBUUDD˚̊EETT  GGMMIINNYY  NNIIEEPPOORR¢¢TT  NNAA  22001166  RROOKK  UUCCHHWWAALLOONNYY!!
PPooddcczzaass  sseessjjii  ww ddnniiuu 1177  ggrruuddnniiaa  rraaddnnii  jjeeddnnooggłłooÊÊnniiee  uucchhwwaalliillii  bbuudd˝̋eett
ggmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  nnaa 22001166  rrookk..  WW ggłłoossoowwaanniiuu  wwzzii´́llii  uuddzziiaałł  wwsszzyyssccyy
rraaddnnii  ww lliicczzbbiiee 1155..
Dochody zaplanowane zostały w łàcznej kwocie 57 903 330 zł, 
z tego bie˝àce – 56 922 263 zł, a majàtkowe – 981 067 zł.
Wydatki ustalono w łàcznej kwocie 62 296 428 zł, z tego bie˝àce
w kwocie 53 479 015 zł, majàtkowe – 8 817 413 zł.
Najwi´kszà pozycj´ w planowanych dochodach bie˝àcych stanowià planowane
dochody z udziału gmin w podatku PIT i CIT w kwocie 22 430 000 zł, z czego
udział w PIT (podatek od osób fizycznych) to 21 580 000 zł.
Informator bud˝etowy zamieszczony zostanie w styczniowym numerze WieÊci Niepor´ckich.

Informacja Gminnego Zakładu
Komunalnego w Niepor´cie

Rozbudowa szkoły w Józefowie

Komunikacja lokalna w 2016 roku

Przypominamy, ̋ e poczàwszy od 1 stycznia 2016 r. Gminny Zakład
Komunalny w Niepor´cie b´dzie wystawiał wyłàcznie faktury prze-
lewowe. Nie b´dà wystawiane faktury płatne gotówkà.

Nowy samochód dla OSP 
w Niepor´cie
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Informujemy, ˝e w dniach 24 grudnia 2015 r. (czwartek)

oraz 31 grudnia 2015 r. (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Małoł´ckiej 62

w Niepor´cie b´dzie czynny w godzinach 10.00–12.00.

XVI SESJA RADY GMINY
NIEPOR¢T
26 listopada 2015 r. (czwartek)
odbyła si´ XVI sesja Rady Gminy
Niepor´t VII kadencji 2014
– 2018. Obrady poprowadził
Przewodniczàcy Rady Gminy
Eugeniusz Woêniakowski. 

Pierwsza cz´Êç czwartkowej se-
sji mia∏a charakter uroczysty
i zwiàzana by∏a z wr´czeniem
Panu W∏odzimierzowi B∏awdzie-
wiczowi Aktu nadania honoro-
wego tytu∏u „Zas∏u˝ony dla
Gminy Niepor´t” oraz pamiàt-
kowego medalu.
Podczas sesji Radni podj´li m.in.

nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç

uchwa∏ pod adresem:

(www.bip.nieporet.pl):

– uchwa∏à Nr XVI/108/2015 przy-

j´to Gminny programu profilak-

tyki i rozwiàzywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdzia-

∏ania narkomanii na rok 2016 r.

– uchwa∏à Nr XVI/109/2015 przy-

j´to „Roczny program wspó∏pra-

cy Gminy Niepor´t z organizacja-

mi pozarzàdowymi oraz z pod-

miotami, wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-

nia 2003 roku o dzia∏alnoÊci po-

˝ytku publicznego i o wolontaria-

cie na 2016 rok.”

– uchwa∏à Nr XVI/110/2015 wy-

ra˝ono zgod´ na odp∏atne naby-

cie przez Gmin´ Niepor´t nieru-

chomoÊci stanowiàcej dzia∏ki

ewid. o nr nr 156/3, 157/4

i 158/4, po∏o˝onej we wsi Józe-

fów gmina Niepor´t, co pozwo-

li na uregulowanie stanu praw-

nego cz´Êci ul. G∏ównej i jej po-

szerzenie oraz uregulowanie

po∏o˝enia gminnej sieci wodo-

ciàgowej. 

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy zamknà∏ ob-

rady XVI sesji Rady Gminy Nie-

por´t. 

XVII SESJA RADY GMINY
NIEPOR¢T
10 grudnia 2015 r. (czwartek)
odbyła si´ XVII sesja Rady Gminy
Niepor´t VII kadencji 2014
– 2018. Obrady poprowadził
Przewodniczàcy Rady Gminy
Eugeniusz Woêniakowski. 

Pierwsza cz´Êç czwartkowej se-
sji zwiàzana by∏a z wr´czeniem
nagród laureatom Konkursu
plastycznego na ilustracj´ do ka-
lendarza gminnego na 2016 rok
pt. „Moja Gmina Niepor´t”.
Podczas sesji Radni podj´li m.in.

nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç

wszystkich uchwa∏ pod adresem:

(www.bip.nieporet.pl):

– uchwa∏à Nr XVII/116/2015

zdecydowano o udzieleniu z bu-

d˝etu Gminy Niepor´t pomocy

finansowej Powiatowi Legio-

nowskiemu w formie dotacji

celowej w wysokoÊci 120 000 z∏

z przeznaczeniem na dofinanso-

wanie zadania inwestycyjnego

„Rozbudowa Powiatowego Ze-

spo∏u Szkó∏ i placówek Specjal-

nych w Legionowie wraz z ter-

momodernizacjà i zagospodaro-

waniem terenu.”

