
Zarzàd Transportu Miejskiego
proponuje zmiany w układzie
komunikacyjnym na Białoł´ce.
Niestety, jak ju˝ informowałem,
zmiany dotyczà równie˝ tras
linii 705 i 735 i zakładajà
skrócenie ich do ˚erania FSO. 
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Zach´cam do wzi´cia udziału
w spotkaniu wszystkich,
dla których wa˝ne jest, by
autobusy 705 i 735 nadal
kursowały do przystanku
Metro Marymont. Na spotkaniu
zgłosiç b´dzie mo˝na swoje

uwagi, propozycje i postulaty
dotyczàce postulowanych zmian. 

Ka˝dy głos sprzeciwu b´dzie si´
liczyç w batalii o pozostawienie
tras linii 705 i 735
w dotychczasowym kształcie. 

Swoje uwagi w sprawie
proponowanych zmian
komunikacyjnych zgłaszaç mo˝na
tak˝e mailem na adres
bialoleka@ztm.waw.pl.

Wójt Gminy Niepor´t 
Maciej Mazur
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Inwestycj´ przebudowy drogi zreali-

zowa∏ Powiat Legionowski

przy wsparciu finansowym gminy

Niepor´t. W uroczystoÊci, która odby-

∏a si´ w szkole w Izabelinie, udzia∏

wzi´li: starosta Robert Wróbel, wójt

Maciej Mazur, wicestarosta Jerzy Za-

borowski, zast´pca wójta Alicja Soko-

∏owska, dyrektor szko∏y Wanda Bi∏as,

radny Jaros∏aw Koperski, so∏tys Adam

Banaszek oraz uczniowie. PoÊwiece-

nia nowo otwartej drogi dokona∏

ksiàdz proboszcz Tomasz Osiadacz.

Jest to kolejna inwestycja drogo-

wa zrealizowana w Izabelinie wspól-

nie przez Powiat i gmin´ Niepor´t.

Przebudowa drogi, przy której znaj-

duje si´ szko∏a podstawowa oraz

przedszkole, wp∏yn´∏a istotnie

na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa jej

u˝ytkowników, co podkreÊlali uczest-

nicy uroczystoÊci. Zwracali równie˝

uwag´ na fakt, ̋ e nowe drogi spowo-

dowa∏y zmian´ wyglàdu Izabelina,

który sta∏ si´ dzi´ki nim znacznie

pi´kniejszy. 

Przebudowa obj´∏a odcinek drogi

d∏ugoÊci 826 metrów. Jezdnia posze-

rzona zosta∏a do 6 metrów, z jednej

jej strony zbudowany zosta∏ chodnik

szerokoÊci 2 metrów wraz ze zjazda-

mi do posesji. Pobocze z miejsco-

wym odwodnieniem utwardzono kru-

szywem. 

Koszt inwestycji wyniós∏ prze-

sz∏o 994 tys. z∏otych. Gmina Niepo-

r´t wspar∏a przedsi´wzi´cie finanso-

wo kwotà 300 tys. z∏otych. 

� BW
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Panie wójcie, ZTM planuje skrócenie przebiegu linii 705
i 735 do p´tli na ˚eraniu. A przecie˝ sà to linie, które
dowo˝à mieszkaƒców do szkół, do pracy, a gmina
dopłaca do nich niemałe kwoty. 
ZostaliÊmy zaskoczeni planami ZTM. Obecne, dobrze funkcjonujàce rozwiàzania
komunikacyjne na liniach 705 i 735 zostały przez ostatnich kilka lat wypracowane
w ramach współpracy gminy i Zarzàdu Transportu Miejskiego w Warszawie. Sà
odpowiedzià na postulaty mieszkaƒców, którzy zabiegali o przedłu˝enie trasy
do metra Marymont. Funkcjonujà bez zarzutów, a mieszkaƒcy sà zadowoleni
z mo˝liwoÊci bezpoÊredniego dojazdu do metra. Przesiadka w tym właÊnie miejscu
oznacza skrócenie czasu dojazdu do pracy, czy szkoły, a to dla osób je˝d˝àcych na tej
trasie ma bardzo istotne znaczenie. 
Przypominam te˝, ˝e z tych linii autobusowych korzystajà mieszkaƒcy nie tylko
powiatu legionowskiego, ale tak˝e Warszawy. Na terenie naszej gminy jest strefa
przemysłowa, zatrudniajàca setki pracowników, jest wiele oÊrodków szkoleniowych,
a w okresie letnim korzystajà z autobusów tysiàce turystów. Je˝eli proponowane
zmiany dojdà do skutku, na pewno wiele osób przesiàdzie si´ do samochodów,
co spowoduje jeszcze wi´ksze korki na, i tak zatłoczonej, trasie. To z kolei zwi´kszy
zanieczyszczenie powietrza, z którym przecie˝ cały czas walczymy. Wszyscy b´dziemy
obcià˝eni negatywnymi skutkami skrócenia tras linii autobusowych, do których
miesi´cznie gmina Niepor´t dopłaca 140 tys. złotych.

Z czego wynikajà plany ZTM, dotyczàce skrócenia linii autobusowych?
Zmiany te uderzajà w nas rykoszetem, wynikajà bowiem z planowanych zmian
w układzie linii autobusowych na Białoł´ce.

Co zrobił Pan, aby zapobiec tym zmianom?
Wystosowałem listy do Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
i Przewodniczàcej Rady m.st. Warszawy, do Posłów na Sejm Kingi Gajewskiej-
Płochockiej i Jana Grabca oraz Starosty Powiatu Legionowskiego Roberta Wróbla,
z proÊbà o interwencj´ i pozostawienie ostatniego przystanku linii 705 i 735
w dotychczasowej lokalizacji, na p´tli Metro Marymont. Na mój wniosek Konwent
Samorzàdów Powiatu Legionowskiego przekazał Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz
stanowisko, w którym wyra˝a stanowczy sprzeciw w sprawie propozycji skrócenia
tras do ˚erania FSO. Oczekuj´ te˝ na spotkanie w tej sprawie z dyrektorem Zarzàdu
Transportu Miejskiego Wiesławem Witkiem i, byç mo˝e, prezydent Hannà
Gronkiewicz-Waltz. 
ZorganizowaliÊmy szerokà kampani´ informacyjnà, poprzez gminnà stron´
internetowà, facebook gminny, gazet´ WieÊci Niepor´ckie. Informujemy o zaistniałej
sytuacji i zach´camy do włàczenia si´ w protest przeciwko planowanym zmianom.
Swoje uwagi mo˝emy wysyłaç na adres e-mail: bialoleka@ztm.waw.pl 

