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70. ROCZNICA 
bitwy 
o Monte Cassino

88 POMOC SPO¸ECZNA – PORADNIK
Komu przys∏ugujà us∏ugi opiekuƒcze?

– STRONA 4
•••••••••••••••••••••••••••••••

88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy 

so∏ectwa Gminy Niepor´t. 
Zapraszamy do zapoznania si´ 

z so∏ectwem 
WÓLKA RADZYMI¡SKA

– STRONA 4

koniecznie przeczytaj

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej odbyło si´ uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie
przyznane Gminie Niepor´t w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko na lata 2007-2013, ze Êrodków Funduszu
SpójnoÊci.

18,5 MLN ZŁOTYCH
dofinansowania
dla Gminy Niepor´t 
U

mow´ podpisali Wójt Gminy

Niepor´t – Maciej Mazur

oraz Prezes Zarzàdu WFO-

ÂiGW w Warszawie – Artur Dà-

browski. Gmina Niepor´t ze Êrod-

ków Funduszu SpójnoÊci rozpocznie

realizacj´ zadania pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Niepor´t”, w so∏ectwach Sta-

nis∏awów Drugi, Wola Aleksandra

i Józefów. WartoÊç tego projektu

opiewa na kwot´ 29 341 144 z∏ brut-

to, w tym wysokoÊç dofinansowania

z Unii Europejskiej wyniesie

18 573 182 z∏. Ostateczna wartoÊç

inwestycji i dofinansowania znana

b´dzie po rozstrzygni´ciu zamówie-

nia publicznego na budow´ kanali-

zacji. 

Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a wniosek

o dofinansowanie budowy kanaliza-

cji do Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Ârodowiska i Gospodarki

Wodnej w czerwcu 2012 roku.

Po pierwszej ocenie wniosek zosta∏

odrzucony ze wzgl´dów formalnych.

Wójt Maciej Mazur nie zgodzi∏ si´

z decyzjà WFOÂ i z∏o˝y∏ odwo∏anie

do Ministerstwa Rozwoju Regional-

nego, a nast´pnie wobec braku zado-

walajàcego stanowiska, skierowa∏

spraw´ do sàdu. Sàd orzek∏, ˝e we-

ryfikacja wniosku Gminy Niepor´t

nastàpi∏a z naruszeniem prawa.

W efekcie wniosek zosta∏ ponownie

rozpatrzony, tym razem z wynikiem

pozytywnym, który oznacza∏ przy-

znanie gminie dofinansowania.

Prace na dokumentacjà projektowà

inwestycji zosta∏y zlecone w 2010

roku i trwa∏y do 2012 roku. Wyko-

na∏a je firma Grontmij z Warszawy. 

Projekt przewiduje budow´ kanali-

zacji w po∏udniowo-zachodniej cz´-

Êci gminy. W ramach zadania w uli-

cy Wolskiej w Stanis∏awowie Dru-

gim i Woli Aleksandra zbudowana

zostanie infrastruktura kanalizacyjna

wraz z trzema przepompowniami

Êcieków i odejÊciami kanalizacyjny-

mi w obr´bie pasa drogowego. W uli-

cy ̧ àkowej i Radosnej w Stanis∏awo-

wie Drugim zbudowana zostanie sieç

kanalizacyjna i jedna przepompownia

Êcieków, wraz z odejÊciami w obr´-

bie pasa drogowego. W Józefowie

kanalizacja zbudowana zostanie

w ulicy G∏ównej i D´bowej wraz

z dwoma przepompowniami i odej-

Êciami kanalizacyjnymi. ¸àcznie po-

wstanie blisko 9 km nowej sieci ka-

nalizacyjnej, do której pod∏àczy si´

przesz∏o 900 mieszkaƒców. 

Âcieki z kanalizacji odprowadzane

b´dà do istniejàcej sieci kanalizacyj-

nej w Legionowie, poprzez nowo

budowanà sieç na osiedlu Buko-

wiec C i Grudzie. Kanalizacja eks-

ploatowana b´dzie przez Gminny

Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie. 

W marcu 2014 r. og∏oszone zosta-

∏o zamówienie publiczne na budow´

kanalizacji, na które wp∏yn´∏o

7 ofert. Rozstrzygni´cie przetargu

nastàpi do koƒca maja 2014 r. 

Rozpocz´cie prac planowane jest

po zawarciu umowy z Wykonawcà

w 2014 roku, zakoƒczenie w 2015 r.

Warunkiem niezb´dnym do pozy-

tywnego rozliczenia inwestycji jest

uzyskanie tzw. efektu ekologiczne-

go, czyli pod∏àczenie do sieci jak

najwi´kszej liczby odbiorców. 

Apelujemy wi´c do mieszkaƒców

o wykonywanie projektów przy∏àczy

kanalizacyjnych, przy∏àczanie si´

do sieci i korzystanie z infrastruktu-

ry, która b´dzie mia∏a istotne znacze-

nie dla czystoÊci Êrodowiska i nasze-

go zdrowia. 

� Beata Wilk

18,5 MLN ZŁOTYCH
dofinansowania
dla Gminy Niepor´t 

Âwi´to Konstytucji 3 maja
3 maja w Niepor´cie odbyły si´
uroczystoÊci z okazji 223. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja,
z udziałem przedstawicieli
samorzàdu gminnego
i powiatowego, wojska, policji,
stra˝y po˝arnej, stowarzyszeƒ,
gminnych szkół i mieszkaƒców. 

Na relacj´ z uroczystoÊci
zapraszamy na stron´ 5.

Âwi´to Konstytucji 3 maja UWAGA!
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´
termin wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za II kwartał,
który upływa 15 maja 2014 r.
Na druku prosimy wpisaç imi´
i nazwisko osoby, której dotyczy
płatnoÊç, natomiast w tytule
płatnoÊci: „OPŁATA ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
np. II kwartał 2014 r. lub
w przypadku rat miesi´cznych 
np. kwiecieƒ 2014 r., 
maj 2014 r. itp.” – płacàc
w ratach miesi´cznych nale˝y
pami´taç o terminach płatnoÊci
zgodnie z kwartalnymi okresami
rozliczeniowymi.



Rozstrzygni´to przetargi:
na budow´ wodociàgów: 
� w ulicy Letniej i GoÊcinnej w Sta-

nis∏awowie Drugim.
Wykonawcà inwestycji w ulicy

Letniej, na odcinku 230 metrów, b´-

dzie firma INWOKAN z Wyszko-

wa. Koszt – 77 tys. z∏. 

Wykonawcà sieci wodociàgowej

d∏ugoÊci 250 metrów w ul. GoÊcin-

nej b´dzie F. H. U. ABIS z D´bo-

wej Góry. Koszt – 74 tys. z∏. Termin

wykonania prac – 28.08.2014 r.;

� w ulicy Porannej Rosy w Kàtach
W´gierskich.
Wykonawcà inwestycji na odcin-

ku 240 metrów b´dzie firma IN-

WOKAN z Wyszkowa. Koszt

– 54,7 tys. z∏, termin realizacji

– do 24.09.2014 r;

na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej
� budowy sali gimnastycznej przy

SP w Bia∏obrzegach.
Projekt przewiduje budow´ sali

o wymiarach 32 m x 20 m, z boiska-

mi do koszykówki, siatkówki i mi-

nipi∏ki r´cznej, ze sk∏adanymi try-

bunami na 100 miejsc, 2 zespo∏ami

szatniowymi. Istniejàca bie˝nia zo-

stanie przebudowana i otrzyma no-

wà nawierzchni´ poliuretanowà.

Wykonawcà projektu b´dzie firma

EKOBUD z Dmosina II. Koszt

projektu – 52 tys. z∏, termin wyko-

nania dokumentacji – do koƒca li-

stopada 2014 roku.