– uchwa∏à nr XVII/119/2015 wy-

ra˝ono zgod´ na nieodp∏atne

przekazanie na rzecz Gminy

Wieliszew nieruchomoÊci stano-

wiàcych w∏asnoÊç Gminy Nie-

por´t, oznaczonych w ewidencji

gruntów jako dzia∏ki:

1. nr 350 o pow. 1,0066 ha, nr 352

o pow. 0,1251 ha, nr 376/21

o pow. 0,0309 ha, nr 376/22

o pow. 0,0284 ha i nr 376/23

o pow. 0,1692 ha, zaj´tych

pod cz´Êç drogi publicznej – ul.

G∏ównej we wsi Micha∏ów

– Reginów gm. Wieliszew;

2. nr 376/24 o pow. 0,0008 ha

i nr 376/25 o pow. 0,0098 ha,

zaj´tych pod cz´Êç drogi pu-

blicznej – ul. D∏ugiej we wsi

Micha∏ów – Reginów gm. Wie-

liszew.

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy zamknà∏ ob-

rady XVII sesji Rady Gminy Nie-

por´t. 

� J.Joƒska

Kradzie˝ lub zgubienie dowodu osobistego,
paszportu bàdê karty płatniczej mo˝e byç
poczàtkiem bardzo powa˝nych problemów. Aby
ich uniknàç, pami´tajmy o mo˝liwoÊci zastrze˝enia
utraconych dokumentów w mi´dzybankowym
Systemie Dokumenty Zastrze˝one lub w systemie
Zastrzeganie Kart.

Zastrze˝ skradzione
dokumenty!

Wyniki konkursu
ogłoszonego na fb

Jakie jest ryzyko braku naszej re-

akcji na utrat´ dokumentów? Wy-

∏udzanie kredytów z wykorzysta-

niem cudzego dowodu lub pasz-

portu to bardzo popularne

przest´pstwo. Tylko w trzecim

kwartale 2015 r. odnotowano a˝

1 888 takich przypadków. Ostatni

kwarta∏ przyniós∏ niemal rekordo-

wy wzrost bazy mi´dzybankowe-

go Systemu DOKUMENTY ZA-

STRZE˚ONE, gdzie zastrzegane

sà zgubione i skradzione dowody

osobiste oraz paszporty. Zastrze˝o-

no a˝ 36,8 tys. dokumentów, czy-

li Êrednio 400 szt. dziennie. Baza

Systemu DZ zawiera ich obecnie

ponad 1,5 mln. 

Podobnie roÊnie te˝ popularnoÊç

infolinii 828 828 828, dzi´ki któ-

rej przez 24 godziny na dob´

i 7 dni w tygodniu w szybki i sku-

teczny sposób mo˝emy zastrzec

utraconà kart´. Zabezpieczymy

si´ w ten sposób przed utratà finan-

sów. 

Wi´cej informacji na ten temat

znajduje si´ na stronie www.doku-

mentyzastrzezone.pl.

�

Trzy, spoÊród przys∏anych krót-

kich form ze s∏owami Niepor´t

i Êwi´ta, nagrodziliÊmy gminnymi

bombkami. Âwi´ta sprzyjajà robie-

niu prezentów (co jasno wynika

z wierszyków), wi´c i my wyró˝-

niliÊmy jeszcze trzy osoby.

A wszystkim ̋ yczymy, ̋ eby rado-

sny, Êwiàteczny nastrój utrzyma∏

si´ przynajmniej do wiosny, do na-

st´pnych Êwiàt! 

NAGRODY
IWONA DRÑ˚KIEWICZ
Na Êwi´ta zawitał wprost
do Niepor´tu
prawdziwy Mikołaj; nie szcz´dził
prezentów.
Szcz´Êciem okolica calutka spłyn´ła,
noworocznym Êwiatłem rozbłysła
nadzieja.

AGNIESZKA WOèNIAKOWSKA 
Stoi bałwan w Niepor´cie
rzuca w auta na zakr´cie
Êniegiem, który cudnie błyszczy,
Êwi´ta, Êwi´ta – pójdêcie wszyscy.

KLAUDIA LER
Nad Zalewem w Niepor´cie dobrze
spotkaç si´ przy Âwi´cie. 
ZjeÊç pierogi, popiç barszczem,
zachwyciç si´ karpia farszem. – Gdzie

makowiec?
– Ciotka pyta.
– Zjadł Mikołaj! Dolce Vita!!!

WYRÓ˚NIENIA

ANNA PYRKA PIESIO
W naszym pi´knym Niepor´cie,
Co go zowià Niebowkr´tem, 
Âwi´ta dla nas wszystkich b´dà
Najpi´kniejszà z wszech Kol´dà

MAJA KORZENIOWSKA
W Niepor´cie jak co roku
idà Âwi´ta krok po kroku.
Na stół karpia ju˝ stawiamy
i Êwi´towaç zaczynamy.

