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W dniu 28 wrzeÊnia 2017 roku

na sesji Rady Gminy Niepor´t zo-

sta∏a podj´ta uchwa∏a w sprawie

udzielania dotacji na dofinansowa-

nie kosztów wymiany kot∏ów cen-

tralnego ogrzewania na nowe kot∏y

opalane gazem lub biomasà. Dota-

cja mo˝e byç udzielona w∏aÊcicie-

lom nieruchomoÊci po∏o˝onych

na terenie Gminy Niepor´t lub ich

pe∏nomocnikom. Celem wymiany

kot∏ów jest ograniczenie zanie-

czyszczenia powietrza ze êróde∏

tzw. niskiej emisji.

Ârodki finansowe na realizacj´

programu pochodzà z bud˝etu gmi-

ny na 2017 rok, w wysokoÊci 246

tys. z∏. WysokoÊç udzielonego
dofinansowania wynosi 3 tys. z∏,
jednak˝e nie wi´cej ni˝ 50 % kosz-

tów poniesionych przez Wniosko-

dawc´ na zakup wraz z monta˝em

nowego kot∏a ogrzewania central-

nego lub na budow´ instalacji ga-

zowej.

Dotacja mo˝e byç przeznaczona

na modernizacj´ systemu ogrzewa-

nia w budynkach lub lokalach

mieszkalnych, obejmujàcà:

1) wymian´ kot∏a zasilanego pali-

wem sta∏ym na nowy kocio∏ za-

silany gazem lub biomasà;

2) wymian´ kot∏a zasilanego pali-

wem gazowym, który by∏ u˝yt-

kowany w tym budynku przed

dniem 1 stycznia 2017 r., przez

co najmniej 10 lat, na nowy ko-

cio∏ na paliwo gazowe;

3) wymian´ kot∏a zasilanego pali-

wem sta∏ym na kocio∏ zasilany

gazem wraz z budowà instalacji

gazowej.

Na wy˝ej przedstawione zadania

mo˝na sk∏adaç wnioski o udzielenie

dotacji na wymian´ êród∏a ciep∏a

centralnego ogrzewania. Wniosek
o dotacj´ nale˝y z∏o˝yç do Wójta
Gminy Niepor´t przed rozpocz´-
ciem modernizacji systemu ogrze-
wania, nie póêniej ni˝ do 31 paê-
dziernika 2017 roku. Pe∏na in-

formacja dotyczàca udzielania

dofinansowania wraz z wzorem

wniosku (z za∏àcznikami) oraz regu-

laminem udzielania dotacji znajdu-

je si´ na stronie www.nieporet.pl.

Wzór wniosku mo˝na tak˝e pobraç

w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

oÊwiadczenie o posiadanym prawie

do dysponowania nieruchomoÊcià

na cele budowlane (za∏àcznik nr 3

do Regulaminu), kopi´ uzyska-

nych warunków przy∏àczenia

do sieci gazowej, kopi´ umowy

na przy∏àczenie nieruchomoÊci

do sieci gazowej oraz kopi´ prawo-

mocnej decyzji na wykonanie insta-

lacji gazowej.

Zgodnie z przyj´tym regulami-

nem udzielania dotacji celowej

na dofinansowanie kosztów wy-

miany êróde∏ ciep∏a centralnego

ogrzewania w ramach poprawy ja-

koÊci powietrza na terenie Gminy

Niepor´t, montowane nowe kot∏y

muszà byç fabrycznie nowe i posia-

daç co najmniej dwuletnià gwaran-

cj´. Ponadto muszà posiadaç sezo-

nowà efektywnoÊç energetycznà

okreÊlonà w dokumentacji tech-

nicznej wy˝szà ni˝ 85 % dla kot∏ów

na biomas´ z automatycznym po-

dawaniem paliwa oraz wy˝szà

ni˝ 92 % dla kot∏ów na paliwo ga-

zowe oraz powinny spe∏niaç wa-

runki 5 klasy wg PN-EN 303-

5:2012.

W celu rozliczenia dotacji
Wnioskodawcy, z którymi zosta-

∏a zawarta umowa o udzielenie do-

tacji, zobowiàzani sà z∏o˝yç Wójto-

wi Gminy Niepor´t wniosek o wy-

p∏at´ dotacji, zgodnie z wzorem

wniosku stanowiàcym za∏àcznik

nr 5 do Regulaminu w terminie
do 30 listopada 2017 roku.
Do wniosku o wyp∏at´ dotacji

wnioskodawca powinien za∏àczyç:

1) faktury VAT za zakup nowego

êród∏a ciep∏a i monta˝ kot∏a lub

wykonanie instalacji gazowej

pod∏àczonej do sieci gazowej

– wystawione na Wnioskodaw-

c´ po podpisaniu umowy o Do-

tacj´ (kopia potwierdzona

za zgodnoÊç z orygina∏em przez

dotujàcego oraz orygina∏

do wglàdu);

2) protokó∏ demonta˝u kot∏a

na paliwo sta∏e sporzàdzony

przez Wnioskodawc´ i Wyko-

nawc´ robót;

3) protokó∏ odbioru instalacji no-

wego êród∏a ciep∏a sporzàdzony

przez Wnioskodawc´ i Wyko-

nawc´ robót;

4) dokumenty techniczne po-

twierdzajàce, ˝e zamontowany

nowy kocio∏ posiada sezonowà

efektywnoÊç energetycznà wy˝-

szà ni˝ 85 % dla kot∏ów na bio-

mas´ oraz wy˝szà ni˝ 92 % dla

kot∏ów na paliwo gazowe i spe∏-

nia warunki 5 klasy wg PN-

-EN 303-5:2012;

5) protokó∏ komisyjnego odbioru
nowego êród∏a ciep∏a sporzàdzo-

ny przez Wnioskodawc´ i przed-

stawicieli Gminy Niepor´t,

zgodnie z wzorem tego protokó-

∏u stanowiàcym za∏àcznik nr 4

do Regulaminu.

Dodatkowe informacje, mo˝na

uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepo-

r´t w Dziale Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa w godzinach pracy

urz´du w pokoju nr 30 lub telefo-

nicznie pod nr. tel. 22 767 04 10.

� P.Filipowicz, Dzia∏ Ochrony

Ârodowiska i Rolnictwa

Gmina Niepor´t rozpoczyna realizacj´
programu majàcego na celu popraw´
jakoÊci powietrza. 

Dotacja na dofinansowanie 
kosztów wymiany u˝ytkowanych 
kotłów na nowe kotły opalane 
gazem lub biomasà
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OGŁOSZENIE 
Uprzejmie informujemy, ˝e
w dniu 2 listopada 2017 r.
(czwartek) Urzàd Gminy
Niepor´t b´dzie nieczynny 
– dzieƒ wolny od pracy
w zamian za Êwi´to
przypadajàce w sobot´
w dniu 11 listopada 2017 r.

Rozstrzygni´te przetargi:
� na przebudow´ 

ul. Gajowej 
w Woli Aleksandra
Wykonana zostanie nawierzchnia ulicy z kostki be-

tonowej na odcinku 80 m wraz ze zjazdami do po-

sesji oraz oznakowanie pionowe ulicy.