Na bibordach gminnych, stojàcych w Stanisławowie Pierwszym i w Niepor´cie,
pojawiły si´ ostatnio zaproszenia na konsultacje w tej sprawie.
Tak, konsultacje odb´dà si´ w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym,
21 grudnia w godzinach od 17.00 do 21.00. Mo˝na przyjÊç w tym czasie
i zgłosiç swoje uwagi do projektu zmian. Zach´cam mieszkaƒców do wzi´cia w nich
udziału, gdy˝ ka˝dy głos b´dzie miał istotne znaczenie w tej sprawie. Musimy
wspólnie zaprotestowaç i pokazaç, jak istotne znaczenie ma dla nas pozostawienie
nam mo˝liwoÊci bezpoÊredniego dojazdu do metra Marymont. Na pewno mo˝liwe
jest wprowadzenie zmian w komunikacji na terenie dzielnicy Białoł´ka bez skrócenia
tras linii 705 i 735.

Dzi´kuj´ Panu za rozmow´. � Rozmawiała B.Wilk

Rozmawiamy 
z wójtem gminy Niepor´t
Maciejem Mazurem

Radni uchwalili
bud˝et na 2017 rok
Podczas sesji w dniu 15 grudnia radni jednogłoÊnie uchwalili bud˝et gminy
Niepor´t na 2017 rok. W głosowaniu wzi´li udział wszyscy radni w liczbie 15. 

G∏osowanie nad bud˝etem

gminy poprzedzi∏o rozpa-

trzenie i przyj´cie uchwa∏y

w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Niepor´t na la-

ta 2017–2025. Radni g∏osowali jed-

nog∏oÊnie za przyj´ciem tej uchwa-

∏y. Równie˝ w g∏osowaniu

nad bud˝etem wzi´li udzia∏ wszyscy

radni, 15 g∏osami „za” przyjmujàc

przedstawiony projekt.

Dochody gminy w 2017 roku za-

planowane zosta∏y w ∏àcznej kwo-

cie 78 787 890 z∏, w tym dochody

bie˝àce w kwocie 72 595 525 z∏,

co stanowi 92,14% dochodów ogó-

∏em i dochody majàtkowe w kwo-

cie 6 192 365 z∏, co stanowi 7,86%

dochodów ogó∏em.

Wydatki gminy ustalono w kwo-

cie 87 545 399 z∏, w tym wydatki

bie˝àce w kwocie 68 391 818 z∏,

co stanowi 78,12% wydatków ogó-

∏em i wydatki majàtkowe w kwo-

cie 19 153 581 z∏, co stano-

wi 21,88% wydatków ogó∏em.

Najwi´ksze êród∏em dochodów

stanowi udzia∏ gminy we wp∏ywach

z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT), który zaplanowa-

no w wysokoÊci 23 700 000 z∏.

Wzros∏a subwencja oÊwiatowa, za-

planowana w kwocie 13 815 626 z∏.

Na zadania zlecone z zakresu ad-

ministracji rzàdowej, w tym wyp∏a-

ty w ramach programu „500+”, za-

planowano 9 779 000 z∏.

Najwa˝niejsze inwestycje gminne

w 2017 roku to projekt i budowa ka-

nalizacji sanitarnej i deszczowej

na osiedlu w Bia∏obrzegach

– 3 650 519 z∏ i Zegrzu Po∏udnio-

wym – 2 122 937 z∏, w Micha∏o-

wie-Grabinie, Józefowie, Kàtach

W´gierskich i Rembelszczyênie

– 1 550 000 z∏, przebudowa i mo-

dernizacja budynku urz´du gminy

wraz z po∏o˝eniem nowoczesnej sie-

ci teleinformatycznej – 3 500 000 z∏

oraz budowa sali gimnastycznej

w Bia∏obrzegach – 1 800 000 z∏.

W styczniowym wydaniu WieÊci

Niepor´ckich przedstawimy Czy-

telnikom Informator Bud˝etowy

Gminy Niepor´t na 2017 rok.

� B.Wilk

Komisariat Policji w Niepor´cie wzbogacił si´ o nowy samochód,
zakupiony przy udziale finansowym gminy Niepor´t i Komendy
Głównej Policji. Ârodki z bud˝etu gminy na ten cel wyniosły 22 500 zł.

14 grudnia odbyła si´ uroczystoÊç otwarcia ulicy Szkolnej w Izabelinie. 
Powiatowa droga została przebudowana, co znacznie zwi´kszyło bezpieczeƒstwo
jej u˝ytkowników, zwłaszcza uczniów pobliskiej szkoły podstawowej.

Otwarcie ulicy Szkolnej po przebudowie

Nowy radiowóz
dla niepor´ckiego komisariatu
Samochód dla niepor´ckich poli-

cjantów jest jednym z pi´ciu no-

wych radiowozów, jakie trafi∏y

do komisariatów w powiecie legio-

nowski. W uroczystoÊci przekaza-

nia pojazdów policji, która odby∏a

si´ na placu przed Pa∏acem Mo-

stowskich w Warszawie, gmin´

Niepor´t reprezentowa∏ wójt Ma-

ciej Mazur. Komendant Sto∏eczny

Policji insp. Robert ˚ebrowski po-

dzi´kowa∏ samorzàdom za wspó∏-

prac´ w dzia∏alnoÊci na rzecz za-

pewnienia bezpieczeƒstwa miesz-

kaƒców. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci ra-

diowozy poÊwi´cili: kapelan sto-

∏ecznych policjantów ks. Józef

Jachimczak oraz Naczelny Prawo-

s∏awny Kapelan Policji – ks. An-

drzej Bo∏bot.

� BW
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W najbli˝szym czasie w trzech miejscach na terenie Gminy Niepor´t zostanà ustawione
Gminne Punkty Elektroodpadów, do których mieszkaƒcy gminy b´dà mogli bezpłatnie
wrzucaç takie odpady, jak zu˝yte tonery, płyty CD, ˝arówki, baterie oraz zu˝yte
telefony komórkowe i ładowarki.

