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Bràzowe Gladiatorki z Niepor´tu!

Po raz pierwszy w historii gminy Niepor´t mamy swojego siat-

karskiego reprezentanta na tak wysokim etapie krajowych rozgry-

wek. Wielkie zwyci´stwo zbieg∏o si´ z jubileuszem 10-lecia UKS

„D´bina” i jest ukoronowaniem pracy trenerskiej i wysi∏ku m∏o-

dych siatkarek. Jest tym bardziej cenne, ˝e osiàgni´te tylko przez

wychowanki klubu, mieszkanki naszej gminy. Pasja do siatków-

ki i marzenia o medalu przynios∏y fantastyczny rezultat.

WWii´́cceejj  nnaa ssttrroonniiee 55

Siatkarki UKS „D´bina” odniosły ogromny sukces, zdobywajàc
w finale Mistrzostw Mazowsza Młodziczek bràzowy medal i awans
do 1/4 Mistrzostw Polski.

fot. M.Kraszewski



Gmina zakoƒczy∏a dwie du˝e

inwestycje kanalizacyjne

– na odcinku Bia∏obrzegi-

-Rynia oraz w miejscowoÊciach Sta-

nis∏awów Drugi, Wola Aleksandra

i Józefów. ¸àcznie wybudowano

ok. 20 km sieci. Nie by∏oby to mo˝-

liwe bez uzyskania dofinansowania

ze Êrodków unijnych, które wynio-

s∏o ∏àcznie ok. 15 mln z∏otych.

Po zakoƒczeniu inwestycji gmi-

na zobowiàzana jest rozliczyç po-

zyskanà kwot´, a do tego niezb´d-

ne jest uzyskanie tzw. efektu eko-

logicznego, czyli pod∏àczenie

do sieci jak najwi´kszej liczby od-

biorców. Nale˝y to do obowiàzku

w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, którzy

majà do dyspozycji nowo wybudo-

wanà infrastruktur´. W przypadku,

gdy zbyt ma∏a liczba mieszkaƒców

pod∏àczy si´ do kanalizacji, gmi-

na b´dzie musia∏a zwróciç otrzy-

mane dofinansowanie. By∏oby to

bardzo du˝e obcià˝enie dla gmin-

nego bud˝etu i w konsekwencji

uniemo˝liwi∏o realizacj´ wielu za-

planowanych inwestycji. 

Apelujemy do mieszkaƒców

o niezw∏oczne pod∏àczanie nieru-

chomoÊci do kanalizacji!

Szczegó∏owe informacje doty-

czàce pod∏àczania do kanalizacji

podane zostanà na zebraniu o któ-

rym informujemy powy˝ej.

� BW

Po zmianie uk∏adu Êcian dzia∏owych

sala dydaktyczna sta∏a si´ wi´ksza

i wygodniejsza dla dzieci, a pod∏o-

ga ma nowà nawierzchni´ typu „tar-

ket”. Przedszkolaki majà te˝ do swo-

jej dyspozycji kolorowo zaaran˝o-

wanà ∏azienk´, do której dost´p jest

bezpoÊrednio z sali. 

W sàsiednim pomieszczeniu dy-

daktycznym pod∏oga zosta∏a wycy-

klinowana, a Êciany pomalowane.

W trakcie ferii zimowych zreali-

zowano te˝ drugi etap modernizacji

szko∏y, czyli cyklinowanie i lakiero-

wanie pod∏ogi korytarza na I pi´trze

budynku. � BW

W imieniu Prezydenta RP meda-

le za D∏ugoletnie Pozycie Ma∏˝eƒ-

skie wr´czyli szeÊciu parom Wójt

Gminy Niepor´t Maciej Mazur

oraz Przewodniczàcy Rady Gmi-

ny Eugeniusz Woêniakowski.

Z dedykacjà dla Jubilatów wystà-

pi∏ Zespó∏ „Kàcik” z Filii GOK

w Kàtach W´gierskich. � BW
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Informacja podatkowa
Od 1 stycznia 2016 r. nie wszczyna si´ post´powania, a post´powanie
wszcz´te umarza si´, je˝eli wysokoÊç zobowiàzania podatkowego
na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, okreÊlonych na dzieƒ
1 stycznia roku podatkowego, najni˝szych kosztów dor´czenia
w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)(...).
Aktualnie najni˝szy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru
wynosi 6,10 zł. Oznacza to, ˝e w 2016 r. w przypadku gdy kwota
podatku, wynikajàca ze zobowiàzania podatkowego w podatku
od nieruchomoÊci, leÊnym lub rolnym wyniesie mniej ni˝ 6,10 zł, stosowana
jest wy˝ej opisana zasada – a wi´c podatnik nie otrzyma decyzji.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 8a u.p.o.l., art. 6a ust. 6a u.p.r., art. 6 ust. 3a u.p.l.

UWAGA!  Przypominamy!
15 marca minàł termin wnoszenia opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 roku
oraz

15 marca upłynàł termin płatnoÊci I raty podatku
od nieruchomoÊci, podatku rolnego i leÊnego.

Prosimy o uregulowanie nale˝noÊci

W Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyła si´ uroczystoÊç z udziałem par
mał˝eƒskich, Êwi´tujàcych 50-lecie po˝ycia mał˝eƒskiego.

50 lat po˝ycia mał˝eƒskiego

Podczas sesji Rady Gminy Niepor´t
w dniu 29 lutego radni przyj´li uchwałà Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Niepor´t
do roku 2020. Ten wa˝ny strategiczny
dokument pozwoli staraç si´ gminie oraz
mieszkaƒcom (indywidualnie) o fundusze
na m.in. termomodernizacj´ budynków
i wykorzystanie odnawialnych êródeł energii.Przypominamy, ˝e mieszkaƒcy miejscowoÊci, w których gmina

wybudowała kanalizacj´, majà obowiàzek podłàczania si´ do sieci.

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla gminy Niepor´t

Gospodarka niskoemisyjna opiera

si´ na zastosowaniu technologii

ograniczajàcych emisj´ zanie-

czyszczeƒ i gazów cieplarnianych

oraz wykorzystaniu odnawialnych

êróde∏ energii, co prowadzi

do podwy˝szenia efektywnoÊci

energetycznej. Uchwalony Plan

Gospodarki Niskoemisyjnej okre-

Êla dzia∏ania, których podj´cie

jest niezb´dne dla poprawy stanu

powietrza atmosferycznego na te-

renie gminy Niepor´t oraz umo˝-

liwia wypracowanie mechani-

zmów do uzyskania korzyÊci eko-

nomicznych, spo∏ecznych

i Êrodowiskowych p∏ynàcych ze

zmniejszenia szkodliwej niskiej

emisji. Posiadajàc ten dokument

gmina b´dzie mog∏a staraç si´

o fundusze na konkretne projekty

realizowane w ramach gospodar-

ki niskoemisyjnej. Równie˝ miesz-

kaƒcy i przedsi´biorcy b´dà mie-

li takà mo˝liwoÊç, poniewa˝

po opracowaniu przez gmin´ Pla-

nu Gospodarki Niskoemisyjnej

mo˝na indywidualnie wyst´po-

waç o dofinansowanie. 

WÊród najwa˝niejszych zadaƒ,

jakie wskazane sà w PGN do re-

alizacji przez gmin´, znajdujà si´:

gruntowna termomodernizacja bu-

dynków mieszkalnych, us∏ugo-

wych i u˝ytecznoÊci publicznej,

monta˝ odnawialnych êróde∏ ener-

gii na budynkach, zmodernizowa-

nie oÊwietlenia na LED oraz budo-

wa Êcie˝ek rowerowych. Ostatnie

zadanie zwiàzane jest z budowa-

niem mo˝liwoÊci swobodnego

i bezpiecznego korzystania z rowe-

rów, które ograniczy emisj´ spalin

samochodowych.

Tekst PGN dla gminy Niepor´t

znajduje si´ na stronie www.nie-

poret.pl w zak∏adce Ekologia.