AGNIESZKA J¢DRZEJCZAK-MI¢TEK
Nadchodzi zima, czas Âwiàt
i kol´d. I równie˝ w naszej gminie
Niepor´t zagoÊcił uÊmiech, miłoÊci
przyn´ta bo to sà właÊnie magiczne
Âwi´ta.

ROBERT KONOPKO 
Nad Zalewem magia Êwiàt, to
Niepor´t widaç stàd, oÊwietlony,
wystrojony, z Mikołajem
zachwyconym.

� Dzia∏ Informacji Publicznej 

i Promocji Gminy UG  

OO GG ŁŁ OO SS ZZ EE NN II EE   
O PRACY URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T

Uprzejmie informujemy, 
˝e w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) 

Urzàd Gminy Niepor´t b´dzie nieczynny
– dzieƒ wolny od pracy w zamian za Êwi´to

przypadajàce w sobot´ w dniu 26 grudnia 2015 r.

Dzi´kujemy uczestnikom konkursu, 
który ogłosiliÊmy na fb gminy Niepor´t. 

XVI i XVII sesja Rady
Gminy Niepor´t
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W listopadzie,
w SP w Izabelinie
odbył si´ II Festiwal
Piosenki ˚ołnierskiej,
zorganizowany przez
Szczep 14 Dru˝yn
Harcerskich i Gromad
Zuchowych Niepor´t.
Tematem przewodnim
festiwalu były piosenki
zwiàzane z polskimi
powstaniami
narodowymi. 

Napoczàtku dh. Komen-

dantka – pwd. Aneta

Sieczka HR powita∏a ju-

ry oraz cz∏onków Lo˝y Honorowej:

Wójta Gminy Niepor´t –Macieja Ma-

zura, Dyrektora Szko∏y Podstawowej

im. I Batalionu Saperów KoÊciusz-

kowskich w Izabelinie – Wand´ Bi-

∏as, Komendanta Hufca Wo∏omin

– phm. Norberta Krup´, przedstawi-

ciela firmy Wedel –Roberta Mierzw´. 

Przed rozpocz´ciem wyst´pów

koncertowych, 14 Dru˝yna Arty-

styczna „Wyszymory” wykona∏a

swojà piosenkà „W´drowiec”, któ-

ra rozgrza∏a innych uczestników.

Nast´pnie wystàpi∏y 2 gromady zu-

chowe i 6 dru˝yn harcerskich.

Po ka˝dym wyst´pie pada∏y harcer-

skie okrzyki i ka˝da dru˝yna czu-

∏a z widowni niesamowity doping. 

Podczas oczekiwania na wer-

dykt jury wyÊwietlona zosta∏a pre-

zentacja poÊwi´cona powstaniom

i rtm. Witoldowi Pileckiemu, gdy˝

nasz szczep stara si´ o nadanie je-

go imienia. Dh. Komendantka

wr´czy∏a tak˝e blach´ ratownika

ZHP 6 w´drownikom z 14 GDH

„Puszcza”, którzy niedawno pozy-

tywnie ukoƒczyli kurs ratowniczy.

BRAVO dla nich! Ale jeszcze

wi´ksze brawa dla wy∏onionych

zwyci´zców. I tak w II Festiwalu

Piosenki ̊ o∏nierskiej, w kategorii

zuchy: I miejsce ex aequo zdoby-

∏y 14 GZ „Tropki” i 14 GZ „Tro-

piciele”, natomiast w kategorii

harcerze: III miejsce zaj´∏y 14

GDH „Puszczyki” wraz z 14 PDH

„Nietoperki”, II miejsce otrzyma-

∏y 14 DH „LeÊna Braç” i 14 GDH

„Puszcza”, a I miejsce wywalczy-

li sobie 14 WDH „Orle Gniazdo”

i przyby∏a goÊcinnie 49 Delta Di-

raca z Wo∏omina. Do wszystkich

wyst´pujàcych pow´drowa∏y dy-

plomy i nagrody, ufundowane

przez naszych sponsorów: Firm´

Wedel, pana Janusza Zakrzewskie-

go i Wójta Gminy Niepor´t, któ-

ry wr´czy∏ tak˝e na r´ce komen-

dantki szczepu 20 plecaków jako

podzi´kowanie za naszà dotych-

czasowà s∏u˝b´.

Nie da si´ zapomnieç wspania-

∏ej atmosfery, jaka panowa∏a

na tym festiwalu! Podzi´kowania

nale˝y kierowaç do rodziców, któ-

rzy majà utalentowane dzieci,

czym nasz szczep mo˝e si´ chwa-

liç. Dzi´kujemy! Czekamy na wi´-

cej! Dlatego ju˝ mówi´, ˝e do zo-

baczenia za rok!

� pwd. Dominika Zakrzewska HR

dru˝ynowa 14 GDH „Puszcza”

Ostatnie spotkanie Niepor´ckiego Stowarzyszenia
Historycznego poÊwi´cone było historii
niepor´ckiej biblioteki, o której zajmujàco
opowiadała dyrektor El˝bieta Kotowska. 

