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SPORTOWY PROGRAM 
Âwi´ta Gminy

w skrócie

B
atalia o pieniàdze toczy si´

od 2010 roku. Gmina Nie-

por´t w partnerstwie

z Gminà Serock zg∏osi∏y wów-

czas wspólnie projekt budowy

kanalizacji sanitarnej, w ramach

dokoƒczenia opaski wokó∏ Zale-

wu Zegrzyƒskiego, na list´ klu-

czowych projektów na Mazow-

szu przeznaczonych do dofinan-

sowania ze Êrodków Unii

Europejskiej. 

Wspólne z∏o˝enie wniosku

zwi´ksza∏o szans´ na uzyskanie

dofinansowania. 

Po 3 latach, w kwietniu 2013

projekt znalaz∏ si´ na liÊcie og∏o-

szonej przez Zarzàd Wojewódz-

twa. Nast´pnie Gmina Niepor´t

jako Lider projektu oraz Gmina

Serock jako Partner projektu z∏o-

˝y∏y wniosek w∏aÊciwy w ra-

mach Indykatywnego Wykazu

Indywidualnych Projektów Klu-

czowych dla Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego 2007-2013,

wspó∏finansowanego z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego. 

Koszty kwalifikowane projek-

tu Gminy Niepor´t wynoszà

20 mln 250 tys. z∏, dofinansowa-

nie wyniesie ok. 80%. Realizacja

roz∏o˝ona jest na lata 2013-2015. 

Zaplanowana zosta∏a budowa

kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjno-t∏ocznej na odcinku Bia∏o-

brzegi-Rynia, w ulicy Wczaso-

wej w Bia∏obrzegach oraz w ul.

Spacerowej, G∏ównej, Polnej

i Radzymiƒskiej w Ryni. ̧ àczna

d∏ugoÊç kana∏ów wyniesie pra-

wie 8 kilometrów.

W Bia∏obrzegach, w ul. Woj-

ska Polskiego i Pla˝owej, zapla-

nowano kanalizacj´ grawitacyj-

no-t∏ocznà w systemie z jednà

przepompownià Êcieków na ka-

nale ulicznym wraz z odprowa-

dzeniem Êcieków do istniejàcej

studni rewizyjnej. D∏ugoÊç sieci

kanalizacyjnej w ul. Wojska Pol-

skiego to 420 mb, w ul. Pla˝o-

wej 429 mb. Inwestycja w Bia-

∏obrzegach jest ju˝ w trakcie re-

alizacji. 

W najbli˝szym czasie og∏oszo-

ny zostanie przetarg na budow´

kanalizacji do Ryni.

� Beata Wilk

POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Ko-

misji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

w Niepor´cie w czerwcu 2013 r. Punkt Kon-
sultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):

• 4 czerwca 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 11 czerwca 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska
• 18 czerwca 2013 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 25 czerwca 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak.
Spotkania Komisji w miesiàcu czerwcu 2013 r.: Urzàd Gmi-
ny Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 11 i 25 czerw-
ca 2013 r. od godz. 16.00

Sukcesem zakoƒczyły si´ starania Gminy Niepor´t o uzyskanie dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej
z Białobrzegów do Ryni. Inwestycja za 20 milionów złotych b´dzie w 80% dofinansowana ze Êrodków unijnych. 

Po ostatniej inwestycji

– budowie kanalizacji

i wodociàgu w ulicy

Jana Kazimierza

w Niepor´cie, zrealizowanej w ramach

budowy opaski sanitarnej wokó∏ Jeziora

Zegrzyƒskiego, na którà uzyskaliÊmy do-

finansowanie ze Êrodków unijnych w wy-

sokoÊci prawie 5 mln z∏ – przyst´pujemy

do zakoƒczenia uzbrajania w kanalizacj´

sanitarnà ostatniego obszaru gminy, po-

∏o˝onego wzd∏u˝ wybrze˝a jeziora. Przy-

pomn´, ˝e o tym projekcie mówi si´ od 15

lat. Na poczàtku by∏a to inwestycja finan-

sowana z bud˝etu paƒstwa, potem prze-

sz∏a do zadaƒ sejmiku wojewódzkiego.

Wzd∏u˝ wschodniego wybrze˝a jeziora,

miedzy Niepor´tem a Rynià, znajdujà si´

liczne oÊrodki konferencyjno-wypoczyn-

kowe, jest zabudowa mieszkaniowa. Ist-

niejàce szamba stanowià potencjalne za-

gro˝enie dla Êrodowiska, dlatego tak

wa˝ne jest dla nas zamkni´cie opaski ka-

nalizacyjnej. Inwestycja zakoƒczy,

w podstawowym zakresie, uzbrajanie in-

frastruktury technicznej wokó∏ jeziora

i mo˝na powiedzieç, ˝e jest prezentem

z okazji 50-lecia jego istnienia. W zna-

czàcy sposób przyczyni si´ do zachowa-

nia czystoÊci zbiornika, a nie zapominaj-

my, ̋ e dla cz´Êci mieszkaƒców stolicy jest

to êród∏o wody pitnej. Oznacza to równie˝

lepsze warunki do uprawiania sportów

wodnych, do szeroko rozumianego wypo-

czynku i rekreacji dla wszystkich sp´dza-

jàcych tu czas. Skanalizowanie terenu

oznacza nowe perspektywy rozwoju dla

ca∏ej gminy Niepor´t. 

Mamy olbrzymià satysfakcj´, ja, Rada

Gminy, pracownicy urz´du, ˝e nasze wie-

loletnie wysi∏ki zakoƒczy∏y si´ sukcesem.

Inwestycja zosta∏a zaliczona do kluczo-

wych dla województwa mazowieckiego,

równie˝ kwota 20 milionów z∏otych

Êwiadczy o jej randze. D∏ugo byliÊmy

na pierwszym miejscu listy rezerwowej,

ale po naszych usilnych staraniach wnio-

sek przeniesiony zosta∏ na list´ podstawo-

wà. Mo˝emy byç dumni, ˝e pozyskaliÊmy

kolejne Êrodki unijne, które w 80% pokry-

jà koszty inwestycji. Zawsze podkreÊlam,

˝e budowa kanalizacji przez naszà gmi-

n´ jest mo˝liwa tylko przy udziale Êrod-

ków unijnych. 

INWESTYCJA za 20 milionów złotychINWESTYCJA za 20 milionów złotych

Gmina w trybie pilnym zobowiàzana jest do remontu
dwóch zatok autobusowych. W zwiàzku ze złym stanem
ich nawierzchni ZTM zagroził, ˝e autobusy nie b´dà si´
tam zatrzymywaç. 

PILNA przebudowa 
zatok autobusowych

Sprawa dotyczy przystanków Alek-

sandrów (w stron´ Warszawy) oraz

Gazownia (w stron´ Niepor´tu).

Przebudowa polega na podniesieniu

wysokoÊci zatoki, zapewnieniu od-

powiednich spadków pod∏u˝nych

i wykonaniu nowej nawierzchni

z kostki. Wykonawcy majà termin

wykonania zadania do 3 czerwca.

� BW

o komentarz poprosiliÊmy
MACIEJA MAZURA Wójta Gminy Niepor´t 
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Wójt Gminy Maciej Mazur
wziàł udział w spotkaniu
Pary Prezydenckiej
z uczestnikami konkursu
„Dobry Klimat dla
Rodziny”. Gala konkursu,
podczas której wr´czono
nagrody laureatom, miała
miejsce 15 maja w Pałacu
Prezydenckim.