� BW

W wyremontowanych przez Urzàd Gminy pomieszczeniach oddziału
przedszkolnego w Niepor´cie odbywajà si´ ju˝ zaj´cia.

Oddział przedszkolny po remoncie

Zamówienia publiczne
Ogłoszono zamówienia
publiczne 
• na wykonanie dokumentacji pro-

jektowo – kosztorysowej sieci

kanalizacji sanitarnej w Mi-
cha∏owie-Grabinie – etap II, Jó-

zefowie, Kàtach W´gierskich

i Rembelszczyênie, gm. Niepo-

r´t. Termin sk∏adania ofert up∏y-

wa 23.03.2016 r.

Rozstrzygni´to 
zamówienia publiczne:
• na przebudow´ chodników

wzd∏u˝ ulicy Ogrodowej
na osiedlu Las w Niepor´cie
– wykonawcà zosta∏a firma

P.H.U. „STANPOL” z T∏uszcza,

za kwot´ 78 926,63 z∏. Termin

wykonania zamówienia up∏y-

wa 30.05.2016 r.

Apelujemy o podłàczanie
nieruchomoÊci do kanalizacji

ZAPROSZENIE
URZÑD GMINY NIEPOR¢T oraz GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W NIEPOR¢CIE 
zapraszajà mieszkaƒców ulic Wolskiej, Kwiatowej, Łàkowej i Radosnej
w Stanisławowie Drugim, ulicy Wolskiej w Woli Aleksandra oraz ulic Głównej, Krótkiej
i D´bowej w Józefowie na zebranie w sprawie 
PODŁÑCZANIA NIERUCHOMOÂCI DO NOWO WYBUDOWANEJ SIECI
KANALIZACYJNEJ, które odb´dzie si´ 31 marca o godzinie 18.00 w Filii
Gminnego OÊrodka Kultury w Stanisławowie Drugim.
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OGŁOSZENIE o pracy
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie ogłosił nabór na wolne
stanowisko urz´dnicze INSPEKTORA DS. KSI¢GOWOÂCI w Gminnym Zakładzie
Komunalnym w Niepor´cie.
Adres: Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t.
Wymagane dokumenty nale˝y zło˝yç do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie, pod adresem: 05-126
Niepor´t, ul. PodleÊna 4b, osobiÊcie lub przesłaç pocztà na adres: Gminny Zakład
Komunalny w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t, z dopiskiem: dotyczy
naboru na stanowisko inspektora ds. ksi´gowoÊci. 

Kwalifikacja wojskowa rocznika 1997
– a mo˝e jednak kariera ˝ołnierza
zawodowego?
Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy

z dnia 21 listopada 1967 r. o po-

wszechnym obowiàzku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

z 2015 r., poz. 827 z póên. zm.)

oraz stosownie do postanowieƒ

Rozporzàdzenia Ministra Spraw

Wewn´trznych i Ministra Obrony

Narodowej z dnia 21 wrze-

Ênia 2015 r. w sprawie przeprowa-

dzenia kwalifikacji wojskowej

w 2016 r. (Dz. U. poz. 1585), kwa-

lifikacja wojskowa na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zostanie

przeprowadzona w dniach od 1 lu-

tego do 29 kwietnia 2016 r.

Kwalifikacj´ wojskowà osób

zameldowanych na pobyt sta∏y lub

czasowy, trwajàcy ponad 3 miesià-

ce na terenie gminy Niepor´t,

przeprowadzi Powiatowa Ko-
misja Lekarska w Legionowie
z siedzibà w Starostwie Powiato-
wym w Legionowie pod adre-
sem: 05-119 Legionowo, ul. gen.
W∏. Sikorskiego 11, wejÊcie B. 

M´˝czyêni z gminy Niepor´t
stajà na kwalifikacj´ wojskowà
w dniach od 23 do 25 marca, na-
tomiast w dniu 29 marca wy∏àcz-
nie kobiety.

DO STAWIENIA 
DO KWALIFIKACJI 
WOJSKOWEJ WZYWA SI¢:
1) m´˝czyzn urodzonych
w 1997 r.,
2) m´˝czyzn urodzonych w la-

tach 1992 – 1996, którzy nie po-

siadajà okreÊlonej kategorii

zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by

wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1995-

1996 które:

a) zosta∏y uznane przez powia-

towe komisje lekarskie za cza-

sowo niezdolne do czynnej

s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du

na stan zdrowia je˝eli okres tej

niezdolnoÊci up∏ywa przed za-

koƒczeniem kwalifikacji woj-

skowej,

b) zosta∏y uznane przez powia-

towe komisje lekarskie za cza-

sowo niezdolne do czynnej

s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du

na stan zdrowia, je˝eli okres tej

niezdolnoÊci up∏ywa po zakoƒ-

czeniu kwalifikacji wojskowej

i z∏o˝y∏y w trybie art. 28 ust. 4

i 4b ustawy z dnia 21 listopa-

da 1967 r. o powszechnym obo-

wiàzku obrony Rzeczypospoli-

tej Polskiej wniosek o zmian´

kategorii zdolnoÊci do czynnej

s∏u˝by wojskowej przed zakoƒ-

czeniem kwalifikacji wojsko-

wej,

4) kobiety urodzone w latach

1992–1997 posiadajàce kwali-

fikacje przydatne do czynnej

s∏u˝by wojskowej oraz kobiety

pobierajàce nauk´ w celu uzy-

skania tych kwalifikacji, które

w roku szkolnym lub akademic-

kim 2015/16 koƒczà nauk´

w szko∏ach lub uczelniach me-

dycznych i weterynaryjnych

oraz na kierunkach psycholo-

gicznych,

5) osoby, które skoƒczy∏y 18 lat

i zg∏osi∏y si´ ochotniczo do pe∏-

nienia s∏u˝by wojskowej

do koƒca roku kalendarzowego,

w którym koƒczà dwadzieÊcia

cztery lata ˝ycia, je˝eli nie po-

siadajà okreÊlonej kategorii

zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by

wojskowej.

Zobowiàzanie do zg∏oszenia si´

na kwalifikacj´, okreÊlone jest

w imiennym wezwaniu do kwali-

fikacji wojskowej. Nieotrzymanie

wezwania imiennego nie zwalnia

osoby podlegajàcej kwalifikacji

wojskowej od obowiàzku zg∏osze-

nia si´ w terminie i miejscu wska-

zanym w Obwieszczeniu Wojewo-

dy Mazowieckiego z dnia 15 stycz-

nia 2016 r. o przeprowadzeniu

kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Osoba stawiajàca si´ do kwalifi-
kacji winna posiadaç ze sobà:
1) dowód osobisty lub inny doku-

ment stwierdzajàcy to˝samoÊç,

2) dokumentacj´ medycznà w tym

wyniki badaƒ specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie 12

miesi´cy przed dniem stawienia

si´ do kwalifikacji,

3) aktualnà fotografi´ o wymia-

rach 3x4 cm bez nakrycia g∏owy,

4) dokumenty potwierdzajàce po-

ziom wykszta∏cenia i kwalifika-

cje zawodowe.

W trakcie badaƒ lekarskich zo-

stanà okreÊlone kategorie zdrowia

a ponadto nastàpi za∏o˝enie ewi-

dencji wojskowej i wydanie ksià-

˝eczki wojskowej. Za niestawienie

si´ do kwalifikacji wojskowej bez

uzasadnionej przyczyny grozi ka-

ra grzywny, ograniczenia wolno-

Êci lub zarzàdza si´ przymusowe

doprowadzenie przez Policj´

w trybie przepisów o post´powa-

niu egzekucyjnym w administracji.

Szczegó∏owych informacji udzie-
la: Urzàd Gminy Niepor´t, Dzia∏
Bezpieczeƒstwa Zarzàdzania Kry-
zysowego i Obrony Cywilnej, tel.
(022)7670440.