Wykonawcà inwestycji zosta∏a firma BAZ BRUK

z Nasielska.

Koszt inwestycji – 81,1 tys. z∏. 

Planowany termin wykonania – 30 listopada 2017 r.

� na przebudow´ ulicy Stegny w Ryni
Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki beto-

nowej na odcinku 400 m wraz ze zjazdami do po-

sesji.

Wykonawcà zosta∏a firma PBH Nowakowski sp.

z o.o. z Warszawy.

Koszt inwestycji to 146,7 tys. z∏. 

Planowany termin wykonania – 30 listopada 2017 r.

� budow´ oÊwietlenia 
ciàgów pieszych
przy GOK w Niepor´cie
oraz ul. LeÊnej w Wólce
Radzymiƒskiej – etap I.
Sk∏adanie ofert trwa do 20 paê-

dziernika. Termin wykonania

prac – do koƒca 2017 roku.

� przebudow´ ulicy 
Szkolnej w Józefowie
Zaplanowano frezowanie na-

wierzchni na odcinku 200 i po-

∏o˝enie nowej nak∏adki asfalto-

wej.

Otwarcie ofert nastàpi 16 paê-

dziernika. Termin wykonania

prac – do koƒca 2017 r.

� na budow´ chodnika
wzdłu˝ ulicy Klonowej
w Stanisławowie 
Pierwszym
Chodnik zaplanowany jest

na odcinku 270 metrów, od ul.

Granicznej w kierunku ul. Przy-

sz∏oÊç.

Otwarcie ofert nastàpi 12 paê-

dziernika. Termin wykonania

– do koƒca 2017 roku.

� parkingu przy Gminnym OÊrodku 
Kultury w Niepor´cie
Wykonawca, firma ELVOT z Warszawy, zamon-

towa∏ 4 s∏upy oÊwietleniowe, na których zamon-

towane sà oprawy energooszcz´dne typu LED.

Koszt prac – 18,6 tys. z∏.

� boiska sportowego oraz placu 
zabaw przy szkole w Stanisławowie 
Pierwszym
Wykonawca, firma ELVOT z Warszawy, zamon-

towa∏ 8 s∏upów oÊwietleniowych z oprawami

energooszcz´dnymi typu LED. 

Koszt prac – 46,7 tys. z∏.

� ulicy Słowiczej w Woli Aleksandra 
Zamontowano 6 s∏upów na odcinku 160 metrów.

Koszt prac – 27 tys. z∏.

� ulicy Poziomkowej w Józefowie 
Zamontowano 12 s∏upów oÊwietleniowych na od-

cinku 390 metrów. Koszt prac – 42,4 tys. z∏.

� ul. Stegny w Ryni
Zamontowane zosta∏y 2 s∏upy, których koszt wy-

niós∏ 9 tys. z∏. OÊwietlenie ulic wykona∏a firma

ELVOT z Warszawy.
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Rozstrzygnieto przetarg
na budow´ kanalizacji
sanitarnej w Michałowie-
Grabinie – etap I

Termomodernizacja
szkoły w Wólce
Radzymiƒskiej

Wybudowana zostanie sieç kanali-

zacyjna na odcinku ok. 5 km, w ul.

Przyrodniczej i Kwiatowej (w kie-

runku ulicy Orneckiej), 3 nowe

pompownie oraz wykonana moder-

nizacja istniejàcej na osiedlu pom-

powni. Sieç w∏àczona zostanie

do kanalizacji na terenie Bia∏o∏´ki,

Êcieki odprowadzane b´dà

do oczyszczalni „Czajka”. 

Wykonawcà inwestycji zosta∏a

firma PRIKNAUBER z Legionowa.

Koszt inwestycji to prawie 7 ml

z∏otych. Gmina uzyska∏a dofinan-

sowanie ze Êrodków unijnych

w wysokoÊci 4,6 mln z∏otych.

Roboty budowlane rozpocznà

si´ jeszcze w tym roku, ich zakoƒ-

czenie zaplanowane zosta∏o na ko-

niec wrzeÊnia 2018 roku. 

Ju˝ teraz apelujemy do mieszkaƒ-

ców nieruchomoÊci o wczeÊniejsze

wykonanie projektu przy∏àcza kana-

lizacyjnego, jak równie˝ o nie-

zw∏oczne pod∏àczanie nieruchomo-

Êci do nowo wybudowanej sieci.

Uzgodnienia dotyczàce projektu

i budowy przy∏àcza dokonywaç na-

le˝y z Miejskim Przedsi´biorstwem

Wodociàgów i Kanalizacji w War-

szawie, przy ul. Brukselskiej. 

� BW

Ogłoszono zamówienie publiczne na:

Wykonane zostało oÊwietlenie:

Po zakoƒczeniu prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły b´dzie
nie tylko cieplej, zyskał on tak˝e nowy, ładny wizerunek. 
Wykonane zosta∏o docieplenie

Êcian, fundamentów oraz dachu

szko∏y, z wymianà instalacji odgro-

mowej. Obróbki blacharskie wy-

mieniono i przebudowano gzymsy

i attyki. Przebudowane zosta∏o tak-

˝e zejÊcie do piwnicy, które zyska-

∏o zadaszenie. Nowa elewacja szko-

∏y zaprojektowana zosta∏a zgodnie

z aktualnymi tendencjami w archi-

tekturze. 

Ze wzgl´du na intensywne opa-

dy deszczu w lipcu i we wrzeÊniu,

opóêni∏y si´ prace przy termomo-

dernizacji budynku sali gimna-

stycznej i ∏àcznika, które obecnie sa

w trakcie realizacji.

� BW

ulica S∏owicza w Woli AleksandraParking przy GOK w Niepor´cie

Boisko sportowe w Stanis∏awowie Pierwszym

Plac zabaw w Stanis∏awowie Pierwszym

Ulica Poziomkowa w Józefowie

Inwestycje w gminie Niepor´t
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Wójt Maciej Mazur przygotował
we współpracy z Zarzàdem Transportu
Miejskiego w Warszawie projekt
dofinansowania przez gmin´ cen 30 i 90
dniowych biletów normalnych i ulgowych
na przejazdy Êrodkami lokalnego transportu
zbiorowego w ramach gminnych przewozów
pasa˝erskich. Dopłata kodowana b´dzie
na Niepor´ckiej Karcie Komunikacyjnej
i obowiàzywała b´dzie przy zakupie biletu
na kolejny okres 30 lub 90 dniowy. 

BILETY OFERTY „WARSZAWA+” KOSZT PASA˚ERA DOPŁATA GMINY

WA˚NE W 1 I 2 STREFIE [ZŁ] [ZŁ]

imienny 30 dniowy N 166 14

U 83 7

90 dniowy N 406 54

U 203 27

BILETY OFERTY „WARSZAWA+” KOSZT PASA˚ERA DOPŁATA GMINY

WA˚NE TYLKO W 2 STREFIE [ZŁ] [ZŁ]

imienny 30 dniowy N 98 14

U 49 7

90 dniowy N 250 32

U 125 16

To kolejna dobra wiadomoÊç dla

mieszkaƒców gminy, posiadajàcych

bilety miesi´czne i kwartalne. Zap∏a-

cimy mniej przy zakupie biletu dzi´-

ki posiadanej Niepor´ckiej Karcie

Komunikacyjnej. Ró˝nica w cenie

pokryta zostanie z bud˝etu gminy

Niepor´t. 