� Beata Wilk
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Odby∏o si´ pierwsze z zaplanowa-
nych pi´ciu spotkaƒ informacyj-
nych, dotyczàcych budowy systemu
kolektorów s∏onecznych na terenie
gminy Niepor´t.
Pierwsze spotkanie mia∏o miejsce

29 kwietnia w sali Gminnego OÊrod-

ka Kultury w Niepor´cie. Wzi´∏o

w nim udzia∏ ok. 150 mieszkaƒców

zainteresowanych programem, przed-

stawiciele firmy EKOINSTAL ze

Skierniewic, która instalowaç b´dzie

kolektory, zast´pca wójta Alicja Soko-

∏owska oraz pracownicy Dzia∏u Inwe-

stycji i Zamówieƒ Publicznych Urz´-

du Gminy 

Celem spotkania by∏o przybli˝enie

mieszkaƒcom kwestii zwiàzanych

z przygotowaniem przedsi´wzi´cia

do realizacji, przedstawienie charakte-

rystyki prac monta˝owych oraz orga-

nizacji dostaw materia∏ów niezb´d-

nych do realizacji zamówienia.

Najcz´Êciej zadawane podczas spo-

tkania pytania dotyczy∏y w∏aÊnie prac

monta˝owych, funkcjonowania zain-

stalowanego systemu i sposobu jego

obs∏ugi oraz realnych korzyÊci, p∏ynà-

cych z u˝ytkowania kolektorów. 

W ramach programu montowane b´-

dà kolektory marki Viessmann, model

Vitisil 200T, jedne z najnowoczeÊniej-

szych obecnie na rynku. Pracownicy

firmy EKOINSTAL, jedyni upowa˝-

nieni do realizacji gminnego progra-

mu, okazywaç si´ b´dà stosownymi

upowa˝nieniami.

Przypominamy, ̋ e budowa kolekto-

rów s∏onecznych obejmuje m.in. opra-

cowanie dokumentacji projektowej

dla blisko 600 gospodarstw domowych

na terenie Gminy Niepor´t,

wykonanie, na podstawie dokumen-

tacji projektowej, robót budowlanych

polegajàcych na zamontowaniu insta-

lacji zestawów kolektorów s∏onecz-

nych wraz z w∏àczeniem do istniejàcej

instalacji ciep∏ej wody u˝ytkowej,

uruchomienie wykonanych instalacji

i przeszkolenie u˝ytkowników w za-

kresie ich obs∏ugi. 

Jest to najwi´kszy tego typu proeko-

logiczny projekt na Mazowszu, które-

go realizacja jest w 70% dofinansowa-

na ze Êrodków Unii Europejskiej.

Kolejne spotkanie planowane
jest 28 maja, w Êrod´, o godz. 19.00
w Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym. 

Sà jeszcze wolne ostatnie miejsca

w programie, z których mo˝na skorzy-

staç. Informacje znajdà Paƒstwo

na stronie www.nieporet.pl w zak∏ad-

ce Kolektory s∏oneczne.

Wykonawca realizuje prace we-
wnàtrz budynku, jednoczeÊnie zago-
spodarowywany jest teren wokó∏
niego.
Dobiegajà koƒca prace przy elewacji

budynku, z po∏àczenia klinkieru i tyn-

ku strukturalnego. Wewnàtrz sali

w najbli˝szym czasie k∏adziona b´dzie

elastyczna wyk∏adzina sportowa.

Na zapleczu wykonano instalacje elek-

tryczne i hydrauliczne, w cz´Êci sani-

tarnej realizowane sà prace glazurnicze

i wykoƒczeniowe. 

Zagospodarowywany jest teren wo-

kó∏ sali – wytyczone dojazdy do bu-

dynku i parkingi sà utwardzane, roz-

pocz´∏o si´ uk∏adanie kostki brukowej. 

Od strony Kana∏u Królewskiego po-

stawione zostanie nowe ogrodzenie sa-

li oraz szko∏y. 

Zakoƒczenie budowy planowane jest

jesienià 2014 roku. 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy G∏ównej oraz Radzymiƒ-
skiej w Ryni. 
Inwestycja realizowana jest w ramach

Indykatywnego Wykazu Indywidual-

nych Projektów Kluczowych dla Re-

gionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-

2013, wspó∏finansowanego z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego. Stanowi dokoƒczenie budowy

opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyƒskie-

go. Koszt inwestycji to blisko 8,6 mln

z∏otych, dofinansowanie wyniesie 81%

poniesionych kosztów. 

W ulicy G∏ównej realizowane sà pra-

ce w rejonie oÊrodka Allianz i w sà-

siedztwie ogródków dzia∏kowych. K∏a-

dzione sà tam kana∏y grawitacyjne,

w ul. Radzymiƒskiej prace zosta∏y ju˝

zakoƒczone. W rejonie oÊrodka Allianz

i na parkingu oÊrodka Promenada zbu-

dowano zbiorniki przepompowni. Ko-

lejna przepompownia powstanie w re-

jonie ogródków dzia∏kowych. 

Zakoƒczenie robót w ulicy G∏ównej

planowane jest w koƒcu czerwca. 

Po zakoƒczeniu inwestycji Êcieki

skierowane zostanà do istniejàcej prze-

pompowni w Bia∏obrzegach, a nast´p-

nie poprzez opask´ kanalizacyjnà

do oczyszczalni w Orzechowie.

Pierwszego dnia maja, przy pi´knej
s∏onecznej pogodzie rozpoczà∏ si´ se-
zon w gminnym Kompleksie Rekre-
acyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-
-Pilawa. 
Tego dnia teren Kompleksu przyciàgnà

rzesz´ ludzi spragnionych wiosennego

wypoczynku i sportowych atrakcji.

W porcie Niepor´t najwi´kszym zain-

teresowaniem cieszy∏y si´ wypo˝yczal-

nia ∏ódek sportowych i kajaków, szkó∏-

ka windsurfingowa z wypo˝yczalnià

sprz´tu oraz park linowy Radocha, któ-

ry pierwszych ch´tnych przyjmowa∏

ju˝ w kwietniu. Na wodzie panowa∏

du˝y ruch, p∏ywali i doÊwiadczeni

amatorzy sportów wodnych i osoby

stawiajàce pierwsze kroki pod okiem

instruktorów. W cieniu drzew, w sà-

siedztwie pla˝y, wypoczywa∏y rodziny

z dzieçmi i rowerzyÊci. W punktach ga-

stronomicznych – w Tawernie oraz

w Sma˝alni ryb w Pilawie najwi´k-

szym powodzeniem cieszy∏y si´ obo-

wiàzkowe tego dnia potrawy z grilla.

W porcie w Niepor´cie czynny jest

równie˝ sklep spo˝ywczo-cukierniczy,

w którym mo˝na uzupe∏niç zapasy.

Teren portu Pilawa to miejsce w któ-

rym ch´tnie przebywajà w∏aÊciciele

jachtów i osoby ceniàce spokojny wy-

poczynek. Pozosta∏y tu tylko pojedyn-

cze wolne miejsca do cumowania,

wi´kszoÊç zosta∏a ju˝ wykupiona.

Wspomniany ju˝ bar gastronomiczny

cieszy si´ du˝à popularnoÊcià i ma

wielu goÊci. 

Od 1 maja dzia∏a tak˝e na terenie

Kompleksu bosmanat z recepcjà, któ-

ry jest te˝ g∏ównym punktem informa-

cyjnym w sprawach dotyczàcych

obiektu i miejscem, w którym za∏atwi-

my wszystkie sprawy zwiàzane z cu-

mowaniem, wodowaniem ∏odzi oraz

innymi us∏ugami strefy portowej.