GALA konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”

Do udzia∏u w konkursie Para Prezy-

dencka zaprosi∏a gminy i powiaty

z ca∏ej Polski, bo to w∏aÊnie lokal-

ne rozwiàzania sà konkretnà odpo-

wiedzià na aktualne potrzeby rodzin

i odgrywajà kluczowà rol´ w two-

rzeniu dla nich przyjaznego otocze-

nia. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 250

gmin i powiatów z ca∏ej Polski.

Wniosek Gminy Niepor´t, zg∏oszo-

ny w kategorii pierwszej – Inicjaty-

wy mi´dzypokoleniowe, przeszed∏

pozytywnie ocen´ formalnà oraz

merytorycznà. Konkurs „Dobry Kli-

mat dla Rodziny”, który jest inicja-

tywà Pary Prezydenckiej, ma na ce-

lu promowanie najlepszych praktyk

wspierajàcych rodziny, aby mog∏y

staç si´ wzorcem i inspiracjà dla in-

nych samorzàdów. – Bardzo nam

zale˝y na dobrym, szcz´Êliwym

dzieciƒstwie m∏odych Polaków,

na tworzeniu warunków dla odpo-

wiedzialnego i radosnego rodziciel-

stwa – podkreÊlajà Anna i Bronis∏aw

Komorowscy.

� BW

WYRÓ˚NIENIE „Sportowa Gmina 2013”
dla Gminy Niepor´t
Gmina Niepor´t została laureatem konkursu „budujemy Sportowà Polsk´”,
którego organizatorem jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Wyró˝nienie
„Sportowa Gmina” przyznano samorzàdom, które umiej´tnie łàczà budow´
nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji.

K
onkursowi patronujà m.in. Sto-

warzyszenie Architektów Pol-

skich, Polski Zwiàzek Pi∏ki

No˝nej i Centralny OÊrodek Sportu.

Wyró˝nienia przyznawane sà w celu

promocji gmin, które w sposób szcze-

gólny zaanga˝owane sà w rozwój

sportu i rekreacji oraz inwestujà w no-

woczesnà infrastruktur´ sportowà.

Komisja konkursowa ocenia∏a m.in.

stan bazy sportowej i rekreacyjnej

w gminie, nak∏ady na infrastruktur´

sportowà, planowane inwestycje spor-

towe, nak∏ady gminy na sport po-

wszechny, w szczególnoÊci sport dzie-

ci i m∏odzie˝y, a tak˝e dzia∏ania gmi-

ny na rzecz popularyzacji aktywnych

form rekreacji wÊród mieszkaƒców. 

Wyró˝nienie dla Gminy Niepor´t

odebra∏ Wójt Gminy Maciej Mazur

podczas „Gali Sportowa Gmina 2013”

w Polskim Komitecie Olimpijskim

w Warszawie.

� BW

OÊrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Allianz w Ryni wi´kszoÊci z nas kojarzy si´ prawie
wyłàcznie ze szkoleniami i czysto biznesowymi spotkaniami. Niektórzy jednak wiedzà, ˝e to
miejsce posiada wiele atutów, które czynià go równie atrakcyjnym dla indywidualnych goÊci.
Jednà z atrakcji, która pojawiła si´ w tym roku jest nowy pomost.

OÊrodek stale si´ rozwija i rozbudo-

wuje swoje us∏ugi, co sprawia, ̋ e zy-

ska∏ ju˝ sta∏ych bywalców, którzy lu-

bià tu sp´dzaç weekendy. W tym ro-

ku odda∏ do u˝ytku nowy, d∏ugi

pomost, przy którym mo˝na przycu-

mowaç kilka ∏odzi. 

W pobli˝u pomostu znajduje si´

nowo otwarta grillownia. Z jej zada-

szonego tarasu rozciàga si´ pi´kny

widok na wod´. 

A warto w tym miejscu przybiç

do brzegu lub zatrzymaç si´ podczas

spaceru. W ofercie oÊrodka znajdzie-

my wiele propozycji na weekend

atrakcyjnych zarówno dla tych, któ-

rzy lubià aktywny wypoczynek, jak

i dla tych, którzy preferujà relaks.

Sympatyczna obs∏uga oÊrodka mo˝e

nam te˝ pomóc w organizacji impre-

zy okolicznoÊciowej w gronie ro-

dzinnym. �

NOWY pomost nad Jeziorem Zegrzyƒskim

Umo˝liwia on szybkie otrzymywanie

informacji o niebezpieczeƒstwach

zwiàzanych ze zmianà warunków po-

godowych, sytuacjach kryzysowych

zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu miesz-

kaƒców, a tak˝e informacji o wa˝nych

wydarzeniach z ˝ycia gminy. Serwis

jest wolny od treÊci reklamowych

i s∏u˝y tylko do komunikacji Gminy

z Mieszkaƒcami.

Jak si´ zarejestrowaç, aby otrzymy-
waç bezp∏atne informacje z Serwisu
SMS
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na numer

503 340 503 wpisujàc w treÊci

wiadomoÊci kod rejestrujàcy wybra-

ny z poni˝szej tabeli. *

2. Po wys∏aniu wiadomoÊci z kodem

rejestracyjnym otrzymasz wiado-

moÊç SMS z potwierdzeniem reje-

stracji w wybranym serwisie.

3. Rejestracja do ka˝dego Serwisu in-

formacyjnego wymaga wys∏ania

wiadomoÊci SMS. *

Wyrejestrowanie si´ z Serwisu SMS
Gminy Niepor´t
Ponowne wys∏anie wiadomoÊci z tym

samym kodem rejestracyjnym powo-

duje wyrejestrowanie si´ z danego Ser-

wisu SMS. *

* koszt wys∏ania pojedynczej wiadomoÊci, jest

zgodny z planem taryfowym danego operatora. 

SERWIS INFORMACYJNY KOD REJESTRUJÑCY 

BEZPIECZE¡STWO – przesyłane b´dà informacje 
zwiàzane ze zmianà warunków pogodowych, 
awariach, utrudnieniach w ruchu, a przede wszystkim 
sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu.

nieporet01

INFORMACJE – przesyłane b´dà informacje 
o wydarzeniach m.in. imprezach kulturalnych, 
festynach, Êwi´cie gminy, a tak˝e informacje urz´dowe.

nieporet02

Przypominamy o mo˝liwoÊci 
zarejestrowania si´ w bezpłatnym serwisie
informacyjnym SMS Gminy Niepor´t. 

BEZPŁATNY Serwis SMS
Gminy Niepor´t

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL
16 czerwca, o godzinie 19.00 w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie odb´dzie si´ premiera 
spektaklu muzycznego „PCHŁA SZACHRAJKA”,
na który serdecznie zaprasza zespół „Pchlary”.

fot: foto.kprp.pl

GMINNE przetargi:
� Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg

i wybrany wykonawca moderni-

zacji budynku szko∏y w Bia∏o-

brzegach. Prace zrealizuje firma

FACIT z Wieniawy, za kwot´

42 tys. z∏otych.

Zakres prac obejmuje wymian´

pod∏ogi korytarza na parterze bu-

dynku, którà zastàpi wyk∏adzina

typu tarket. Prace realizowane

b´dà w okresie wakacyjnym.

� Og∏oszony zosta∏ przetarg na do-

cieplenie styropianem elewacji

budynku Gminnego Przedszkola

w Niepor´cie oraz po∏o˝enie tyn-

ku strukturalnego. Prace b´dà re-

alizowane w okresie wakacyjnym.

Otwarcie ofert nastàpi 17 czerw-

ca 2013 roku.

