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koniecznie przeczytaj

Przy szkole w Izabelinie
trwa realizacja gminnej
inwestycji, budowy boiska
sportowego. Niedługo
po rozpocz´ciu nauki
w nowym roku szkolnym,
uczniowie b´dà mogli
korzystaç z zaj´ç
sportowych nie tylko
na sali gimnastycznej. 

P
owstajàce boisko b´dzie mia∏o wymiary 30 m x 48 m i pokryte

b´dzie nawierzchnià z trawy syntetycznej. Wytyczone na nim zo-

stanà boiska do minipi∏ki no˝nej, pi∏ki r´cznej i siatkówki, za-

montowane zostanie niezb´dne wyposa˝enie. Przy boisku nie mo˝e

zabraknàç bie˝ni, liczàcej 60 metrów, o nawierzchni z poliuretanu i za-

koƒczonej skocznià do skoków w dal. Ca∏oÊç otaczaç b´dzie specja-

listyczne ogrodzenie (pi∏kochwyty), zamontowane zostanie oÊwietle-

nie terenu i monitoring.

Boisko stanowiç b´dzie uzupe∏nienie bazy sportowej przy szkole.

Razem z salà gimnastycznà zapewni uczniom odpowiednie warunki

rozwoju fizycznego i mo˝liwoÊç pe∏nej realizacji zaj´ç sportowych.

Z boiska b´dà te˝ mogli korzystaç mieszkaƒcy, po godzinach pracy

szko∏y, co z pewnoÊcià spotka si´ z du˝ym zainteresowaniem osób

aktywnie sp´dzajàcych czas wolny. 

Wykonawcà prac jest firma Ziel-Bud z Warszawy, koszt prac wy-

niesie 679 tys. z∏. Zakoƒczenie prac planowane jest we wrzeÊniu.

Gmina z∏o˝y∏a wniosek o dofinansowanie budowy boiska ze Êrod-

ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z dzia∏ania Odnowa

i rozwój wsi, w wysokoÊci 441 tys. z∏ oraz ze Êrodków Funduszu Roz-

woju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysoko-

Êci 115 tys. z∏. � BWilk

BEZPŁATNE komputery dla
mieszkaƒców Gminy Niepor´t
Program adresowanych jest do osób za-

gro˝onych wykluczeniem cyfrowym,

czyli majàcym utrudniony lub wr´cz

uniemo˝liwiony dost´p do korzystania

z komputera i Internetu. G∏ównym ce-

lem jest zapewnienie dost´pu do Inter-

netu osobom korzystajàcym z pomocy

spo∏ecznej, Êwiadczeƒ rodzinnych lub

stypendiów socjalnych, osobom niepe∏-

nosprawnym, a wi´c tym, których nie

staç na zakup komputera i op∏acanie

abonamentu.

W ramach realizacji projektu zakupio-

nych zostanie 240 laptopów z oprogra-

mowaniem i dost´pem do Internetu,

które nieodp∏atnie, na okres pi´ciu lat,

przekazane zostanà osobom zakwalifi-

kowanym do udzia∏u w przedsi´wzi´ciu.

Otrzymanie sprz´tu poprzedzone zosta-

nie szkoleniem z zakresu obs∏ugi i ko-

rzystania z oprogramowania i Internetu,

a firma wykona jego instalacj´ w miej-

scu zamieszkaniu beneficjenta. W cià-

gu 5 lat u˝ytkowania laptopów zagwa-

rantowany jest równie˝ ich bezp∏atny

serwis. Osoba, otrzymujàca sprz´t elek-

troniczny, nie ponosi ̋ adnych kosztów.

Ponadto zakupionych zostanie 60 kom-

puterów, które zasilà pracownie szkol-

ne. „Jest to bardzo wa˝ny projekt,

na realizacj´ którego uzyskaliÊmy pe∏-

ne dofinansowanie w wysokoÊci ponad

2,3 mln z∏otych. Nie ponoszàc ˝adnych

kosztów, 240 osób otrzyma komputery

z dost´pem do Internetu, zostanie prze-

szkolonych z zakresu korzystania z nich,

co umo˝liwi im zdobycie nowych umie-

j´tnoÊci i zwi´kszy szanse na podj´cie

pracy. Ponadto pracownie komputero-

we naszych szkó∏ zostanà wyposa˝one

w nowy sprz´t, który zapewni uczniom

odpowiednià edukacj´ informatycznà”

– mówi wójt Maciej Mazur. 