Obejrzeç tu te˝ mo˝na prace, które

wzi´∏y udzia∏ w konkursie na opraco-

wanie koncepcji programowo – prze-

strzennej zagospodarowania gminnych

terenów rekreacyjno – wypoczynko-

wych nad Jeziorem Zegrzyƒskim

– portów Niepor´t i Pilawa. Uzyska-

ne warianty rozwiàzaƒ pos∏u˝à za pod-

staw´ do opracowywania miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru obj´tego konkur-

sem oraz, w póêniejszym etapie, pro-

jektów budowlanych. Gmina dà˝y

do stworzenia w tym miejscu optymal-

nych warunków do aktywnego upra-

wiania sportu, rekreacji i wypoczynku,

z wykorzystaniem wszystkich mo˝li-

woÊci, jakie daje ten pi´kny teren i je-

go po∏o˝enie.

Bezpieczeƒstwo Kompleksu zapew-

nia ca∏odowa ochrona oraz patrole

Stra˝y Gminnej. 

Zach´camy do odpoczynku na tere-

nie Kompleksu Rekreacyjno-Wypo-

czynkowego Niepor´t-Pilawa. Mo˝na

tu aktywnie sp´dziç czas, czerpiàc

przyjemnoÊç z uprawniania sportów

wodnych, jak i w spokoju cieszyç si´

rozkwitajàcà przyrodà. 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RYNIBUDOWA DRÓG
GMINNYCH

� trwa budowa ulicy LeÊnej w Zegrzu

Po∏udniowym. Ciàg pieszo-jezdny

d∏ugoÊci 260 metrów wraz z wjaz-

dami do posesji, o nawierzchni

z kostki betonowej, z poboczami

utwardzonymi kruszywem natural-

nym wykonuje firma P.H.U. BRU-

BUD z Wyszkowa. Koszt inwesty-

cji wyniesie 134 tys. z∏, termin re-

alizacji – do 31 maja.

� na ulicy Pilawa w Bia∏obrzegach,

na odcinku 150 metrów, wykony-

wana jest nawierzchnia z kostki be-

tonowej oraz przepust z barierami

ochronnymi na rowie A. Wykonaw-

cà inwestycji jest firma Budowy,

Remonty Dróg, Ulic, Chodników

z T∏uszcza, a jej koszt wyniesie

190 tys. z∏otych. Termin realizacji

– 30 czerwca.
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OB. 502.4.2014 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NIEPOR¢T

z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póên. zm.) podaj´ do publicznej wiadomoÊci
informacj´ o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o mo˝liwoÊci głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarzàdzonych na dzieƒ 25 maja 2014 r.

UWAGA:
1. Wyborcy niepełnosprawni w terminie do dnia 5 maja 2014 r. (poniedziałek) mogà zgłosiç zamiar głosowania korespondencyjnego.
2. Wyborcy niepełnosprawni w terminie do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) mogà składaç wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie przy pomocy nakładek na karty do głosowania, sporzàdzonych w alfabecie Braille’a.
Do głosowania korespondencyjnego wyznacza si´ Obwodowà Komisj´ Wyborczà Nr 1 w Niepor´cie, z siedzibà w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.
3. Wyborcy przebywajàcy czasowo na obszarze gminy w okresie obejmujàcym dzieƒ wyborów oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali a przebywajàcy czasowo na terenie gminy w terminie 

do dnia 20 maja 2014 r.  (wtorek) mogà składaç wnioski o dopisanie do spisu wyborców. 
Wnioski nale˝y składaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pok. nr 3 w godz.: 8.00 – 16.00.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) b´dà otwarte w godz.: 7.00 – 21.00

NUMER
OBWODU

GŁOSOWANIA
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi”
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 291
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2.

Cz´Êç sołectwa 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, Białego Bzu, Epopei.

Gminne Przedszkole 
w Niepor´cie

ul. Jana Kazimierza 104

3.
Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, 

kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, Jana Kazimierza – numery
nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie

ul. Dworcowa 9

4.
Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, kpt. Benedykta

P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa,
Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie

ul. Dworcowa 9

5. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
ul. Wojska Polskiego 21

6.

Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Spełnionych Marzeƒ, Jasna,
Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna, Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç – numery

nieparzyste od nr 1 do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste od nr 2 do nr 70
(z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa, Koncertowa, Barokowa, Harmonii,
Swingowa, Operowa, Wolfganga A. Mozarta, Sonaty, Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy,

Konwaliowa, Jagodowa, Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika,
Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci. 

Gimnazjum 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

7.
Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç – numery

nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, Graniczna,
Izabeliƒska, Klonowa, Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna.

Szkoła Podstawowa im. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich 
w Izabelinie, ul. Szkolna 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8. Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej  w Józefowie
ul. Szkolna 61

9. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10. Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
ul. Szkolna 61

11. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra
OÊrodek Kultury w Stanisławowie Drugim

ul. Wolska 71A
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12. Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 

w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 79

13. Sołectwo Zegrze Południowe
OÊrodek Kultury w Zegrzu Południowym 

ul. Osiedle Wojskowe 13

Wójt Gminy Niepor´t
(–) Sławomir Maciej Mazur
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Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO WÓLKA RADZYMI¡SKA

Poło˝ona we wschodniej
cz´Êci gminy, sàsiaduje ze
Stanisławowem Pierwszym,
Niepor´tem, Białobrzegami,
Beniaminowem i Gminà
Radzymin.

Sołtys:
Ewa Broszkiewicz
Rada Sołecka:
Iwona Nagraba, 
Krzysztof Sochacki, 
Krzysztof Zawadzki, 
Andrzej Remisz

Powierzchnia – 522 ha,
w tym:

– grunty orne – 179 ha
– grunty leÊne – 123 ha
– grunty pod zabudow´

mieszkaniowà – 22 ha

Liczba mieszkaƒców – 784,
w tym:

– kobiety – 409
– m´˝czyêni – 375

WÓLKA RADZYMI¡SKA

W 2013 roku wystawiony został
do publicznego wglàdu projekt no-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego, dla cz´Êci obszaru
sołectwa Wólka Radzymiƒska
– od południowej granicy wsi do te-
renów w rejonie linii kolejowej.
Nowy plan uwzgl´dnia zapisy
uchwalonego w 2011 r. „Studium
uwarunkowaƒ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gmi-
ny Niepor´t”. Wyznaczone zostały
m.in. nowe tereny budowlane,
zmienione normatywy wielkoÊci
działek budowlanych i wskaêniki te-
renu biologicznie czynnego. Na-
st´pnym etapem prac było
uwzgl´dnienie uwag, jakie wpłyn´-
ły do planu i naniesienie zmian,
a nast´pnie zgłoszenie planu
w 2014 roku do uzyskania niezb´d-
nych uzgodnieƒ. Po ich uzyskaniu,
plan zostanie ponownie wyło˝ony
do publicznego wglàdu. W progra-
mie sporzàdzania wieloletnich pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru Gminy Niepor´t
przewidziane jest opracowanie pla-
nu dla pozostałego terenu Wólki
Radzymiƒskiej – powy˝ej torów,
w stron´ Beniaminowa. Konieczne
jest równie˝ opracowanie nowego
Studium z uwzgl´dnieniem obsza-
ru Łàk, który przyłàczony został
do gminy w styczniu 2014 r. 
Sołectwo graniczy z drogà woje-
wódzkà 631 (ul kpt. S. Pogonow-
skiego), głównà drogà je przecina-
jàcà jest ul. Szkolna (droga powia-
towa).
Komunikacj´ na trasie PKP Dàbko-
wizna – PKP Legionowo zapewnia
linia L-8 oraz bus na trasie Wólka
Radzymiƒska – Sieraków – Słupno.