Ka˝dy z Gminnych Punktów Elektro-

odpadów b´dzie sk∏ada∏ si´ z 7 tub,

ka˝da o pojemnoÊci 33 litrów.

Wszystkie tuby b´dà odpowiednio

oznaczone fotografià, która b´dzie

wskazywa∏a jaki rodzaj odpadów

do której tuby nale˝y wrzuciç. Gmin-

ne Punkty Elektroodpadów b´dà tak

skonstruowane, ˝e odpady, które si´

w nich znajdà, nie b´dà zagra˝a∏y

Êrodowisku. 

Elektroodpady sà rodzajem odpa-

dów bardzo niebezpiecznych dla Êro-

dowiska. Zawierajà wiele substancji

szkodliwych dla cz∏owieka i dla ota-

czajàcego nas Êwiata (np. rt´ç, o∏ów,

azbest). W zwiàzku z powy˝szym

muszà byç zbierane oddzielnie

i wrzucane do specjalnych pojemni-

ków lub zawo˝one do specjalnie

do tego wyznaczonych miejsc.

Zach´camy wi´c do korzystania

z Gminnych Punktów Elektroodpa-

dów, aby chroniç siebie, swoich bli-

skich i Êrodowisko.

Miejsca, w których niebawem po-

wstanà Gminne Punkty Elektroodpa-

dów:

1. Osiedle G∏ogi – przystanek auto-

busowy przy parkingu samocho-

dowym (w kierunku Niepor´tu)

2. Niepor´t – Urzàd Gminy Niepor´t

– obok biletomatu.

3. Osiedle w Bia∏obrzegach – w oko-

licach pawilonu handlowego

przy tablicy og∏oszeniowej.

Ponadto przypominamy, ˝e Zu˝y-

ty Sprz´t Elektryczny i Elektronicz-

ny (ZSEE) mo˝na równie˝ oddawaç

do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych (PSZOK), któ-

ry znajduje si´ przy ulicy Ma∏o∏´c-

kiej 62 w Niepor´cie i jest czynny

od wtorku do soboty w godzi-

nach 10.00 – 18.00 oraz dwa razy

do roku wystawiaç przed posesj´

w dniach wyznaczonych w harmono-

gramie. � N.Szczygielska

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze
zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr
XLV/82/2013 z dnia 26 wrzeÊnia 2013 r., zmienio-
nej uchwałà Nr XIII/97/2015 z dnia 21 paêdzierni-
ka 2015 r., zawiadamiam o wyło˝eniu do publicz-
nego wglàdu projektu „MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
CZ¢ÂCI OBSZARU SOŁECTWA ALEKSANDRÓW,
W GMINIE NIEPOR¢T”, obejmujàcego obszar:
– od północy – od zachodniego brzegu Kanału ̊ e-

raƒskiego, północnà granicà działki nr 196,
do drogi ul. Zwyci´stwa, wzdłu˝ jej wschodniej

granicy, do drogi ul. Królewskiej, wzdłu˝ jej pół-
nocnej granicy, do drogi ul. Polnej, wzdłu˝ jej za-
chodniej i północnej granicy do drogi ul. Mało-
ł´ckiej, wzdłu˝ północnej granicy działki nr 947,
wzdłu˝ północnej granicy działki nr 136,

– od wschodu – wzdłu˝ zachodniej granicy dział-
ki nr 152/5, wzdłu˝ Êrodka drogi ul. LeÊnej do dro-
gi ul. Małoł´ckiej, wzdłu˝ zachodniej granicy dro-
gi ul. Małoł´ckiej do drogi ul. Izabeliƒskiej,

– od południa – wzdłu˝ Êrodka drogi ul. Izabeliƒ-
skiej do wschodniego brzegu Kanału ˚eraƒskie-
go,

– od zachodu – wzdłu˝ zachodniego brzegu Kana-
łu ˚eraƒskiego,

wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko,
w dniach od 27.12.2016 r. do 25.01.2017 r. w sie-
dzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dział Zagospodaro-
wania Przestrzennego (pok. nr 8) w godzinach
od 900 do 1500, w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´
w dniu 09.01.2017 r. w siedzibie Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a
o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyj´te w projekcie planu miej-
scowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y skła-
daç na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z poda-

niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomo-
Êci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 08.02.2017 r. Jako wniesione na pi-
Êmie uznaje si´ równie˝ uwagi wniesione
za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci podmio-
tów realizujàcych zadania publiczne (Dz.U. z 2014
r, poz. 1114, ze zm.): opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Niepor´t
mgr Sławomir Maciej Mazur
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Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Niepor´t
wr´czono nagrody laureatom gminnego
konkursu fotograficznego „Moja gmina
Niepor´t w obiektywie”.

Konkurs fotograficzny, skiero-

wany do mieszkaƒców gminy,

og∏oszony zosta∏ na poczàt-

ku 2016 roku. Jego uczestnicy mie-

li za zadanie uchwycenie obiekty-

wem pi´kna krajobrazu gminy Nie-

por´t, ukazanie jej atrakcji

turystycznych i walorów przyrodni-

czych. Jury wybra∏o 12 prac, które

z∏o˝y∏y si´ na gminny kalendarz pro-

mocyjny na 2017 rok oraz wyró˝ni-

∏o 5 fotografii. 

UroczystoÊç wr´czenia nagród

odby∏a si´ podczas sesji Rady Gmi-

ny Niepor´t w dniu 15 grudnia. Au-

torzy najlepszych prac otrzymali

uchwyty do selfie oraz Êcienny ka-

lendarz, zawierajàcy ich fotografie. 

Serdecznie gratulujemy nagro-

dzonym uczestnikom, a wszystkim

dzi´kujemy za wzi´cie udzia∏u

w konkursie. 

� BW

Na osiedlu w Bia∏obrzegach zapro-

jektowano ok 1,5 km sieci sanitar-

nej, z jednà zbiorczà przepompow-

nià i pod∏àczeniem do opaski kana-

lizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego

w ulicy Wczasowej. Kanalizacja

deszczowa to ok. 800 metrów sieci,

którymi wody opadowe odprowa-

dzane b´dà do czterech zbiorników

retencyjno-rozsàczajàcych, które od-

prowadzajà wody opadowe do grun-

tu, likwidujàcych problem powsta-

jàcych na drodze osiedla ka∏u˝. 