� BW

fot: Polski Klub Infrastruktury Sportowej
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W zwiàzku ze zmianami „Êmieciowymi”
jakie zacznà obowiàzywaç od 1 lipca 2013 r.
przedstawiamy informator jak prawidłowo
segregowaç odpady komunalne.

pojemnik lub worek
w kolorze niebieskim
z napisem „PAPIER”

MO˚NA WRZUCAå
ZABRANIA SI¢
WRZUCAå

mi´dzy innymi: ksià˝ki w mi´kkich
okładkach (twarde nale˝y usunàç),

zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty,
papier bez fragmentów foliowych lub
metalowych, tektur´, torby i kartony

papierowe, kartony poci´te na mniejsze
kawałki, czyste arkusze tektury falistej,
papierowe dokumenty i dokumentacj´

(po zniszczeniu ich w niszczarce),
papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy

papierowej do jajek itp.

mi´dzy innymi: zabrudzonego, tłustego lub
wilgotnego papieru lub tektury, tektury i papieru

z dodatkami folii czy aluminium, papieru termicznego lub
faksowego, kalek technicznych i papieru przebitkowego
(rachunki, faktury), paragonów, papieru do pieczenia,
papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych),
ksià˝ek w twardych oprawach, opakowaƒ
wielomateriałowych np. kartony po mleku, sokach itp.,
papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, worków
po cemencie, pieluch jednorazowych, podpasek
i artykułów higienicznych, opakowaƒ z zawartoÊcià, np.
˝ywnoÊcià, wapnem, czy cementem itp.

mi´dzy innymi: butelki i szklane
opakowania po ró˝nego typu
napojach i ˝ywnoÊci, szklane

opakowania po kosmetykach,
słoiki, inne opakowania szklane

itp.

mi´dzy innymi: luster, naczyƒ ˝aroodpornych,
szklanek, talerzy, ceramiki, kryształów, lamp,
doniczek, porcelany, bombek i ozdób
choinkowych, zniczy, kapsli, zatyczek i zakr´tek, figurek
np. z gliny, szkła, porcelany itp., glazury, terakoty, szkła
okularowego (soczewek), szklanych opakowaƒ
po lekarstwach, Êrodkach farmaceutycznych i chemicznych
z pozostałoÊciami zawartoÊci, szkła laboratoryjnego,
termometrów, rt´ciówek, strzykawek, szkła budowlanego
(np. szyb okiennych, szkła zbrojonego), szyb
samochodowych, ˝arówek, Êwietlówek, lamp
fluorescencyjnych i rt´ciowych, reflektorów, ekranów,
lamp telewizyjnych, itp.

szkło – pojemnik lub worek w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”

mi´dzy innymi: puste butelki
plastikowe po napojach, puste

opakowania po kosmetykach, chemii
gospodarczej i Êrodkach czystoÊci, czyste

torebki (worki) plastikowe, puste karnistry
plastikowe, plastikowe opakowania

po ˝ywnoÊci (kubki po jogurtach, kefirach,
koszyczki po owocach itp.), plastikowe zakr´tki,
pojemniki i opakowania oznaczone symbolami

PET, HDPE, PE, PP, czyste puszki po napojach
i konserwach, drobny złom ˝elazny i z metali

kolorowych (bez dodatków np. plastiku), folie
aluminiowe, zakr´tki metalowe, kapsle,

nakr´tki ze słoików, odpady wielomateriałowe
np. kartony po mleku czy sokach. opakowania
po zupkach, opakowania po przyprawach itp.

mi´dzy innymi: tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego, opakowaƒ

po Êrodkach ochrony roÊlin np. nawozach, Êrodkach
owado- i chwastobójczych itp., olejach silnikowych,
smarach, farbach, płynach chłodniczych, lakierach
i innych chemikaliach, opakowaƒ po wyrobach
garma˝eryjnych, zabawek, klisz fotograficznych,
plastikowych wyrobów technicznych, mokrych foli,
opakowaƒ po lakierach, farbach, areozolach, cz´Êci
silników, cz´Êci samochodowych, kabli, baterii i innych
substancji niebezpiecznych, pieluch jednorazowych,
podpasek, tworzyw piankowych, styropianu, papy,
wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu,
azbestu, odpadów tekstylnych (np. poduszek, ubraƒ,
poÊcieli itp.) itp.

mi´dzy innymi: resztki
˝ywnoÊci,

przeterminowanà
˝ywnoÊç, owoce i warzywa oraz

obierki z owoców i warzyw
(z wyjàtkiem grejpfrutów), fusy

po kawie i herbacie, skorupki jaj,
skoszonà traw´, liÊcie, drobne

gał´zie, trociny, sznury i liny
z materiałów naturalnych itp.

mi´dzy innymi: zepsutej
˝ywnoÊci, resztek mi´s,
koÊci, piasku, kamieni,
bardzo tłustych i mocno solonych
resztek jedzenia, resztek jedzenia
w płynie, resztek grejpfruta (niszczy
flor´ bakteryjnà), odchodów
zwierz´cych, piasku dla kota,
popiołu z kominka lub pieca,
papierosów i petów itp.

odpady ulegajàce biodegradacji lub odpady zielone (ogrodowe) – pojemnik lub worek w kolorze bràzowym
z napisem „BIO” lub „Bioodpady” itp.

(do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegajàcych biodegradacji lub zielonych tzw. ogrodowych dopuszcza si´ mo˝liwoÊç stosowania ró˝nych rodzajów worków,
nie muszà byç koniecznie w kolorze bràzowym, ale nie mogà byç to kolory, które sà przeznaczone do segregacji w/w odpadów)

Selektywnà zbiórk´ odpadów komunalnych nale˝y prowadziç według
nast´pujàcych zasad:
• wrzucaç odpady do pojemnika lub worka zgodnie z ich przeznaczeniem;
• przed wrzuceniem odpadu komunalnego do pojemnika lub worka nale-

˝y zmniejszyç jego obj´toÊç np. poprzez zgniecenie, zło˝enie itp.;
• wrzucaç do pojemnika lub worka czyste opakowania np. wypłukane z resz-

tek pokarmu, kosmetyków czy Êrodków czystoÊci itp.;
• usuwaç z odpadów komunalnych, za wyjàtkiem opakowaƒ wielomate-

riałowych: zszywki, kapsle, nakr´tki, papierowe, metalowe lub plastiko-
we cz´Êci opakowaƒ czy innych odpadów, wg zasady: papier do papie-
ru, metal do metalu, tworzywo sztuczne (plastik) do tworzywa sztuczne-
go (plastiku) itp.;

• nie tłuc szkła przed wrzuceniem go do worka.
WA˚NE!
• Worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi nale˝y w termi-

nie odbioru (zgodnie z harmonogramem) wystawiaç poza terenem nie-
ruchomoÊci np. ustawiaç przy furtce, w altanach zewn´trznych (na ze-
wnàtrz, tak by było je widaç), nie póêniej ni˝ do godz. 7.00 (rano).
Przy odbiorze ww. odpadów firma zostawi nowe worki na kolejny mie-
siàc. Worki b´dzie mo˝na otrzymaç równie˝ w siedzibie Urz´du Gminy.

• W zabudowie jednorodzinnej (np. domy jednorodzinne) worki z selek-
tywnie zebranymi opadami komunalnymi odbierane b´dà raz w mie-
siàcu, natomiast w zabudowie wielorodzinnej (np. bloki) pojemniki (np.
zestawy recyklingowe) opró˝niane b´dà nie rzadziej ni˝ dwa razy w mie-
siàcu.

• Odpady komunalne ulegajàce biodegradacji i odpady zielone (trawa,
liÊcie itp.), zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej
odbierane b´dà w workach cztery razy w roku, natomiast odpady wiel-
kogabarytowe oraz zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny odbie-
rane b´dà dwa razy w roku – zgodnie z harmonogramem.