Przez sołectwo przepływa rzeka
Beniaminówka oraz kanał Siera-
kowski.
W lesie roÊnie pomnik przyrody
– dàb Jan Kazimierz.
W Wólce Radzymiƒskiej znajduje si´
Zespół Szkolno-Przedszkolny,
a w nim Szkoła Podstawowa im. 28
Pułku Strzelców Kaniowskich
i przedszkole. 
Od 2012 roku działa tu tak˝e filia
Gminnego OÊrodka Kultury oraz
Koło Gospodyƒ. 
Od 1967 roku funkcjonuje jednost-
ka Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
W 2002 roku odbyła si´ uroczystoÊç
nadania sztandaru. W 2012 roku
budynek OSP został zmodernizowa-
ny, z wykorzystaniem Êrodków unij-
nych. Jednostka otrzymała wów-
czas samochód DAF, przekazany
przez OSP w Kàtach W´gierskich. 
W Wólce Radzymiƒskiej znajduje si´
pomnik 28. pułku Strzelców Ka-
niowskich, upami´tniajàcy przeło-
mowy moment wojny polsko-bol-
szewickiej 1920 roku i miejsce,
w którym polegli dowódca 1 bata-
lionu 28 pp. porucznik Stefan Po-
gonowski (poÊmiertnym dekretem
mianowany kapitanem, a w 1932
roku odznaczony Krzy˝em Niepod-
ległoÊci) oraz ppor. Benedykt P´cz-
kowski, dowódca 6 kompanii (de-
kretem poÊmiertnym awansowany
do stopnia kapitana, Kawaler Orde-
ru Virtuti Militari V klasy i Krzy˝a
Walecznych) i kilkunastu ˝ołnierzy.
Pomnik odsłoni´ty został 14 wrze-
Ênia 1924 r. przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Stanisława
Wojciechowskiego, przy udziale
premiera Władysława Grabskiego,
kardynała Aleksandra Kakowskiego,

który pomnik poÊwi´cił, biskupa
Stanisława Galla, generałów: Lucja-
na ˚eligowskiego, Władysława Si-
korskiego, Wiktora Thomme oraz
płka Kazimierza Jacyniaka i kpt. Je-
rzego Boskiego. Na jego froncie,
w centralnej cz´Êci tablicy widnie-
je napis: „W uczczeniu zasług Ko-
legom kpt. Stefanowi Pogonow-
skiemu d-cy I Baonu, kpt. Benedyk-
towi P´czkowskiemu d-cy 6 komp.
i 18-tu szeregowym poległym
na polu chwały w walce pod Radzy-
minem d. 15. VIII. 1920 r. Korpus
Oficerski 28 P. S. K.”. Po bokach wy-
ryte sà nazwiska 18-tu poległych
˝ołnierzy. Przy pomniku od lat or-
ganizowane sà gminne uroczysto-
Êci z okazji rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. 
14 wrzeÊnia 2013 roku odsłoni´ty
został pomnik poÊwi´cony załodze
polskiego bombowca PZL. 37 ŁoÊ
z 16 eskadry, który zestrzelony zo-
stał nad łàkami radzymiƒskimi pod-
czas walki z niemieckimi Messersch-
mittami 7 wrzeÊnia 1939 roku. Po-
mnik stanàł na terenie OSP w Wólce
Radzymiƒskiej.
Sołectwo jest całkowicie zwodocià-
gowane.
W 2013 roku wykonane zostały in-
westycje: chodnik wzdłu˝ ulicy To-
polowej z kostki betonowej z wjaz-
dami bramowymi na odcinku
ok 300 mb; odwodnienie gminnej
drogi – przepust na Kanale Siera-
kowskim w ciàgu ulicy Miłej; prze-
prowadzono modernizacj´ budyn-
ku komunalnego – wykonano po-
krycie dachu; zainstalowano
i uruchomiono system selektywne-
go alarmowania i ostrzegania dla
OSP. � BW

SOŁECTWO

Przedstawiamy Paƒstwu kolejnà cz´Êç poradnika
pomocy społecznej

Usługi opiekuƒcze

W myÊl art. 50 ustawy z dnia
12 marca 2004 r o pomocy spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póên.
zm.), osobie samotnej, która z po-
wodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przy-
s∏uguje pomoc w formie us∏ug
opiekuƒczych lub specjalistycz-
nych us∏ug opiekuƒczych.

Ustalenie zakresu, okresu i miejsca

Êwiadczenia us∏ug opiekuƒczych na-

le˝y do uznania OÊrodka Pomocy

Spo∏ecznej, rozumianego w katego-

riach tzw. „uznania administracyj-

nego” i sprowadza si´ do uwzgl´d-

nienia ca∏okszta∏tu okolicznoÊci

faktycznych i oceny dowodów

przedstawionych w sprawie.

Us∏ugi opiekuƒcze przyznaje si´

na wniosek osoby potrzebujàcej lub

innych osób (np. lekarza, piel´gniar-

ki, itp.). Us∏ugi opiekuƒcze z regu∏y

s∏u˝à zaspokojeniu codziennych po-

trzeb ̋ yciowych tj, mycia, przygoto-

wywania posi∏ków, sprzàtania na bie-

˝àco, zakupów, w tym leków itp.

Na wniosek lekarza oÊrodek mo˝e

przyznaç specjalistyczne us∏ugi opie-

kuƒcze, sprawowane przez osob´ ze

specjalistycznym przygotowaniem.

Szczegó∏owe warunki przyznawa-

nia i odp∏atnoÊci za us∏ugi opiekuƒ-

cze i specjalistyczne oraz szczegó∏o-

we warunki cz´Êciowego lub ca∏ko-

witego zwolnienia od op∏at, jak

równie˝ tryb ich pobierania okreÊla

uchwa∏a rady gminy (W Gminie

Niepor´t Uchwa∏a Nr XXXIV/16/05

z 3 marca 2005 r.)

IInnnnàà  kkaatteeggoorrii´́  ssttaannoowwiiàà  ssppeeccjjaallii--

ssttyycczznnee  uuss∏∏uuggii  ooppiieekkuuƒƒcczzee  ddllaa  oossóóbb

zz zzaabbuurrzzeenniiaammii  ppssyycchhiicczznnyymmii..  KKwwee--

ssttii´́  tt´́  rreegguulluujjee  RRoozzppoorrzzààddzzeenniiee  MMii--

nniissttrraa  PPrraaccyy  ii PPoolliittyykkii  SSppoo∏∏eecczznneejj

zz ddnniiaa 2222  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22000055  rr..  ww sspprraa--

wwiiee  ssppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh  uuss∏∏uugg  ooppiieekkuuƒƒ--

cczzyycchh  ((DDzz..  UU..  NNrr 118899  ppoozz.. 11559988

zz ppóóêênn..  zzmm..))

Us∏ugi te przyznawane sà równie˝

na wniosek lekarza wraz z za∏àczni-

kiem programu rehabilitacji.

Sprawowane sà przez osoby

z okreÊlonymi kwalifikacjami i sta-

˝em pracy w szpitalu psychiatrycz-

nym lub podobnej placówce.

Przyznajàc pomoc w formie us∏ug

opiekuƒczych OÊrodek przeprowa-

dza wywiad Êrodowiskowy i ustala

dochód osoby potrzebujàcej tego

rodzaju pomocy. Âwiadczenie ma

charakter uznaniowy, ale przyznane

w oparciu o dok∏adnà analiz´ sytu-

acji ˝yciowej Êwiadczeniobiorcy.