Warunkiem uzyskania dofinanso-

wania przy zakupie biletu 30 i 90
dniowego normalnego i ulgowego
jest zamieszkiwanie na terenie gmi-

ny Niepor´t oraz rozliczanie podat-

ku dochodowego od osób fizycz-

nych w Urz´dzie Skarbowym w Le-

gionowie ze wskazaniem w zeznaniu

podatkowym gminy Niepor´t jako

miejsce swojego zamieszkania, bez

wzgl´du na to, czy osiàga si´ do-

chód. 

Aby zakupiç bilet z dop∏atà nie-
zb´dna jest nam spersonalizowana
Niepor´cka Karta Komunikacyjna,
akceptowana przez ZTM w War-
szawie na mocy podpisanego poro-
zumienia. Jej wyrobienie jest mo˝-
liwe w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
w dziale Zarzàdu Dróg, po wype∏-
nieniu i wys∏aniu online wniosku ze
strony www.nieporet.pl. Wniosek
mo˝na te˝ otrzymaç w Urz´dzie
Gminy Niepor´t i z∏o˝yç go osobi-
Êcie w Punkcie Wydawania Kart
w pokoju nr 29. Po wyrobienie i od-
biór spersonalizowanej karty nale-
˝y zg∏osiç si´ osobiÊcie z dowodem

ENERGETAB 2017. Magazyn energii
APStorage ze złotym medalem

˚onkilowe „Pole
Nadziei” na Placu WolnoÊci 

Podczas pierwszego dnia 30. Mi´dzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich (12.09) APS Energia
ze Stanisławowa Pierwszego otrzymała jeden z Elektroenergetycznych Oscarów. Spółka została 
uhonorowana Złotym Medalem PGE Energia Odnawialna za APStorage, magazyn energii ze
sterownikiem funkcji sieciowych. 

APStorage jest bateryjnym zasob-

nikiem do przechowywania energii

na ma∏à skal´. Magazyn energii ma

budow´ modu∏owà i mo˝e byç wy-

konany na moce od kilkudziesi´ciu

kilowatów do kilku megawatów.

Urzàdzenie sk∏ada si´ z akumula-

torów, dwukierunkowego falowni-

ka i uk∏adu sterowania, który po-

zwala na automatycznà realizacj´

wybranych funkcji systemowych.

Nowoczesny zasobnik energii, za-

projektowany przez in˝ynierów

APS Energia, pozwala operatorom

systemów dystrybucyjnych na roz-

wiàzanie problemów z niezawod-

noÊcià dostawy energii i jakoÊcià

napi´cia w sieciach nN i SN. 

– Projekt naszego magazynu

energii jest wynikiem innowacyj-

nych rozwiàzaƒ Dzia∏u R&D i Pio-

nu Innowacji oraz podstawowej li-

nii produkcyjnej, dzi´ki której po-

wstajà przekszta∏tniki do zasilania

gwarantowanego. APStorage

od roku pracuje na stacji innogy

RWE Stoen Operator, w której jest

testowany jego wp∏yw na popraw´

jakoÊci sieci elektroenergetycz-

nej. W przysz∏oÊci tego typu za-

sobniki energii b´dà wyznaczaç

najwy˝sze standardy systemu prze-

sy∏u dystrybucyjnego – powiedzia∏

Jacek Âwiàtek, Dyrektor Operacyj-

ny APS Energia, który wspólnie

z dr. in˝. hab. Piotrem Biczelem,

Dyrektorem ds. Innowacji APS

Energia jest pomys∏odawcà AP-

Storage. 

Oprócz urzàdzeƒ, takich jak AP-

Storage, które goÊcie targowi mo-

gli zobaczyç na stoisku firmo-

wym, znalaz∏o si´ tak˝e miejsce

na „Magazyn Pozytywnej Energii”.

Ten interaktywny pokaz energe-

tycznych drinków, po∏àczony z de-

gustacjà napojów na bazie suche-

go lodu i ciek∏ego azotu, spotka∏ si´

z wielkim zainteresowaniem

uczestników. Zaproszeni goÊcie

mogli poznaç smak m.in. napojów,

takich jak: Power Energia, Tinto de

Verano APS czy skosztowaç, jak

smakuje Zielona Energia.

� A. Kwolek 

W paêdzierniku warszawskie Hospicjum Domowe
Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów przy ul. Tykociƒskiej
organizuje akcj´ „Pola Nadziei”, której symbolem jest ˝onkil.

Na co dzieƒ, praca Hospicjum to

nie tylko s∏u˝ba ci´˝ko chorym, to

nie tylko tak bardzo potrzebne

wsparcie dla osób w ˝a∏obie, ale

tak˝e nieustanne niesienie nadziei

osobom cierpiàcym. Ka˝dego roku

OÊrodek szkoli m∏odzie˝ i wolon-

tariuszy, organizuje festyny i kon-

kursy zach´cajàce do zaanga˝owa-

nia si´ w pomoc ludziom starszym,

chorym i cierpiàcym. Tymi dzia∏a-

niami pokazuje, ˝e kluczowà rol´

w trudnym okresie, jakim jest cho-

roba, odgrywa drugi cz∏owiek.

Urzàd Gminy od lat w∏àcza si´

w paêdziernikowà akcj´ pomocy

podopiecznym Hospicjum. ˚onki-

lowe „Pola Nadziei” sà znakami

przypominajàcymi o sile nadziei

i „odradzania si´” w walce z cho-

robà nowotworowà. Cebulki ̋ onki-

li sà symbolem akcji oraz niepowta-

rzalnymi cegie∏kami, które poma-

gajà podopiecznym OÊrodka

w pokonywaniu trudów ostatniej

ziemskiej podró˝y. � BW

WEè UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM!
15 paêdziernika mija termin zgłaszania prac do konkursu fotograficznego

„NIEPOR¢T – IDEALNE MIEJSCE DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY, BIZNESU”

to˝samoÊci oraz poÊwiadczeniem
dokonania rozliczenia podatkowe-
go w Urz´dzie Skarbowym w Le-

gionowie ze wskazaniem gminy
Niepor´t jako miejsca zamieszka-
nia. Wyrabianie Niepor´ckiej Kar-

ty Komunikacyjnej w Urz´dzie
Gminy Niepor´t rozpocznie si´
16 paêdziernika. � BW

Z Niepor´ckà Kartà Komunikacyjnà
pojedziesz taniej!