� Tadeusz Biernat 
Kierownik Dzia∏u 

Bezpieczeƒstwa Zarzàdzania
Kryzysowego i OC

Nazwij korty w Niepor´cie
– weê udział w konkursie
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie ogłosiła
konkurs na nazw´ kortów tenisowych, znajdujàcych si´ przy szkole.
Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim mogà wziàç udział
zarówno mieszkaƒcy, jak i sympatycy gminy Niepor´t. Zaproponowana
nazwa powinna nawiàzywaç do charakteru obiektu oraz podkreÊlaç
walory aktywnego wypoczynku. Termin nadsyłania ofert na adres szkoły
upływa 31 marca. O ostatecznym wyniku konkursu zadecyduje
głosowanie uczniów.

CENTRUM MEDYCZNE NIEPOR¢T
zaprasza

Centrum Medyczne Niepor´t sp. z o.o. rozszerzyło
zakres Êwiadczeƒ medycznych o dwie nowe poradnie
specjalistyczne.
W ramach działalnoÊci komercyjnej od paêdziernika 2015 r. udzielamy
Êwiadczeƒ w PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ,
we wtorki w godzinach 17.00–19.00.
Od lutego 2016 roku, równie˝ w ramach działalnoÊci komercyjnej,
w ka˝dy piàtek w godzinach 10.00–19.00 PORAD Z ZAKRESU
ZDROWEGO ˚YWIENIA UDZIELA DIETETYK.
Zapisy do poradni prowadzi rejestracja CM Niepor´t 
pod nr telefonu 22 767 57 20. 
Wi´cej informacji znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie: cm.nieporet.pl

Opieka nad bezdomnymi
zwierz´tami
Gmina Niepor´t rozstrzygn´∏a za-

mówienie publiczne na Êwiadcze-

nie us∏ug zwiàzanych z zapewnie-

niem opieki bezdomnym zwierz´-

tom z terenu Gminy Niepor´t

w 2016 roku i podpisa∏a umow´

na Êwiadczenie ww. us∏ug z Fun-

dacjà Przyjaciele Braci Mniej-

szych, prowadzàcà schronisko dla

bezdomnych zwierzàt w Nowym

Dworze Mazowieckim przy ul. Le-

Ênej. W ramach zawartej umowy

Fundacja poszukuje nowych do-

mów dla zwierzàt przyj´tych

do schroniska, promujàc adopcj´

psów przez nowych opiekunów.

Kontakt z Fundacjà w przypadku

ch´ci adopcji zwierzàt, poszukiwa-

nia zwierzàt zaginionych – mail:

f p b m _ a d o p c j e @ w p . p l ,

tel.506 403 514. � D.Wróbel

W gminie Niepor´t program Rodzina 500+ realizowany
b´dzie przez Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej
w Niepor´cie. Podstawà do ubiegania si´ o Êwiadczenie
przez osoby uprawnione b´dzie zło˝ony wniosek. 

Osoby zamieszkujàce na tere-

nie gminy Niepor´t mogà

sk∏adaç wnioski od 1 kwiet-
nia 2016 r. w siedzibie Gminnego

OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4a. 

Ponadto wnioski b´dzie mo˝na

sk∏adaç równie˝ za poÊrednic-

twem portalu empa-

tia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz

bankowoÊci elektronicznej. Wnio-
ski z∏o˝one przed dniem 1
kwietnia 2016 r. nie b´dà rozpa-
trywane.

Na stronie www.gopsnieporet.pl

w zak∏adce Rodzina 500+ znajdu-

jà si´ wszystkie informacje doty-

czàce przyznawania Êwiadczeƒ:

kto mo˝e si´ o nie ubiegaç, kiedy

Êwiadczenie nie przys∏uguje, wy-

jaÊnienia dotyczàce kryterium do-

chodowego, gdzie i kiedy nale˝y

sk∏adaç wnioski, jakie dokumenty

sà wymagane. � BW

Program 
Rodzina 
500+

w gminie Niepor´t

Informujemy, ˝e w Urz´dzie Gminy Niepor´t
dost´pna jest usługa Tłumacza Migam – tłumacza
j´zyka migowego online.

Tłumacz Migam
na stronie gminy

W Polsce obowiàzuje ustawa o j´-

zyku migowym, którà realizuje

Urzàd Gminy Niepor´t. Osoba

g∏ucha lub s∏abos∏yszàca za∏atwia-

jàca spraw´ w urz´dzie, mo˝e bez-

p∏atnie skorzystaç z us∏ugi T∏uma-

cza Migam, po zestawieniu wide-

opo∏àczenia przez pracownika

urz´du. Us∏uga jest dost´pna w go-

dzinach pracy Urz´du Gminy.

� R.Â



11 marca w Gminnym OÊrodku

Kultury w Niepor´cie odby∏ si´

etap gminny konkursu recytator-

skiego Warszawska Syrenka.

Wiersze recytowa∏o 31 uczestni-

ków, spoÊród których wy∏oniono

grono laureatów.

KOMISJA KONKURSOWA 
NAGRODZI¸A
w kategorii klas 0–III:

• I miejsce Julia Strzelecka,

SP Józefów

• II miejsce Szymon Sieradzki,

SP Izabelin

• III miejsce Stanis∏aw Celiƒski,

SP Józefów

w kategorii klasy IV–VI:

• I miejsce Ma∏gorzata

Burkiewicz, SP Bia∏obrzegi

• II miejsce Oliwia Gietka, SP

Wólka Radzymiƒska

• III miejsce Marysia

Ludwiczyƒska, SP Izabelin

w kategorii Gimnazjum:

• I miejsce Paulina Wróbel, 

• II miejsce Dagmara Grobel, 

• III miejsce Izabela Powa∏a

(uczniowie Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym).

Jury konkursu – pani Lucyna Ma-

lec, aktorka oraz dyrektor GOK

Bogus∏awa Oksza-Klossi nie tyl-

ko oceni∏y wyst´py, udzieli∏y rów-

nie˝ cennych rad m∏odym recyta-

torom.

Wykonawcom serdecznie gratulu-

jemy i ˝yczymy dalszych sukce-

sów. � I.Jacyna
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Uczniowie SP w Józefowie
mistrzami tenisa stołowego
Gminne zawody rozegrane zosta-

∏y w ramach Mazowieckich

Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej.

Wzi´∏y w nich udzia∏ reprezenta-

cje wszystkich gminnych szkó∏.

Na dziesi´ciu sto∏ach rozgrywane

by∏y mecze w systemie ka˝dy

z ka˝dym. Rol´ s´dziów pe∏nili

uczniowie klasy szóstej sportowej,

a S´dzià g∏ównym turnieju by∏a

pani Janina Lengiewicz.

W kategorii dziewczàt, nie tra-

càc ˝adnego seta, bezapelacyjnie

wygra∏y uczennice Szko∏y Podsta-

wowej w Józefowie w sk∏adzie:

Martyna Brzozowska, Julia K´sic-

ka oraz Marzena Strzemieczna. 

Rywalizacja ch∏opców zakoƒ-

czy∏a si´ równie˝ zwyci´stwem ze-

spo∏u gospodarzy w sk∏adzie: bra-

cia Ma∏eccy, Maciek i Marcin oraz

Kacper K´sicki. � K.S∏omiƒska

Warszawska Syrenka w GOK

W czwartek (10 marca) odbyła si´ kolejna prelekcja zorganizowana przez Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne w restauracji Zagłobianka.

Tym razem w centrum zaintereso-

wania zebranych by∏o Jezioro Ze-

grzyƒskie. Referat „Hydrozagadka

czyli warunki hydrologiczne Jezio-

ra Zegrzyƒskiego” wyg∏osi∏ dr hab.

Artur Magnuszewski, prof. UW,

który zapozna∏ tak˝e zebranych

z dokumentacjà fotograficznà

z etapów powstawania niecki je-

ziora. Dzi´kujemy Paƒstwu

za przybycie i zapraszamy na na-

st´pne spotkanie, planowane

14 kwietnia.