W Zegrzu Po∏udniowym zaplano-

wano 0,8 km kana∏u sanitarnego

wraz z jedna zbiorczà t∏ocznià i w∏à-

czeniem do opaski kanalizacyjnej

w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja

deszczowa to 357 metrów kana∏ów

grawitacyjnych oraz siedem uk∏a-

dów rozsàczania, rozprowadzajà-

cych wody opadowe w gruncie. 

Na realizacj´ inwestycji gmina

Niepor´t otrzyma∏a dofinansowanie

w wysokoÊci 6 mln z∏otych z Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura

i Ârodowisko 2014-2020. � BW

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Ogłoszony został przetarg na budow´ kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Białobrzegach
i Zegrzu Południowym. 

Segregujmy elektroodpady!

Pi´kno gminy
w obiektywie

AUTORZY NAGRODZONYCH I WYRÓ˚NIONYCH PRAC
Autorami nagrodzonych fotografii sà: Iwona Drà˝kiewicz, Mirosław Gleb, Agata Hawryluk, Robert Kopka, 
Katarzyna Smogorzewska, Mariusz Sokół, Weronika Wróbel, Wojciech Âwi´cicki.
Autorami wyró˝nionych prac sà: Kacper Arciszuk, Joanna Bancyrek, Krzysztof Czarnecki, Damian Strzelecki, 
Jakub Wróbel.
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Samodoskonalenie 
w SP im. Wandy
Chotomskiej
w Józefowie na 5

W tym roku szkolnym dzi´ki twórczoÊci
i zaanga˝owaniu nauczycieli w placówce
realizowanych jest a˝ 5 innowacji pedagogicznych.

TreÊci innowacji wybiegajà poza

zalecenia podstawy programowej

a wszystko to dla dobra najm∏od-

szych, bo to oni sà najwi´kszym

kapita∏em na przysz∏oÊç. Poni˝ej

krótki opis ka˝dej z nich.

Wdro˝enie nauczania progra-

mowania do edukacji – Kreatyw-

ne myÊlenie, szukanie rozwiàzaƒ,

pobudzanie wyobraêni – progra-

mowaniu mówimy tak.

Innowacja jest realizowana we

wszystkich oddzia∏ach klas I–IV

oraz na zaj´ciach dodatkowych.

Na zaj´ciach przedstawiane sà

dzieciom zagadnienia programo-

wania pozwalajàce rozwijaç kre-

atywne myÊlenie, szukanie nietu-

zinkowych rozwiàzaƒ a tak˝e tre-

Êci, które pobudzajà wyobraêni´.

Wyobraênia dziecka nie ma gra-

nic a co za tym idzie projekty wy-

konane przez nie równie˝. 

On parle francais
Pomys∏ na innowacj´ pedago-

gicznà On parle francais – Mówi-

my po francusku zrodzi∏ si´ z ch´-

ci wykorzystania potencja∏u j´zy-

kowego uczniów 8–9 letnich.

Innowacja zak∏ada dà˝enie,

w miar´ mo˝liwoÊci, do utrwala-

nia wiedzy i potwierdzania umie-

j´tnoÊci nabytych podczas innych

zaj´ç takich jak: zaj´cia matema-

tyczne, z j´zyka polskiego, przy-

rody. W takiej sytuacji informacje

z ró˝nych dziedzin mogà byç po-

wtarzane na zaj´ciach j´zyka ob-

cego. Z kolei j´zyk francuski ma

szans´ pojawiç si´ w kontekstach

znanych ju˝ uczniom z zaj´ç zin-

tegrowanych.

Do tej pory uczniowie ucz´sz-

czajàcy na zaj´cia j´zyka francu-

skiego Êpiewajàco oraz w formie

wierszowanej opanowali: zwroty

grzecznoÊciowe, powitanie i po˝e-

gnanie, liczenie w zakresie 100,

okreÊlanie dnia tygodnia, miesi´-

cy, godzin oraz pór roku, s∏ownic-

two dotyczàce rodziny a tak˝e opi-

sywanie cech przedmiotów.

Lubi´ matematyk´
Od wrzeÊnia 2016 r. uczniowie

klasy II A uczestniczà w realiza-

cji programu z zakresu innowacji

matematycznej „LUBI¢ MATE-

MATYK¢”. W ramach zaj´ç lek-

cyjnych oraz ko∏a matematyczne-

go dzieci zg∏´biajà tajniki tej trud-

nej lecz fascynujàcej wiedzy. Pod-

czas gier i zabaw uczniowie przy-

swajajà ró˝ne regu∏y i prawid∏o-

woÊci, zapami´tujà je i stosujà

w odpowiednich zadaniach. Wie-

lu prze∏amuje l´k przed matema-

tykà w codziennych zaj´ciach

lekcyjnych i czerpie radoÊç z osià-

ganych sukcesów. Ponadto udzia∏

w zabawach i grach matematycz-

nych, realizowana podczas ko∏a,

pobudza aktywnoÊç uczniów,

a rozwiàzywanie zadaƒ sprawia

przyjemnoÊç i satysfakcj´. 

Dotknàç teatr – Bajka jest
dobra na wszystko
Od paêdziernika 2016 r. w ra-

mach innowacji pedagogicznej

,,Dotknàç teatr – bajka jest dobra

na wszystko” , realizowane sà za-

j´cia, w których biorà udzia∏ kla-

sy IIB, IIC, IID. Teatr w ˝yciu

dziecka jest bardzo wa˝nym

czynnikiem wspomagajàcym roz-

wój osobowoÊci, aktywnoÊci

i twórczoÊci. Spe∏nia ogromnà ro-

l´ w kszta∏towaniu szacunku dla

pracy drugiego cz∏owieka. Zaj´-

cia teatralne poszerzajà i kszta∏-

tujà wiedz´ ucznia, rozwijajà za-

interesowania, umacniajà wiar´

w siebie. Na spotkaniach warsz-

tatowych uczniowie zapoznali

si´ ze znaczeniem s∏owa teatr, ak-

tor, re˝yser, sufler, operator, inspi-

cjent, choreograf, charakteryzator,

uczà si´ gry na instrumentach, ak-

tywnie uczestniczà w zaj´ciach

taneczno-choreograficznych.

