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POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Roz-

wiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie

w grudniu 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wej-

Êcie od rehabilitacji):

• 04 grudnia 2012 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski, B.Kopciƒska;
• 11 grudnia 2012 r. – K. Malinowska-Lerman, E.Ró˝aƒska, R.¸ukasiuk;
• 18 grudnia 2012 r. – E.Staniszewska, A.Radlak;
Spotkania Komisji w grudniu 2012 r.: Urzàd Gminy Nie-

por´t, sala konferencyjna, II pi´tro –11 i 18 grudnia

2012 r. od godz. 16.00 

GOK ZAPRASZA NA WARSZTATY

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza
na warsztaty „Czerpanie i zdobienie papieru” 24 li-
stopada 2012 r., godz. 16.00, przy ulicy Dworcowej 9a.

WłaÊciciele działek cz´sto
decydujà si´
na przyjmowanie ziemi,
aby wyrównaç lub
podwy˝szyç teren. Jakie
mogà byç tego
konsekwencje, z prawnymi
włàcznie, gdy nie zachowa
si´ ostro˝noÊci, przekonuje
przykład z Kàtów
W´gierskich. 

WYRÓWNUJESZ działk´ –
uwa˝aj na ska˝onà ziemi´!
WYRÓWNUJESZ działk´ –
uwa˝aj na ska˝onà ziemi´!
G

dy na dzia∏k´ przy ulicy Ba-

giennej ci´˝arówki zacz´∏y

zwoziç du˝e iloÊci ziemi

mieszkaƒcy zwrócili uwag´ na silny

chemiczny zapach, unoszàcy si´

w powietrzu. Zaniepokoi∏ ich do te-

go stopnia, ˝e powiadomili o tym

Dzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rolnic-

twa Urz´du Gminy Niepor´t. Zg∏o-

szenie przyj´∏a równie˝ Stra˝ Gmin-

na. BezpoÊrednio po otrzymaniu in-

formacji pracownicy urz´du przybyli

na wskazane miejsce, pobrali prób-

ki ziemi i zrobili zdj´cia terenu.

O fakcie powiadomiona zosta∏a De-

legatura Wojewódzkiego Inspektora-

tu Ochrony Ârodowiska w Ciechano-

wie, która zgodnie z prawem podej-

muje dzia∏ania w takich sytuacjach.

Zawiadomienie przes∏ane zosta∏o

tak˝e do Starostwa Powiatowego

w Legionowie. Urzàd interweniowa∏

równie˝ w firmie KAZ-BUD, przy-

wo˝àcej ziemi´. Za˝àdano okreÊle-

nia miejsc, z których pobierany by∏

materia∏ oraz przedstawienia wyni-

ków badaƒ próbek. Kolejne pismo

wystosowano do WIOÂ z proÊba

o pobranie i zbadanie próbek grun-

tu ze wskazanej dzia∏ki. Do w∏aÊci-

cielki terenu, na który trafi∏a podej-

rzana ziemia, przes∏ano zawiadomie-

nie o wszcz´ciu postepowania

administracyjnego w zwiàzku

z art. 34 ustawy o odpadach. Podj´-

cie dzia∏aƒ przez WIOÂ wymaga∏o

dodatkowych ustaleƒ z Urz´dem

Gminy, które doprowadzi∏y w efek-

cie do uzyskania wyników badaƒ

ziemi, o które wnioskowano. Sta∏y

one w sprzecznoÊci z materia∏em, ja-

ki zdà˝y∏a wczeÊniej przekazaç fir-

ma KAZ-BUD. Dostarczone przez

nià wyniki nie budzi∏y wàtpliwoÊci.

Tymczasem badania WIOÂ wykaza-

∏y zanieczyszczenie ziemi z wyko-

pów substancjami chemicznymi,

w st´˝eniach przekraczajàcych war-

toÊci dopuszczalne, okreÊlone w roz-

porzàdzeniu Ministra Ârodowiska

z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie

standardów jakoÊci gleby oraz stan-

dardów jakoÊci ziemi. Normy prze-

kroczone by∏y nawet 30-krotnie!.

Poniewa˝ firma przywozi∏a ziemi´

równie˝ na teren innych dzia∏ek,

Urzàd Gminy wystàpi∏ ponownie

do WIOÂ o pobranie i przebadanie

próbek gruntu i wody tak˝e z tych

miejsc. Sprawa jest o tyle powa˝na,

˝e grozi ska˝eniem wód grunto-

wych. W zwiàzku z tym Wójt Gmi-

ny skierowa∏ do prokuratury Rejono-

wej w Legionowie zawiadomienie

o podejrzeniu pope∏nienia przest´p-

stwa przeciwko Êrodowisku przez

firm´ KAZ-BUD oraz ujawnienia

pope∏nienia czynów zabronionych

przepisami ustawy o odpadach

i ustawy o ochronie przyrody.