� K.Szostek

Hydrozagadka w Zagłobiance

Inicjatorkà „Âwietlika” by∏a w 2007

r. dr Dagmara Soko∏owska – pra-

cownik Uniwersytetu Jagielloƒ-

skiego w Krakowie. W latach 2007-

2011 jego organizatorem by∏a Funda-

cja,,Uniwersytet Dzieci”, a od 2012 r.

organizacjà zajmuje si´ Funda-

cja,,Akademia M∏odych Odkrywców”. 

Kolejne edycje konkursu cieszà si´

nies∏abnàcym zainteresowaniem.

W tym roku 8 marca przystàpi∏o

do niego 52 uczestników. Najliczniej-

szà grup´ stanowili najm∏odsi

– pierwszoklasiÊci. Rozwiàzywanie

fina∏owych testów konkursowych

rozpocz´∏o si´ w trzech salach

o godz. 9.30 i trwa∏o w zale˝noÊci

od grupy wiekowej 45, 60 lub 75 mi-

nut. Prace uczniów nadzorowa∏y

dwuosobowe komisje. Szkolnym ko-

ordynatorem by∏a J. Kujawska. Od-

powiedzi mo˝na by∏o skonfrontowaç

zaraz po zakoƒczeniu konkursu. Ofi-

cjalne wyniki uczniowie i nauczycie-

le poznajà na poczàtku maja. 

˚yczymy, aby podobnie jak w la-

tach ubieg∏ych, nasi uczniowie zna-

leêli si´ w gronie laureatów – osób

nagrodzonych i wyró˝nionych. 

G∏ównym celem Konkursu jest

rozpowszechnianie nauk przyrodni-

czych jako ciekawego i fascynujàce-

go êród∏a wiedzy o Êwiecie, dost´p-

nego dla ka˝dego. Adresatami kon-

kursu sà uczniowie klas I-VI szkó∏

podstawowych – dzieci w wieku 7-

12 lat, u których rozwijajà si´ w tym

okresie ˝ycia najwa˝niejsze pre-

dyspozycje, zainteresowania a tak-

˝e rodzà si´ talenty. W ramach przy-

gotowaƒ mali naukowcy rozwiàzu-

jà testy i przeprowadzajà ró˝norodne

doÊwiadczenia, które uÊwiadamiajà

im, ˝e wszystko co dzieje si´ w na-

turze, ale te˝ w domu, w szkole

i w najbli˝szym Êrodowisku, da si´

wyjaÊniç w sposób naukowy. Eks-

perymenty uczà ich dyscypliny,

cierpliwoÊci i odpowiedzialnoÊci

oraz pokazujà, ̋ e oprócz wiedzy teo-

retycznej niezwykle wa˝na, i to nie

tylko w szkole, jest umiej´tnoÊç lo-

gicznego myÊlenia. 

� Jolanta Kujawska

Zapraszamy do Biblioteki w Niepor´cie po najgor´tsze nowoÊci!
W marcu zakupiliÊmy a˝ 85 ksià˝ek dla dorosłych. Ka˝dy Czytelnik
z pewnoÊcià znajdzie coÊ dla siebie. Zarówno miłoÊnicy kryminałów jak
i reporta˝y, romansów czy biografii b´dà zadowoleni z naszego zakupu.

W zakupie marcowym nie zabra-

k∏o powieÊci tak poczytnych auto-

rów, jak Richard Flanagan, Don-

na Tartt czy Elena Ferrante. Poja-

wi∏o si´ równie˝ sporo reporta˝y,

np. „CiemnoÊç” Hectora Tobara

czy „Belfast” Aleksandry ¸ojek.

Oferta naszej Biblioteki jest bardzo

bogata, staramy si´ zaopatrywaç jà

w najnowsze i zarazem najciekaw-

sze nowoÊci, które obecnie poja-

wiajà si´ na rynku ksi´garskim.

Zawsze dokonujàc zakupu bierze-

my pod uwag´ propozycje naszych

Czytelników i staramy si´ jak

najszybciej je realizowaç. Obecnie

zmieniamy si´ dla Was i wprowa-

dzamy liczne udogodnienia, zwià-

zane zarówno z wypo˝yczeniami

(wyd∏u˝one godziny otwarcia),

jak i rezerwacjami. Od poczàtku

lutego wprowadziliÊmy powiado-

mienia smsowe dotyczàce zarezer-

wowanych przez Paƒstwa ksià˝ek,

co znacznie przyspiesza ich wypo-

˝yczanie i skraca kolejk´ oczeku-

jàcych. Zapraszamy do Biblioteki,

do zapoznania si´ z naszà ofertà

i skorzystania z ksi´gozbioru. 

� E.Jóêwiak

Biblioteka 
zaprasza
po nowoÊci

4 marca SP w Józefowie była gospodarzem Mistrzostw Szkół
Podstawowych w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Niepor´t.

Czy to magia? 
Nie, to czysta chemia!

Od 8 lat drugi wtorek marca obchodzony jest w Szkole Podstawowej
im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej jako
Dzieƒ Nauk Przyrodniczych. Wià˝e si´ to z udziałem uczniów placówki
w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Âwietlik”. 

Dzieƒ Nauk Przyrodniczych

Uczniowie Szko∏y Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie
wzi´li udzia∏ w niecodziennej
lekcji przyrody.
Tematyka obejmowa∏a materia∏y

z biologii, chemii i fizyki. W ra-

mach spektaklu dzieci obejrza∏y

proste eksperymenty zwiàzane

z naukami przyrodniczymi i do-

wiedzia∏y si´ na czym polegajà:

gwa∏towny samozap∏on, rozk∏ad

termiczny glukonianu wapnia, wy-

twarzanie domowym sposobem

helu i wodoru, rozk∏ad termiczny

perhydrolu i wiele innych.

Uczniowie z zainteresowaniem

obserwowali niecodzienne ekspe-

rymenty i doÊwiadczenia. Dzi´ku-

jemy firmie za ciekawe zaj´cia

i rozbudzenie w naszych uczniach

ciekawoÊci poznawczej.

� A.Lewandowska SP Niepor´t
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Organizatorem zawodów by∏ Gmin-

ny i Powiatowy Szkolny Zwiàzek

Sportowy, OÊrodek Sportu i Rekre-

acji Gminy Niepor´t Aquapark Fa-

la, a fundatorem nagród Urzàd

Gminy Niepor´t oraz Starostwo Po-

wiatowe w Legionowie.

O mistrzostwo Gminy i Powiatu

legionowskiego walczy∏o 176

uczniów z 11 szkó∏ podstawowych.

Zawody sk∏ada∏y si´ z konkurencji

indywidualnych i sztafet. Suma

czasów sztafet i konkurencji indy-

widualnych da∏a ∏àcznà punktacj´

i miejsce danej szko∏y w ka˝dej

z kategorii w gminie i powiecie. 