WA˚NE!
• Od 1 lipca na terenie Gminy Niepor´t b´dzie funkcjonowaç tylko je-

den punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych pochodzà-
cych z gospodarstw domowych, zlokalizowany przy ul. Małoł´ckiej 62
w Niepor´cie.
Do punktu mo˝na przywoziç:

– odpady zielone (ogrodowe),
– tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe (kartony po so-

kach, mleku itp.) i metale,
– szkło,
– papier,
– meble i odpady wielkogabarytowe,
– zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
– odpady budowlane i remontowe (pochodzàce z drobnych remontów pro-

wadzonych w gospodarstwach domowych),
– zu˝yte opony (pochodzàce z gospodarstw domowych od samochodów

osobowych ew. ciàgników).
• Ponadto informuje si´, ˝e od 1 lipca 2013 r. punkty zlokalizowane

w Woli Aleksandra i Michałów-Grabina nie b´dà funkcjonowaç – zo-
stanà zlikwidowane.

• Odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, kwasy, lampy fluorescencyj-
ne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie, akumulatory itp. mo˝na b´dzie
dostarczaç do mobilnego punktu selektywnej zbiórki dwa razy w roku
zgodnie z harmonogramem.

• Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany do Paƒstwa wia-
domoÊci przed 1 lipca br.

• Przeterminowane lub zb´dne leki mo˝na wrzucaç do pojemników usta-
wionych w OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie.

• Zu˝yte i przeterminowane baterie i akumulatory mo˝na wrzucaç
do specjalnych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady, roz-
stawionych na terenie gminy Niepor´t np. w szkołach i przedszkolach,
w OÊrodku Zdrowia, w oÊrodkach TPD, w oÊrodkach kultury, sklepach,
w siedzibie Urz´du Gminy itd.

• Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów komunalnych pozwoli
Gminie na osiàgni´cie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku su-
rowców wtórnych oraz odpowiednich poziomów ograniczenia iloÊci od-
padów komunalnych ulegajàcych biodegradacji, w tym odpadów zielo-
nych (ogrodowych) składowanych na składowiskach – dzi´ki czemu nie
b´dziemy płaciç kar pieni´˝nych. Odzyskiwanie surowców wtórnych, to
tak˝e aktywne działanie na rzecz ochrony Êrodowiska w którym ̋ yjemy.

DBAJMY WSPÓLNIE O ÂRODOWISKO I PROWADèMY PRAWIDŁOWÑ SEGREGACJ¢ ODPADÓW

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. nr. 26 (II pi´tro) i pod nr. tel. (22) 767 04 47, jak równie˝ podawane b´dà na stronie internetowej www.nieporet.pl
Milena Lisowska

PORADNIK PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

tworzywa sztuczne (plastik), metal i opakowania wielomateriałowe 
– pojemnik lub worek w kolorze ˝ółtym z napisem „PLASTIK”:
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Przeznaczono do sprzeda˝y dzia∏k´ nr ewid. 914/5 po-
∏o˝onà w Niepor´cie przy rondzie Jana Paw-
∏a II o pow. 0, 3592 ha. Zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego nieruchomoÊç po∏o-

˝ona jest na terenie obs∏ugi komunikacji samochodowej.

NieruchomoÊç ma kszta∏t zbli˝ony do trapezu i jest dzia∏-

kà niezabudowanà i niezagospodarowanà w cz´Êci po-

roÊni´tà drzewami. Przez nieruchomoÊç przebiegajà li-

nie energetyczne. Nie wyklucza si´ te˝ przebiegu przez

nieruchomoÊç innych urzàdzeƒ infrastruktury technicz-

nej nie wykazanych w og∏oszeniu o przetargu oraz nie

wykazanych na mapie sytuacyjno-wysokoÊciowej, któ-

rà mo˝na uzyskaç w Powiatowym OÊrodku Dokumen-

tacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie. 

Cena wywo∏awcza – 681 420 z∏ brutto, w tym 23%
VAT.
Wadium w wysokoÊci – 68 000 z∏ nale˝y wnieÊç w for-

mie pieniàdza – z oznaczeniem nieruchomoÊci, której

dotyczy – przelewem lub wp∏ata – na rachunek banko-

wy Gminy Niepor´t, prowadzony w Banku Spó∏dziel-

czym w Legionowie o/ Niepor´t 

Nr 52 8013 1029 2003 0003 7415 0002 w taki sposób,

aby najpóêniej w dniu 22 lipca 2013 r. wadium znaj-

dowa∏o si´ na rachunku bankowym Gminy Niepor´t.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 26 lipca 2013 r. o godzi-

nie 11.00 w sali konferencyjnej w budynku Urz´du
Gminy Niepor´t – II p., adres: Plac WolnoÊci 1,
05-126 Niepor´t. 

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O SPRZEDA˚Y DZIAŁKI

23 maja w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyła si´ XLI sesja Rady Gminy Niepor´t. 

O
bradom przewodniczy∏ Eugeniusz Woêniakowski

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t. Podczas

obrad radni przyj´li m.in. nast´pujàce uchwa∏y

(pe∏na treÊç uchwa∏ dost´pna w BIP– zak∏adka „Uchwa-

∏y Rady”):

– uchwa∏à Nr XLI/47/2013 dokonano niezb´dnych zmian

Uchwa∏y Bud˝etowej Gminy Niepor´t na 2013 rok, wpro-

wadzono m.in. zadanie „Projektowanie, budowa i prze-

budowa peronów przystankowych i zatok autobuso-

wych”. Przebudowa zwiàzana jest z koniecznoÊcià popra-

wy nawierzchni zatok autobusowych: Aleksandrów 01

i Gazownia 02;

– uchwa∏à Nr XLI/50/2013 Rada Gminy zatwierdzi∏a na-

st´pujàce taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod´

i zbiorowe odprowadzanie Êcieków przez przedsi´bior-

stwo wodociàgowo-kanalizacyjne Gminny Zak∏ad Ko-

munalny w Niepor´cie:

• taryf´ za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ przez Gmin-

ny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie za 1 m3 wody do-

starczanej do odbiorców us∏ug – w wysokoÊci 3,06 z∏

netto + obowiàzujàca stawka podatku VAT.

• sta∏e miesi´czne op∏aty abonamentowe w ramach zbio-

rowego zaopatrzenia w wod´ zatwierdzono w w na-

st´pujàcych wysokoÊciach:

1) gospodarstwa domowe rozliczane wg norm zu˝ycia

wody: 1,80 z∏ netto + obowiàzujàca stawka podatku

VAT,

2) gospodarstwa domowe rozliczane wg wskazaƒ wo-

domierza 2,00 z∏ netto + obowiàzujàca stawka podat-

ku VAT,

3) przedsi´biorcy oraz budynki wielolokalowe: 11,00 z∏

netto + obowiàzujàca stawka podatku VAT.

• taryf´ za zbiorowe odprowadzanie Êcieków odbieranych

przez Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie za 1 m3

Êcieków odprowadzonych od odbiorców us∏ug – w wy-

sokoÊci 5,38 z∏ netto + obowiàzujàca stawka podatku

VAT.

Taryfy i op∏aty obowiàzywaç b´dà przez okres jednego

roku od dnia wejÊcia w ˝ycie uchwa∏y t.j. od 1 lipca 2013 r.

do 30 czerwca 2014 r. 