Przykre konsekwencje ponosi

w∏aÊciciel dzia∏ki. Przyjmujàc

od firmy zanieczyszczonà ziemi´

z wykopów, staje si´ jednoczeÊnie

w myÊl ustawy o odpadach ich po-

siadaczem i na nim póêniej cià˝à

wszystkie konsekwencje prawne

z tym zwiàzane. Dlatego tak istot-

nym jest zwracanie uwagi jaki ma-

teria∏ firma przywozi, gdy˝ pierw-

sze partie ziemi mogà byç czyste,

ale kolejne mogà ju˝ zawieraç od-

pady lub byç w inny sposób zanie-

czyszczone. W przypadku potwier-

dzenia zanieczyszczenia ziemi od-

padami, wójt w drodze decyzji

na podstawie art. 34 ustawy o odpa-

dach, nakazuje posiadaczowi odpa-

dów ich usuni´cie, wskazujàc spo-

sób wykonania tej decyzji. Koszty

z tym zwiàzane ponosi w∏aÊciciel

nieruchomoÊci, w tym wysokie

koszty transportu do miejsca ich

utylizacji. W stosunku do w∏aÊcicie-

la dzia∏ki przy ul. Bagiennej, Wójt

Gminy wyda∏ decyzj´ o usuni´ciu

ska˝onych odpadów, z klauzulà na-

tychmiastowej wykonalnoÊci.

Przedstawiona sytuacja stanowi

ostrze˝enie dla wszystkich, którzy

decydujà si´ na przyj´cie ziemi.

Nale˝y mieç pewnoÊç, ˝e nie stano-

wi ona zagro˝enia dla Êrodowiska.

Trzeba zachowaç ostro˝noÊç, aby

nasze dzia∏ania nie wp∏ywa∏y nega-

tywnie na Êrodowisko lub zmian´

stanu wody na gruntach poprzez np.

zasypywanie istniejàcych rowów

melioracyjnych. 

� Beata Wilk 

RADOSNE listopadowe
Êwi´to
Radosny nastrój
panował
na Placu
WolnoÊci
podczas
gminnych
obchodów
Âwi´ta
NiepodległoÊci.
Najwa˝niejsza
tego dnia była
dla nas
niepodległa
Ojczyzna,
wspólne
Êwi´towanie
i ÊwiadomoÊç historycznych wydarzeƒ. 

Jak uczciliÊmy 94. rocznic´ odzyskania
niepodległoÊci – informacja i zdj´cia

na stronach 4 i 5.



Kurs organizowany jest przez Cen-

trum Szkolenia Ratownictwa EDU-

-MED w Warszawie. Skierowany

jest do osób, które cz´sto jako pierw-

sze znajdujà si´ na miejscu wypad-

ku, po˝aru lub innego niebezpiecz-

nego zdarzenia. W∏aÊnie stra˝acy

i stra˝nicy gminni majà niejedno-

krotnie pierwszy kontakt z osobami

rannymi, wymagajàcymi natychmia-

stowej pomocy. Kurs utrwala wiedz´

z zakresu udzielania pierwszej po-

mocy, kszta∏tuje poczucie odpowie-

dzialnoÊci za jakoÊç niesionej pomo-

cy, a tym samym w∏aÊciwà postaw´

etycznà u osób podejmujàcych czyn-

noÊci ratunkowe. åwiczenia odby-

wajà si´ w niewielkich grupach, co

pozwalana na dok∏adne i rzetelne

przygotowanie przysz∏ych ratowni-

ków. Ponadto cz∏onkowie grupy

w codziennej s∏u˝bie wspó∏pracujà

ze sobà, wi´c wspólne zaj´cia wp∏y-

wajà na zgranie zespo∏u i sprawnoÊç

dzia∏ania. Zaj´cia teoretyczne i prak-

tyczne koƒczy egzamin, do którego

mo˝na przystàpiç majàc potwierdzo-

nà 100% frekwencj´.

Uzyskanie kwalifikacji ratownika

daje mo˝liwoÊci udzielania poszko-

dowanym kwalifikowanej pierwszej

pomocy np. wykonania resuscytacji

krà˝eniowo-oddechowej bezprzyrzà-

dowej oraz z u˝yciem sprz´tu, tamo-

wania krwotoków, opatrywania ran,

unieruchamiania z∏amaƒ, prowadze-

nia wst´pnej segregacji medycznej.

Ratownicy majà równie˝ niezb´dnà

wiedz´ z zakresu psychologicznych

aspektów dzia∏ania w sytuacji zagro-

˝enia ̋ ycia i podejmowania decyzji. 

Funkcjonariusze gminnej OSP

i Stra˝y Gminnej ju˝ niejednokrotnie

ratowali rannych, jednak ukoƒczenie

kursu podniesie jakoÊç niesionej

przez nich pomocy, a oni sami b´dà

si´ czuli pewniej w trudnych sytu-

acjach. 

� BWilk
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PRZEBUDOWA kładki na Kanale ˚eraƒskim

BEZPIECZNIE ze Êwiatłami

Og∏oszony zosta∏ ponowny prze-
targ na przebudow´ k∏adki na Ka-
nale ˚eraƒskim w Niepor´cie.
Pierwszy przetarg uniewa˝niony
zosta∏ z uwagi na brak wystarcza-
jàcych Êrodków na realizacj´ in-
westycji.

Przebudowa przewiduje wymian´

drewnianego poszycia k∏adki, uzupe∏-

nienie brakujàcych metalowych ele-

mentów, malowanie natryskowe. Naj-

wa˝niejsze b´dzie przystosowanie

k∏adki do potrzeb osób niepe∏no-

sprawnych, czyli wybudowanie po-

chylni, która zastàpi istniejàce meta-

lowe szyny. W okolicy k∏adki odno-

wione i uzupe∏nione zostanie tak˝e

oznakowanie dla ̋ eglugi Êródlàdowej.