O historii gminnej biblioteki 

Zdrowie w bajce

Uczestnicy spotkania mieli okazj´

dowiedzieç si´, jak wyglàda∏y

pierwsze lata funkcjonowania

gminnych bibliotek i jak zmienia-

∏y si´ one na przestrzeni lat. Wspo-

minaliÊmy, jak niegdyÊ wyglàda-

∏y budynki bibliotek na terenie

gminy, w tym najbardziej znany,

który powsta∏ po wojnie przy pla-

cu WolnoÊci, dzi´ki pomocy

UNRRA. Nie zabrak∏o wielu cie-

kawostek z dziedziny bibliotekar-

stwa, a przytoczone statystyki po-

twierdzi∏y, ˝e mieszkaƒcy Gminy

ch´tnie korzystajà ze zbiorów bi-

bliotecznych.

O ksià˝kach podczas spotkania

by∏a nie tylko mowa. Fragmenty

„Ksiàg Jakubowych” Olgi Tokar-

czuk, wyró˝nionych Nagrodà Ni-

ke 2015, odczyta∏a jedna z czytel-

niczek. � E. Jóêwiak

Organizatorem konkursu by∏ Wy-

dzia∏ Promocji i Rozwoju Spo∏ecz-

nego Starostwa Powiatowego

w Legionowie, Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Le-

gionowie oraz Szko∏a Podstawowa

nr 7 w Legionowie. Szko∏´ w Iza-

belinie reprezentowali uczniowie

zerówki „0a” oraz klas II b i II c.

Dzieci pokona∏y trem´ i z uÊmie-

chem zaprezentowa∏y swoje umie-

j´tnoÊci aktorskie przed publiczno-

Êcià, otrzymujàc gromkie brawa.

Nasi zerówkowicze przedstawili

zmienionà nieco wersj´ „Âpiàcej

królewny” i zaj´li II miejsce

w swojej kategorii wiekowej.

Uczniowie klas drugich wystàpili

w przedstawieniu pt. „Krokodyl

Jogo i przyjaciele”, a za swój wy-

st´p otrzymali wyró˝nienie. Ka˝-

dy z uczestników otrzyma∏ nagro-

dy indywidualne. Do szko∏y wró-

ciliÊmy ze statuetkami szklanych

gruszek oraz dyplomami.

� SP Izabelin

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie wzi´li
udział w VII edycji konkursu „Zdrowie w bajce”
i wystàpili na scenie w Ratuszu w Legionowie.

Wieczór pełen magii i czarów sp´dzili wszyscy, którzy 27 listopada odwiedzili Szkoł´
Podstawowà im. B. Tokaja w Niepor´cie, gdzie odbyła si´ zabawa andrzejkowa.

Tu˝ po 17.00 andrzejkowe szaleƒ-

stwo uroczyÊcie otworzy∏y: dyrektor

szko∏y Pani Edyta KuÊ i przewodni-

czàca Rady Rodziców Pani Renata

Nowicka oraz dwie prowadzàce

– Pani Monika Kamiƒska – Thomas

i Pani Ma∏gosia Wrzesiƒska- S´k. 

WÊród migoczàcych wokó∏ Êwia-

te∏ i gwiazdek, na scenie pojawia∏y

si´ p gwiazdy wieczoru – uczenni-

ce Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym wraz ze swojà trenerkà,

Panià Annà Wenerskà, by rozruszaç

zgromadzonych goÊci zapraszajàc

do wspólnej zumby, wzruszajàcy

koncert piosenek zaprezentowa∏a

Pani Ewa Banachewicz wraz

z dzieçmi, w orientalny klimat ze-

branych goÊci wprowadzi∏y dzieci

z klas drugich, które pod okiem paƒ:

Ma∏gorzaty Piotrowskiej-Kur i Be-

aty Wierzchoƒ przedstawi∏y barw-

ne widowisko muzyczno-baletowe

„Na perskim rynku”. Na morza

i oceny zabra∏ wszystkich chór

szkolny, który pod kierunkiem p.

Moniki Kamiƒskiej – Thomas za-

Êpiewa∏ energetyczne szanty. Du˝o

emocji wzbudzi∏ równie˝ pokaz

mody szkolnej i wieczorowej wy-

kreowany przez samych uczniów

pod okiem stylistek: p. Olgi Ko∏o-

dziej-Wójcik i p. Agaty Krasow-

skiej. Mnóstwo atrakcji dzia∏o si´

równie˝ w kuluarach, a podczas ca-

∏ej imprezy odbywa∏y si´ aukcje

prac uczniów oraz fantów podaro-

wanych przez sponsorów. Prowa-

dzàce licytacje, u˝ywajàc magicznej

mocy, skutecznie otwiera∏y serca

i portfele goÊci, by wesprzeç cel na-

szej zabawy – zebranie Êrodków fi-

nansowych na wyposa˝enie szkol-

nej pracowni informatycznej. 

Serdecznie dzi´kujemy za zaan-

ga˝owanie wszystkim osobom, któ-

re poÊwi´ci∏y swój czas i w jakikol-

wiek sposób w∏àczy∏y si´ w organi-

zacj´ zabawy andrzejkowej.