Mali Badacze
Innowacja pedagogiczna Mali Ba-

dacze oparta jest na metodzie

projektów badawczych. Zak∏ada,

˝e proces zdobywania wiedzy

przez ma∏e dzieci jest procesem

naturalnym, spontanicznym i sa-

modzielnym. Dzieci poznajà ota-

czajàcy Êwiat poprzez doÊwiad-

czenia, obserwacje, badajà i roz-

wiàzujà problemy w sposób

twórczy. Samodzielnie zdobywa-

jà umiej´tnoÊci i wiedz´, poszuku-

jà odpowiedzi na nurtujàce je py-

tania.

Po wi´cej szczegó∏ów na temat
innowacji zapraszamy na stro-
n´ szko∏y www.spj.nieporet.pl

� A.Powa∏a

„Królowa Êniegu”
dla Zuzi!

Tegoroczne mikołajki w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie przebiegały pod hasłem „Dla Zuzi”. Uczniowie,
pod kierunkiem pani Pauliny Szarneckiej i innych mam, przygotowali
i przedstawili „Królowà Âniegu”. 

Pi´kne przedstawienie zosta∏o

zaprezentowane po wzruszajà-

cych pozdrowieniach przes∏a-

nych Zuzi przez wszystkich

uczniów. Wst´p na nie by∏ p∏atny –

wp∏aty dokonane przez uczniów zo-

stanà przeznaczone na rehabilitacj´

ich kole˝anki. 

Tego dnia szko∏´ odwiedzi∏ te˝

Âwi´ty Miko∏aj, który wszystkim

dzieciom rozdawa∏ s∏odycze.

Na uczniów czeka∏o wiele ró˝nych

atrakcji, m. in.: kawiarenka, miko-

∏ajkowy kiermasz ksià˝ek, malowa-

nie buziek. � SP Niepor´t

WyÊpiewany sukces

25 listopada w Szkole Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej odbyła si´ Wieczornica dla mieszkaƒców wsi. 

Od najdawniejszych czasów pieÊƒ ̋ o∏nierska towarzy-

szy∏a losom naszego narodu. Pi´knie na ten temat wy-

powiedzia∏ si´ poeta Emil Zegad∏owicz: „W rytmach

jej wieki idà ˝o∏nierskim pochodem, jak choràgiew

na wietrze, tak ona szumi przed narodem”.

Organizatorzy wieczornicy mieli jeden cel – wspól-

ne przypomnienie i odÊpiewanie popularnych, choç tro-

szeczk´ zakurzonych pieÊni ˝o∏nierskich. Mieszkaƒcy

dopisali, wi´c pieÊƒ po lesie echem si´ nios∏a. Trady-

cyjnie spotkanie odby∏o si´ przy ognisku i dêwi´kach

gitary. Na koniec wjecha∏a kuchnia polowa z ˝o∏nier-

skà grochówkà. 

Wszyscy zgodnie stwierdzili, ̋ e nale˝y to powtórzyç

w przysz∏ym roku, dlatego zapraszamy ju˝ za rok w li-

stopadowà noc. � M.Wodzyƒska-Makowska

Studio Piosenki Kàcik z Kàtów W´gierskich wyÊpiewało III miejsce na XXV
Jubileuszowym Mi´dzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon Radia
JARD”.

Wieczór z ˝ołnierskà melodià

Festiwal, organizowany w Bia-

∏ymstoku, jest najwi´kszà tego ty-

pu imprezà na wschód od Wis∏y

i jednà z najbardziej presti˝owych

imprez wokalnych w kraju.

W trwajàcych trzy dni wyst´pach

wzi´∏a udzia∏ rekordowa liczba

uczestników – a˝ 360. Studio Pio-

senki Kàcik wykonaniem piosenki

Skaldów zdoby∏o III miejsce. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

� I.Kubisiewicz



„Weso∏e Ba∏wanki”, to przedsta-

wienie, w którym oprócz instrukto-

rów zagra∏y te˝ dzieci. 

Wszyscy widzowie stali si´

w tym dniu aktorami. Dzieci

na scenie pomaga∏y ba∏wankom

stroiç choink´, Êpiewa∏y kol´dy,

opowiada∏y co chcia∏yby dostaç

od Miko∏aja. Nieco niezdarna, ale

jednoczeÊnie bardzo sympatyczna

postaç z przedstawienia – Kulecz-

ka, co chwil´ swoim zachowaniem

rozÊmiesza∏a widzów.

Na koniec mali aktorzy zostali

obdarowani Êwiàtecznymi upomin-

kami, które wr´czyli Anio∏ek i Dia-

be∏ek. Opuszczali sal´ w doskona-

∏ych nastrojach, wcià˝ nucàc pio-

senk´ z przedstawienia: „dzyƒ dzyƒ

dzyƒ Miko∏aju Âwi´ty, dzyƒ dzyƒ

dzyƒ przynieÊ nam prezenty…”

� B.Oksza-Klossi
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W Filii GOK w Zegrzu
Południowym miał miejsce
wyjàtkowy mikołajkowy spektakl,
przygotowany przez
pracowników oÊrodka. 

Wesołe
bałwanki

Gminne
spotkania
opłatkowe

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie

SP JózefówFilia GOK w Wólce
Radzymiƒskiej

Filia GOK w Wólce Radzymiƒskiej

SP Józefów

Filia GOK w BeniaminowieFilia GOK w Beniaminowie

Gminny OÊrodek Kultury 
w Niepor´cie
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Ostatnie wyst´py pływaków z UKS Fala Niepor´t pokazały, ˝e sà groênymi
konkurentami w walce o medale. Udział w dwóch ostatnich zawodach to
w sumie 22 medale i wiele pobitych ˝yciowych rekordów. 

22 medale pływaków
UKS Fala Niepor´t
25listopada niepor´cka Fa-

la wyjecha∏a na dwu-

dniowe zawody do P∏oc-

ka, które przynios∏y naszym zawod-

nikom 10 medali. 

W XIV Memoriale Cezarego

Piórkowskiego wystartowa∏o 17

reprezentantów Gminy Niepor´t.