Us∏ugi opiekuƒcze, specjalistycz-

ne us∏ugi opiekuƒcze i us∏ugi opie-

kuƒcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi sà zró˝nicowane

i obejmujà zamkni´ty katalog

(uchwa∏a rady gminy i rozporzàdze-

nie ministra), majà s∏u˝yç przede

wszystkim dobru osoby potrzebujà-

cej tej formy pomocy, a nie zast´po-

waniu sprzàtaczki lub te˝ opiekunki

na czas nieobecnoÊci w domu spraw-

nych cz∏onków rodziny.

Us∏ugi opiekuƒcze przyznawane sà

przez OÊrodek bezterminowo do

czasu ustania przyczyny ich sprawo-

wania.

� Anna Radlak

CENTRUM MEDYCZNE NIEPOR¢T SP. Z O.O. 
NAWIÑ˚E WSPÓŁPRAC¢ Z LEKARZAMI SPECJALISTAMI
Centrum Medyczne Niepor´t sp. z o.o. nawià˝e współprac´
z lekarzami specjalistami w specjalnoÊciach: 

• neurologia
• medycyna sportowa
• okulistyka
• endokrynologia
• diabetologia
• dermatologia
• reumatologia
• chirurgia naczyniowa

Praca w przychodni – Êwiadczenia komercyjne – w przyszłoÊci równie˝
kontrakt z NFZ. Warunki współpracy do uzgodnienia.
Dysponujemy gabinetami do Êwiadczenia usług medycznych.
Kontakt: e-mail: biuro@cmn.nieporet.pl, tel. 692 590 150
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3 maja mieszkaƒcy
gminy wzi´li udział
w obchodach
223. rocznicy
uchwalenia
Konstytucji 3 maja.

U
roczystoÊci rozpocz´∏a msza

Êwi´ta w intencji Ojczyzny

w koÊciele Niepokalanego

Pocz´cia NMP w Niepor´cie. Nabo-

˝eƒstwo koncelebrowali ksi´˝a pro-

boszczowie Jerzy Sieƒkowski i Da-

riusz Skwarski, ksiàdz kanonik Zbi-

gniew Brzozowski i ksiàdz wikariusz

Jacek Turek. Msz´ uÊwietni∏a obec-

noÊç pocztów sztandarowych: Bata-

lionu Dowodzenia Dowództwa Woj-

ska Làdowych, Zwiàzku Kombatan-

tów RP i BWP Ko∏a Powiatowego

w Legionowie, Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej z Kàtów W´gierskich, Wól-

ki Radzymiƒskiej i Niepor´tu, Gim-

nazjum im. Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 roku w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, SP im. B Tokaja

w Niepor´cie, SP im. Wojska Pol-

skiego w Bia∏obrzegach, SP im. 28.

Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej, SP im.

Wandy Chotomskiej w Józefo-

wie oraz Szczep 14. Dru˝yn

Harcerskich i Gromad Zucho-

wych Niepor´t. Obecni byli

zaproszeni goÊcie, m.in.:

szef Sztabu 9. Brygady

Wsparcia Dowodzenia Do-

wództwa Generalnego Ro-

dzajów Si∏

Zbro jnych

w Bia∏obrzegach p∏k Mieczys∏aw

˚urawski, Wicestarosta Powiatu Le-

gionowskiego Robert Wróbel, przed-

stawiciel Marsza∏ka Województwa

Mazowieckiego Adama Struzika

– Przemys∏aw Cichocki, przedstawi-

ciele Zwiàzku Kombatantów RP

i BWP z Prezesem p∏k. Kazimierzem

Przymusiƒskim, Zast´pca Komen-

danta Powiatowej Paƒstwowej Stra-

˝y Po˝arnej w Legionowie bryg. Ar-

kadiusz Pich, Komendant Komisa-

riatu Policji w Niepor´cie komisarz

Rafa∏ Trzaskoma, radni powiatowi,

radni i so∏tysi z gminy Niepor´t,

przedstawiciele stowarzyszeƒ oraz

mieszkaƒcy.

W nast´pnej cz´Êci uroczystoÊci,

która odby∏a si´ na Placu WolnoÊci,

udzia∏ wzi´∏a Kompania Reprezenta-

cyjna Wojsk Làdowych z Batalionu

Dowodzenia Dowództwa Wojska

Làdowych pod dowództwem podpo-

rucznika Mariusza Wiewióra.

W przemówieniu wójt Maciej Mazur

mówi∏ o wartoÊci ideowej Konstytu-

cji 3 maja, która przerodzi∏a si´ w te-

stament moralny dla przysz∏ych po-

koleƒ. Mi∏oÊç do ojczyzny, która le-

g∏a u podstaw jej uchwalenia, okaza-

∏a si´ wartoÊcià trwa∏à i niezmiennà

na przestrzeni wieków. Sprawi∏a, ze

pragnienie wolnoÊci nigdy w Pola-

kach nie umar∏o, a próby jej odzy-

skania nigdy nie zosta∏y zaniechane.

Wielkim or´downikiem tej wolnoÊci

by∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, któ-

rego kanonizacji byliÊmy niedawno

Êwiadkami i uczestnikami. 

Przy akompaniamencie werbli de-

legacje z∏o˝y∏y kwiaty przy pomni-

ku pod D´bem WolnoÊci, a cz´Êç ofi-

cjalnà zakoƒczy∏a defilada Kompa-

nii Reprezentacyjnej Wojsk

Làdowych z Batalionu Dowodzenia

Dowództwa Wojska Làdowych. 

Wys∏uchaliÊmy równie˝ wyst´pu

chóru „Echo Niepor´tu”, który za-

pewni∏ opraw´ artystycznà mszy

Êwi´tej, a nast´pnie zaprezentowa∏

wiàzank´ pieÊni patriotycznych. 

� B.Wilk

W Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awo-

wie Pierwszym odby∏a si´ gminna

uroczystoÊç pt.,, Jan Pawe∏ II zawsze

Âwi´ty”. Uczennice klas pierwszych

recytowa∏y poezj´ Karola Wojty∏y

oraz utwory o papie˝u Polaku, napi-

sane przez ksi´dza Jana Twardow-

skiego. W monta˝u s∏owno-muzycz-

nym przedstawiono ca∏à drog´ Jana

Paw∏a II do Êwi´toÊci. ˚ycie Ojca

Âwi´tego zosta∏o równie˝ zilustro-

wane za pomocà prezentacji multi-

medialnej przygotowanej przez

uczniów gimnazjum. Chór szkolny

wykona∏ przepi´kne pieÊni o charak-

terze religijnym i papieskim. Uro-

czystoÊç uÊwietni∏o przybycie zna-

komitego dziennikarza i autora ksià-

˝ek o papie˝u – Grzegorza Polaka,

który da∏ Êwiadectwo o Êwi´toÊci

Jana Paw∏a II oraz Rycerzy Jana

Paw∏a II. Przyjaciel papie˝a, Pan Po-

lak, opowiedzia∏ wszystkim uczest-

nikom uroczystoÊci o nieznanych

wydarzeniach z ˝ycia Ojca Âwi´te-

go i jego pielgrzymek do Ojczyzny.

Zaproszeni goÊcie otrzymali okolicz-

noÊciowà gazetk´ o Janie Pawle II,

przygotowanà przez uczniów oraz

mogli nabyç pamiàtkowà p∏yt´ chó-

ru szkolnego, wydanà z tej okazji.

Uczniów gimnazjum nagrodzono

rz´sistymi brawami. Po zakoƒczeniu

monta˝u s∏owno – muzycznego

wszyscy goÊcie zostali zaproszeni

na degustacj´ s∏awnych, papieskich

kremówek. 