– uchwa∏à Nr XLI/54/2013 okreÊlono nast´pujàcy wykaz

Kàpielisk na terenie Gminy Niepor´t w 2013 roku:

1) Kàpielisko Nr 1 na terenie gminnego obiektu rekre-

acyjno – wypoczynkowego „Dzika Pla˝a” w Niepo-

r´cie ul. Zegrzyƒska 10H. Ustalono sezon kàpielo-

wy na terenie Gminy Niepor´t w okresie od

29 czerwca do 1 wrzeÊnia 2013 roku;

– uchwa∏à Nr XLI/55/2013 dokonano zmian w Regulami-

nie korzystania z gminnego obiektu rekreacyjno-wypo-

czynkowego „Dzika Pla˝a” poprzez dopuszczenie mo˝-

liwoÊci korzystania z grilla na wyznaczonym terenie.

� J. Joƒska

XLI SESJA Rady
Gminy Niepor´t

Operator Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategicznà spółkà nale˝àcà w całoÊci do Skarbu Paƒstwa, odpowiedzialnà
za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. 

Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudowaç ponad 1000 km nowych gazociàgów przesyłowych. Najwa˝niejsze z nich powstanà 
w północno-zachodniej i Êrodkowej Polsce: Szczecin-Lwówek, ÂwinoujÊcie-Szczecin, Szczecin-Gdaƒsk, Rembelszczyzna-Gustorzyn i Gustorzyn-Odolanów. 

G A Z - S Y S T E M S . A .  s p o n s o r u j e :
• Âwi´to Gminy Niepor´t 15.06.2013 r., 

• GAZ-SYSTEM S.A. z Akcjà Lato w Niepor´cie 29.07-23.08.2013
• Dzieƒ Ziemniaka w Stanisławowie Pierwszym 06.10.2013

Operator Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyênie, Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Niepor´t
tel. 22 767 08 01, e-mail: sekretariat.rembelszczyzna@gaz-system.pl 

www.gaz-system.pl

Na terenie gminy, w sàsiedztwie Jeziora Zegrzyƒskiego, powstaje restauracja Mc Donald’s.
Jej budowa jest mo˝liwa dzi´ki wsparciu, jakiego Inwestorowi udzieliła Gmina Niepor´t.
Pomoc przy uzyskaniu niezb´dnych zezwoleƒ, zgoda na korzystanie z gminnej infrastruktury to
tylko niektóre z działaƒ podj´tych przez Gmin´, dzi´ki którym ju˝ w najbli˝szym czasie powstanà
na naszym terenie nowe miejsca pracy dla mieszkaƒców. 

Ceny wody i Êcieków w gminach oÊciennych
MiejscowoÊç woda Êcieki Razem

brutto zł/m3

brutto brutto brutto
1 3 5 6
Warszawa
do 29.06.2013 4,54 6,93 11,47
Radzymin
od 01.05.2013 3,52 7,01 10,53
Legionowo
do 30.06.2013 3,53 6,61 10,14
Jabłonna
od 01.04.2013 3,84 8,01 11,85
Wieliszew
do 31.09.2013 3,29 8,92 12,21
Serock
od 01.04.2013 2,70 6,93 9,63
Zàbki
do 31.08.2013 6,67 8,63 15,30
Marki
do 31.05.2013 3,90 8,62 12,52
Niepor´t
od 01.07.2013 3,30 5,81 9,11
Niepor´t – Êcieki MPWiK
od 01.07.2013 3,30 6,93 10,23
Marki
od 01.06.2013 4,53 10,68 15,21
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W sobot´, 25 maja,
mieszkaƒcy
Stanisławowa Drugiego
i okolicznych
miejscowoÊci
uczestniczyli w
uroczystym otwarciu
boiska sportowego,
które powstało w
bezpoÊrednim
sàsiedztwie OÊrodka
Kultury. Sportowa mapa
gminy wzbogaciła si´ o
kolejne miejsce, które
oferuje doskonałe
warunki do rozwoju
aktywnoÊci fizycznej. 

Boisko, którego budowa kosztowa∏a

bud˝et gminy 212 tys. z∏otych, ma

wymiary 32 m x 18 m. Na p∏ycie

o nawierzchni poliuretanowej wyty-

czone sà boiska do siatkówki, koszy-

kówki i tenisa ziemnego. Zamonto-

wane jest pe∏ne wyposa˝enie sporto-

we – bramki, kosze, siatki. Teren jest

ogrodzony pi∏kochwytami. 

W uroczystoÊci uczestniczyli za-

proszeni goÊcie – wójt Maciej Mazur,

zast´pca wójta Alicja Soko∏owska,

dyrektor GOSIR Andrzej Kula, rad-

ni i so∏tysi. Spotkanie przygotowa∏a

i nad jego przebiegiem czuwa∏a so∏-

tys i jednoczeÊnie kierownik oÊrod-

ka Wies∏awa Bielska. Boisko po-

Êwi´ci∏ ksiàdz proboszcz Tomasz

Chcia∏owski, wyra˝ajàc zadowolenie

z jego powstania oraz nadziej´, ˝e

przez lata b´dzie dobrze s∏u˝y∏

mieszkaƒcom. Po przeci´ciu wst´gi

inauguracyjny mecz siatkówki roze-

gra∏y dwa, dobrze wszystkim znane,

zespo∏y (wokalne) – Józefinki i M∏o-

dzie˝ 50+. Zaci´ta walka zakoƒczy-

∏a si´ remisem 11: 11. GoÊcie obej-

rzeli równie˝ program, jakim oba ze-

spo∏y reprezentowa∏y gminy zrzeszo-

ne w Partnerstwie Zalewu Zegrzyƒ-

skiego podczas II Festiwalu Piosen-

ki Ranczerskiej Wilkowyjce 2013

w Parz´czewie. Zarówno ̋ ywio∏owe

piosenki, jak i humorystyczne skecze

o tematyce nawiàzujàcej do popular-

nego serialu „Ranczo” bardzo podo-

ba∏y si´ widowni. So∏tys Wies∏awa

Bielska otrzyma∏a serdeczne podzi´-

kowania od artystów za integrowanie

Êrodowiska i stworzenie warunków,

w których mieszkaƒcy ch´tnie anga-

˝ujà si´ w dzia∏alnoÊç kulturalnà.

Na zakoƒczenie wieczoru wszyscy

obecni z przyjemnoÊcià skosztowali

tortu w kszta∏cie boiska. � BW

UROCZYSTE otwarcie boiska

26 maja mieszkaƒcy
gminy Êwi´towali Dzieƒ
Matki na jubileuszowym,
piàtym festynie
„Matczyna Niedziela”.

MATCZYNA Niedziela
F

estyn odbywa si´ na terenie

przy koÊciele NMP Wspomo-

˝ycielki Wiernych w Stanis∏a-

wowie Pierwszym. Patronuje mu

Ksiàdz Proboszcz Piotr J´drzejewski,

Wójt Gminy Maciej Mazur, Rada

Gminy oraz So∏tysi wsi: Aleksan-

drów, Izabelin, Niepor´t, Stanis∏a-

wów Pierwszy i Rembelszczyzna.

W przygotowanie wszystkich atrak-

cji zaanga˝owana jest du˝a grupa

osób, wspomagana przez wolontariu-

szy z Gimnazjum. 

W programie, obok wyst´pów wokal-

nych, dominujà konkursy rekreacyjno-

-sportowe, anga˝ujàce ca∏e rodziny. Fe-

styn rozpoczà∏ Festiwal Piosenki Dzie-

ci´cej „Mama w Ogrodzie Ró˝anym”,

w którym wystàpi∏y dzieci ze Szko∏y

Podstawowej w Izabelinie. Dwukrotnie

na scenie zaprezentowa∏ si´ Zespó∏

„Styk Family Band”, którego bluesowy

repertuar gromadzi pod scenà licznych

wielbicieli. 