Ostateczny termin sk∏adania ofert

oraz ich otwarcie nastàpi 26 listopa-

da. � BW

MODERNIZACJA 
kotłowni w OÊrodku
Zdrowia w Niepor´cie
Zakoƒczono prace przy moderniza-
cji kot∏owni w SP ZOZ w Niepor´cie.
W zmodernizowanej kot∏owni umiesz-

czono dwa piece kondensacyjne, za-

montowano komin dwup∏aszczowy. 

W wyniku przeprowadzonych prac

wygospodarowane zosta∏o jedno do-

datkowe pomieszczenie na potrzeby

oÊrodka. 

Koszt modernizacji wyniós∏ 63 tys.

z∏, wykonawcà by∏ Zak∏ad Instalacji

Sanitarnych i Robót Budowlanych

w Wólce Radzymiƒskiej. � BW

GMINNE INWESTYCJE
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8 stra˝aków z OSP w Kàtach W´gierskich i Niepor´cie
oraz dwóch stra˝ników gminnych bierze udział w kursie
kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego ukoƒczenie
daje uprawnienia ratownika.

Po wielu latach staraƒ i zabiegów,
na skrzy˝owaniu ulic, przy wyjeê-
dzie z osiedla Micha∏ów-Grabina
stan´∏a sygnalizacja Êwietlna. Za-
równo kierowcy jak i piesi odczu-
li popraw´ warunków korzystania
z tego fragmentu drogi.
Zamontowanie Êwiate∏ uzale˝nione

by∏o od decyzji zarzàdcy drogi, któ-

rym jest Zarzàd Dróg Miejskich

w Warszawie. Pierwsze pisma w tej

sprawie na wniosek mieszkaƒców

osiedla kierowane by∏y z Urz´du

Gminy Niepor´t ju˝ wiele lat temu.

Negocjacje z dyrektorem ZDM pro-

wadzi∏ wójt Maciej Mazur, w spra-

w´ zaanga˝owany by∏ so∏tys Micha-

∏owa-Grabiny Ryszard Zajàc. D∏ugi

czas sprawa wydawa∏a si´ nie do za-

∏atwienia, mimo ponawianych wnio-

sków i przedstawianiu argumentów,

jak niebezpieczne jest to miejsce, za-

gra˝ajàce u˝ytkownikom drogi.

ZDM z roku na rok przek∏ada∏ reali-

zacj´ inwestycji. W po∏owie listopa-

da starania wreszcie zakoƒczy∏y si´

sukcesem i skrzy˝owanie otrzyma∏o

sygnalizacj´. Âwiat∏a dla pieszych

uruchamiajà przyciski, co poprawia

p∏ynnoÊç ruchu. – Sygnalizacja bar-

dzo poprawi∏a bezpieczeƒstwo kie-

rowców i pieszych. W∏aÊnie wraca-

∏em samochodem do domu i bez pro-

blemów skr´ci∏em na osiedle. Teraz

te˝ piesi nie b´dà szukali dogodne-

go momentu, ˝eby przebiec przez

ulic´ – powiedzia∏ so∏tys Ryszard

Zajàc. 

� BWilk

S
tra˝acy usuwali m.in. drzewa,

które powali∏ pierwszy w tym

roku Ênieg. Kolejny wyjazd,

w nied∏ugim czasie, to groêny po-

˝ar budynku na osiedlu G∏ogi

w Niepor´cie. Nowoczesny wóz

mieÊci 2,5 tys. litrów wody

oraz 250 litrów Êrodka gaÊniczego

pianotwórczego. Dysponuje boga-

tym wyposa˝eniem np. wyciàgarkà

elektrycznà 10-tonowà, która

umo˝liwia w∏aÊnie usuwanie drzew

lub samochodów.

Zakup wozu by∏ mo˝liwy dzi´ki

uzyskaniu przez Gmin´ dofinanso-

wania m.in. z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie na zada-

nie „Zakup Êredniego samochodu

ratowniczo-gaÊniczego z nap´-

dem 4x4 dla OSP w Kàtach W´gier-

skich” w kwocie 146 666 z∏otych. 

Uzyskanie nowego samochodu

to efekt pracy ca∏ego zespo∏u OSP,

jak podkreÊla Komendant Jaros∏aw

Pisarek. Jednostka liczy 18 stra˝a-

ków oraz 6 m∏odych osób, które

uczà si´ fachu. W 2012 roku zali-

czyli ju˝ 111 wyjazdów bojowych,

co daje im drugie miejsce w po-

wiecie. Wysoka pozycja

pod wzgl´dem zrealizowanych ak-

cji jest bardzo stabilna, od pi´ciu

lat sà w pierwszej trójce w powie-

cie. Podczas EURO 2012 jednost-

ka przesz∏a z powodzeniem kon-

trol´ mobilnoÊci. Nocny alarm

przyniós∏ efekt w postaci 4 mi-

nut 10 sekund do momentu wyjaz-

du, który zaskoczy∏ nawet samych

oficerów przeprowadzajàcych ten

sprawdzian. Wynik by∏ zbli˝ony

do wymaganego w stra˝y zawodo-

wej. Gratulujemy wyników i ˝y-

czymy szcz´Êliwych powrotów

z akcji!