Miejska P∏ywalnia Podolanka oka-

za∏a si´ dla zawodników UKS bar-

dzo szybka, wszyscy zawodnicy

poprawili swoje rekordy ˝yciowe.

Âciganie zakoƒczy∏o si´ dorob-

kiem 10 medali dla naszych p∏ywa-

ków. Na wyró˝nienia zas∏ugujà:

Maria Chojnowska – podwójna

z∏ota medalistka na 50 i 100 m sty-

lem klasycznym oraz zdobywczy-

ni 3 miejsca w kategorii najlepsza

zawodniczka zawodów, B∏a˝ej Dy-

bek – z∏oto na 100 m stylem kla-

sycznym, srebro na 50 m klasykiem

oraz bràz na 100 m stylem zmien-

nym, Aleksandra Gradek – srebro

na 50 m stylem motylkowym i bràz

na 100 m stylem dowolnym, Fran-

ciszek Gera – srebro na 50 m mo-

tylkowym, Jakub Chmielarek

– bràz na 50 m klasycznym oraz

Jan Zaborski – bràz na 100 m do-

wolnym.

Ponownie wielkà klas´ pokazali

nasi p∏ywacy podczas Otwartych

Mistrzostw Warszawy, które odby-

∏y si´ 2 i 3 grudnia na basenie Wod-

nego Parku w Warszawie. Zdobyli

tam a˝ 12 medali. W zawodach

wzi´∏o udzia∏ blisko 500 zawodni-

ków z 52 Klubów Sportowych

z ca∏ej Polski. Najwi´cej medali

zdobyli uczniowie ze Szko∏y Pod-

stawowej w Józefowie. 

Wyniki zawodników: B∏a˝ej Dy-

bek – z∏oto na 50 m klasycznym,

srebro na 100 m i 200 m klasycz-

nym, Anna S∏omiƒska – bràz

na 50 m dowolnym, 100 m i 50 m

motylkowym, Anna Kosior – srebro

na 100 m grzbietowym, Maria

Chojnowska – srebro na 50 m kla-

sycznym, Alicja Elsner – srebro

na 100 m motylkowym, Aleksandra

Gradek – bràz na 50 m dowolnym,

Agata Rochmiƒska – bràz na 50 m

motylkowym, Karol Zaborski – bràz

na 200 m klasycznym.

Dzi´kujemy za wielkie emocje

i wspania∏e wyniki ca∏ej dru˝yny!

� Trenerzy UKS Piotr Ga∏ka

i Bartosz Krawczak

Uczniowie z klas sportowych Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie uczestniczyli w lekcji
WF zorganizowanej przez byłego reprezentanta Polski w piłce r´cznej Artura Siódmiaka. Celem akcji było
zach´cenie do aktywnoÊci fizycznej i pobicie rekordu Guinnessa w rekordowo du˝ej liczbie osób trenujàcych
jednoczeÊnie piłk´ r´cznà.

W Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie przedszkolaki
i uczniowie klas I-III gminy Niepor´t rozegrali kolejne ju˝ Gminne
Zawody Mikołajkowe.

Bicie rekordu Guinessa z udziałem uczniów
SP z Józefowa
Na warszawskim Torwarze w cià-

gu dziewi´ciu godzin çwiczy∏o po-

nad 5000 dzieci. Organizatorzy

przygotowali 10 punktów, które od-

wiedza∏y kolejne grupy. Na ka˝-

dym sp´dza∏y kilka minut

pod okiem trenerów i wolontariu-

szy. Przede wszystkim mia∏y oka-

zj´ sprawdziç swojà skocznoÊç,

zwrotnoÊç i celnoÊç rzutu. Cieko-

woÊç wzbudzi∏a m.in. siatka,

od której odbija∏o si´ pi∏k´, co imi-

towa∏o podanie od innego zawod-

nika. By∏a te˝ okazja sprawdziç si´

w grze na ma∏ym boisku.

W ciàgu dnia na Torwarze poja-

wiali si´ znani byli i aktywni spor-

towcy, których szybko oblega∏y

dzieci z proÊbà o autograf lub zdj´-

cie, m.in. z p∏ywaczkà Otylià J´-

drzejczak, specjalizujàcà si´ w ko-

larstwie górskim Majà W∏oszczow-

skà, wioÊlarzem Markiem

Kolbowiczem, tenisistkà Klaudià

Jans-Ignacik, siatkarkà Milenà Ra-

deckà, tyczkarkà Monikà Pyrek,

kulomiotem Tomaszem Majew-

skim, dyskobolem Piotrem Ma∏a-

chowskim, siatkarzami Andrzejem

Wronà i Paw∏em Zagumnym.

Uda∏o si´ pobiç rekord Guines-

sa! Uczniowie ze szko∏y w Józefo-

wie mogà pochwaliç si´, ˝e sà za-

pisani w tej ksi´dze jako uczestni-

cy tego niesamowitego sportowego

wydarzenia. � SP Józefów

Gminne Zawody
Mikołajkowe 2016

Organizatorem zawodów byli:

UKS „Pilawa” oraz ekipa NIEZA-

WODNYCH z SP Niepor´t reali-

zujàca innowacj´ prozdrowotnà

„Niezawodni na wodzie i làdzie”.

Przed emocjonujàcymi rozgryw-

kami zawodnicy odbyli wa˝nà lek-

cj´ o tym, jak dbaç o swoje zdro-

wie. Obejrzeli wspania∏e przedsta-

wienie pt. „Kacze w´drówki”

w re˝yserii pani Katarzyny Kosma-

li w wykonaniu swoich kolegów

z Zegrza Po∏udniowego, które zo-

sta∏o nagrodzone w konkursie po-

wiatowym „Zdrowie w Bajce”.

Wys∏uchali tak˝e prelekcji nt. za-

pobiegania grypie i znaczeniu wo-

dy dla organizmu pani Roksany

Kalinowskiej z Paƒstwowego Po-

wiatowego Inspektoratu Sanitarne-

go w Legionowie.

Po pouczajàcym wst´pie, w ha-

li sportowej pojawili si´ specjalni

wys∏annicy Âwi´tego Miko∏aja

– pracowite elfy, które pomaga∏y

pani Agacie Krasowskiej, pomys∏o-

dawczyni i g∏ównej prowadzàcej

rozgrywki, w organizacji i spraw-

nym przebiegu kolejnych konku-

rencji.