Program rekreacyjno-sportowy obfi-

towa∏ w liczne atrakcje. W godzinach

rannych w Gimnazjum w Stanis∏awo-

wie Pierwszym rozegrany zosta∏ turniej

minisiatkówki ch∏opców i dziewczàt

o Puchar Wójta Gminy Niepor´t, przy-

gotowany i przeprowadzony przez

UKS „D´bina”, w którym udzia∏ wzi´-

∏o 17 dru˝yn. Du˝ym zainteresowaniem

cieszy∏ si´ turniej tenisa sto∏owego

o Puchar Wójta Gminy Niepor´t, roze-

grany dzi´ki pi´knej pogodzie w plene-

rze. Biegi prze∏ajowe zgromadzi∏y

uczestników kilku kategorii wieko-

wych, a najwi´cej emocji wzbudzi∏a ry-

walizacja rodziców, goràco dopingowa-

nych przez dzieci. Zwyci´zcy otrzyma-

li puchary z ràk Ksi´dza Piotra

J´drzejewskiego oraz Wójta Macieja

Mazura, którzy wszystkim uczestnikom

zawodów wr´czyli te˝ pamiàtkowe

medale. Najm∏odsi uczestnicy zabawy

zbierali punkty w konkurencjach zr´cz-

noÊciowych, które wymieniali na pa-

miàtkowe nagrody – ˝ó∏te daszki z her-

bem gminy i napisem Matczyna Nie-

dziela. Panie, które by∏y g∏ównymi bo-

haterkami Êwi´ta, obdarowane zosta∏y

pi´knymi czerwonymi ró˝ami oraz ser-

decznymi ̋ yczeniami i podzi´kowania-

mi za trud macierzyƒstwa. 

Swoje stoisko na festynie mia∏ Cari-

tas ze Stanis∏awowa Pierwszego, w któ-

rym kolorowe nagrody zach´ca∏y

do wzi´cia udzia∏u w loterii. Radni

i So∏tysi cz´stowali znakomitym ˝ur-

kiem i potrawami z grilla, placki ziem-

niaczane oferowa∏o Ranczo Bena. 

Nie zabrak∏o waty cukrowej, do któ-

rej ustawi∏a si´ d∏uga kolejka. Najm∏od-

si bawili si´ na dmuchanej zje˝d˝alni

i w basenie z pi∏eczkami, mogli te˝ po-

dziwiaç nowy samochód stra˝y po˝ar-

nej wraz z wyposa˝eniem.

By∏o to kolejne, bardzo udane rodzin-

ne Êwi´to, którego uczestnicy wracali

do domów z uÊmiechem na twarzy.

� BWilk
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W ZAWODACH SPORTOWYCH

ROZGRYWANYCH Z OKAZJI
ÂWI¢TA GMINY NIEPOR¢T 2013

Turniej Piłki Siatkowej na pla˝y 
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t

Miejsce: Dzika Pla˝a, Niepor´t ul. Zegrzyƒska,
Uczestnicy: – kategoria młodzie˝owa 

– uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum;
– OPEN;

Szczegółowe informacje na stronie www.nieporet.pl, 

Gminne Spławikowe Zawody W´dkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t

Miejsce: Białobrzegi Gmina Niepor´t 
– staw w´dkarski Koła W´dkarskiego Nr 30 

– obok Jednostki Wojskowej 
Uczestnicy dzieci, młodzie˝ i doroÊli 

w nast´pujàcych kategoriach:
– kadeci (do 10 lat),

– juniorzy (od 11 do 16 lat),
– seniorzy (powy˝ej 16 lat).

Szczegółowe informacje dot. regulaminu na stronie
www.nieporet.pl, 

Regaty Windsurfingowe 
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t

Miejsce: Port Yachtowy w Niepor´cie 
ul. Wojska Polskiego 3 – Szkoła Windsurfingu Lsurf

Uczestnicy: amatorzy 
Szczegółowe informacje dot. regulaminu na stronie

www.nieporet.pl, 

Zawody SUP (na deskach z wiosłem) 
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t

Miejsce: Port Yachtowy w Niepor´cie ul. Wojska
Polskiego 3 – Szkoła Windsurfingu Lsurf

Uczestnicy: 
– gimnazjum/szkoła Êrednia;

– kobiety;
– m´˝czyêni.

Szczegółowe informacje dot. regulaminu na stronie
www.nieporet.pl
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SPOTKANIE z Kapitanem Wyderkà
Zbli˝a si´ sezon wakacyjny, a wi´c czas
odpoczynku, cz´sto nad wodà. W zwiàzku
z tym 16 maja uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. B. Tokaja w Niepor´cie odwiedzili Kapitana
Wyderk´, który w ostatnim czasie stał si´
najbardziej rozpoznawanà wydrà w rejonie
Jeziora Zegrzyƒskiego.

S
potkanie odby∏o si´ w stacji

Wodnego Ochotniczego Po-

gotowia Ratunkowego w Ze-

grzu Po∏udniowym, a prowadzi∏a je,

zaprzyjaêniona z Kapitanem, sier-

˝ant sztabowy Kinga Czerwiƒska

z Komisariatu Rzecznego Policji.

Celem spotkania by∏o przypo-

mnienie uczniom zasad bezpieczne-

go zachowania si´ nad wodà i w wo-

dzie. Dowiedzieli si´ m.in. na czym

polega specyfika pracy w policji,

obejrzeli prezentacj´ o pracy poli-

cjantów wodnych oraz o bezpieczeƒ-

stwie podczas letniego wypoczynku.

Poznali tak˝e podstawowe zasady

ratownictwa, nauczyli si´ prawid∏o-

wo zak∏adaç kamizelki ratunkowe,

a tak˝e zapami´tali wa˝ny nad wo-

dà numer telefonu: 601-100-100,

którego wykorzystanie w sytuacji

zagro˝enia mo˝e uratowaç ˝ycie to-

nàcemu. 

W drugiej cz´Êci zaj´ç uczniowie

obejrzeli ∏odzie policyjne zacumo-

wane przy pomoÊcie. 

Na zakoƒczenie zaj´ç otrzymali

„wyderkowe” komiksy oraz wr´czy-

li Kapitanowi Wyderce dyplom

WZOROWEGO KAPITANA,

w podzi´kowaniu za cennà nauk´

i prac´, jakà wykonuje na co dzieƒ

w trosce o bezpieczeƒstwo innych.

� Karolina Korycka, kl. 5 b,

oprac. Iwona Kopka

Drugie klasy gimnazjum,
pod opiekà swoich
wychowawców, zwiedziły
Gmach Polskiego Radia
w Warszawie.

BYLIÂMY
w radiu
Uczniowie dowiedzieli si´ wielu cie-

kawych informacji o pracy redakto-

rów, pracowników obs∏ugi technicz-

nej, producentów, realizatorów obra-

zu i dêwi´ku. Byli tak˝e Êwiadkami

audycji nadawanej na ˝ywo w studiu

Programu 1. Poznali najwa˝niejsze

wydarzenia zwiàzane z historià rozg∏o-

Êni. Ponadto us∏yszeli o dzia∏alnoÊci

Programów 2 i 4, które znajdujà si´

w tym samym budynku co Program 1.

Przewodnik wycieczki opowiedzia∏

o audycjach nagrywanych w wielu j´-

zykach, które sà emitowane do innych

krajów, a tak˝e zapozna∏ ze specyfikà

pracy w tzw. Newsroom.

M∏odzie˝ zwiedzi∏a równie˝ archi-

wum Polskiego Radia, gdzie znajdujà

si´ wszystkie nagrania zgromadzone

od czasów powstania rozg∏oÊni

do dziÊ. Te najstarsze sà w trakcie

przegrywania z taÊm analogowych

na p∏yty cyfrowe. 