POZIOM DOPŁAT DO BILETU „WARSZAWA+” 
W RAMACH „NIEPOR¢CKIEJ KARTY KOMUNIKACYJNEJ”

Nagrodzone fotografie znajdà si´ w gminnym kalendarzu promocyjnym na 2018 rok. Przedmiotem fotografii mogà byç ludzie, wydarzenia kulturalne
i sportowe, krajobrazy, zabytki, otoczenie miejsca zamieszkania, ulubione miejsce rekreacji lub wypoczynku w dowolnej porze roku itp. Konkurs
przeznaczony jest dla fotografów amatorów. Regulamin konkursu znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl. 
Na laureatów konkursu czekajà atrakcyjne nagrody!
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SZKOŁY 
PODSTAWOWE

PUBLICZNE 
PROWADZONE

PRZEZ 
GMIN¢ NIEPOR¢T

Wszystkie szkoły zapewniajà uczniom opiek´ w Êwie-
tlicy, mo˝liwoÊç korzystania ze stołówki szkolnej. Ka˝-
da szkoła oferuje swoim uczniom bezpłatne i płat-
ne zaj´cia dodatkowe, koła zainteresowaƒ, zaj´cia
wspomagajàce rozwój ucznia takie jak: zaj´cia dy-
daktyczno-wyrównawcze, reedukacja, logopedia,
j´zyk obcy w klasach młodszych.
Wi´cej informacji o ofercie ka˝dej ze szkół mo˝-
na otrzymaç pod numerem telefonu podanym
przy konkretnej szkole.

Szko∏a Podstawowa im. Bronis∏awa 
Tokaja w Niepor´cie

ul. Dworcowa 9;
05-126 Niepor´t
tel: 22 774-83-66
fax: 22 772-30-80
e-mail: spn@nieporet.pl
www.spn.nieporet.pl
Dyrektor mgr Edyta KuÊ

Szko∏a Podstawowa 
im. Wojska Polskiego 
w Bia∏obrzegach

ul. Wojska Polskiego 21;
05-127 Białobrzegi
tel/fax: 22 774-87-13
e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
www.spb.nieporet.pl
Dyrektor mgr Agata Łukasiuk

Szko∏a Podstawowa im. Wandy 
Chotomskiej w Józefowie

ul. Szkolna 62;
05-119 Legionowo
tel./fax: 22 772 30 69
e-mail: spj@nieporet.pl
www.spj.nieporet.pl
Dyrektor mgr Agnieszka Powała

Szko∏a Podstawowa 
im. I Batalionu Saperów 
KoÊciuszkowskich 
w Izabelinie

ul. Szkolna 1;
05-126 Niepor´t
tel./fax: 22 774-83-22
e-mail: spi@nieporet.pl
www.spi.nieporet.pl
Dyrektor mgr Wanda Biłas

Szko∏a Podstawowa im. 28 Pu∏ku
Strzelców Kaniowskich w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym 
w Wólce Radzymiƒskiej

ul. Szkolna 79; 05-126 Niepor´t
tel./fax: 22 774 87 69
e-mail: sekretariat@zspwr.nieporet.pl
www.zspwr.nieporet.pl
Dyrektor mgr Magdalena Barbara 
Wodzyƒska-Makowska

Szko∏a Podstawowa im. Bohaterów 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanis∏awowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 291; 05-126 Niepor´t
tel./fax: 22 772 30 30
e-mail:spsp@nieporet.pl
Dyrektor mgr Agnieszka Stankiewicz

SZKOŁA 
NIEPUBLICZNA

Terapeutyczna Szko∏a Podstawowa 
Ooniwerek

ul. Szkolna 1, Izabelin
05-126 Niepor´t
tel. 724-55-66-07
www.ooniwerek.pl
Dyrektor Monika Filipek 
tel. 727-55-66-07

PRZEDSZKOLA
W przedszkolach gminnych podstawa programowa
jest realizowane bezpłatnie. Opłata za pobyt dziec-
ka poza godzinami realizacji podstawy podatkowej
wynosi 1 zł za ka˝dà rozpocz´tà godzin´. 
Przedszkola niepubliczne nie majà obowiàzku zapew-
nienia bezpłatnych zaj´ç i stosujà własne cenniki.

PRZEDSZKOLA 
PUBLICZNE

PROWADZONE
PRZEZ GMIN¢ 

NIEPOR¢T

Gminne Przedszkole
im. Akademii Ma∏ych Odkrywców 
w Zegrzu Po∏udniowym

ul. Rybaki 24;
05-130 Zegrze Południowe
tel./fax: 22 782-21-51
www.gpzp.nieporet.pl
e-mail: gpzp@nieporet.pl
Dyrektor mgr Anna Kołodziej

Gminne Przedszkole 
w Niepor´cie

ul. Jana Kazimierza 104;
05-126 Niepor´t
tel./fax: 22 774-82-93
www.gpn.nieporet.pl
e-mail: gpn@nieporet.pl
Dyrektor mgr El˝bieta Zieliƒska

Gminne Przedszkole 
w Bia∏obrzegach

05-127 Białobrzegi, 
Osiedle Wojskowe 12
tel./fax: 790-239-018
e-mail: madej60@tlen.pl
Dyrektor Bo˝ena Madej

Gminne Przedszkole 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wólce Radzymiƒskiej

ul. Szkolna 79, Wólka Radzymiƒska,
05-126 Niepor´t
tel./fax: 22 774 87 69
www.zspwr.nieporet.pl
e-mail: sekretariat@zspwr.nieporet.pl
Dyrektor mgr Magdalena Barbara 
Wodzyƒska-Makowska

PRZEDSZKOLA
NIEPUBLICZNE

Niepubliczne Przedszkole 
Odkrywcy

ul. Bagienna 42A, Kàty W´gierskie
05-126 Niepor´t
tel.: 501 406 539
www.przedszkoleodkrywcy.pl
e-mail: biuro@przedszkoleodkrywcy.pl

Niepubliczne Przedszkole 
„Nutka Milutka”

Michałów-Grabina; ul. Kwiatowa 27a,
05-126 Niepor´t
tel: 501-214-561
e-mail: info@nutkamilutka.pl
mgr Agnieszka M. Warzywoda, 
tel. 885-223-000

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
Samodzielnego Ko∏a Terenowego
nr 132 Spo∏ecznego Towarzystwa 
OÊwiatowego

Stanisławów Drugi, ul. Wolska 7A,
05-119 Legionowo
tel. 22 774 34 16
e-mail: sekretariat@sto35.edu.pl
www.sto35.edupage.org

Niepubliczne Przedszkole 
Jod∏owy Zakàtek

Stanisławów Pierwszy, ul. Jodłowa 1,
05-126 Niepor´t
tel. 508-414-525
www.jodlowyzakatek.edu.pl
e-mail: kontakt@jodlowyzakatek.edu.pl

Niepubliczne Przedszkole – Modelowe
Przedszkole

Stanisławów Pierwszy, ul. Jana Kazimierza 283,
05-126 Niepor´t
tel. 537 464 710
www.modeloweprzedszkole.eu
e-mail: biuro@modeloweprzedszkole.eu

Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne OONIWEREK 
w Izabelinie

Izabelin ul. Szkolna 1, 05-126 Niepor´t
tel. 724 55 66 07 lub 727 55 66 07
e-mail: przedszkole@ooniwerek.pl
www.ooniwerek.pl

Spo∏eczne Przedszkole Spo∏ecznego
Towarzystwa OÊwiatowego 
z siedzibà w Stanis∏awowie Drugim

Stanisławów Drugi, ul. Wolska 7A,
05-119 Legionowo
tel. 506 759 180
e-mail: przedszkole.sto35@gmail.com
www.przedszkole-sto.edupage.org

Niepubliczne Przedszkole Smyka 
Podró˝nika w Niepor´cie

ul. Zegrzyƒska 8D, 05-126 Niepor´t
tel. 516 38 48 48
e-mail: przedszkole@smykpodroznik.edu.pl
www.smykpodroznik.edu.pl

Placówki oÊwiatowe
w gminie Niepor´t



6 paêdziernika 2017 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE WWYYDDAARRZZEENNIIAA 5

Do˝ynki gminne 
– Âwi´to Ziemniaka
Âwi´to Ziemniaka, któremu towarzyszyła pi´kna
słoneczna pogoda, było doskonałà okazjà do wspólnego
sp´dzenia czasu w rodzinnej i serdecznej atmosferze. 

Gminne Êwi´to plonów rozpo-

cz´∏a w niedziel´ msza Êwi´-

ta polowa, odprawiona przez

ksi´dza proboszcza Tomasza Osia-

dacza. Podczas mszy przedstawicie-

le pi´tnastu so∏ectw gminy Niepo-

r´t z∏o˝yli dary pól, ∏àk i lasów, które

wyeksponowane zosta∏y przed sce-

nà, a do˝ynkowym chlebem cz´sto-

wa∏ mieszkaƒców wójt Maciej Ma-

zur. Ksiàdz proboszcz podkreÊli∏

w kazaniu znaczenie pracy na rzecz

wspólnego dobra oraz to, jak wa˝-

ne jest wspó∏dzia∏anie, jednoczàce

mieszkaƒców i pozwalajàce osià-

gnàç zamierzony cel. 

Po zakoƒczeniu liturgii zap∏on´-

∏o ognisko i rozpoczà∏ si´ program

estradowy. Na scenie pojawiali si´

kolejno wykonawcy: Schola

Otwartych Serc z Izabelina, Crazy

Girls z pokazem energetycznej

zumby, zespó∏ break dance AVOK

dance studio, chór M∏odzie˝ 50+,

chór Echo Niepor´tu. Wr´czone zo-

sta∏y nagrody zwyci´zcom konkur-

su na naj∏adniejszy ogród przydo-

mowy, a ekipa znanych i lubianych

kucharzy podczas programu Gotuj

z Maciejem przygotowa∏a doskona-

∏à kiszk´ ziemniaczanà. Muzycznà

zabaw´ rozpoczà∏ zespó∏ A˝

po Âwit, a po nim dyskotekowe

przeboje zaprezentowa∏ DJ Light.

Wa˝nym momentem by∏ tradycyj-

nie wybór Królowej i Króla Ziem-

niaka. W tym roku panie zmierzy-

∏y si´ w rywalizacji wbijania gwoê-

dzi, a panowie demonstrowali

kunszt ubijania piany z bia∏ek.

Po og∏oszeniu wyników, nowo wy-

brana para królewska pozowa∏a fo-

tografom. Ostatni akord tego dnia

nale˝a∏ do zespo∏u BAYERA,

z którym wspólnie Êpiewali jego

wielbiciele. 

Przez ca∏y pi´kny s∏oneczny

dzieƒ uczestnicy Êwi´ta korzystali

jeszcze z wielu atrakcji i niespo-

dzianek. So∏tysi gminy przygoto-

wali w swoim stoisku doskona∏y

pocz´stunek, Rancho Bena cz´sto-

wa∏o plackami ziemniaczanymi,

mo˝na te˝ by∏o skosztowaç smacz-

nej bezp∏atnej grochówki. W na-

miocie promocyjnym gminy Nie-

por´t trwa∏y animacje i zabawy pla-

styczne z nagrodami, a policjanci

z niepor´ckiego Komisariatu prze-

prowadzili akcj´ bezp∏atnego zna-

kowania rowerów, z której ch´tnie

korzystali przybyli rowerzyÊci.

Dzieci mog∏y wybieraç spoÊród

przygotowanych dla nich, równie˝

bezp∏atnych, propozycji zabawy

w weso∏ym miasteczku, m.in. dmu-

chaƒców, banji i samochodzików.

Rodzice mieli do wyboru liczne

stoiska z wyrobami, tak˝e produ-

centów z gminy Niepor´t. 

Organizatorzy bardzo dzi´kujà

wszystkim, którzy w∏àczyli si´

w przygotowanie do˝ynek i Êwi´-

towali wspólnie z nimi ten dzieƒ.

Szczególne podzi´kowania sk∏ada-

jà sponsorom: Operatorowi Gazo-

ciàgów Przesy∏owych GAZ-SYS-

TEM S.A., firmom BERICAP i KK

POL, Ranchu Bena i Jerzemu

Rembelskiemu. 

� B.Wilk

So∏tys Stanis∏awowa Pierwszego
sk∏ada w darze 
chleb do˝ynkowy

So∏tysi przygotowali
doskona∏y

pocz´stunek

Zabawy plastyczne na stoisku promocyjnym gminy

Program kulinarny Gotuj z Maciejem Msz´ Êw. poprowadzi∏ 
ksiàdz proboszcz 
Tomasz Osiadacz

Crazy Girls

Chór M∏odzie˝ 50+

Chór Echo Niepor´tu

Królowa i król Ziemniaka Znakowanie rowerów
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Mens sana in corpore sano –
Projekt Erasmus+ 

Ju˝ w paêdzierniku 2017 roku,
w ramach projektu Erasmus + 
Szkoła Podstawowa w Izabelinie
rozpoczyna mi´dzynarodowà współprac´ ze szkołami w Hiszpanii
(Guadelajara), Portugalii (Braga) oraz we Włoszech (Sicily). 

Tytu∏ projektu MENS SANA IN

CORPORE SANO, czyli W ZDRO-

WYM CIELE ZDROWY DUCH,

odzwierciedla jego g∏ówne za∏o˝e-

nia i cele. Promowanie zdrowego

stylu ˝ycia, dba∏oÊç o Êrodowisko

naturalne, ekologia i sport to tema-

ty przewodnie, które b´dà realizo-

wane w oparciu o priorytetowe tre-

Êci projektu: JA, MOJA TO˚SA-

MOÂå, JA I INNI, JA I MOJE

ÂRODOWISKO.

G∏ównym celem projektu jest

wspomaganie rozwoju kompetencji

j´zykowych naszych uczniów, roz-

wijanie ciekawoÊci wobec innych

kultur, przygotowanie do samo-

dzielnoÊci w procesie uczenia si´,

a tak˝e wzmacnianie wiary we w∏a-

sne mo˝liwoÊci j´zykowe.