� BWilk

Nowy wóz stra˝acki
mercedes Benz Atego
1329 AF stoi
w rozbudowanym gara˝u w Kàtach W´gierskich
od 26 paêdziernika. Ju˝ nast´pnego dnia wziàł
udział w 3 akcjach.

WIZYTA w OSP
w Kàtach W´gierskich

GMINNI ratownicy
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XXXI SESJA Rady Gminy Niepor´t
W poniedziałek 29 paêdziernika w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t odbyła si´ XXXI sesja Rady Gminy Niepor´t.
Obrady poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.

P
odczas sesji Rada Gminy podj´∏a m.in.

nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç uchwa∏

w Bip – zak∏adka Uchwa∏y Rady):.

– uchwa∏à Nr XXXI/89/2012 Rada dokona-

∏a zmian na wniosek dyrektora w statucie SP

ZOZ w Niepor´cie w zakresie rozszerzenie

dzia∏alnoÊci oÊrodka o komórk´ organizacyj-

nà – p.n. „Poradnia medycyny pracy”;

– uchwa∏à Nr XXXI/92/2012 Rada zdecy-

dowa∏a o zaliczeniu do kategorii dróg gmin-

nych – drogi wewn´trznej po∏o˝onej w Nie-

por´cie, b´dàcej w∏asnoÊcià gminy, która sta-

nowi bezpoÊredni dojazd od drogi zaliczonej

do kategorii dróg powiatowych – ul. Wojska

Polskiego, do dzia∏ki na cz´Êci której zloka-

lizowana jest siedziba Komisariatu Policji

w Niepor´cie, a tak˝e Komisariatu Rzeczne-

go Policji w Warszawie – Port Policji w Nie-

por´cie. 

Wiele uwagi Radni poÊwi´cili na ustalenie

nowego podzia∏u Gminy na jednomandatowe
okr´gi wyborcze, zgodnie z przepisami usta-

wy – Kodeks wyborczy, która i wprowadzi∏a

zasad´, ˝e w okr´gu wyborczym tworzonym

dla wyboru rady w gminie nieb´dàcej miastem

na prawach powiatu wybiera si´ 1 radnego/jed-

nomandatowe okr´gi wyborcze. Ostatecznie

zdecydowano o nast´pujàcym podziale Gmi-

ny na jednomandatowe okr´gi wyborcze (po-

dzia∏ w tabeli poni˝ej).

Nowy podzia∏ Gminy, dokonany Uchwa-
∏à Nr XXXI/96/2012, na okr´gi wyborcze
tworzone dla wyboru Rady Gminy Niepo-
r´t b´dzie obowiàzywa∏ od dnia og∏oszenia
wyborów samorzàdowych przeprowadza-
nych na kadencj´ na lata 2014-2018.

Analogicznie do zatwierdzonego podzia∏u

na okr´gi wyborcze ustalono Uchwa∏à nr

XXXI/97/2012 podzia∏ na sta∏e obwody g∏o-

sowania (tabela poni˝ej).
Ponadto Radzie Gminy zosta∏a przedstawio-

na Informacja o stanie realizacji zadaƒ oÊwia-

towych, w tym o wynikach sprawdzianu kom-

petencji i egzaminu gimnazjalnego w szko∏ach,

których prowadzenie nale˝y do zadaƒ w∏a-

snych Gminy Niepor´t za rok szkol-

ny 2011/2012.

Podj´to równie˝ uchwa∏´ NR XXXI/98/2012

w sprawie szczegó∏owego sposobu i zakresu

Êwiadczenia us∏ug w zakresie odbierania od-

padów komunalnych, co wynika ze zmian usta-

wy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gmi-

nach, o której informowaliÊmy w poprzednim

numerze WieÊci Niepor´ckich.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàd-

ku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy za-

mknà∏ obrady XXXI sesji Rady Gminy, dzi´-

kujàc wszystkim za udzia∏ w posiedzeniu.

� J. Joƒska

Liczba 

Nr Granice okr´gów wyborczych radnych

okr´gu wybieranych 

w okr´gu

1. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu G∏ogi” 1

2. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: 

Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, 

Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, 

Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, Gerwazego, 

Szlachecka, Telimeny,Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, Stokrotki, Tulipanowa, 

Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska. 1

3. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, kpt. Stefana Pogonowskiego, 

Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, 

Zamkowa, Zosi. 1

4. So∏ectwo Aleksandrów oraz cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, 

kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Ma∏o∏´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów, 

Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Âwi´tego Huberta, Przyjació∏, 

Odrodzenia. 1

5. Cz´Êç so∏ectwa Bia∏obrzegi obejmujàca ulic´ Osiedle Wojskowe 

– bloki nr: 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 47, 62, 63, 93, 109, 110. 1

6. So∏ectwo Rynia oraz cz´Êç so∏ectwa Bia∏obrzegi obejmujàca ulice: 

Osiedle Wojskowe bloki nr: 89, 90, 91, 92, 

Dàbkowizna, Kàpielowa, Piwna, Pla˝owa, Spacerowa, Wczasowa, Wojska Polskiego, 

Starych D´bów. 1

7. Cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice: S∏oneczna, T´czowa, 

Spe∏nionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Z∏otych Piasków, B∏´kitna, 

Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, Przysz∏oÊç – numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 

(z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste od nr 2 do nr 70, 

Jana Kazimierza, Warsztatowa, Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, 

Wolfganga A.Mozarta, Sonaty, Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, 

Konwaliowa, Jagodowa, Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Weso∏a, Zajazdowa, 

Soko∏a, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, 

Jarz´biny, Jod∏owa, LeÊny Zakàtek, Paproci. 1

8. So∏ectwo Izabelin oraz cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice: 

Przysz∏oÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste od nr 72 do koƒca, 

Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, Krzywa, Ma∏o∏´cka, Wierzbowa, 

Rodzinna. 1

9. So∏ectwo Józefów 1

10. So∏ectwo Kàty W´gierskie 1

11. So∏ectwo Micha∏ów-Grabina 1

12. So∏ectwo Rembelszczyzna 1

13. So∏ectwa: Stanis∏awów Drugi, Wola Aleksandra 1

14. So∏ectwa: Beniaminów, Wólka Radzymiƒska 1

15. So∏ectwo Zegrze Po∏udniowe 1

Numer Siedziba 

obwodu Granice obwodu g∏osowania obwodowej

g∏osowania komisji wyborczej

1. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu G∏ogi” Gimnazjum im. Bohaterów 

Bitwy Warszawskiej 1920r.

w Stanis∏awowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 291

2. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Adama Mickiewicza, Gminne Przedszkole

Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, Jana Kazimierza – numery parzyste, w Niepor´cie

Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, ul. Jana Kazimierza 104

Soplicowo, Protazego, Gerwazego, Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, 

Stokrotki, Tulipanowa, Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska.

3. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, kpt. Stefana Pogonowskiego, Szko∏a Podstawowa Nr 1

Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, Jana Kazimierza – numery nieparzyste, im. Bronis∏awa Tokaja

Szkolna, Zamkowa, Zosi. w Niepor´cie 

ul. Dworcowa 9

4. So∏ectwo Aleksandrów oraz cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szko∏a Podstawowa Nr 1

kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Ma∏o∏´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów, im. Bronis∏awa Tokaja

Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Âwi´tego Huberta, Przyjació∏, Odrodzenia. w Niepor´cie

ul. Dworcowa 9

5. So∏ectwa: Bia∏obrzegi i Rynia Szko∏a Podstawowa

im. Wojska Polskiego

w Bia∏obrzegach

ul. Wojska Polskiego 21

6. Cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice: S∏oneczna, T´czowa, Spe∏nionych Marzeƒ,  Gimnazjum im.  

Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Z∏otych Piasków, B∏´kitna, Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, Przysz∏oÊç Bohaterów Bitwy 

– numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste Warszawskiej 1920 r.

od nr 2 do nr 70, Jana Kazimierza, Warsztatowa, Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, w Stanis∏awowie

Operowa, Wolfganga A.Mozarta, Sonaty, Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Pierwszym

Konwaliowa, Jagodowa, Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Weso∏a, Zajazdowa, Soko∏a, Stolnika,  ul. Jana Kazimierza 291

Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jod∏owa, LeÊny Zakàtek, 

Paproci.

7. So∏ectwo Izabelin oraz cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice: Przysz∏oÊç Szko∏a Podstawowa im.

– numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste od nr 72 do koƒca, Baletowa, Batalionu Saperów 

Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, Krzywa, Ma∏o∏´cka, Wierzbowa, Rodzinna. KoÊciuszkowskich 

w Izabelinie,

ul. Szkolna 1

8. So∏ectwo Józefów Szko∏a Podstawowa

im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie, ul. Szkolna 61

9. So∏ectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury 

w Kàtach W´gierskich

ul. KoÊcielna 22

10. So∏ectwo Micha∏ów-Grabina Szko∏a Podstawowa

im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie, ul. Szkolna 61

11. So∏ectwa: Stanis∏awów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury 

w Stanis∏awowie Drugim

ul. Wolska 71A

12. So∏ectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny

im. 28 Pu∏ku Strzelców 

Kaniowskich 

w Wólce Radzymiƒskiej

ul. Szkolna 79

13. So∏ectwo Zegrze Po∏udniowe OÊrodek Kultury

w Zegrzu Po∏udniowym

ul. Osiedle Wojskowe 13
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Radosny nastrój
panował na Placu
WolnoÊci podczas
gminnych obchodów
Âwi´ta NiepodległoÊci.
Najwa˝niejsza tego dnia
była dla nas niepodległa
Ojczyzna, wspólne
Êwi´towanie
i ÊwiadomoÊç
historycznych wydarzeƒ. 

J
u˝ od rana na Placu WolnoÊci

panowa∏ o˝ywiony ruch. Stan´-

∏y wojskowe namioty, pojawi-

∏a si´ konnica, przyjecha∏y wozy

bojowe, a wszystko po to, by

przedszkolaki i uczniowie mogli

wziàç udzia∏ w grze „Pobór do ar-

mii ochotniczej 1920 roku”, prowa-

dzonej przez Stowarzyszenie Histo-

ryczno-Edukacyjne im. 7. Pu∏ku

Lansjerów NadwiÊlaƒskich.