W przerwach mi´dzy konkuren-

cjami z mikrofonem szala∏ specjal-

ny wys∏annik Âwi´tego Miko∏aja,

Pan Tomasz Zalewski. W udziela-

nych mu na ˝ywo wywiadach dzie-

ci zdradza∏y swoje marzenia na te-

mat gwiazdkowych prezentów.

W podobnej atmosferze 7 grud-

nia odby∏y si´ rozgrywki klas I-III.

Na starcie stawi∏y si´ dru˝yny

z Bia∏obrzegów, Izabelina, Józefo-

wa i Niepor´tu. I tutaj Miko∏aj za-

decydowa∏, ˝e po emocjonujàcej

walce, na podium stanà wszyscy

zawodnicy.

� UKS Pilawa i Niezawodni

B∏a˝ej Dybek Maria Chojnowska
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  SSTTYYCCZZNNIIUU 2017 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, Allegro, 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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Mam tu na myÊli bardzo wa˝-

ne dzia∏ania prowadzone

wspólnie przez w∏adze sa-

morzàdowe gmin Powiatu Legio-

nowskiego. Dotyczy to ods∏oni´cia

w Zegrzu Pó∏nocnym pamiàtkowego

obelisku w miejscu stracenia majora

Konstantego Radziwi∏∏a ps. „Korab”

oraz wydania ksià˝ki Bitwa Warszaw-

ska 1920 autorstwa Krzysztofa Kli-

maszewskiego i Miros∏awa Paku∏y.

Wydarzenia te wpisujà si´ moim zda-

niem bardzo czytelnie w dalsze pog∏´-

bianie ÊwiadomoÊci i wiedzy histo-

rycznej wÊród mieszkaƒców powia-

tu. Wydarzenia zapoczàtkowane

przez Powiat Legionowski w ramach

Turystycznego szlaku patriotycznego

„Polski Walczàcej” realizowanego

przy udziale Muzeum Historycznego

w Legionowie, samorzàdów i lokal-

nych mi∏oÊników historii. Upami´t-

nienie w rocznic´ Êmierci miejsca roz-

strzelania por. Konstantego Radziwi∏-

∏a na terenie strzelnicy w Zegrzu Pó∏-

nocnym jest kolejnym, wa˝nym ele-

mentem wype∏niania mapy powiatu

miejscami zwiàzanymi z lokalnà hi-

storià. Z uwagi na wspomnienia ro-

dzinne, które przytocz´ póêniej oso-

biÊcie uczestniczy∏em 14 wrzeÊnia br.

w tym wydarzeniu. Zapami´tam je ja-

ko uroczystoÊç o podnios∏ym charak-

terze z udzia∏em w∏adz paƒstwowych,

samorzàdowych i rodziny Konstante-

go Radziwi∏∏a oraz du˝ym wymiarze

emocjonalnym, patriotycznym i edu-

kacyjnym dla mieszkaƒców i m∏o-

dzie˝y szkolnej. Porucznik Konstan-

ty Miko∏aj Radziwi∏∏ ps. „Korab” by∏

kwatermistrzem III Batalionu Armii

Krajowej w Niepor´cie, wchodzàce-

go w sk∏ad I Rejonu AK „Mariano-

wo-Brzozów” w Legionowie

– VII Obwodu AK „Obro˝a”.

W sierpniu 1944 roku wydzielona

grupa dywersyjna AK dowodzona

przez por. Konstantego Radziwi∏∏a

przeprowadza akcje zbrojne przeciw-

ko wojskom niemieckim m.in. zaata-

kowa∏a sk∏ad paliwa w Dàbkowiênie,

ostrzela∏a stanowiska niemieckie w re-

jonie Starego Bródna. 19 sierp-

nia 1944 roku oddzia∏y niemieckie

przystàpi∏y do aresztowaƒ cz∏onków

ruchu oporu w Niepor´cie i okolicach.

Ksià˝´ Konstanty Radziwi∏∏ zostaje

pojmany przez Niemców w okolicach

Poniatowa k. Micha∏owa-Reginowa.

Nast´pnie po obwo˝eniu przez hitle-

rowców po okolicznych wsiach w od-

krytym samochodzie z zawieszonà ta-

bliczkà „polski ksià˝´ – polski bandy-

ta” zostaje wywieziony do koszar

w Zegrzu Pó∏nocnym. Rozstrzelany

przez Niemców prawdopodobnie 14

wrzeÊnia 1944 roku na terenie przy-

leg∏ym do koszarowej strzelnicy zo-

staje pogrzebany w nieznanym miej-

scu. Cia∏o por. „Koraba” zosta∏o od-

nalezione przypadkowo w maju 1969

roku podczas prac ziemnych na tere-

nie koszarowym przez st. kpr. pod-

chor. Andrzeja Kosiorka (p. A. Kosio-

rek zosta∏ pochowany w dniu

14.09.2016 r. tj. w dniu ods∏oni´cia pa-

miàtkowej tablicy w Zegrzu Pn.-

przyp.autora). Rozpoznanie zw∏ok

by∏o mo˝liwe dzi´ki zachowanemu

medalikowi szkaplerznemu z reli-

kwiami Êw. Jana Bosko, który otrzy-

ma∏ od prymasa Polski Augusta Hlon-

da. Szczàtki Konstantego Radziwi∏∏a

zosta∏y uroczyÊcie pochowane

na cmentarzu parafialnym w Serocku.

Rodzina Radziwi∏∏ów po opuszczeniu

pa∏acu w Jadwisinie zamieszka∏a

w gajówce Arciechów. Szczególnà

wag´ przywiàzywa∏a do kultywowa-

nia wiary i tradycji. Jak wspomina ta-

ta autora Jan Wróbel bardzo cz´sto wi-

dywa∏ w czasie okupacji hitlerowskiej

ksi´cia Konstantego Radziwi∏∏a i je-

go ˝on´ hrabiank´ Mari´ ˚ó∏towskà

oraz ich trzech synów (Krzysztofa, Ja-

na i Alberta) na niedzielnej sumie

w niepor´ckim koÊciele. Synowie ja-

ko ministranci s∏u˝yli do mszy Êw. od-

prawianej przez proboszcza ks. Pau-

lina Borsa. Dla ich rodziców ustawio-

na by∏a przy o∏tarzu oddzielna ∏awka.