W przedsi´wzi´cie zaanga˝owa-

na b´dzie ca∏a spo∏ecznoÊç szkol-

na, uczniowie klas I – VII, ich ro-

dziny, nauczyciele oraz pozostali

pracownicy szko∏y. Przed nami

ogromne wyzwanie. Erasmus +

w naszej szkole b´dzie doskona∏à

okazjà na lepsze poznanie siebie,

swoich kolegów oraz nawiàzanie

nowych przyjaêni mi´dzynarodo-

wych. Czekajà na nas ekscytujàce

zadania, wspólna zabawa i niepo-

wtarzalne spotkania w gronie Eu-

ropejczyków.

Rozpoczynamy nowa przygod´!

� M.I. 

Mamy medalist´ na
Europejskiej Olimpiadzie
Informatycznej
Mikołaj Bulge (drugi od lewej), absolwent Szkoły Podstawowej w Niepor´cie,
bràzowym medalistà na First European Junior Olympiad in Informatics 2017
Miko∏aj Bulge (l. 15), absolwent

Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie,

obecnie uczeƒ 13. Gimnazjum im.

Stanis∏awa Staszica zosta∏ na po-

czàtku wrzeÊnia bràzowym meda-

listà Europejskiej Olimpiady Infor-

matycznej Juniorów. 

Swojà przygod´ z programowa-

niem w j´zyku C++ rozpoczà∏

pod koniec paêdziernika 2016 ro-

ku i szybko okaza∏o si´ to g∏ównym

obiektem jego zainteresowaƒ. 

Po ci´˝kiej pó∏rocznej pracy oraz

kilku wyjazdach na specjalistycz-

ne obozy, Miko∏ajowi uda∏o si´ wy-

walczyç w 2017 r. tytu∏ finalisty

Ogólnopolskiej Olimpiady Infor-

matycznej Gimnazjalistów organi-

zowanej przez Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej oraz Stowarzysze-

nie Talent. Dzi´ki temu ju˝

w drugiej klasie zapewni∏ sobie

wst´p do dowolnego liceum z po-

mini´ciem rekrutacji, a z uwagi

na wysoki wynik w finale Olimpia-

dy, wszed∏ w sk∏ad czteroosobowej

dru˝yny reprezentujàcej Polsk´

na Pierwszej Europejskiej Olimpia-

dzie Informatycznej Juniorów

do lat pi´tnastu. 

Wydarzenie odby∏o si´ w dniach

7–13 wrzeÊnia w stolicy Bu∏garii,

Sofii. W efekcie starcia algoryt-

micznego podczas konkursu, wszy-

scy czterej reprezentanci z Polski

(w tym Miko∏aj) zdobyli bràzowe

medale. W programie oprócz cza-

su przeznaczonego na rozwiàzywa-

nie zadaƒ, nie zabrak∏o wycieczek

krajoznawczych oraz okazji do in-

tegracji np. podczas grania w gry

planszowe. 

W Sofii Miko∏aj zdoby∏ bràzowy

medal oraz nagrod´ w postaci wy-

jazdu na obóz informatyczny orga-

nizowany przez Stowarzyszenie

Talent we wspó∏pracy z Minister-

stwem Edukacji Narodowej, na któ-

ry wyruszy∏ jeszcze we wrzeÊniu.

Mimo du˝ych sukcesów, Miko-

∏aj nie spoczà∏ na laurach i dalej

rozwija swoje zdolnoÊci programi-

styczne. Ma nadziej´ na dobry

wynik w Ogólnopolskiej Olimpia-

dzie Informatycznej w tym roku

szkolnym. Startuje w zawodach in-

dywidualnych i dru˝ynowych.

˚yczymy Miko∏ajowi kolejnych

sukcesów i zach´camy wszystkich

uczniów do brania udzia∏u w zawo-

dach tematycznych i rozwijania

swoich pasji. 

� Magda Grodzka-Bulge

VII Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Tabliczki Mno˝enia
Czy wiesz, ile to jest 7x8? Jaki wynik uzyskasz, dzielàc 54 na 9? 
Swoje umiej´tnoÊci w zakresie ta-

bliczki mno˝enia mogli sprawdziç

uczniowie i nauczyciele Szko∏y

Podstawowej w Izabelinie podczas

matematycznego Êwi´ta. Ka˝dy, ko-

mu uda∏o si´ poprawnie odpowie-

dzieç na pi´ç pytaƒ, otrzyma∏ certy-

fikat, potwierdzajàcy mistrzowskie

opanowanie sztuki liczenia. Nie

sprawi∏o to du˝ej trudnoÊci, ponie-

wa˝ przez ca∏y tydzieƒ ka˝dy zakà-

tek szko∏y by∏ ozdobiony ilustracja-

mi dzia∏aƒ i zabawnymi rymowan-

kami, u∏atwiajàcymi zapami´tanie

iloczynów. W matematycznej zaba-

wie uczestniczyli niemal wszyscy

uczniowie i reprezentacja nauczycie-

li. Dzi´kujemy koordynatorom – pa-

ni Joannie Sobeckiej i pani Barba-

rze Skrzypkiewicz – oraz komisjom

certyfikacyjnym za organizacj´

Êwi´ta! � SP Izabelin

Udany wyst´p na siatkarskim
parkiecie w miejscowoÊci Frydek-

Mystek (Czechy) w dniach
09-10.09.2017 roku zaliczyła

reprezentacja gminy Niepor´t
w piłce siatkowej dziewczàt

zajmujàc w Mi´dzynarodowym
Turnieju wysokie IV miejce. Przez

dwa dni na 4 boiskach
rywalizowało 16 dru˝yn z Czech,
Słowacji oraz Polski, a zwyci´zcà
turnieju zostala dru˝yna z Pragi.
Najlepszà zawodniczkà w naszej

dru˝ynie była WIKTORIA
ZAWIÂLAK ze Szkoły Podstawowej

w Stanisławowie Pierwszym.

Sportowe sukcesy
9 wrzeÊnia podczas Otwartych
Zawodów Motorowodnych
o Mistrzostwo Warszawy
Klasy FF na Jeziorze
Zegrzyƒskim wyłoniono
Mistrzów w 4 klasach
po sezonie 2017. Mieszkanka
naszej gminy, SYLWIA NOWAK
(trzecia od lewej), startujàca
w klasie motorowodnej
na łódce typu rib,
zaj´ła 3 miejsce. Serdecznie
gratulujemy!

GMINNY OÂRODEK
KULTURY
z a p r a s z a

W piàtki w godzinach 16:30 – 19:30 
odbywajà si´ ZAJ¢CIA WOKALNE DLA DZIECI. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcà si´ dobrze bawiç,
jednoczeÊnie doskonalàc swój talent pod okiem profesjonalisty. 
Zaj´cia prowadzi pani Bogusława Segiet.

MiłoÊników kultury ludowej w ka˝dym wieku, 
zaprasza TEATR OBRZ¢DOWY.
Zespół prowadzony przez dyrektora GOK 
– Bogusław´ Oksza-Klossi, bierze udział w wielu konkursach
i festiwalach. Próby w poniedziałki od 17:30 do 19:30.