W punktach werbunkowych, pro-

wadzonych przez ̋ o∏nierzy w mun-

durach z epoki, dzieci uczy∏y si´

musztry, zapoznawa∏y z uzbroje-

niem i umundurowaniem wojska

z okresu walk o niepodleg∏oÊç,

z udzielaniem rannym pierwszej

pomocy w punkcie sanitarnym.

Wa˝nym momentem by∏o zacià-

gni´cie si´ do kawalerii – prze-

ja˝d˝ki konne nie wzbudza∏y l´ku,

wszyscy znakomicie sobie poradzi-

li i zdali egzamin jeêdziecki. Du˝à

atrakcj´ stanowi∏y wojskowe wozy

bojowe – pojazd gàsienicowy Vo-

lvo BV, wóz terenowy Star 660

oraz Skot – oÊmioko∏owy transpor-

ter opancerzony. By∏a te˝ replika

ma∏ego strzeleckiego wozu opance-

rzonego, tak ma∏ego, ˝e dostanie

si´ do jego wn´trza by∏o wyzwa-

niem gimnastycznym dla co wi´k-

szych osób. Przeja˝d˝ki oferowa∏

tak˝e wóz konny, z jakiego korzy-

stano w latach dwudziestych. We

wszystkich pojazdach t∏oczy∏y si´

rozeÊmiane dzieci, powiewajàce

bia∏o-czerwonymi choràgiewkami

i balonami. Udzia∏ w tej cz´Êci uro-

czystoÊci koƒczy∏ si´ otrzymaniem

repliki karty werbunkowej do armii

ochotniczej, a tak˝e wizytà w na-

miocie promocyjnym ju˝ wspó∏-

czesnych Narodowych Si∏ Rezer-

wowych. Wielu ch∏opców wraca∏o

tego dnia do domu z mocnym po-

stanowieniem, ˝e zostanà ˝o∏nie-

rzami. 

Oficjalnà cz´Êç obchodów rocz-

nicowych rozpocz´∏a msza Êwi´ta

w koÊciele parafialnym, koncele-

browana przez ksi´dza proboszcza

Jerzego Sieƒkowskiego i ksi´dza

kanonika Zbigniewa Brzozowskie-

go. Uroczystà opraw´ mszy zapew-

ni∏ udzia∏ pocztów sztandarowych:

Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i In-

formatyki w Zegrzu, Zwiàzku

Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-

niów Politycznych Ko∏a Powiato-

wego w Legionowie, Ochotniczej

Stra˝y Po˝arnej w Niepor´cie, Kà-

tach W´gierskich i Wólce Radzy-

miƒskiej, Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym, Szkó∏ Podsta-

wowych w Bia∏obrzegach, Niepo-

r´cie, Wólce Radzymiƒskiej

i Józefowie. Obecny by∏ tak˝e

Szczep Niepor´t 14. Dru˝yna Har-

cerska i Gromada Zuchowa. 

Gdy nabo˝eƒstwo dobieg∏o koƒ-

ca, poczty sztandarowe na czele

z Kompanià Honorowà CS¸iI

w Zegrzu, dowodzonà przez kpt.

Piotra Osiƒskiego, przemaszero-

wa∏y pod Dàb WolnoÊci, gdzie

kontynuowana by∏a uroczystoÊç. 

W przemówieniu Wójt Gminy

Maciej Mazur przypomnia∏ m.in.

histori´ d´bu, który po raz pierw-

szy posadzony zosta∏ przez miesz-

kaƒców Niepor´tu w∏aÊnie w listo-

padzie 1918 roku dla upami´tnienia

odzyskania przez Polsk´ niepodle-

g∏oÊci. Dàb WolnoÊci sta∏ si´

Êwiadkiem dalszej burzliwej histo-

rii gminy i ˝ycia jej mieszkaƒców

a˝ po dzieƒ dzisiejszy. Co roku gro-

madzimy si´ przy nim, w tym

szczególnym miejscu, a nasza

wspólna obecnoÊç Êwiadczy o za-

chowaniu ciàg∏oÊci pokoleƒ, piel´-

gnowaniu tradycji narodowych,

szacunku dla naszej historii i dla

nas samych. 

Apel Pami´ci odczyta∏ kpt. Mar-

cin Syrówka, a po salwie honoro-

wej delegacje z∏o˝y∏y kwiaty

pod pomnikiem. 

UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´

w piknikowej atmosferze, przy pio-

senkach w wykonaniu zespo∏u wo-

kalnego M∏odzie˝ 50+ ze Stanis∏a-

wowa Drugiego, ognisku, kie∏ba-

skach i grochówce. PrzekonaliÊmy

si´, ˝e jesienne Âwi´to Niepodle-

g∏oÊci mo˝e byç radosne i ciekawe,

sprzyjajàce integracji mieszkaƒ-

ców.

� Beata Wilk

NIEPODLEGŁOÂCIOWE ÊwiNIEPODLEGŁOÂCIOWE Êwi
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SIATKARKI na podium
Dziewcz´ta z Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym
zaj´ły II miejsce
w NiepodległoÊciowym
Turnieju Piłki Siatkowej
Gimnazjalistek w Serocku.

T
urniej w Serocku rozegrano

7 listopada. Nasze dziewcz´ta

zaj´∏y II miejsce przegrywajàc

z faworytem turnieju Gimnazjum

Nr 4 w Legionowie 3:0. Natomiast

w walce o II miejsce pokona∏y

Gimnazjum w Serocku 3:0.