Z ca∏ego serca dzi´kujemy!

� SP Niepor´t

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie
zaprasza w styczniu
� 6 stycznia, godz. 16.00 � Kol´dowanie na Trzech Króli

– w wykonaniu Teatru Obrz´dowego, zespołu wokalnego Kàcik oraz
zespołu wokalnego Strefa Szefa

� 10 stycznia, godz. 18.00 � Osiem Kobiet – spektakl teatru Dziewi´ç
kobiet

� 17 stycznia, godz. 16.00 � Lata 20, lata 30 – spektakl Piena Voce
� 24 stycznia, godz. 19.00 � „Opowiadanie o ZOO” Strefa

Podmiejska – spektakl wyłàcznie dla widzów dorosłych
� 27 stycznia, godz. 18.00 � Z przygód Krasnala Hałabały – spektakl

z cyklu „Dzieci Dzieciom” w wykonaniu dzieci´cej grupy teatralnej z GOK 
� 30 stycznia, godz. 16.00 � Zapusty – widowisko Teatru

Obrz´dowego – ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc na widowni
prosimy o zapisy i odbiór darmowych wejÊciówek. Telefon 22 774 83 26,
email: kultura_nieporet@wp.pl

� 31 stycznia, godz. 16.00 � Zapusty – widowisko Teatru
Obrz´dowego – ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc na widowni
prosimy o zapisy i odbiór darmowych wejÊciówek. Telefon 22 774 83 26,
email: kultura_nieporet@wp.pl

� 14 lutego, godz. 18.00 � premiera farsy „Autor, autor” Strefa
Podmiejska

W ˝ołnierskich rytmach

Andrzejkowy wieczór
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PANI MAŁGORZACIE DULI¡SKIEJ właÊcicielce domów „Ostoja”
pracownicy Gminnego OÊrodka Pomocy Społecznej w Niepor´cie
składajà serdeczne 
podzi´kowania za przekazanà ˝ywnoÊç dla klientów OÊrodka.
Składamy Pani najserdeczniejsze ˝yczenia 
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia pełnych radoÊci, 
ciepła, niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery, 
a tak˝e pomyÊlnoÊci w Nowym Roku.

Spotkanie w Stanisławowie Drugim

Spotkanie w Kàtach W´gierskich

Spotkanie w Beniaminowie

Spotkanie w Niepor´cie
Ten wieczór, ten wieczór grudniowy.
Gdy gwiazdka na niebie zaÊwieci,
Ka˝dy czeka jakiejÊ odnowy.
Czekajà doroÊli i dzieci.

Bo˝a dziecina nam narodziła.
RadoÊç dla wszystkich ona nam niesie.
To właÊnie ona nam to sprawiła,
Dzisiaj Jà dały dla nas niebiesie.

Wi´c cieszmy si´ z narodzenia Pana!
Âlijmy sobie wiele serdecznoÊci!
Wszelka pomyÊlnoÊç niech b´dzie dana!
Niechaj zgoda w narodzie zagoÊci!

Złó˝my sobie serdeczne ˝yczenia!
Z miłoÊci, co w sercach nam si´ rodzi.
˚yczmy sobie wiele powodzenia!
Niech to Êwi´to …nas wszystkich pogodzi!

Michał Laszuk
Dzi´kujemy Pani Agacie Hawryluk za udost´pnienie zdj´ç ze spotkania w Kàtach W´gierskich i z Jasełek w Józefowie.

Jest taki
dzieƒ,
tylko jeden
raz do roku…

Jasełka w Józefowie



Natalia Bartkowska (absolwentka

SP Izabelin/Gimnazjum Stanis∏a-

wów Pierwszy) zawodniczka UKS

D´bina NIEPOR¢T, w sezonie

sportowym 2015/2016 wyst´puje

w KS Pa∏ac Bydgoszcz w dwóch

kategoriach m∏odzie˝owych dziew-

czàt – kadetka oraz juniorka. Jed-

noczeÊnie jest kolejnà wychowan-

kà UKS D´bina Niepor´t która wy-

st´puje w M∏odej Orlen Lidze.

Natalka w dniach 20-21.11.2015

roku zosta∏a Najlepszà Zawodnicz-

kà w testach sprawnoÊciowych

Wojewódzkiego Turnieju Talen-

tów Siatkarskich OÊrodków Szko-

lenia im. W. Gaw∏owskiego

w Bydgoszczy. GRATULUJE-

MY I TRZYMAMY KCIUKI ZA

DALSZE SUKCESY:)

� BW
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Młodziczki UKS D´bina
obroniły I lig´

12 i 13 grudnia w Legionowie rozegrano III edycj´ I Ligi
Młodziczek Mazowsza w piłce siatkowej dziewczàt.
Do siatkarskiej walki stan´ło 6 najlepszych dru˝yn z naszego
województwa, w tym reprezentacja UKS D´bina Niepor´t,
która po meczach ugruntowała swojà pozycj´ w I lidze.

W
rozgrywkach I ligi bra∏y

udzia∏ 44 dru˝yny z woje-

wództwa mazowieckiego.