Z okazji ods∏oni´cia pamiàtkowej ta-

blicy w miejscu rozstrzelania Konstan-

tego Radziwi∏∏a zosta∏a wydana przez

Starostwo Powiatowe w Legionowie

okolicznoÊciowa nota biograficzna

pt. „Major Konstanty Radziwi∏∏ (1902-

1944) Walka i pami´ç” zawierajàca

m.in. informacj´ o badaniach tereno-

wych na miejscu rozstrzelania „Kora-

ba” prowadzone w styczniu i czerw-

cu 2016 roku. Publikacja sfinansowa-

na przez samorzàdy powiatu

legionowskiego. Drugim bardzo istot-

nym wydarzeniem dla poszerzenia

wiedzy historycznej w naszej gminie

i powiecie jest obszerna publikacja au-

torstwa Krzysztofa Klimaszewskiego

i Miros∏awa Paku∏y pt. „Bitwa War-

szawska 1920 r. Jab∏onna, Legionowo,

Niepor´t, Serock, Wieliszew”. Ksià˝-

ka posiada bardzo bogato udokumen-

towanà historiografi´ dzia∏aƒ wojen-

nych na przedmoÊciu warszawskim

w 1920 roku ze szczególnym

uwzgl´dnieniem dzia∏aƒ na terenie po-

szczególnych gmin powiatu legionow-

skiego. Ze wzgl´du na charakter dzia-

∏aƒ wojennych i ich nat´˝enie du˝o

miejsca autorzy poÊwi´cajà walkom

z bolszewikami w rejonie Niepor´tu,

Beniaminowa, Dàbkowizny, Wólki

Radzymiƒskiej oraz Serocka. Opraco-

wanie zawiera równie˝ biogramy wy-

branych dowódców jednostek walczà-

cych pod Serockiem i Niepor´tem. Po-

nadto wykaz ofiar walk oraz miejsca

grobów ˝o∏nierzy poleg∏ych w sierp-

niu 1920 roku pod Niepor´tem i Se-

rockiem. Dla osób interesujàcych si´

tematykà Bitwy Warszawskiej 1920

roku w naszych okolicach, ksià˝ka ta

b´dzie prawdziwym kompendium

wiedzy w tym temacie. Kompendium

udokumentowanym szerokim wybo-

rem êróde∏ archiwalnych, pozycji bi-

bliograficznych, bogatym materia∏em

fotograficznym oraz szeregiem szki-

ców sytuacji bojowej na froncie

pod Warszawà w sierpniu 1920 roku.

Opisy dzia∏aƒ wojennych zosta∏y uzu-

pe∏nione o m.in. bardzo rzadko publi-

kowane schematy ∏àcznoÊci, roz-

mieszczenia artylerii i polowych pla-

cówek s∏u˝by zdrowia. Autorzy

przytaczajà wiele danych liczbowych

okreÊlajàcych stan liczebny oddzia∏ów

obu walczàcych stron, w tym wypo-

sa˝enie poszczególnych jednostek

piechoty w broƒ maszynowà, stany ar-

tylerii i kawalerii. Zawarto równie˝

wspomnienia uczestników walk

na ró˝nym szczeblu dowodzenia. In-

teresujàce sà obszerne fragmenty opi-

sujàce udzia∏ w walkach w rejonie

Niepor´tu i Beniaminowa Dywizjonu

Jazdy Ochotniczej „Huzarów Âmier-

ci” I Armii Ochotniczej, dowodzone-

go przez por. Józefa Si∏´-Nowickiego.

Ksià˝ka zosta∏a wydana przez Staro-

stwo Powiatowe w Legionowie i sfi-

nansowana przez gminy Niepor´t, Ja-

b∏onna, Wieliszew, Miasto i Gmin´

Serock, Miasto Legionowo i Powiat

Legionowski. Opisane wydawnictwo

to kolejny przyk∏ad jak wspólne dzia-

∏ania samorzàdów dajà potrzebny

i oczekiwany wymierny wk∏ad

w przybli˝anie mieszkaƒcom wa˝nych

wydarzeƒ historycznych na naszym te-

renie. Ten wàtek potwierdzili autorzy

ksià˝ki na jej oficjalnej promocji

w Muzeum Historycznym w Legiono-

wie w dniu 23 listopada 2016 roku.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Opracowano na podstawie:
1. Turystyczny szlak patriotyczny „Pol-

ski Walczàcej” na terenie powiatu le-

gionowskiego – opracowanie zbio-

rowe. Wyd. Starostwo Powiatowe

w Legionowie.

2. Miros∏aw Paku∏a, Marcin Sochoƒ,

Dariusz Szymanowski „Major Kon-

stanty Radziwi∏∏ (1902-1944) Wal-

ka i pami´ç”. Wyd. Starostwo Po-

wiatowe w Legionowie 2016 r.

3. Krzysztof Klimaszewski, Miros∏aw

Paku∏a „Bitwa Warszawska 1920 r.

Jab∏onna, Legionowo, Niepor´t, Se-

rock, Wieliszew”. Wyd. Starostwo

Powiatowe w Legionowie 2016 r.

Spotkanie promocyjne
z Krzysztofem
Klimaszewskim
i Miros∏awem Paku∏à
autorami ksià˝ki „Bitwa
Warszawska 1920 r.
Jab∏onna, Legionowo,
Niepor´t, Serock, Wieliszew”
Legionowo 23.11.2016 r.
(fot. autora).

Grudzieƒ to miesiàc zamykajàcy rok
i skłaniajàcy jednoczeÊnie
do podsumowania wa˝nych tematów
historycznych, które były poruszone
w minionym roku w szerszym aspekcie
ni˝ zasi´g gminny.

2016 – rok wa˝nych wydarzeƒ
historycznych

Minister zdrowia Konstanty
Radziwi∏∏ przemawia

przed ods∏oni´ciem
pamiàtkowej tablicy

w miejscu Êmierci por.
„Koraba” w Zegrzu

Pó∏nocnym 14.09.2016 r.
(fot. autora).