Sk∏ad dru˝yny: Aleksandra Króli-

kowska – kapitan dru˝yny, Kamila

Kombor, Ada Gawroƒska, Aleksan-

dra Rasiƒska, Ilona Nagraba, Zuzan-

na Stala, Paulina Banaszek, Micha-

lina Jaszczur, Aleksandra Krzywaƒ-

ska, Magdalena Faron, Aleksandra

Czy˝. Trenerem dru˝yny jest Da-

riusz PieÊniak. � UKS „D´bina”

Ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w tym

fantastycznym sportowym przedsi´-

wzi´ciu by∏o tak wielu, ˝e organiza-

tor zosta∏ zmuszony do zamkni´cia

listy uczestników ju˝ w drugiej do-

bie od jej uruchomienia. Jest to naj-

lepszy dowód na to, i˝ rzesza biega-

czy stale roÊnie. 

Dystans 10 km pokona∏o po-

nad 8500 osób. Âmia∏o mo˝na po-

wiedzieç, ̋ e tym razem udzia∏ w bie-

gu wzi´li najszybsi i najlepiej zorga-

nizowani biegowi zapaleƒcy. 

WÊród nich, jako jedna z nielicz-

nych reprezentantek naszej gminy,

znalaz∏a si´ uczennica klasy II D

(sportowej) Gimnazjum im. Bohate-

rów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, Nico-

letta Marra. M∏oda sportsmenka po-

kona∏a ten dystans w doskona∏ym

czasie 58 min. i 12 sek., poprawia-

jàc swój poprzedni czas na identycz-

nym dystansie z tegorocznego RUN

Warszaw o prawie 2 minuty.

„Jestem bardzo szcz´Êliwa, to

wspania∏e prze˝ycie biec ulicami

Warszawy w taki Êwiàteczny dzieƒ”

– powiedzia∏a Nicoletta po biegu.

„Niesamowita, bia∏o-czerwona wst´-

ga ludzka na d∏ugo pozostanie w mo-

jej pami´ci”. � BW

W dniu Âwi´ta Narodowego 11 listopada o godz. 11.11 przy wspaniałej słonecznej pogodzie, ruszył
w Warszawie 24 Bieg NiepodległoÊci. Wzi´li w nim udział równie˝ mieszkaƒcy gminy Niepor´t.

15 listopada goÊciem uczniów Szkoły Podstawowej w Niepor´cie była
reprezentantka Polski w windsurfingu, Zofia Klepacka.

BIEG
NiepodległoÊci

ZOFIA Klepacka w Niepor´cie
Zawodniczka jest mistrzynià i dwu-

krotnà wicemistrzynià Êwiata w olim-

pijskiej klasie RS:X, bràzowà meda-

listkà XXX letnich Igrzysk Olimpij-

skich w Londynie. Czterokrotnie

by∏a mistrzynià Êwiata w kategorii ju-

niorek oraz m∏odzie˝owej. Zdoby∏a

z∏oty medal mistrzostw Êwiata senio-

rów w Portugalii w 2007 r. i srebrne

w 2011 r. oraz 2012 r. 

Podczas spotkania z uczniami opo-

wiedzia∏a o swojej przygodzie

z windsurfingiem, codziennych tre-

ningach oraz o licznych podró˝ach

po Êwiecie, a tak˝e o dzia∏alnoÊci cha-

rytatywnej: licytacji – na rzecz cho-

rej na mukowiscydoz´ Zuzi – bràzo-

wego medalu olimpijskiego oraz

o dzia∏alnoÊci Fundacji Hej Przygo-

do, którà za∏o˝y∏a wspólnie z raperem

Pono. 

To ju˝ po raz kolejny z ideà propa-

gowania sportu wÊród najm∏odszych

do szko∏y przyby∏ sportowiec naj-

wi´kszego formatu. Podobnie jak

wczeÊniej Mateusz Kusznierewicz,

Wojtek Brzozowski czy Katarzyna

Szotyƒska, tym razem Zofia Klepac-

ka ch´tnie opowiada∏a o swojej przy-

godzie ze sportem, cierpliwie odpo-

wiada∏a na pytania uczniów i rozda-

wa∏a autografy, zaszczepiajàc tym

samym wÊród najm∏odszych swà pa-

sj´ i zami∏owanie do sportu. 

Warto podkreÊliç, ˝e zawodniczka

spotka∏a si´ z uczniami szko∏y ju˝

po raz drugi – wczeÊniej odwiedzi∏a

dzieci w 2009 r. � I.Kopka

Jeszcze do 30 listopada trwa głosowanie internautów na szkoły bioràce udział w Hulakonkursie 
„Nasza szkoła na Marsie”. Głosujmy na szkoł´ w Józefowie i fantastycznà prac´ plastycznà jej uczniów!

Na zaj´ciach w Êwietlicy szkolnej

dzieci przy pomocy opiekunów wyko-

na∏y wspania∏à prac´ na konkurs or-

ganizowany przez Hulakula – naj-

wi´ksze w Warszawie centrum roz-

rywki. Jest to czerwona planeta

w kszta∏cie kuli, na której znajdujà si´

kosmiczne sale lekcyjne, gabinet Pa-

ni Marsdyrektor, kosmiczne drzewa,

roboty, kosmici i pojazdy. Wokó∏ pla-

nety krà˝y Marsbus, a nad nià widaç

fragment kosmosu. Do wygrania sà

cenne nagrody i darmowa zabawa

w Hulakula.