Wycieczka by∏a niesamowitym do-

Êwiadczeniem. Dzi´ki niej drugokla-

siÊci mogli poznaç tajniki pracy w ra-

diu i wzbogaciç dotychczasowà wie-

dz´ zdobytà na lekcjach j´zyka

polskiego.

� Paulina Chraniuk, klasa II b

ZNACZENIE krwi w ˝yciu człowieka
Pod takim hasłem, 15 maja odbyło si´ spotkanie, na którym uczniowie Szkoły Podstawowej
im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie goÊcili panià Renat´ Pałka, kierownika
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Dworze Mazowieckim.
G∏ównym celem spotkania by∏o

propagowanie idei honorowego

krwiodawstwa oraz wzmocnienie

ÊwiadomoÊci spo∏ecznej m∏odego

pokolenia odnoÊnie znaczenia krwi

dla ratowania zdrowia i ˝ycia cz∏o-

wieka. 

Zaj´cia odby∏y si´ w dwóch gru-

pach wiekowych i mia∏y charak-

ter 45 minutowej prelekcji, podczas

których uczniowie zostali zapozna-

ni z zasadami funkcjonowania sys-

temu krwiodawstwa i krwiolecznic-

twa. Pani Renata wyjaÊni∏a równie˝,

czym jest krew, jakie sà jej funkcje

i sk∏adniki. Przedstawi∏a zalety

i przeciwwskazania do oddawania

krwi oraz omówi∏a celowoÊç bycia

honorowym dawcà. UÊwiadomi∏a

dzieciom znaczenie krwi jako, cu-

downego lekarstwa, które ratuje

ludzkie ˝ycie.

Pragniemy, by takie wartoÊci jak

ch´ç niesienia bezinteresownej po-

mocy czy otwartoÊç na potrzeby

innych by∏y bliskie naszym dzie-

ciom, dlatego w przysz∏oÊci b´dzie-

my organizowaç tego rodzaju spo-

tkania, a Pani Renacie Pa∏ka serdecz-

nie dzi´kujemy. � Aneta Sieczka

23 czerwca, o godzinie 17.00
zapraszamy do Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie na tradycyjne sobótkowe spotkanie. 
W programie prezentacja dorobku

artystycznego kilkunastu sekcji

Gminnego OÊrodka Kultury i jego

filii. Wieczór zakoƒczymy puszcza-

niem wianków i paleniem ogniska. 

Serdecznie zach´camy mieszkaƒ-

ców gminy Niepor´t do przygoto-

wania wianka na naszà gminnà SO-

BÓTK¢.

� 

SOBÓTKA w Gminnym 
OÊrodku Kultury
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T
emat ten zainteresowa∏ mnie,

gdy˝ od pewnego czasu zbie-

ram relacje mieszkaƒców

w∏aÊnie o historii Stanis∏awowa

Pierwszego. Dotyczy to w szcze-

gólnoÊci rozwoju osadnictwa nie-

mieckiego na terenie tej wsi i rela-

cji z ludnoÊcià polskà. OpowieÊç

Pana Alojzego wpisuje si´ w∏aÊnie

w obraz Stanis∏awowa Pierwszego

zaraz po opuszczeniu gospodarstw

przez wspomnianych osadników,

czy te˝ jak ich cz´sto nazywano ko-

lonistów niemieckich. Tereny po-

wiatów gostyniƒskiego i p∏ockiego

po zwyci´skiej dla Niemców kam-

panii wrzeÊniowej 1939 roku zosta-

∏y na poczàtku 1940 roku w∏àczo-

ne administracyjnie do III Rzeszy.

Dla mieszkajàcej tam ludnoÊci pol-

skiej oznacza∏o to nakaz opuszcze-

nia posiadanych domów i gospo-

darstw. Los ten nie ominà∏ te˝ ro-

dziny Pana Balcerzaka, w której

obok rodziców byli te˝ starsi dwaj

bracia i siostra. Rodzice mojego

rozmówcy prowadzili du˝e gospo-

darstwo sadownicze. Zima z 1939

na 1940 rok by∏a bardzo sroga i to

w∏aÊnie spowodowa∏o wymarzni´-

cie kilku hektarów drzew w ich sa-

dzie. Od poczàtku 1940 roku w go-

spodarstwie wyci´to du˝o znisz-

czonych przez mróz drzew

owocowych. Rodzeƒstwo Pana

Alojzego jako starsze podlega∏o

przymusowemu obowiàzkowi pra-

cy i dlatego rodzice postanowili

wybudowaç w powsta∏ej w sadzie

du˝ej stercie drewna coÊ w rodza-

ju ziemianki-schronu, w którym ro-

dzeƒstwo ukrywa∏o si´ przed wy-

wiezieniem na roboty. W po∏o-

wie 1940 roku ju˝ by∏o wiadomo,

˝e rozpocz´to wysiedlanie sàsied-

nich wsi i to samo czeka mieszkaƒ-

ców Zdworza, po∏o˝onego malow-

niczo nad Jeziorem Zdworskim.

Dlatego mieszkaƒcy rozpocz´li ju˝

wczeÊniej przygotowanie podr´cz-

nego dobytku, który da si´ zabraç,

gdy przyjdà ich wysiedlaç Niemcy.

Na poczàtku paêdziernika 1940 ro-

ku we wczesnych godzinach poran-

nych do wsi przyjecha∏y podwody

w asyÊcie niemieckich ˝andarmów

i mieszkaƒcy Zdworza w ciàgu pó∏

godziny musieli opuÊciç swoje go-

spodarstwa. Kolumna skierowa∏a

si´ na stacj´ kolejowà w ¸àcku,

a nast´pnie w towarowych wago-

nach wysiedlone rodziny zosta∏y

przewiezione do obozu przejÊcio-

wego w ¸odzi, gdzie przebywa∏y

przez miesiàc. Po dokonanej przez

Niemców selekcji cz´Êç osób pod-

legajàca obowiàzkowi pracy przy-

musowej zosta∏a rozes∏ana w ró˝ne

rejony III Rzeszy, a pozostali wy-

wiezieni go Generalnego Guberna-

torstwa. Pan Alojzy zapami´ta∏, ˝e

z ¸odzi jego rodzina przyjecha∏a

do Koby∏ki ko∏o Warszawy. Tam

po jednym dniu oczekiwania zosta-

li przewiezieni do Stanis∏awowa

Pierwszego. Pan Alojzy by∏

pod wra˝eniem dobrej organizacji

Niemców, którzy wysiedlenia prze-

prowadzali z pruskà precyzjà, orga-

nizujàc sprawnie transport i przy-

dzia∏y poszczególnych rodzin

do nowych siedzib. Stanis∏awów

Pierwszy we wspomnieniach moje-

go rozmówcy jawi mu si´ jako du-

˝a, zadbana wieÊ z zabudowà mu-

rowanà, zarówno budynków miesz-

kalnych jak i gospodarczych.

Zagrody sà co prawda puste, ale nic

nie jest zniszczone i mo˝na w nich

zamieszkaç. Niemcy opuÊcili Stani-

s∏awów Pierwszy, zajmujàc polskie

tereny na Pomorzu i w Wielkopol-

sce. Zbli˝a∏a si´ zima 1940/1941

i rodzina Balcerzaków musia∏a

szybko pomyÊleç o zgromadzeniu

w po∏o˝onym przy ujÊciu rzeki

Czarnej i Kana∏u Królewskiego

gospodarstwie po˝ywienia i opa∏u.

Rozpocz´to gospodarowanie

od chowu drobnego inwentarza.