WYNIKI POWIATOWE
DZIEWCZÑT:
I miejsce – SP Józefów 

II miejsce – SP Chotomów

III miejsce – SP Izabelin

IV miejsce – SP Niepor´t

V miejsce – SP Jab∏onna

VI miejsce – SP Bia∏obrzegi

VII miejsce – SP nr 8

Legionowo

VIII miejsce – SP nr 7

Legionowo

IX miejsce – NSP Legionowo

X miejsce – SP Wólka

Radzymiƒska i SP Nr 1

Legionowo

WYNIKI POWIATOWE
CH¸OPCÓW
I miejsce – SP Józefów 

II miejsce – SP Chotomów

III miejsce – SP Izabelin

IV miejsce – SP Niepor´t

V miejsce – SP Nr 1 Legionowo 

VI miejsce – SP Jab∏onna

VII miejsce SP nr 7 Legionowo

VIII – SP Bia∏obrzegi

IX miejsce – NSP Legionowo

X miejsce – SP nr 8 Legionowo

XI miejsce – SP Wólka

Radzymiƒska

WYNIKI GMINNE 
DZIEWCZÑT:
I miejsce – SP Józefów 

II miejsce – SP Izabelin

III miejsce – SP Niepor´t

IV miejsce – SP Bia∏obrzegi

V miejsce – SP Wólka

Radzymiƒska 

WYNIKI GMINNE
CH¸OPCÓW:
I miejsce – SP Józefów 

II miejsce – SP Izabelin

III miejsce – SP Niepor´t

IV miejsce – SP Bia∏obrzegi

V miejsce – SP Wólka

Radzymiƒska 

Wr´czenia nagród w poszczegól-

nych konkurencjach dokona∏

w imieniu Wójta Dyrektor OSiR

GN Andrzej Kula oraz zaproszo-

ny goÊç prezes Warszawsko-Ma-

zowieckiego Okr´gowego Zwiàz-

ku P∏ywackiego i by∏y trener repre-

zentacji Polski z Aten i Pekinu

Pawe∏ S∏omiƒski. Zwyci´skie ze-

spo∏y dziewczàt i ch∏opców w ry-

walizacji powiatowej awansowa-

∏y do zawodów mi´dzypowiato-

wych – pó∏fina∏ów województwa

mazowieckiego, które odb´dà

si´ 19 kwietnia w Aquaparku Fa-

la w Stanis∏awowie Pierwszym.S´-

dzià g∏ównym, a zarazem prowa-

dzàcym mistrzostwa by∏ Wice-

przewodniczàcy Powiatowego

Szkolnego Zwiàzku Sportowego

oraz Przewodniczàcy Gminnego

Szkolnego Zwiàzku Sportowego

Roman Madej.

Szczególne podzi´kowania na-

le˝à si´ dyrekcji i pracownikom

OSiRGN w Stanis∏awowie Pierw-

szym, s´dziom z Aquaparku Fala

oraz Dyrekcji i nauczycielom WF-

-u w Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym. Wszystkim uczestni-

kom gratulujemy i ˝yczymy dal-

szych sukcesów.

� R.Madej

Bràzowe
gladiatorki
z Niepor´tu!

Wielki sukces odniosły siatkarki 
z UKS „D´bina”, zdobywajàc
w finale Mistrzostw Mazowsza
Młodziczek bràzowy medal
i awans do 1/4 Mistrzostw Polski.

GRATULACJE!!!! oraz DZI¢-

KUJEMY!!! Te przede

wszystkim s∏owa nale˝à si´

siatkarkom UKS D´bina i ich trene-

rom – Darkowi PieÊniakowi i Micha-

∏owi Paw∏owskiemu. Setki godzin

treningów, dziesiàtki turniejów oraz

przekonanie, ˝e w∏aÊnie siatkówka

jest najwa˝niejsza przynios∏y histo-

ryczny sukces – bràzowy medal Mi-

strzostw Mazowsza i awans do dal-

szych rozgrywek, do 1/4 Mistrzostw

Polski. Po raz pierwszy w historii

gminy Niepor´t mamy swojego siat-

karskiego reprezentanta na tak wy-

sokim etapie krajowych rozgrywek.

Wielkie zwyci´stwo zbieg∏o si´ z ju-

bileuszem 10-lecia UKS „D´bina”

i jest ukoronowaniem pracy trener-

skiej i wysi∏ku m∏odych sportow-

ców. Nasz zespó∏ wystàpi∏ w sk∏a-

dzie: Natalia Urban, Sylwia i Mag-

da Postek, Karolina Szabelewska,

Maryla Karczmarczyk, Aleksandra

Ho∏uj, Patrycja Bartkowska, Wero-

nika Denkiewicz, Weronika Paw-

∏owska, Adrianna S∏omiƒska, Wik-

toria Lewandowska, Weronika Szra-

ga, Karolina Banaszek, Karolina

Smoczyƒska, Wiktoria ZawiÊlak,

Dominika Âwiat. 

åwierçfina∏ Mistrzostw Polski

b´dzie mia∏ miejsce od 8 do 10 kwiet-

nia, jego organizatorem jest MOS

Wola Warszawa. Weêmie w nim

udzia∏ 6 dru˝yn – UKS D´bina Nie-

por´t, MOS WOLA Warszawa,

druga dru˝yna z województwa pod-

laskiego, druga dru˝yna z woje-

wództwa lubelskiego, pierwsza dru-

˝yna z województwa Êwi´tokrzy-

skiego oraz trzecia dru˝yna z wo-

jewództwa mazursko-warmiƒskie-

go. Dwie wejdà do pó∏fina∏u Mi-

strzostw Polski, w który spotka

si´ 16 najlepszych polskich zespo-

∏ów. I znalezienia si´ w tym dobo-

rowym towarzystwie ˝yczymy na-

szym siatkarkom! 

� BW

15 marca na pływalni sportowej w Aquaparku Fala w Stanisławowie Pierwszym odbyły si´ Mistrzostwa Gminy Niepor´t oraz
Powiatu Legionowskiego w Indywidualnym i Sztafetowym Pływaniu Dziewczàt i Chłopców Szkół Podstawowych klas III, IV, V, VI
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej.

Zawody pływackie
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O Niepor´cie przed rokiem 1387
oraz w poezji, pieÊniach i faktach sławionym

Odr´czny fragment planu Warszawy z 1935 r. i 1923 r. bez skali z widocznà ulicà Niepor´ckà Kamienice na ulicy Niepor´ckiej Na rogu Niepor´ckiej i Bia∏ostockiej przy kamienicy nr 8 stoi stara murowana
kapliczka z figurà Matki Boskiej ¸askawej

Niepor´t jak wiadomo, znany jest nie

od dzisiaj. Dzieje pisane Niepor´tu za-

czynajà si´ w roku 1387.

Jakkolwiek wiadomo, ˝e osada bartnicza

w puszczy niepor´ckiej istnia∏a sporo wcze-

Êniej. WÊród wielu argumentów jeden jest nie

do podwa˝enia. Gdyby w tej puszczy nie by-

∏o tej osady, to król Zygmunt III Waza nie

móg∏by zlokalizowaç tu swego dworu myÊliw-

skiego po przeniesieniu królewskiej siedziby

do Warszawy.

A ˝e to by∏a nie byle jaka osada, Êwiadczà

o tym liczby. Gdy ksià˝´ Mazowiecki Ja-

nusz I przenosi∏ swojà siedzib´ z Czerska

do Warszawy przeniós∏ tak˝e 12 kanoników

kolegiaty czerskiej. Aby mogli oni sprawowaç

swoje funkcje, jak chocia˝by utrzymanie ko-

legiaty warszawskiej, koniecznym by∏o ich

uposa˝yç. W dokumencie t. w. prebendy, dzie-

kan kolegiaty poza otrzymaniem dwóch wsi

otrzyma∏ tak˝e „cztery pokowy miodu rocz-

nie z Niepor´ta”. Pokowa by∏a to wtedy mia-

ra, którà si´ pos∏ugiwali bartnicy,a wynosi∏a

najmniej 60 litrów. Cztery pokowy to 240 li-

trów dla jednej osoby. Jakà wi´c musia∏a byç

ta osada, by tylko jeden odbiorca otrzymywa∏

tyle miodu?

Niepor´t jest równie˝ znany mieszkaƒcom

Warszawy, nie tylko z historii i pi´knego Je-

ziora Zegrzyƒskiego, ale tak˝e z ulicy Niepo-

r´ckiej na praskich Szmulkach lub Szmulowiê-

nie.* Szukajàc kiedy ta ulica pojawi∏a si´

na Pradze Pó∏noc dotar∏em do êród∏a, którym

jest Katalog ulic i placów Warszawy. Ulica

Niepor´cka jest pod pozycjà 2812. W katalo-

gu nie ma danych o nadaniu nazwy.

W dzielnicy Praga Pó∏noc w archiwum brak

danych o tej ulicy. Spora cz´Êç takich doku-

mentów sp∏on´∏a w czasie obl´˝enia Warsza-

wy w1939 roku. Na planie Warszawy z ro-

ku 1923 jest ulica Niepor´cka ∏àczàca Bia∏o-

stockà i Zàbkowskà a równoleg∏a do Tarcho-

miƒskiej, jak to widaç na odr´cznym

fragmencie planu.