Szko∏a jak dotàd prowadzi w g∏oso-

waniu, ale wszystko mo˝e si´ zdarzyç

i liczy si´ KA˚DY g∏os! Mo˝na go

oddaç na stronie – http://www.hula-

konkurs.pl/zaglosuj,x. 

Szko∏a liczy na naszà pomoc! � BW

ZAGŁOSUJ na SP 
im. W. Chotomskiej w Józefowie!
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Wracajàc z rodzinnego wyjazdu na rekonstrukcj´ walk Zgrupowania Armii Krajowej
„Kampinos” w Lipkowie,  przejazdem wstàpiliÊmy na cmentarz wojenny w Laskach. 

C
mentarz ten jest po∏o˝ony

na wzgórzu i dlatego dobrze wi-

doczny z pobliskiej drogi. Spo-

czywa na nim blisko 800 ˝o∏nierzy

z Armii „Pomorze” i „Poznaƒ”, pole-

g∏ych we wrzeÊniu 1939 roku w czasie

przebijania si´ przez niemieckie pozy-

cje blokujàce w kierunku Warszawy.

Majàc jeszcze w uszach wrzaw´

i zgie∏k rekonstrukcji, nagle znalaz∏em

si´ w miejscu spokoju i ciszy, gdzie

w otoczeniu wysokich drzew le˝à

w równych szeregach krzy˝y na zbo-

czu u∏ani i strzelcy polegli w obronie

Ojczyzny. To krótkie wydarzenie

zwróci∏o mojà uwag´ na nasze okolicz-

ne cmentarze wojenne i w dniu 1 listo-

pada tego roku odwiedzi∏em te najbli-

˝ej po∏o˝one. By∏em na cmentarzu

w Radzyminie, gdzie sà pochowani

w wojennych kwaterach ˝o∏nierze

z wojny 1920 roku, polegli w walkach

m.in. na terenie Niepor´tu i Wólki Ra-

dzymiƒskiej. Le˝à w bezimiennych

mogi∏ach ˝o∏nierze polegli w 1939 ro-

ku oraz lotnicy z zestrzelonych w oko-

licach Radzymina w dniu 7 wrze-

Ênia 1939 roku trzech polskich „¸osi”,

upami´tnieni okolicznoÊciowà tablicà

na Êcianie cmentarnej kaplicy. W dal-

szej w´drówce po nekropoliach dotar-

∏em na cmentarz wojenny w Wielisze-

wie, gdzie spoczywa 300 ̋ o∏nierzy pol-

skich poleg∏ych w walkach

na nadnarwiaƒskich przyczó∏kach we

wrzeÊniu 1939 roku. Sà tam pochowa-

ni równie˝ polegli w walkach na tere-

nie Bia∏obrzegów, Beniaminowa i Ry-

ni ̋ o∏nierze z 20 Dywizji Piechoty oraz

Batalionów Obrony Narodowej. Potem

ju˝ w wieczornej atmosferze zatrzyma-

∏em si´ przed kwaterà wojennà pole-

g∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej

na cmentarzu parafialnym w Niepor´-

cie. Przechodzàc po niepor´ckim

cmentarzu stara∏em si´ odnajdowaç

najstarsze nagrobki, których jest ju˝

chyba coraz mniej. Na wszystkich

cmentarzach kwatery wojenne sà co-

rocznie porzàdkowane i palà si´

na nich znicze, co Êwiadczy o nas, ˝e

pami´tamy o tych co oddali ˝ycie

w obronie Ojczyzny na ró˝nych fron-

tach dzia∏aƒ wojennych. ˚o∏nierze sà

cz´sto pochowani w zbiorowych, bez-

imiennych mogi∏ach, a ich bliscy

gdzieÊ daleko nawet nie znajà miejsca

ich pochówku, aby zapaliç Êwiat∏o pa-

mi´ci na grobie.

„Âpij kolego, twarde ∏o˝e. Zobaczym

si´ jutro mo˝e. Âpij kolego, bo na woj-

nie, tylko w grobie jest spokojnie. Âpij

kolego w ciemnym grobie Niech si´

Polska przyÊni tobie.”* 

Jest jednak ten znak naszej patrio-

tycznej i ludzkiej pami´ci, który powo-

duje, ˝e sà zawsze osoby które pami´-

tajà i r´ce, które ten ogieƒ pami´ci rok-

rocznie zapalajà… � Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t
*Fragment piosenki „Jak to na wojence ∏adnie”

LISTOPAD – miesiàc historycznych
rocznic, pami´ci i zadumy…

Cmentarz parafialny w Niepor´cie – kwatera poleg∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej (fot. autora)

Cmentarz wojenny w Wieliszewie – kwatera poleg∏ych 
˝o∏nierzy wrzeÊnia 1939 roku (fot. autora)

Cmentarz wojenny w Laskach – mogi∏y poleg∏ych u∏anów z 17 Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich (fot. autora)
Cmentarz wojenny w Radzyminie – kwatera poleg∏ych Kaniowczyków z 28 PSK
(fot. autora)

Cmentarz wojenny w Radzyminie – tablica pamiàtkowa lotników
zestrzelonych „¸osi” (fot. autora)