Rodzina Balcerzaków przyjaêni∏a

si´ z rodzinami Kubiaków i Szczu-

rów. O wszystkich podejrzanych

wydarzeniach we wsi trzeba by∏o

meldowaç polskiej policji i so∏tyso-

wi. Z okupacyjnego ˝ycia Pan

Alojzy zapami´ta∏ poniemiecki mu-

rowany budynek szko∏y oraz sta∏y

obowiàzek oddawania kontyngen-

tów produktów rolnych dla Niem-

ców. Zapami´ta∏ te˝ dzia∏alnoÊç

konspiracyjnà z którà by∏ zwiàzany

jego straszy brat i zrzutowisko

na ∏àkach izabeliƒskich. Nasta∏

rok 1944 i wieÊci o letniej ofensy-

wie Armii Czerwonej w kierunku

Warszawy. Rodzice Pana Alojzego

rozpocz´li przygotowanie skrytek,

w których zamierzali ukryç cz´Êç

dobytku, gdy b´dà musieli opuÊciç

gospodarstwo w czasie przechodze-

nia frontu walczàcych wojsk.

Skrytki przygotowano przy du˝ej

gruszy i okaza∏ym, starym d´bie.

Z dnia na dzieƒ coraz bardziej s∏y-

chaç by∏o zbli˝ajàcy si´ od wscho-

du front. Pan Balcerzak wspomina∏,

˝e cz´sto widzia∏ walki powietrzne

samolotów rosyjskich z niemiecki-

mi i spadajàce, palàce si´ samolo-

ty. W nocy widoczne by∏y zrzuca-

ne z samolotów flary oÊwietlajàce,

które potem z kolegami znajdowa∏

na polach. Raz uda∏o im si´ nawet

znaleêç ca∏à flar´, którà postanowi-

li po odci´ciu spadochronu zapaliç

w pniu starej wierzby. Po podpale-

niu nastàpi∏ wybuch tak ogromne-

go bia∏ego, jak go nazwa∏ bladego

p∏omienia ognia magnezji, ˝e

spróchnia∏e drzewo momentalnie

si´ spali∏o. Pod koniec lipca 1944

roku Pan Alojzy zapami´ta∏ w Sta-

nis∏awowie Pierwszym wybuch

wolnoÊci, spowodowany ucieczkà

Niemców zwiàzanà z pojawieniem

si´ rosyjskich czo∏ówek pancer-

nych w Radzyminie. RadoÊç nie

trwa∏a jednak d∏ugo, gdy˝ ju˝ na po-

czàtku sierpnia przez Stanis∏awów

przesz∏y du˝e oddzia∏y niemieckie

w kierunku Radzymina i Marek.

Pojawi∏y si´ te˝ oddzia∏y w´gier-

skie i ukraiƒskie. Przez kilka dni

kwaterowa∏y one równie˝ w gospo-

darstwach na terenie Stanis∏awowa

Pierwszego. We wrzeÊniu 1944 ro-

ku okupant wyda∏ nakaz opuszcze-

nia przez mieszkaƒców Stanis∏awo-

wa Pierwszego, w zwiàzku z przy-

gotowaniem stanowisk obronnych

strefy przyfrontowej dla koncentru-

jàcych si´ wojsk hitlerowskich. Ro-

dzina Balcerzaków ruszy∏a w swój

drugi exodus wojenny. Tym razem

kierowali si´ do Szamocina i dalej

do Henrykowa, a potem na most

pontonowy w Rajszewie aby prze-

kroczyç Wis∏´. Ruchem na moÊcie

kierowa∏a niemiecka ˝andarmeria

i decydowa∏a kiedy cywile mogà

na niego wejÊç. Pan Alojzy zapa-

mi´ta∏, ˝e gdy z rodzinà znajdowa-

li si´ na Êrodku tego mostu, niespo-

dziewanie z nad rosnàcych

nad brzegiem wysokich topól wyle-

cia∏y trzy rosyjskie myÊliwce i pi-

kujàc przelecia∏y nisko nad mostem

nie strzelajàc. Robi∏y jeszcze na-

wroty, a lecia∏y tak nisko, ˝e mój

rozmówca widzia∏ sylwetki pilotów

w kabinach. Stojàc przera˝ony

na moÊcie pomyÊla∏, ˝e byç mo˝e

rozpoznali maszerujàcych cywilów

i dlatego nie strzelali. Po przejÊciu

Wis∏y ruszyli w kierunku ¸omia-

nek, a póêniej w stron´ Izabelina

i Puszczy Kampinoskiej. Potem

dotarli w rejon Sochaczewa, gdzie

zatrzymali si´ w gospodarstwie

znajomego ogrodnika, mieszkajàc

przez pewien czas w szopie

na skrzynki po jab∏kach. Ostatecz-

nie ich tu∏aczka zakoƒczy∏a si´

w Matyldowie ko∏o Rybna. Mój

rozmówca wspomina∏ widok ucie-

kajàcych pieszo i pojazdami od So-

chaczewa i Warszawy Niemców

w styczniu 1945 roku. 18 lub

19 stycznia 1945 roku do Rybna do-

tar∏y rosyjskie czo∏gi. Przypomnia∏

sobie zdarzenie z niemieckim ofice-

rem, który ucieka∏ rowerem ale

wpad∏ do przydro˝nego rowu i tam

si´ ukry∏, z tego rowu wyciàgn´li go

czerwonoarmiÊci, wsadzili na czo∏g

i odjechali. Pami´ta jak potem Ro-

sjanie k∏uli bagnetami wszystkie

okoliczne stogi siana i kopy s∏omy,

szukajàc ukrywajàcych si´ tam nie-

mieckich maruderów. Rodzina Bal-

cerzaków na prze∏omie lutego

i marca 1945 roku wróci∏a do Sta-

nis∏awowa Pierwszego zabraç ukry-

ty dobytek na terenie gospodarstwa

nad rzekà Czarnà. Niestety widok

który zastali by∏ przygn´biajàcy, ca-

∏a wieÊ zniszczona, przeorana oko-

pami, z których miejscami wysta-

wa∏y r´ce zabitych ̋ o∏nierzy i znisz-

czona broƒ. Ich gospodarstwo

znikn´∏o, po gruszy i d´bie ani Êla-

du, a w ich miejscu wykopana zie-

mianka wojskowa. Ceg∏y z budyn-

ków porozrzucane po polach

i w okopach. Nie ocalili nic, co

mo˝na by∏o póêniej wykorzystaç

w rodzinnym Zdworzu. Te obrazy

wojny jeszcze do dziÊ g∏´boko

tkwià w moim rozmówcy, któremu

serdecznie dzi´kuj´ za powrót

do trudnych wspomnieƒ.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Âladami historii

Pana Alojzego Balcerzaka miałem przyjemnoÊç poznaç zupełnie przypadkowo w czasie jego wizyty w Urz´dzie Gminy Niepor´t, w zwiàzku
z organizacjà wystawy jego twórczoÊci malarskiej. Pan Alojzy wspomniał mi, ˝e z du˝ym sentymentem odwiedza w miar´ mo˝liwoÊci Stanisławów
Pierwszy, gdzie przez kilka lat mieszkał przymusowo, przesiedlony przez Niemców z rodzinnego Zdworza w ówczesnym powiecie gostyniƒskim. 

Alojzy Balcerzak
– wspomnienia ze Stanisławowa Pierwszego

Przedwojenny budynek
szko∏y w Stanis∏awowie

Pierwszym 
przy ul. Stru˝aƒskiej 

(fot. ze zbioru 
W. B∏awdziewicza)

Pan Alojzy Balcerzak po latach w Niepor´cie,
grudzieƒ 2011 r. (fot. autora)