Istnieje niepotwierdzona wersja, jakoby zo-

sta∏a wytyczona oko∏o 1911 roku. Pojawia si´

na jednym z pierwszych planów II R.P. Jej za-

chodnià stron´ wype∏nia prawie w ca∏oÊci mur

dawnych zak∏adów „Koneser”. Pierzeja wschod-

nia wype∏niona jest kamienicami mieszkalny-

mi, sà mi´dzy nimi place po wyburzeniach.

Na rogu Niepor´ckiej i Bia∏ostockiej

przy kamienicy nr 8 stoi stara murowana ka-

pliczka z figurà Matki Boskiej ¸askawej.

Prawdopodobnie pochodzi z czasów wojny.

W Warszawie w tym czasie budowano takich

kapliczek wiele. Kapliczk´ wyremontowano

podczas ocieplania budynku przy ulicy Tar-

chomiƒskiej 7 oko∏o 2007 roku. Jest to chyba

jedyna na Pradze kapliczka dwustronna z fi-

gurkami widocznymi z obu równoleg∏ych ulic.

cdn.

* Ulica Niepor´cka dziÊ na Pradze Pó∏noc,
przed II wojnà Êwiatowà na Szmulowiênie lub

Szmulkach. Nazwa ta pochodzi od w∏aÊcicie-
la gruntów w cz´Êci obszaru dzisiejszej Pra-
gi Pó∏noc, w drugiej po∏owie XVIII w. by∏ nim
˝ydowski kupiec Samuel Zbytkower, potocznie
zwany Szmulem. By∏ tak˝e bankierem, fakto-
rem (pe∏nomocnik, dzier˝awca) Bergsona,
protegowanego króla Stanis∏awa Augusta
Poniatowskiego. Król obdarowa∏ go przywi-
lejem swobodnego osiedlania si´ i prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Nie jest tajemnicà, ˝e król Poniatowski,
Êrodki na realizacj´ swoich planów gromadze-
nia kolekcji obrazów, po˝ycza∏ od ró˝nych
mo˝nych tamtych czasów. By∏ najbogatszym
˚ydem warszawskim. Znaczny majàtek zrobi∏
na dostawach dla wojska rosyjskiego. Po in-
surekcji koÊciuszkowskiej zbieg∏. Niektóre je-
go zak∏ady jak garbarni´, m∏yn na Gol´dzino-
wie i inne przej´∏y w∏adze powstaƒcze.

Poczàtkowo folwark Zbytkowera nazywa∏
si´ Bojnówek, z czasem, wraz okolicznymi te-
renami ze wsià i karczmà, przyjà∏ nazw´ Szmu-
lowizna od imienia w∏aÊciciela. Nazwa ta u˝y-
wana by∏a jeszcze w XIX w. Widaç to na ma-
pach rosyjskich z tego okresu.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz
cz´Êç informacji z Wikipedii

W ostatnià niedziel´ (13.03) w KoÊciele pw. NMP Wspomo˝ycielki
Wiernych w Stanisławowie Pierwszym wystàpił chór „Echo
Niepor´tu” z koncertem pieÊni pasyjnych.

Koncert pieÊni pasyjnych
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  KKWWIIEETTNNIIUU 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
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Harcerska słu˝ba Witolda Pileckiego
Co łàczy rotmistrza Witolda Pileckiego z gminà Niepor´t?

Dzisiaj to rondo u zbiegu ulic

Jana Kazimierza z ulicà Stru-

˝aƒskà we wsi Rembelsz-

czyzna. Ale nied∏ugo to si´ zmie-

ni. Szczep 14 Dru˝yn Harcerskich

i Gromad Zuchowych realizuje

„Kampani´ Bohater”. To w∏aÊnie

postaç rotmistrza Witolda Pileckie-

go zachwyci∏a naszych harcerzy.

To wielki bohater, którego imi´ ma

nosiç ca∏y niepor´cki szczep.

W ubieg∏ym roku na ekrany kin

wszed∏ film „Pilecki”, który przy-

bli˝a bohaterskie czyny rotmistrza.

Jednak zanim Witold Pilecki zosta∏

˝o∏nierzem s∏u˝y∏ naszej ojczyênie

jako harcerz. W∏aÊnie t´ cz´Êç ˝y-

cia chcemy odkryç przed czytelni-

kami.

Witold Pilecki wstàpi∏ do har-

cerstwa 2 marca 1913 roku w Wil-

nie, wchodzàc w sk∏ad 6 Dru˝yny

Skautingu Wileƒskiego. Dla Wi-

tolda, wychowanego w duchu pa-

triotycznym, decydujàcym argu-

mentem by∏ fakt, ˝e polski skau-

ting (w przeciwieƒstwie do

skautingu brytyjskiego) nacecho-

wany by∏ duchem niepodleg∏oÊcio-

wym. Nawet nazwa „harcerstwo”

mia∏a silnie polski wydêwi´k od-

wo∏ujàcy si´ do staropolskich ry-

cerzy – harcowników. Ponadto

harcerstwo na wileƒszczyênie po-

siada∏o jeszcze jednà wa˝nà cech´.

Na ca∏ym obszarze zaboru rosyj-

skiego by∏o nielegalne – a zatem

mia∏o smak owocu zakazanego.

„Urok prze˝ywanego niebezpie-

czeƒstwa, tajemniczoÊci, dzia∏ania

przeciw zaborcy. Stàd silniejsze

poczucie s∏u˝by dla sprawy odzy-

skania niepodleg∏oÊci”. Harcerze

wileƒscy nie mogli nosiç mundu-

rów i odznak.

M∏ody Witold korzysta∏ ze

wszystkich dost´pnych form szko-

lenia, jakie organizowane by∏y

przez jego prze∏o˝onych. Nale˝a-

∏y do nich wyprawy i wycieczki

poza miasto, po∏àczone z kursami

zast´powych, które by∏y organizo-

wane o ró˝nych porach roku, nie

wy∏àczajàc zimy. Kursy o charak-

terze wojskowym by∏y prowadzo-

ne przez zakonspirowanych ofice-

rów – Polaków z armii rosyjskiej.

Pierwsze lekcje fechtunku, wyk∏a-

dy taktyki i kartografii to zaj´cia,

które poch∏on´∏y m∏odego harce-

rza b´dàcego na co dzieƒ uczniem

Szko∏y Handlowej nazywanej

Gimnazjum Komercyjnym.

Po wkroczeniu wojsk niemiec-

kich do Wilna we wrzeÊniu 1915

roku, wiele polskich rodzin, w tym

i rodzina Pileckich, opuÊci∏o mia-

sto. Zatrzymali si´ w majàtku

krewnych w Hawry∏kowie. Witold

kontynuowa∏ swojà nauk´ w Orle,

gdzie pozna∏ Stanis∏awa Swianie-

wicza, organizatora Ko∏a dla M∏o-

dzie˝y Polskiej, które wkrótce prze-

kszta∏ci∏o si´ w Komitet Kolonii

Polskiej. Spotkania, pogadanki,

odczyty, deklamowanie wierszy

polskich poetów jeszcze bardziej

wzmocni∏y postaw´ patriotycznà

Witolda i coraz cz´Êciej marzy∏

o podj´ciu dzia∏aƒ. Dlatego la-

tem 1917 roku z wielkà radoÊcià

przyjà∏ informacj´, ̋ e w pobliskim

rejonie Miƒska Litewskiego rozpo-

cz´to tworzenie I Korpusu Polskie-

go. Nic wi´c dziwnego, ̋ e zgroma-

dzi∏ wokó∏ siebie grup´ ochotników

i stworzy∏ pierwszy zast´p harcer-

ski. Jego wiara, ˝e po przystàpie-

niu do korpusu zadania wywiadow-

cze i ∏àcznikowe zostanà przypisa-

ne harcerzom (tak zwyczajowo

dzia∏a∏a kadra oficerska korpusu)

przyciàgn´∏a jeszcze wi´cej m∏o-

dzie˝y. Zast´p szybko przekszta∏-

cono w dru˝yn´, potem hufiec, a˝

wreszcie w choràgiew. Ze wzgl´-

du na ma∏e doÊwiadczenie musia∏

ustàpiç dowództwa stworzonej

przez siebie formacji. Na pociesze-

nie otrzyma∏ nominacj´ na plutono-

wego i zast´pc´ dru˝ynowego.