Po sobotnio-niedzielnych zmaga-

niach, w których uczestniczy∏o szeÊç

najlepszych, dwie z nich opuÊci-

∏y I lig´. UKS D´bina Niepor´t za-

jà∏ IV miejsce i b´dzie kontynuowaç

rozgrywki w I lidze. To nie koniec

dobrych wiadomoÊci. Dzi´ki bardzo

dobrej postawie w dotychczasowej

rywalizacji (4 miejsce w ogólnej kla-

syfikacji punktowej), bez wzgl´du

na wyniki osiàgni´te w kolejnych

meczach, reprezentacja gminy Nie-

por´t ma zapewniony udzia∏ w pó∏-

finale Mistrzostw Województwa

Mazowieckiego. Turniej w dniach

5 i 6 marca 2016 roku wy∏oni dwie

dru˝yny, które wezmà udzia∏ w roz-

grywkach fina∏owych. – „Sprawili-

Êmy sobie mi∏y prezent Êwiàteczny,

jednak nie spoczywamy na laurach.

Mamy swoje siatkarskie marzenia

na 2016 rok, dlatego te˝ m. in.

w okresie mi´dzyÊwiàtecznym b´-

dziemy uczestniczyç w turniejach to-

warzyskich 19 i 20 w Siemiaty-

czach, 28 i 30 grudnia w Wa∏czu

oraz 1 i 3 stycznia w Ostrawie (Cze-

chy)” – stwierdzi∏ trener Dariusz

PieÊniak.

Serdecznie gratulujemy, ˝yczy-

my powodzenia i trzymamy kciu-

ki za wyst´p w finale!

Wyniki I Ligi M∏odziczek:
Niepor´t – NIKE Ostro∏´ka 0:2,

Niepor´t – MOS Warszawa 1:2,

Niepor´t – SMS Warszawa 2:0,

Niepor´t – Metro Warszawa 2:0,

Niepor´t – LTS Legionowo 0:2.

� BW

Kolejna wychowanka
UKS D´bina Niepor´t
w Młodej Orlen Lidze

ÂWIÑTECZNE GODZINY OTWARCIA AQUAPARKU FALA
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
24.12.2015 – czwartek – NIECZYNNE
25.12.2015 – piàtek – NIECZYNNE
26.12.2015 – sobota – 15:00 – 22:00
27.12.2015 – niedziela – 08:00 – 22:00
28.12.2015 – poniedziałek – 06:00 – 22:00
29.12.2015 – wtorek – 06:00 -22:00
30.12.2015 – Êroda – 06:00 – 22:00
31.12.2015 – czwartek –NIECZYNNE
01.01.2016 – piàtek – NIECZYNNE

SPORTOWA GMINA
NIEPOR¢T
wykaz gminnych obiektów sportowych 
Boiska:
• Kompleks boisk sportowych

„Moje Boisko Orlik 2012”
w Józefowie, 
ul. Szkolna 62
informacja pod nr
tel. 22 767 04 28 

• Boisko sportowe w Izabelinie
ul. Szkolna 1 
informacja pod nr
tel. 22 774 83 22, 22 767 04 28

• Boisko sportowe
w Stanisławowie Pierwszym
przy gimnazjum
ul. Jana Kazimierza 291
informacja pod nr
tel. 22 772 30 30, 22 767 04 28

• Boisko sportowe
w Stanisławowie Drugim,
ul. Wolska 71a
informacja pod nr
tel. 22 772 70 05, 22 767 04 28

• Boisko sportowe w Ryni
ul. Główna 24 A
informacja pod nr
tel. 22 767 04 28 

• Wielofunkcyjne boisko
sportowe w Zegrzu
Południowym na Osiedlu
Wojskowym
informacja pod nr
tel. 22 767 04 28 

Hale sportowe:
• Hala sportowa w Niepor´cie

ul. Jana Kazimierza 291,
Stanisławów Pierwszy
tel. 22 774 83 66

• Hala sportowa w Stanisławowie
Pierwszym
ul. Dworcowa 9, Niepor´t
tel. 22 772 30 30

• Hala sportowa w Józefowie
ul. Szkolna 62, Józefów
tel. 22 772 30 69

Gminne place zabaw:
informacja pod nr
tel. 22 767 04 28 

• Plac zabaw w Stanisławowie
Pierwszym przy gimnazjum
ul. Jana Kazimierza 291

• Plac zabaw przy filii Gminnego
OÊrodka Kultury
w Stanisławowie Drugim
ul. Wolska 71a

• Plac zabaw przy filii GOK
w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

• Plac zabaw przy filii Gminnego
OÊrodka Kultury
w Beniaminowie
ul. Fortowa 38a

• Plac zabaw na terenie obiektu
rekreacyjno-sportowego „Dzika
Pla˝a” w Niepor´cie,
ul. Zegrzyƒska 10H

• Plac zabaw w Ryni
ul. Główna 24A

• Plac zabaw na Osiedlu
Wojskowym w Białobrzegach
• Plac zabaw ul. Ró˝anej

w Niepor´cie przy
• Place zabaw na Osiedlu

Wojskowym w Zegrzu
Południowym 

• Plac zabaw przy
skrzy˝owaniu ul. PrzyszłoÊç 
i ul. Stru˝aƒskiej
w Stanisławowie Pierwszym 