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza do udziału
w WARSZTATACH KREOWANIA SŁOWA I DèWI¢KU, 

które poprowadzi WOJCIECH GŁUCH – dyrygent, kompozytor i pedagog. 

Termin warsztatów: 
29 paêdziernika 2017 r. (niedziela)

godz. 12.00 – warsztaty dla dzieci i młodzie˝y
godz. 15.00 – warsztaty dla dorosłych

Warsztaty  sà  bezpłatne.
Zapisaç si´ mo˝na mailowo: kultura_nieporet@wp.pl lub

telefonicznie: 22 774 83 26

WARSZTATY KREOWANIA SŁOWA I DèWI¢KU
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„Po˝egnanie
lata” w Zegrzu
Południowym 

Piknik z okazji zakoƒczenia lata
zagwarantował jego uczestnikom du˝o
radoÊci i doskonałà zabaw´. Po raz pierwszy
towarzyszyły mu tak˝e sportowe emocje
wyÊcigu rowerowego.  

Od samego rana trwa∏y przygoto-

wania do Dzieci´cego WyÊcigu Ro-

werowego, który, mimo ˝e odby-

wa∏ si´ po raz pierwszy, przycià-

gnà∏ wielu ch´tnych. M∏odzi

kolarze spisali si´ fantastycznie

– wszystkim zawodnikom serdecz-

nie gratulujemy.

Potem by∏y ju˝ tylko same przy-

jemnoÊci: ogromne mydlane baƒki,

wata cukrowa, stó∏ ze s∏odkoÊcia-

mi, zabawy z animatorami oraz

mnóstwo innych niespodzianek.

Nie zabrak∏o wyst´pów dzieci,

ucz´szczajàcych na zaj´cia do filii

Gminnego OÊrodka Kultury w Ze-

grzu Po∏udniowym. Swoje umiej´t-

noÊci pokazali karatecy oraz dziew-

czynki çwiczàce zumb´. Na zakoƒ-

czenie przyby∏ do nas iluzjonista,

który swoimi sztuczkami zaskaki-

wa∏ nie tylko dzieci.

Wszyscy bawili si´ znakomicie,

wi´c zapraszamy ponownie za rok.

� Aneta Kawka

Tegoroczny piknik „Hulanie na Stra˝ackiej Polanie” w Wólce
Radzymiƒskiej był wyjàtkowy, gdy˝ zbiegł si´ z pi´çdziesiàtà
rocznicà powstania Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. 

J
ubileusz stra˝aków z Wólki Ra-

dzymiƒskiej Êwi´towali wszyscy

jej mieszkaƒcy. Przed laty to

w∏aÊnie z inicjatywy mieszkaƒców

jednostka powsta∏a i mog∏a rozpo-

czàç dzia∏ania. Podczas pikniku ofi-

cjalne podzi´kowania i gratulacje

z∏o˝yli stra˝akom wójt Maciej Ma-

zur i Przewodniczàcy Rady Gminy

Eugeniusz Woêniakowski oraz prze-

kazali nowe umundurowanie i dodat-

kowy niezb´dny sprz´t ratowniczy.

Na scenie wystàpi∏ zespó∏ „Baj-

lando”, zespó∏ Crazy Girls z ener-

getycznà zumbà oraz Teatr Kataryn-

ka z przedstawieniem, animacjami

dla dzieci i pokazem baniek mydla-

nych. By∏y darmowe atrakcje dla

najm∏odszych: dmuchany zamek,

jazda elektrycznymi samochodzika-

mi, a tak˝e konkursy i nagrody. Jed-

nà z nich by∏ rower, na którym lau-

reatka konkursu, mieszkanka Wól-

ki Radzymiƒskiej, wróci∏a do domu.

Stra˝acy przygotowali pokaz udzie-

lania pierwszej pomocy, który

uczestnicy pikniku oglàdali z uwa-

gà. Panie z Klubu M∏odych Duchem

przygotowa∏y pyszne domowe wy-

roby, natomiast szkolna kuchnia po-

cz´stowa∏a wszystkich doskona∏à

grochówkà. 

Wieczorna cz´Êç imprezy up∏yn´-

∏a w goràcym rytmie utworów gra-

nych i Êpiewanych przez zespó∏

„Eksplozja”. � Anna Piesio

Hulanie na Stra˝ackiej Polanie

Przedszkole znajduje si´ przy ulicy Wolskiej 3a w Stanis∏awowie Dru-

gim. Znajduje si´ tam równie˝ ̋ ∏obek. W∏aÊciciele, b´dàc Partnerem gmin-

nego programu, zaoferowali posiadaczom „Niepor´ckiej Karty Rodzi-

ny 3+” zni˝k´ 15% przy op∏acie czesnego za przedszkole oraz zni˝k´ 10%

przy op∏acie czesnego za ˝∏obek. W paêdziernikowe soboty „Czarlan-

dia” zaprasza równie˝ dzieci w wieku 2-5 lat na bezp∏atne zaj´cia.

Kontakt – tel. 783 043 502, www.czarlandia.com

Nowy Partner „Niepor´ckiej
Karty Rodziny 3+”
Do gminnego programu, oferujàcego system zni˝ek 
i dodatkowych uprawnieƒ dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych, dołàczył nowy Partner
– PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „CZARLANDIA”.
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NIEPOR¢CKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE
RADNA MICHAŁOWA-GRABINY MONIKA KAMI¡SKA

PROSIMY O ZABRANIE LEKKIEGO SPRZ¢TU OGRODNICZEGO:
SEKATORÓW, PIŁEK, R¢KAWIC OCHRONNYCH ITP.

Z A P R A S Z A J Ñ  N A :

WIELKIE PORZÑDKOWANIE
CMENTARZA OSADNIKÓW

OL¢DERSKICH
W MICHAŁOWIE-GRABINIE

PRZY UL. KWIATOWEJ
14 paêdziernika br., (sobota), o godz. 10.00 – 14.00

Działania bojowe oddziałów 20 Dywizji
Piechoty Wojska Polskiego
w rejonie Niepor´tu we wrzeÊniu 1939 roku cz. II

Zag∏´biajàc si´ w histori´ du˝ej

jednostki Wojska Polskiego, ja-

kà by∏a 20 Dywizja Piechoty,

której pu∏ki walczy∏y w 1939 roku

nad Narwià, postanowi∏em przed opi-

sem dzia∏aƒ bojowych na naszym te-

renie przybli˝yç Czytelnikom garÊç

ciekawych informacji o miastach gar-

nizonowych poszczególnych pu∏ków

dywizji. W szczególnoÊci wi´cej uwa-

gi poÊwi´cam miastu S∏onim, w któ-

rym by∏y koszary 79 Pu∏ku Strzelców

S∏onimskich im. Lwa Sapiehy oraz

80 Pu∏ku Strzelców Nowogródzkich.

Dla Êcis∏oÊci i uporzàdkowania struk-

tury dywizji dodam, ̋ e 78 Pu∏k Strzel-

ców S∏uckich stacjonowa∏ w Barano-

wiczach, gdzie równie˝ mia∏o siedzi-

b´ dowództwo i sztab 20 Dywizji

Piechoty. Tak, 20 Dywizja Piechoty to

dywizja „kresowa”, majàca swoje mia-

sta garnizonowe na wschodnich rubie-

˝ach Rzeczypospolitej. S∏onim znajdu-

je si´ geograficznie na po∏udniowo

– wschodnim, ∏agodnie opadajàcym

zboczu rozleg∏ego p∏askowy˝u nad rze-

kà Szczarà, lewym dop∏ywem Niemna.