Po uroczystoÊci og∏oszono wyniki

gminnego konkursu plastycznego

o Janie Pawle II, zorganizowanego

przez dyrekcj´ Szko∏y Podstawowej

im. Wandy Chotomskiej w Józefo-

wie i Rycerzy Jana Paw∏a II, a na-

st´pnie rozdano nagrody ufundowa-

ne przez Wójta Gminy Niepor´t.

„Pozdrów nas jeszcze raz, Janie

Pawle...” Te s∏owa pieÊni sta∏y si´

mottem monta˝u poetycko-muzycz-

nego przygotowanego w 9. rocznic´

Êmierci Jana Paw∏a II przez uczniów

Szko∏y Podstawowej im. B. Tokaja

w Niepor´cie. Program zosta∏ przed-

stawiony w kwietniu dwukrotnie:

w szkole oraz – w wyjàtkowo uro-

czystej oprawie – w KoÊciele p. w.

Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´t-

szej Maryi Panny w Niepor´cie.

Na kilka tygodni przed kanonizacjà

m∏odzi artyÊci pokazali drog´, jakà

Jan Pawe∏ II kroczy∏ do Êwi´toÊci.

Prezentujàc wydarzenia z Jego ̋ ycia,

wzruszajàce teksty poetyckie i pieÊni

stworzyli recept´ na Êwi´toÊç wg Ja-

na Paw∏a II. Opowiedzieli te˝ o cu-

dach, które dokona∏y si´ za wsta-

wiennictwem polskiego Papie˝a.

Wzruszenie widoczne na twarzach

licznie zgromadzonych widzów oraz

nastrój zamyÊlenia pokaza∏y, ˝e Ja-

na Pawe∏ II by∏ prawdziwym Ojcem,

z którym wcià˝ chcemy si´ spotykaç,

mimo Jego fizycznej nieobecnoÊci.

Wyst´p uczniów by∏ pi´knym

wprowadzeniem w wielkie Êwi´to

kanonizacji Jana Paw∏a II.

� E.Binkiewicz – Gminazjum

I.Kopka SP Niepor´t

ÂWI¢TO
Konstytucji 3 maja

UROCZYSTOÂCI z okazji kanonizacji 
Ojca Âwi´tego Jana Pawła II

W dniach poprzedzajàcych uroczystoÊç kanonizacji Ojca Âwi´tego Jana Pawła II
uczniowie i nauczyciele przygotowali programy artystyczne, które w pi´kny sposób
przypomniały ˝ycie i dokonania wielkiego papie˝a. 
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KOLEJNY sukces uczniów
z gminy Niepor´t w „Bezpiecznej
drodze do szkoły”

U
czniowie szkó∏ podstawo-

wych i gimnazjalnych z po-

wiatu legionowskiego musie-

li wykazaç si´ wiedzà o ruchu dro-

gowym, rozwiàzujàc test ze

znajomoÊci przepisów oraz sprawnà

jazdà na rowerze, pokonujàc tor

przeszkód.

Gmin´ Niepor´t reprezentowa∏y

dwie dru˝yny: z Zespo∏u Szkolno

– Przedszkolnego w Wólce Radzy-

miƒskiej (Kamil Szostek, Franciszek

Gera, Daniel Piotrowski, Damian

WiÊniewski, Artur Wiejak, Weroni-

ka Szraga, Oliwia Gietka, Weronika

Denkiewicz) oraz z Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym (Miko-

∏aj Pogroszewski, Mateusz Grzech,

Maciej Zajdel, Krzysztof Józefow-

ski, Adrian Burakowski, Julia Bana-

szek, Aleksandra Janeczko, Izabela

Powa∏a, Weronika Âcibor i Natalia

Bartkowska). W sumie 18 uczestni-

ków, którymi opiekowali si´ nauczy-

ciele: pani Urszula No˝yƒska i pan

Piotr Kutra.

Nasi ch∏opcy okazali si´ najlepsi.

W kategorii szkó∏ podstawo-

wych I miejsce zajà∏ Damian Wi-

Êniewski, a wÊród gimnazjalistów

– Adrian Burakowski. Obaj ucznio-

wie odebrali z ràk Komendanta Ko-

mendy Powiatowej Policji nagrody

w postaci rowerów górskich. II miej-

sce w kategorii szkó∏ podstawowych

zajà∏ Artur Wiejak, a wÊród gimna-

zjów – Miko∏aj Pogroszewski,

na III zaÊ miejscu uplasowa∏ si´ Ma-

teusz Grzech.

WÊród dziewczàt na najwy˝szym

stopniu podium (I miejsce) stan´∏a

uczennica gimnazjum, Julia Bana-

szek, która tak˝e otrzyma∏a rower

górski. II miejsce w kategorii szkó∏

podstawowych zaj´∏a Weronika

Denkiewicz.

Zwyci´zców II i III miejsca nagro-

dzono aparatami cyfrowymi i odtwa-

rzaczami MP 3, a wszyscy uczestni-

cy otrzymali zestawy zawierajàce

wyposa˝enie rowerzysty sk∏adajàce

si´ m.in. z kasku, lampek do roweru,

kamizelki, opaski odblaskowej oraz

apteczki pierwszej pomocy ufundo-

wanej przez firm´ „Meditrans”. 

W trakcie przerwy mi´dzy testem

a cz´Êcià praktycznà m∏odzie˝ mo-

g∏a uczestniczyç w zaj´ciach sporto-

wych, a tak˝e obejrzeç pokaz ratow-

nictwa medycznego przygotowany

przez firm´ „Meditrans”.

Konkurs „Bezpieczna droga

do szko∏y” to doskona∏a mo˝liwoÊç

sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci

i wiadomoÊci o ruchu drogowym, ale

tak˝e wa˝ne przedsi´wzi´cie poka-

zujàce, ˝e bez wzgl´du na wiek po-

winniÊmy zachowywaç si´ odpo-

wiednio, by nie stwarzaç niebez-

piecznych sytuacji na drodze.

� P.I.K.

Partnerzy NIEPOR¢CKIEJ
KARTY RODZINY 3+
Niepor´cka Karta Rodziny 3+, która weszła
w ˝ycie 1 stycznia 2014 roku, ma ju˝ wielu
u˝ytkowników oraz Partnerów, którzy przystàpili
do Programu, oferujàc zni˝ki i ulgi posiadaczom Karty.

Program, majàcy na celu promo-

wanie modelu rodziny wielodziet-

nej, jest elementem polityki spo-

∏ecznej, realizowanej przez gmin´.

Jego podstawà jest odwo∏anie si´

do wartoÊci, jakà jest rodzina oraz

uznanie pozytywnego wp∏ywu,

jaki wnoszà rodziny, wychowujà-

ce troje i wi´cej dzieci, w rozwój

gospodarczy i spo∏eczny gminy. 

Niepor´ckà Kart´ Rodziny 3+

otrzyma∏o ju˝ 140 rodzin, ∏àcznie

zaproponowanymi ulgami dyspo-

nuje 721 u˝ytkowników.

CO OFERUJE 
NIEPOR¢CKA KARTA 
RODZINY 3+?
• dop∏aty w wysokoÊci 50%

do op∏at za gospodarowanie od-

padami komunalnymi w przy-

padku prowadzenia przez rodzi-

n´ wielodzietnà selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych,

• ulgi w wysokoÊci 50% w op∏a-

tach za korzystanie z wychowa-

nia przedszkolnego w prowadzo-

nych przez gmin´ publicznych

przedszkolach w czasie przekra-

czajàcym czas bezp∏atnego na-

uczania, wychowania i opieki,

• ulgi w wysokoÊci 50% cen

za korzystanie z gminnej p∏ywal-

ni sportowej „Aquapark Fala”

w Stanis∏awowie Pierwszym,

• ulgi w wysokoÊci 50% cen bile-

tów wst´pu na zaj´cia i imprezy

organizowane przez gminne

oÊrodki kultury.