• Szkolny plac zabaw przy Szkole
Podstawowej w Niepor´cie
ul. Dworcowa 9
tel. 22 772 30 30

Siłownie zewn´trzne:
informacje pod nr
tel. 22 767 04 28

• Siłownia zewn´trzna 
na terenie gminnego obiektu
rekreacyjno-wypoczynkowego
Dzika Pla˝a 
w Niepor´cie
ul. Zegrzyƒska 10H

• Siłownia zewn´trzna 
na Osiedlu Wojskowym
w Zegrzu Południowym 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  SSTTYYCCZZNNIIUU 2016 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska
Polskiego, Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga,
Heleny, Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika,
Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci



Awszystko rozpocz´∏o si´

od nadania dziadkowi p. Pio-

tra Józefowi Burza przez

hrabiego Potockiego z Jab∏onny

serwitutu w postaci kilkudziesi´ciu

hektarów gruntów rolnych i lasu

w Józefowie. Po otrzymaniu ziemi

Józef Burza przenosi si´ z rodzinà

do Józefowa z rejonu ¸ajsk. Józef

Burza mia∏ osiem córek. To z oczy-

wistych wzgl´dów doprowadzi∏o

do rozdrobnienia gospodarstwa po-

mi´dzy rodzeƒstwo. Pan Józef

zgodnie rozdzieli∏ ziemi´ pomi´dzy

swoje córki po m´˝ach ju˝ m.in.

Osieckà, Werelich, Kaliƒskà, Ka-

czyƒskà, Skrzypkowskà, Brzozow-

skà i Mariann´ Stolarskà mam´ p.

Piotra. Rodzice p. Piotra Marianna

i Boles∏aw Stolarscy gospodarzyli

w Józefowie wychowujàc troje

dzieci. Obok gospodarzyli równie˝

koloniÊci niemieccy m.in. Blum,

Szulc i inni. Spokój przerwa∏a roz-

pocz´ta 1 wrzeÊnia 1939 roku

przez Niemców II wojna Êwiatowa.

Walk ̋ o∏nierzy polskich z Niemca-

mi w Józefowie nie by∏o. Pan Piotr

zapami´ta∏ pojawienie si´ w po∏o-

wie wrzeÊnia 1939 roku pierwszych

˝o∏nierzy niemieckich, którzy przy-

jechali samochodami ci´˝arowymi

i rozlokowali si´ ko∏o zabudowaƒ

rodziny Brzozowskich. Tam praw-

dopodobnie jak to oceni∏ p. Piotr,

obserwujàc razem z bratem poczy-

nania Niemców zainstalowali oni

aparatur´ nas∏uchowà do wykrywa-

nia polskich radiostacji lub roz∏o-

˝yli w∏asny punkt ∏àcznoÊci. To

chwilowe sàsiedztwo okupantów

nie przeszkadza∏o mieszkaƒcom.

Jednak najbardziej niebezpieczna

sytuacja wytworzy∏a si´ kilka dni

póêniej, gdy przyjechali kolejni ̋ o∏-

nierze niemieccy po s∏om´ om∏óco-

nà przez sàsiada Stolarskich p.

Skrzypkowskiego. Skrzypkowski

mia∏ dwa zaprz´gi konne tzw. plat-

formy transportowe, którymi wozi∏

do Warszawy ró˝ne towary. W tym

czasie nie by∏o w obejÊciu nikogo

od Skrzypkowskich dlatego, gdy

Niemcy rozpocz´li za∏adunek s∏o-

my na samochód ci´˝arowy p. Bo-

les∏aw Stolarski z ma∏ym Piotrem

poszed∏ do Niemców z proÊbà aby

odstàpili od zaboru s∏omy tak po-

trzebnej w gospodarstwie. Jeden

z ˝o∏nierzy niemieckich zaczà∏ wy-

krzykiwaç na p. Boles∏awa, szarpaç

go i pod karabinem prowadziç

pod Êcian´ stodo∏y. Ma∏y p. Piotr

nagle uÊwiadomi∏ sobie, ̋ e Niemiec

mo˝e rozstrzelaç jego tat´ i zaczà∏

strasznie g∏oÊno p∏akaç. To spowo-

dowa∏o, ̋ e podszed∏ drugi ̋ o∏nierz

niemiecki i wskazujàc na ma∏ego

Piotra krzyknà∏ do swojego kamra-

ta: „Halt!, nein, Kind kleiner. Nicht

schie‚en!„(Stój, nie, ma∏e dziecko

jest nie strzelaj!). Niemiec puÊci∏ p.