Pierwsze zapisy dotyczàce S∏onima ja-

ko grodu obronnego przy ujÊciu rzeki

Issy do Szczary pochodzà z 1040 ro-

ku, gdy o tereny te walki toczyli Litwi-

ni z ksià˝´tami kijowskimi. Po unii pol-

sko-litewskiej i rozwoju handlu S∏onim

bardzo szybko rozwija∏ si´, dzi´ki po-

∏o˝eniu przy trakcie wiodàcym z cen-

tralnej Polski przez Litw´ dalej na RuÊ.

W 1508 roku S∏onim z ekonomii sto-

∏u królewskiego zostaje zamieniony

w starostwo grodowe. W roku 1532

król Zygmunt Stary nada∏ osadzie

prawo magdeburskie. Natomiast król

Zygmunt III Waza za wnioskiem

i proÊbà kanclerza litewskiego i staro-

sty s∏onimskiego Lwa Sapiehy potwier-

dzi∏ przywilej lokacyjny i i nada∏ mia-

stu herb w kszta∏cie z∏otego lwa z po-

dwójnym krzy˝em – na kszta∏t herbu

Lis w polu b∏´kitnym*. Znaczne zas∏u-

gi dla rozwoju miasta wnieÊli równie˝

król W∏adys∏aw IV (wytyczenie ulic

i pobieranie op∏at targowych oraz op∏at

za przejazd przez miasto) oraz król Jan

Kazimierz, nadajàc prawo sk∏adu.

W wyniku III rozbioru Polski miasto

znalaz∏o si´ w granicach Cesarstwa Ro-

syjskiego w∏àczonym do guberni wi-

leƒskiej, a od 1810 roku do guberni

grodzieƒskiej. W XIX w. miasto zagar-

ni´te przez Rosj´ traci znaczenie poli-

tyczne i podupada gospodarczo, jednak

nadal zachowuje charakter miejski,

o czym Êwiadczy du˝a ró˝norodnoÊç

religijna mieszkaƒców, dane z 1878 r.:

˝ydzi – 10 212 osób, prawos∏awni

– 3 058 osób, katolicy – 1 532 osoby,

muzu∏manie – 492 osoby i ewangeli-

cy – 2 osoby*. Du˝y wp∏yw na rozwój

miasta mia∏a budowa linii kolejowej

z Wo∏kowyska do S∏onima, Barano-

wicz i dalej do Miƒska i Smoleƒska

oraz budowa w 1901 roku pot´˝nego

kompleksu koszar dla armii carskiej.

Okres I wojny Êwiatowej to dla S∏o-

nima czas zniszczeƒ spowodowanych

przez walki wojsk niemieckich i car-

skich. W 1919 roku po wycofaniu si´

Niemców miasto zajmujà wojska bol-

szewickie, ale wyzwolone w kampa-

nii 1920 roku przez Wojsko Polskie

ponownie b´dzie w granicach Rzeczy-

pospolitej, w województwie nowo-

gródzkim. Zamkni´cie dróg dochodo-

wego handlu z Rosjà, zniszczenia wo-

jenne i niepewnoÊç sytuacji

na wschodniej granicy kraju spowal-

niajà rozwój miasta, które staje si´ lo-

kalnym oÊrodkiem przemys∏u drzew-

nego. W 1933 roku dzia∏a∏o w S∏oni-

mie 6 tartaków, 7 du˝ych i 25 ma∏ych

firm leÊnych*. Pomimo trudnoÊci in-

frastruktura miasta rozwija si´, rozbu-

dowano do 8 km sieç wodociàgowà,

przebudowano za∏o˝onà przez wojska

niemieckie w 1917 roku sieç energe-

tycznà. Liczba mieszkaƒców miasta

na rok 1931 wynosi∏a 16 282 osób,

w tym 64% ˝ydów, 23% katolików-

g∏ównie ˝o∏nierze 79 i 80 Pu∏ku Pie-

choty i ich rodziny, 11% prawos∏aw-

nych i 2% muzu∏manów. W mieÊcie

znajdowa∏y si´: 3 parafie rzymskoka-

tolickie, w tym ufundowany w 1490

roku przez Kazimierza Jagielloƒczy-

ka, a odnowiony i uposa˝ony przez

kanclerza litewskiego Lwa Sapieh´,

koÊció∏ parafialny pw. Êw. Andrzeja,

1 prawos∏awna, 2 synagogi i 18 bo˝-

nic*. Gdy w dniu 17 wrzeÊnia 1939 ro-

ku na wschodnie tereny Polski wtar-

gn´∏y oddzia∏y Armii Czerwonej, od-

dzia∏y zapasowe 20 Dywizji Piechoty,

które pozosta∏y w s∏onimskich kosza-

rach, nie stawia∏y oporu i nie podj´∏y

walki z wrogiem. Po tej dygresji

w rys dziejów miasta, który obrazuje

jak bogata jest historia miast kreso-

wych, wracam do miasta jako oÊrod-

ka wojskowego. S∏onim w okresie

mi´dzywojennym to miasto garnizo-

nowe dla dwóch pu∏ków piechoty 20

Dywizji WP. Tereny wokó∏ miasta by-

∏y równie˝ miejscem szkolenia po-

szczególnych oddzia∏ów pu∏kowych.

˚o∏nierze dla przyk∏adu z 79 Pu∏ku ze

S∏onima na manewrach na poczàtku lat

trzydziestych u˝ywali francuskiej bro-

ni, g∏ównie karabiny Berthier wz.15

kalibru 8 mm, r´czne karabiny maszy-

nowe Chauchat wz.15 kal.8 mm oraz

ci´˝kie karabiny maszynowe Hotch-

kiss wz. 14 kal. 8 mm. Umundurowa-

nie ˝o∏nierskie letnie to m. in. kurtki

wzór 1915 oraz he∏my francuskie

wzór 15 typu Adrian. Podobne wypo-

sa˝enie wojskowe posiadali ˝o∏nierze

piechoty 78 Pu∏ku stacjonujàcego

w Baranowiczach. Do walk we wrze-

Êniu 1939 roku pu∏ki 20 Dywizji wy-

ruszà ju˝ przezbrojone pod koniec lat

trzydziestych w czterotaktowe karabi-

ny systemu Mausera, r´czne karabiny

maszynowe Browninga wzór 28 i ci´˝-

kie karabiny maszynowe Browninga

wzór 30. Ale o tym w kolejnej cz´Êci

wspomnieƒ wrzeÊnia 1939 roku.

Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne
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