Przedstawiamy Paƒstwu list´
dotychczasowych Partnerów
Programu oraz ich ofert´:
• PPHU „LAWAL” S.C. Anna

Juda i Micha∏ Juda, 25% na za-

kup okularów korekcyjnych,

przeciws∏onecznych, naprawy,

itp. ul. PodleÊna 15, Niepor´t,

• Centrum Dzieci´ce Bobas,

Sklep z artyku∏ami dla dzieci

i niemowlàt, 10% rabatu na ca-

∏y asortyment, ul. Sienkiewi-

cza 9/4, Legionowo,

• Sklep 1111 Drobiazgów S.C.,
10% na wszystkie towary

w sklepach – ul. Jana Kazimie-

rza 150 w Niepor´cie oraz ul.

Ostródzka 150 w Warszawie,

• Anna Wenerska, ulgi na zaj´cia

Zumba-Fitness i Aqua Aerobik

prowadzone w Gimnazjum

i w Aquaparku Fala w Stanis∏a-

wowie Pierwszym,

• Sklep „Chata Skrzata” z arty-

ku∏ami dla dzieci i niemowlàt ul.

S∏owackiego 37/U4 w Legiono-

wie, 5% rabatu na ca∏y asorty-

ment,

• Nasze Skarby, 25% na zaj´cia

wspomagajàce i rozwijajàce dla

dzieci. Zaj´cia odbywajà si´

w Szkole Podstawowej w Izabe-

linie,

• Laserowe Centrum Rozrywki
LASER-WAR ul. Siwiƒskie-

go 2 lok. 21, Legionowo, 20%

zni˝ki na zabawy dedykowane

wszystkim w wieku 8-99 lat, nie

stroniàcym od aktywnego ruchu,

strategii i uÊmiechu, 

• Restauracja Dolce Vita ul. Ry-

nek 1 w Niepor´cie, 15% zni˝ki

na konsumpcj´ w lokalu z wy∏à-

czeniem alkoholu.

List´ z dok∏adnymi informacja-

mi znajdà Paƒstwo na stronie

www.nieporet.pl w zak∏adce Nie-

por´cka Karta Rodziny 3+.

� BW

25 kwietnia
w legionowskiej hali
ARENA odbył si´ finał
powiatowego konkursu
„Bezpieczna droga
do szkoły”, zorganizowany
przez Urzàd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
przy współudziale
Starostwa Powiatowego
w Legionowie
i Wojewódzkiego OÊrodka
Ruchu Drogowego.

UWAGA
Filia SK banku w Niepor´cie
przy ulicy Wazów 2 
od miesiàca maja 2014 czynna jest 
w ka˝dà sobot´ w godzinach 8:00-14:00. 
Od poniedziałku do piàtku placówka
czynna jest w godz. 8:00-18:00

PROSIMY o informacje!
WÊród bogatego zbioru zdj´ç, ja-
kie p. W∏odzimierz B∏awdziewicz
zgromadzi∏ podczas
zbierania materia∏ów
do „Dziejów Niepor´-
tu 1387-2009” znajdu-
je si´ ta fotografia,
przedstawiajàca grono
osób pracujàcych
przy wydobywaniu
torfu. Niestety, nie ma-
my danych dotyczà-
cych czasu i miejsca
oraz nazwisk osób
na zdj´ciu.

Zwracamy si´ do Czy-

telników „WieÊci Niepo-

r´ckich” z nadziejà, ˝e

znajdzie si´ ktoÊ, kto

rozwià˝e t´ zagadk´, po-

g∏´biajàc w ten sposób

histori´ naszej Ma∏ej Oj-

czyzny.

Informacje prosimy

przekazaç p. W∏odzimie-

rzowi B∏awdziewiczowi z Niepor´c-

kiego Stowarzyszenia Historyczne-

go, tel. (22) 772 51 78, mail

– wblawdziewicz@wp.pl. �
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Czy widzisz te gruzy
na szczycie 
– Tam wróg twój si´
ukrył jak szczur
Wspomnieniom w rocznic´ bitwy

b´dà towarzyszyç fragmenty zna-

nej wszystkim piosenki „Czerwo-

ne Maki na Monte Cassino”, któ-

ra bardzo dobrze oddaje klimat

tamtych wydarzeƒ. Aby bardziej

poznaç realia pola bitwy na któ-

rym przyjdzie walczyç polskim

˝o∏nierzom musimy cofnàç si´

kilka miesi´cy wstecz i przeÊle-

dziç w skrócie kolejno podejmo-

wane przez aliantów próby zdo-

bycia terenu wokó∏ klasztoru

na Monte Cassino i odblokowania

najkrótszej drogi na Rzym. Pierw-

szà prób´ podejmujà Amerykanie

ju˝ na poczàtku stycznia 1944 ro-

ku, gdy amerykaƒska 34 Dywizja

Piechoty „Red Bull” dowodzona

przez gen. mjr Charles’a W. Ry-

dera atakuje Niemców nad rzekà

Rapido. Atak prowadzi rów-

nie˝ 36 Dywizja Piechoty „Te-

xas” – dowódca gen. mjr Fred

Walker wspierana przez czo∏gi,

które jednak grz´znà w bagni-

stych terenach nad Rapido. Ame-

rykanie ponoszà du˝e straty si´ga-

jàce ok. 2000 zabitych ˝o∏nierzy.

Widzàc brak sukcesów obu dywi-

zji dowódca amerykaƒskiej 5 Ar-

mii gen. por. Mark Clark kieruje

do ataku jako wsparcie Francuski

Korpus Ekspedycyjny gen. Al-

phonsa Juina. Ataki oddzia∏ów

francuskich, marokaƒskich i al-

gierskich mimo ich walecznoÊci

zostajà odparte przez wojska nie-

mieckie, które dysponujà dobrze

przygotowanymi liniami obron-

nymi wokó∏ Monte Cassino oraz

nad brzegami rzeki Rapido i w do-

linie rzeki Liri. Dalsze natarcia do

4 lutego 1944 roku ustajà. Brytyj-

ski genera∏ Harold Alexander do-

wódca alianckiej 15 Grupy Armii,

w sk∏ad której wchodzi amery-

kaƒska 5 Armia Clarka podejmu-

je decyzj´ o wzmocnieniu oddzia-

∏ów atakujàcych Lini´ Gustawa

na kierunku Monte Cassino.

Do ataku przygotowuje si´ nowo-

zelandzki II Korpus dowodzony

przez gen. por. Bernarda Freyber-

ga. Jednostki II Korpusu, czyli

nowozelandzka 2 Dywizja Pie-

choty dowodzona przez gen. mjr

Howarda Kippenbergera, hindu-

ska 4 Dywizja Piechoty gen. mjr

Francisa Tukera oraz brytyjska 78

Dywizja Piechoty „Battleaxe”

gen. mjr Charles’a Keightleya

przejmujà odcinek frontu

pod Monte Cassino i przygotowu-

jà atak na dzieƒ 16 lutego 1944

roku. Genera∏ Tuker po rozpozna-

niu terenu przysz∏ych walk wnio-

skuje do gen. Freyberga o prze-

prowadzenie przed atakiem jego

oddzia∏ów bombardowania klasz-

toru na Monte Cassino, gdy˝

w jego ocenie sà tam stanowiska

niemieckich obserwatorów artyle-

rii. Nie zgadza si´ z opinià szta-

bu 5 Armii, ̋ e nie nale˝y niszczyç

zabytkowego klasztoru kosztem

du˝ych strat jego ˝o∏nierzy.