Bronis∏awa i pozwoli∏ im spokojnie

odejÊç. Po tym zdarzeniu p. Piotr

by∏ przekonany, ̋ e wtedy uratowa∏

ojcu ˝ycie. Nastàpi∏ trudny okres

okupacji hitlerowskiej. Gospodarze

oddawali kontyngenty produktów

rolnych, a kto nie oddawa∏ wyzna-

czonego kontyngentu móg∏ trafiç

do obozu koncentracyjnego. La-

tem 1944 roku s∏ychaç by∏o wie-

czorami kanonad´ armat od wscho-

du, zbli˝a∏ si´ front. Hitlerowcy roz-

pocz´li budow´ pasa umocnieƒ

polowych na wzgórzach józefow-

skich. Bronis∏aw Stolarski przygo-

towa∏ schron na wypadek bombar-

dowaƒ, w którym jego rodzina mo-

g∏aby si´ schroniç. Niemcy

wysiedlali ludnoÊç cywilnà ze stre-

fy przyfrontowej, ale Stolarscy po-

stanowili zostaç na miejscu.

Po pierwszym ostrzale artylerii

wypad∏y szyby w oknach. Pan

Piotr obserwowa∏ przejazd jak to

nazwa∏ wielkich niemieckich czo∏-

gów, które wzbija∏y tumany kurzu

(by∏y to czo∏gi ci´˝kie typu Ty-

grys), które walczy∏y w tym rejo-

nie. Widzia∏ równie˝ jak strzela∏y

ze wzgórza niemieckie baterie sze-

Êciolufowych moêdzierzy rakieto-

wych – 15 cm Nebelwerfery 41

(niem. miotacze mg∏y – patrz zdj´-

cie). Zapami´ta∏, ˝e wyrzutnie

przy strzelaniu wydawa∏y charak-

terystyczny odg∏os, Êwist jakby

poszum Êmiechu – ha, ha, ha….

Rosjanie bali si´ tej broni bo

przy strzelaniu wydawa∏a g∏oÊny

ryk i ostrza∏ rakietowy powodowa∏

du˝e straty. Nasilajàce si´ walki

zmusi∏y rodzin´ Stolarskich

do opuszczenia swojego gospodar-

stwa i schronienia si´ w Legiono-

wie. Bronis∏aw Stolarski zosta∏ za-

brany przez Niemców na kopanie

okopów wokó∏ Legionowa, Choto-

mowa i ¸ajsk gdzie zosta∏ ranny.

Okres zimowy przeczekali w R´-

czajach k. Wo∏omina. Wracajàc

na wiosn´ 1945 roku do Józefowa

zastali gospodarstwo spalone. To

spowodowa∏o, ˝e rodzina Stolar-

skich podj´∏a decyzj´ o zaniechaniu

odbudowy siedliska i przenios∏a si´

do Warszawy na Bródno. Mój roz-

mówca urodzi∏ si´ w Warszawie

w szpitalu na ul. Karowej i móg∏ te-

raz zobaczyç ogrom zniszczeƒ wo-

jennych w tym mieÊcie. W Józefo-

wie te˝ wszystko by∏o zniszczone,

pola poryte okopami i wykopany-

mi ziemiankami oraz bunkrami.

Pe∏no wsz´dzie porozrzucanych

niewypa∏ów, min i innego wyposa-

˝enia wojskowego, rozbitych pojaz-

dów pancernych. Najbardziej przy-

kry widok przestawia∏y zw∏oki le-

˝àcych w rowach, na polach

i w lasach ˝o∏nierzy poleg∏ych ra-

dzieckich i niemieckich. Bardzo do-

kucza∏ brak Êrodków higienicz-

nych, a plagà by∏y wszy. Dzieci ule-

ga∏y wypadkom w czasie zabawy

z niebezpiecznymi przedmiotami,

pozosta∏oÊciami wojny. Pan Piotr

cz´sto wraca na pola Józefowa, bo

wracajà wtedy wspomnienia

z miejsc gdzie wzrasta∏, a teraz po-

zosta∏y tylko nieliczne Êlady istnie-

jàcego dawniej gospodarstwa. Cho-

dzàc po tych miejscach wspólnie

wróciliÊmy pami´cià do minionych

ju˝ tak odleg∏ych wydarzeƒ za co p.

Piotrowi bardzo dzi´kuj´.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne
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Niemieccy ˝o∏nierze przygotowujà moêdzierz rakietowy 15 cm
Nebelwefer 41do odpalenia salwy szeÊciu pocisków.
(fot. Bundesarchiv – internet)

Wiosnà tego roku dzi´ki uprzejmoÊci syna Arkadiusza spotkałem
si´ w Józefowie z p. Piotrem Stolarskim rocznik 1935, którego
liczna rodzina zamieszkiwała na terenie Józefowa. 

Moje wspomnienia
z Józefowa – Piotr Stolarski

Boles∏aw Stolarski,
Józefów, 1939 rok

Marianna i Boles∏aw
Stolarscy z synem Piotrem

i córkà Teresà
w Józefowie, 1939 rok

Marianna i Boles∏aw
Stolarscy z synem
Piotrem,
Józefów, 1941 rok

N I E P O R ¢ C K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  H I S T O R Y C Z N E  

z a p r a s z a  n a

spotkanie 7 stycznia 2016 r. o godz. 18.30, 
podczas którego

„O (PRA)DAWNYCH 
MIESZKA¡CACH NIEPOR¢TU” 
opowiadaç b´dzie Wawrzyniec Orliƒski

Spotkanie odb´dzie si´ w restauracji „Zagłobianka”, plac WolnoÊci w Niepor´cie.