Wreszcie, 21 wrzeÊnia 1917 roku,

decyzjà dowództwa naczelnego

w Kijowie (jako szesnastolatek)

otrzyma∏ funkcj´ przybocznego

w choràgwi. Jesienià 1917 roku

harcerze Pileckiego zacz´li wycho-

dziç z konspiracji i podj´li kilka ak-

cji zmierzajàcych do uwolnienia

polskich wi´êniów politycznych

przetrzymywanych w Orle. Dzi´ki

dzia∏alnoÊci zast´pu Pileckiego

wolnoÊç odzyska∏ Jan Kwapiƒski

(póêniejszy prezydent miasta ¸o-

dzi) oraz Kazimierz Skwarnicki,

by∏y legionista. To on, ju˝ póêniej

jako dowódca or∏owskiego hufca,

wykszta∏ci∏ w m∏odym Pileckim

kult Pi∏sudskiego. Legenda mar-

sza∏ka o˝y∏a. Wróci∏y marzenia

z dzieciƒstwa zwiàzane z Woj-

skiem Polskim i ch´ç dotarcia

do formacji polskich wzros∏a jesz-

cze bardziej. Po latach Witold Pi-

lecki wspomina∏: „ws∏uchani w bo-

jowe wieÊci od naocznego Êwiad-

ka o Dziadku, o którym mgliÊcie

nam dotychczas mówiono, przeku-

waliÊmy si´ na jego dozgonnych

˝o∏nierzy”. W nowy rok 1918

wszed∏ z postanowieniem do∏àcze-

nia do I Korpusu Polskiego. Wio-

snà 1918 roku Witold Pilecki z gru-

pà siedmiu harcerzy przeprowadza

pierwszà akcj´ zbrojnà. Celem sta∏

si´ magazyn z materia∏ami wojen-

nymi le˝àcy w pobli˝u Orla

nad rzekà Okà. Akcja okaza∏a si´

sukcesem, harcerze zdobyli mundu-

ry i broƒ i wycofali si´ za rzek´

pod ostrza∏em Rosjan. W akcji tej

uczestniczy∏ i prawdopodobnie nià

dowodzi∏ Jerzy Dàbrowski (Dàm-

browski) pseudonim ¸upaszka,

póêniejszy dowódca Pileckiego

w I Pu∏ku U∏anów. Teraz w pe∏ni

umundurowany i uzbrojony podej-

muje prób´ przedostania si´

do I Korpusu Polskiego stacjonu-

jàcego w Krynkach na witebsz-

czyênie. Na miejsce dociera na mo-

ment przed rozformowaniem si´

korpusu. Wobec przeciwnoÊci losu,

które uniemo˝liwi∏y mu zostanie

˝o∏nierzem,, wraca do Hawry∏kowa

i wraz z matkà i siostrà przedosta-

jà si´ do zaj´tego przez Niemców

Wilna. Koƒczy si´ lato 1918 roku

i Witold rozpoczyna nauk´ w gim-

nazjum im. Joachima Lelewela.

Prawie natychmiast podejmuje ak-

tywnoÊç w Polskiej Organizacji

Wojskowej (POW). Czas wype∏nia

mu praca na rzecz konspiracji har-

cerskiej i wojskowej. Do Wilna

Êciàgajà ogromne rzesze Polaków

uciekajàcych przed terrorem bol-

szewickim. WÊród nich jest wiele

m∏odzie˝y, która (jak zauwa˝y∏

genera∏ Wejtko, dowódca oddzia-

∏ów samoobrony Wilna) rwa∏a si´

do czynu wyczuwajàc nieuchronnie

zbli˝ajàcy si´ moment wycofania

si´ Niemców z miasta. Witold an-

ga˝uje si´ w prac´ w strukturach

Przysposobienia Wojskowego M∏o-

dzie˝y. Nale˝y do grupy starszohar-

cerskiej i cieszy si´ ju˝ wtedy du-

˝ym zaufaniem dowództwa. Owo-

cuje to tym, ˝e zostaje

odpowiedzialny za tworzenie no-

wych hufców ochotniczych. W li-

stopadzie 1918 roku do Wilna

przybywa Jerzy Dàmbrowski. To

prawdopodobnie on rozpowszech-

ni∏ informacj´ na temat akcji na ro-

syjskie magazyny, co skutkuje

tym, ˝e dostaje przydzia∏ do grupy

harcerzy odpowiedzialnych za zdo-

bywanie broni od zdemoralizowa-

nych Niemców. Na co dzieƒ uczeƒ,

a w ramach zaj´ç pozalekcyjnych

konspirator. Specyfika nielegalnej,

tajnej dzia∏alnoÊci zdawa∏a si´ po-

ch∏aniaç Witolda bez reszty, „ca∏à

swojà prac´ w konspiracji traktowa∏

jako zwyk∏à powinnoÊç Polaka

– ˝o∏nierza”, w grudniu 1918 roku

powstaje w Wilnie II Batalion Pie-

choty, w sk∏ad którego wcho-

dzi II Kompania Harcerska Piecho-

ty, praktycznie w ca∏oÊci stworzo-

na z wileƒskich skautów. Witold

Pilecki staje przed wyborem: obo-

wiàzki szkolne lub obowiàzek wo-

bec ojczyzny. Wybiera s∏u˝b´ oj-

czyênie i 10 grudnia 1918 roku po-

rzuca nauk´ w gimnazjum po to

aby ju˝ 31 grudnia wziàç udzia∏

w zbrojnej akcji przejmowania

Wilna z ràk Niemców. Jako harcerz

(plutonowy) i zarazem ˝o∏nierz

bez wojskowego stopnia przejmu-

je dowodzenie nad wyjàtkowà dla

serca Polaka placówkà – Ostrà Bra-

mà. Nazajutrz uczestniczy w natar-

ciu na dworzec kolejowy, oraz ca-

∏onocnym ataku na tzw. „Wronie

Gniazdo” – punkt oporu komuni-

stów. W tej akcji jak sam póêniej

wspomina „po raz pierwszy zapo-

znaje si´ z granatem”. Euforia

zwyci´stwa miesza∏a si´ z goryczà

pora˝ki. W koƒcu w nocy z 5 na 6

stycznia 1919 roku kompania har-

cerska wraz z Witoldem wycofuje

si´ z Wilna. Po og∏oszeniu kapitu-

lacji przez dowództwo cz´Êç ˝o∏-

nierzy, wraz Pileckim, odmawia

z∏o˝enia broni. Wkrótce bracia

Dàmbrowscy, podrotmistrz Jerzy

(pseudonim ¸upaszko) i major

W∏adys∏aw, formujà Wileƒski Od-

dzia∏ Wojsk Polskich, do którego

przyst´puje Witold. G∏ównym ce-

lem tej formacji by∏a walka party-

zancka na Kresach Wschodnich.

SkutecznoÊç dzia∏aƒ ¸upaszki nie

pozostaje bez reakcji naczelnego

dowództwa, które wciela formacj´

w szeregi armii polskiej jako Dy-

wizjon Jazdy Wileƒskiej. Tym sa-

mym spe∏nia si´ marzenie Witolda,

staje si´ ˝o∏nierzem Wojska Pol-

skiego. Kolejnych dziesi´ç miesi´-

cy obfituje w wiele zwrotów w ˝y-

ciu m∏odego Pileckiego. Bierze

udzia∏ w wielu akcjach i wraz z dy-

wizjonem dociera do Grodna, Brze-

Êcia i ponownie dociera do Wilna

broniàc go przed nawa∏à bolszewi-

ków. W kwietniu czasowo opusz-

cza s∏u˝b´ wojskowà i udaje si´

do Warszawy, gdzie podejmuje na-

uk´ w m´skim gimnazjum i wst´-

puje 40 Dru˝yny Harcerskiej.