W rzeczywistoÊci dowodzàcy nie-

mieckà Grupà Armii „C” w W∏o-

szech feldmarsza∏ek Albert Kes-

serling nie wyrazi∏ zgody na ob-

sadzenie zabytkowego klasztoru

oddzia∏ami niemieckimi. Zarzà-

dzi∏ natomiast jego ewakuacj´

i wyznaczenie strefy buforowej

bez umocnieƒ polowych w odle-

g∏oÊci 300 metrów od murów

opactwa. Strefa ta systematycznie

kurczy∏a si´ w miar´ cofania si´

oddzia∏ów niemieckich. Ostatecz-

nie sztab 5 Armii zaakceptowa∏

proÊb´ o bombardowanie i nastà-

pi∏o ono nie 16 lutego, ale 15 lu-

tego i to spowodowa∏o przy k∏o-

potach z ∏àcznoÊcià mi´dzy od-

dzia∏ami, ˝e przygotowujàce si´

do ataku w dniu 16 lutego oddzia-

∏y hinduskie nie wykorzysta∏y

efektu bezpoÊredniego zaskocze-

nia Niemców po wykonanym

bombardowaniu. 15 lutego 1944

roku na klasztor amerykaƒskie

Latajàce Fortece B-17 zrzuci-

∏y 400 ton bomb burzàcych, a dru-

ga fala bombowców zrzuci∏a ko-

lejne bomby w tym zapalajàce

na opactwo w którym nie by∏o ani

jednego ˝o∏nierza niemieckiego.

W klasztorze pozosta∏ bowiem

tylko 80 letni opat Gregorio Dia-

mare (ewakuowany przez Niem-

ców 17 lutego), pi´ciu zakonni-

ków i oko∏o dwustu cywilów

z miasta Cassino i okolic.* Prze-

˝yli bombardowanie chowajàc

si´ w cz´Êci opactwa, która oca-

la∏a (na zdj´ciu). Niemcy po bom-

bardowaniu natychmiast obsadzi-

li ruiny klasztoru swoimi oddzia-

∏ami i przystàpili do budowy

stanowisk dla karabinów maszy-

nowych, moêdzierzy i artylerii. 16

lutego Hindusi ruszyli do ataku

i zostali zdziesiàtkowani ogniem

broni maszynowej i moêdzierzy

na podejÊciach do masywu Mon-

te Cassino oraz w czasie niemiec-

kiego kontrataku z u˝yciem

dwóch dzia∏ pancernych Sturm-

geschütz na stacj´ kolejowà

w Cassino.* Trzecia bitwa

o wzgórze Monte Cassino mia∏a

rozpoczàç si´ 24 lutego 1944 ro-

ku w ramach operacji „Dickens”,

ale ze wzgl´du na z∏à pogod´ zo-

staje prze∏o˝ona. Atak ma byç po-

przedzony silnym bombardowa-

niem miasta Cassino, a atakujàce

oddzia∏y piechoty b´dà wspiera-

ne przez czo∏gi amerykaƒskiej 4

Brygady Pancernej. W mi´dzy-

czasie po stronie niemieckiej

od 20 lutego rejon Monte Casino

obsadzajà oddzia∏y doborowej 1

Dywizji Strzelców Spadochrono-

wych „Zielonych diab∏ów” (Die

Grünen Teufel) dowodzonej

przez gen. mjr Luftwaffe Richar-

da Heidricha i do 25 lutego nie-

mieccy spadochroniarze kontrolo-

wali ju˝ ca∏y teren wokó∏ Cassi-

no. 15 marca 1944 roku 460

bombowców alianckich zrzuci∏o

na miasto Cassino 1000 ton bomb

burzàcych i zapalajàcych ca∏ko-

wicie niszczàc miasto. Zgin´∏o

zasypanych w rumowiskach 160

niemieckich spadochroniarzy.

Nowozelandczycy i Hindusi ru-

szyli do ataku na Wzgórze Zam-

kowe po∏o˝one nad miastem Cas-

sino jednak czo∏gi nie mog∏y daç

im odpowiedniego wsparcia uty-

kajàc w lejach po alianckich bom-

bach w mieÊcie. Gurkhom

z 9 Pu∏ku uda∏o si´ dotrzeç

do Wzgórza Kata i tam zostali od-

ci´ci przez niemieckich spado-

chroniarzy. Nowozelandczycy

zdobyli stacj´ kolejowà i ruszyli

w kierunku Albanety. 20 marca

jednostki brytyjskiej 78 Dywizji

Piechoty zluzowa∏y Nowozeland-

czyków z 2 Dywizji Piechoty.

Brytyjczycy i Gurkhowie bezsku-

tecznie atakowali Wzgórze Zam-

kowe i cz´Êç miasta Cassino.

Na froncie nastàpi∏ chwilowy

spokój i reorganizacja oddzia∏ów

walczàcych stron. Genera∏ Harold

Alexander dowódca 15 Grupy Ar-

mii postanowi∏ wzmocniç si∏y 8

Armii w rejonie Cassino kierujàc

tam odwód armijny, czyli II Kor-

pus Polski z wsparciem polskiej 2

Brygady Pancernej. 24 mar-

ca 1944 roku gen. W∏adys∏aw An-

ders dowódca II Korpusu Polskie-

go po rozmowie z dowodzàcym

brytyjskà 8 Armià gen. por. Oli-

verem Leese zadecydowa∏

o udziale polskich oddzia∏ów

w przygotowywanym w ramach

operacji „Diadem” czwartym

wielkim natarciu na Monte Cas-

sino. Luzujàc w nocy z 23/24

kwietnia 1944 roku oddzia∏y bry-

tyjskiej 78 Dywizji Piechoty

na pozycjach w rejonie Monte

Cassino, ˝o∏nierze 3 Karpackiej

Dywizji Piechoty dowodzonej

przez gen. Bronis∏awa Ducha i 5

Kresowej Dywizji Piechoty gen.

mjr Nikodema Sulika widzieli

przed sobà na wzgórzach ruiny

zniszczonego klasztoru opactwa

Bernardynów na Monte Cassino.

Sztab Polskiego Korpusu rozpo-

czà∏ przygotowania do szturmu

masywu Monte Cassino obejmu-

jàce m.in. zgromadzenie odpo-

wiedniej iloÊci amunicji, Êrodków

medycznych, tworzenie zaplecza

logistycznego oraz wsparcia arty-

lerii i saperów. Ograniczono dzia-

∏ania rozpoznawcze aby nie dema-

skowaç swoich stanowisk.** Tam

w górze masywu Monte Cassino

ju˝ czekali na polskich ˝o∏nierzy

spadochroniarze wroga. „Musi-

cie, musicie, musicie Za kark

wziàç i stràciç go z chmur…” 

Cdn. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

* II Wojna Âwiatowa Kolekcja Tom 22

Bitwa o Monte Cassino Wyd. Edipres-

se Polska S.A. Warszawa 2010 rok

** Stefan Orzechowski Historia Walk 5

Kresowej Dywizji Piechoty Oficyna

Wyd. Volumen Dom Wydawniczy Bel-

lona Warszawa 1998 rok

Czerwone Maki na Monte Cassino
cz´Êç I

70. rocznica bitwy o Monte Cassino
˝ołnierzy II Korpusu Polskiego

18 maja br. minie
70. rocznica zdobycia
przez ˝ołnierzy
polskich ruin
klasztornych
i okolicznych wzgórz
na szczycie 
Monte Cassino,
umo˝liwiajàcego
aliantom marsz
drogà nr 6
w kierunku Rzymu.
Główny w´zeł
obrony wojsk
niemieckich na Linii
Gustawa został
przełamany i to
wydarzenie okryło
chwałà polskiego
˝ołnierza.

Ruiny miasteczka Cassino w czasie walk fot. Wikipedia Ruiny klasztoru na Monte Cassino fot. Wikipedia
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