W czerwcu Witold ponownie wy-

rusza na front i do∏àcza do swoich

towarzyszy broni w okolicach Li-

dy. We wrzeÊniu dywizjon zostaje

rozwiàzany i oficjalnym rozkazem

dowództwa zostaje powo∏any

do ˝ycia 13 Pu∏k U∏anów, których

potocznie nazywano „U∏anami Wi-

leƒskimi”. Jest to okres wielkiej

transformacji Witolda, który z wa-

lecznego skauta przeobra˝a si´

w dojrza∏ego ̋ o∏nierza. OczywiÊcie

sprzyjajà temu okolicznoÊci. Jak

powszechnie wiadomo, charakter

˝o∏nierza kszta∏tuje si´ nie w kosza-

rach, tylko na polu walki. 1 paê-

dziernika, Pilecki przechodzi do cy-

wila jako starszy u∏an i udaje si´

do Wilna, aby jeszcze raz podjàç

prób´ kontynuacji nauki. Wià˝e si´

to równie˝ z aktywnoÊcià na polu

harcerstwa. Zostaje dru˝ynowym

w nowopowsta∏ej 8 Wileƒskiej

Dru˝ynie Harcerskiej im. Adama

Mickiewicza. By∏a to niezwyk∏a

formacja. W jej sk∏ad wchodzili by-

li wojskowi, którzy na zbiórki

przychodzili w mundurach swoich

pu∏ków. W okresie zimowym dru-

˝yna podejmuje s∏u˝b´ o charakte-

rze policyjnym. Harcerze patrolu-

jà miasto, pilnujà porzàdku i bez-

pieczeƒstwa ludnoÊci cywilnej.

Ulice Wilna w tym czasie nie by-

∏y bezpieczne. Cz´sto zdarza∏y si´

kradzie˝e, pobicia, a nawet morder-

stwa. W marcu 1920 roku trudna

sytuacja rodzinna zmusza Witolda

do wyjazdu z Wilna. Udaje si´ wraz

z matkà i siostrà do rodzinnego ma-

jàtku w Sukurczach, gdzie przeby-

wa jego ojciec. Wobec choroby oj-

ca czuje na sobie ci´˝ar obowiàz-

ku utrzymania swojej rodziny

i przejmuje zarzàdzenie nad gospo-

darstwem. Niestety nie jest mu da-

ne d∏ugo pozostaç na gospodarce.

Nabrzmia∏a sytuacja na froncie

i pochód Armii Czerwonej na za-

chód zmusza go do wyjazdu. Uda-

je si´ do Wilna w celu ponownego

wstàpienia do 13 Pu∏ku U∏anów.

Jednak ̧ upaszki i 13 Pu∏ku nie ma

w tym czasie w Wilnie. Targany

potrzebà natychmiastowego dzia∏a-

nia wst´puje (12 lipca) jako ochot-

nik do 1 Wileƒskiej Kompanii

Harcerskiej. 14 lipca dowództwo

wydaje rozkaz zaprzestania obrony

miasta. Zrozpaczony Pilecki wraz

z kompanià harcerskà udaje si´

w okolice Grodna, gdzie otrzymu-

jà zadanie obrony linii na rzece

Niemen. Harcerze utrzymujà pozy-

cje przez cztery dni, a˝ do 23 lip-

ca, kiedy to otrzymujà rozkaz

do odwrotu. Pozycje opuszczajà

w szybkim tempie. Zbyt szybkim.

Po kilku kilometrach marszu oka-

zuje si´, ̋ e brakuje oÊmiu harcerzy.

Pilecki zg∏asza si´ na ochotnika

i wraz z Witoldem Janikowskim

wracajà po kolegów. Wracajà

wszyscy. Witold wykaza∏ si´ wiel-

kà odwagà i brawurà, niestety nie

zmienia to faktu, ̋ e to on jako do-

wódca by∏ odpowiedzialny za po-

zostawienie swoich podkomend-

nych nad Niemnem. Prawdopo-

dobnie to wydarzenie by∏o

powodem zmiany kadrowej, któ-

ra dokona∏a si´ po dotarciu kom-

panii do Âwis∏oczy. Z funkcji do-

wódcy plutonu ust´puje Witold Pi-

lecki, a jego miejsce zajmuje Lech

Mineyko. Witold zostaje jego za-

st´pcà. Od tego momentu kompa-

nia wycofuje si´ w stron´ Warsza-

wy Êcierajàc si´ z bolszewikami.

Kompania harcerska da∏a wyraz

swojej odwagi na szlaku pomi´dzy

Kuênicà a Sokó∏kà, kiedy to ca∏e

zgrupowanie wpad∏o w zasadzk´

sowieckà. Jedynie harcerze zacho-

wali miejsce w szyku marszowym.

Ich postawa znalaz∏a uznanie

w oczach samego genera∏a Lucja-

na ˚elichowskiego. Docierajàc

do Warszawy 12 sierpnia, Pilecki

wst´puje do Ochotniczego Pu∏ku

U∏anów Nadniemeƒskich, wcho-

dzàc w sk∏ad 3 Plutonu 2 Szwadro-

nu U∏anów i bierze udzia∏ w Bi-

twie Warszawskiej. A˝ do koƒca

wojny bra∏ udzia∏ we wszystkich

akcjach pu∏ku „p´dzàc uciekajà-

cych bolszewików, pu∏k przecho-

dzi∏ przez ró˝ne miejscowoÊci”.

Odchodzàc do cywila. 31 stycz-

nia 1921 roku. Zostaje odznaczo-

ny Krzy˝em Zas∏ugi Wojsk Litwy

Ârodkowej. Wracajàc do cywila

nie zdawa∏ sobie sprawy w jak

trudnej sytuacji materialnej znaj-

duje si´ rodzina. Aby przygotowaç

si´ do egzaminu maturalnego mu-

sia∏ podjàç prac´ w Zwiàzku Bez-

pieczeƒstwa Kraju (21 luty 1921

roku), dzia∏ajàc jednoczeÊnie

w Zwiàzku Harcerstwa Polskiego.

Nic dziwnego, ˝e swojà postawà

i zaanga˝owaniem zjednuje sobie

uznanie u prze∏o˝onych. Jednak

s∏u˝ba w Zwiàzku Bezpieczeƒstwa

Kraju skutkuje zakoƒczeniem

dzia∏alnoÊci na rzecz harcerstwa.

Dowództwo Zwiàzku Harcerstwa

Polskiego w Wilnie odmawia zgo-

dy na prac´ na rzecz dwóch orga-

nizacji jednoczeÊnie. Pilecki sta-

nowczo sprzeciwi∏ si´ tej decyzji,

stojàc na stanowisku, ˝e „ka˝da

praca na rzecz ojczyzny jest do-

bra”. Niestety dowództwo ZHP,

na czele, którego stoi Józef Grze-

siak „Czarny”, jest nieugi´te

w swoim postanowieniu. Pomimo

wielkiego smutku i rozgoryczenia,

Pilecki sk∏ada rezygnacj´. Tak

w∏aÊnie skoƒczy∏a si´ dziewi´cio-

letnia s∏u˝ba harcerska Witolda Pi-

leckiego, który walczy∏ w mundu-

rze harcerskim o niepodleg∏à Pol-

sk´. Na w∏asne ˝yczenie otrzyma∏

zaÊwiadczenie z wileƒskiego do-

wództwa ZHP, datowane na

30 czerwca 1926 roku, w którym

czytamy”... W tym czasie pe∏ni∏

kolejno funkcje zast´powego,

przybocznego i dru˝ynowego

w dru˝ynach harcerskich na ob-

czyênie i w Wilnie, nadto organi-

zowa∏ prac´ harcerskà w Lidzie

i Nowych Âwi´ciach”. Tak zakoƒ-

czy∏a si´ harcerska droga Witolda

Pileckiego.

O tym co przygotowali harcerze

w ramach trwajàcej „Kampanii

Bohater” b´dziemy Paƒstwa infor-

mowaç na bie˝àco.

� druh Adam Jaworski