W∏aÊnie zdobycie umiej´tnoÊci obs∏u-

gi oraz wykorzystania komputerów i In-

ternetu jest podstawowym celem reali-

zowanego projektu. U∏atwi on równie˝

prze∏amywanie barier wÊród osób nie-

pe∏nosprawnych. ̧ atwy dost´p do ofert

pracy, umiej´tnoÊç napisania i mo˝li-

woÊç wys∏ania w∏asnego CV, zwi´ksza-

jà szanse na otrzymanie pracy. Dla dzie-

ci i m∏odzie˝y obj´tych projektem jest

to mo˝liwoÊç zdobywania nowej wiedzy

i rozwijania zainteresowaƒ, które wspo-

magajà proces edukacyjny. 

Od 1 wrzeÊnia w Urz´dzie Gminy

Niepor´t, w pokoju nr 9 (Kancelaria

Urz´du) oraz w Gminnym OÊrodku Po-

mocy Spo∏ecznej pobraç b´dzie mo˝na

dokumenty rekrutacyjne, które po wy-

pe∏nieniu z∏o˝yç nale˝y w Urz´dzie

Gminy Niepor´t, w Kancelarii Urz´du,

do dnia 3 paêdziernika. Formularze

oraz regulamin b´dà dost´pne na stro-

nie internetowej projektu, która dzia∏aç

b´dzie od 1 wrzeÊnia 2014 r. 

Informacje mo˝na tak˝e uzyskaç

dzwoniàc pod numery telefonów:

(22)767 04 24, (22) 767 04 05,

(22) 767 04 22.

W kolejnych „WieÊciach Niepor´c-

kich” zamieszczaç b´dziemy informacje

dotyczàce realizacji projektu.

� BW

BUDOWA boiska
sportowego
w Izabelinie

BUDOWA boiska
sportowego
w Izabelinie

Od 1 wrzeÊnia rusza realizacja projektu „Cyfrowe Okno na eÂwiat – einclusion w Gminie Niepor´t”,
w całoÊci finansowanego ze Êrodków unijnych.

Budowa boiska

Nowa bie˝nia

Budowa bie˝ni
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AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE KOMUNIKAT
„SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI”

W zwiàzku z prowadzonymi przez

Gmin´ Niepor´t przygotowaniami

do nowego zamówienia publiczne-

go pn. „„OOddbbiióórr  ii zzaaggoossppooddaarroowwaa--

nniiee  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  zz nniieerruu--

cchhoommooÊÊccii,,  nnaa kkttóórryycchh  zzaammiieesszzkkuujjàà

mmiieesszzkkaaƒƒccyy”” oraz w celu udoskona-

lania „„SSyysstteemmuu  ggoossppooddaarroowwaanniiaa

ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii”” – prosi-

my mieszkaƒców gminy Niepor´t

o udzielenie odpowiedzi na poni˝-

sze pytania:

• Prosimy o wskazanie co jest we-

d∏ug Paƒstwa dobre? co z∏e? a co

chcielibyÊcie Paƒstwo zmieniç

w dotychczasowym systemie?

• Czy cz´stotliwoÊç odbioru odpa-

dów niesegregowanych (zmiesza-

nych), segregowanych, ulegajà-

cych biodegradacji, w szczegól-

noÊci zielonych tj. liÊcie, trawa

itp. jest wystarczajàca?

• Czy worki do odpadów ulegajà-

cych biodegradacji, w szczegól-

noÊci zielonych tj. liÊcie, trawa

itp. chcielibyÊcie Paƒstwo otrzy-

mywaç razem z workami do se-

gregacji odpadów?

• Czy potrzebna jest jeszcze zbiór-

ka jakiegoÊ rodzaju odpadów,

której wed∏ug Paƒstwa brakuje?

• Z jakimi rodzajami odpadów ma-

cie Paƒstwo problemy?

• Czy odpowiada Paƒstwu sposób

funkcjonowania Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych tzw. PSZOK w Niepor´-

cie przy ul. Ma∏o∏eckiej 62?

To tylko kilka z pytaƒ, na które

chcielibyÊmy poznaç Paƒstwa od-

powiedzi.

Odpowiedzi prosimy kierowaç

na adres e-mail HYPERLINK „ma-

ilto:odpady@nieporet.pl” odpa-

dy@nieporet.pl do koƒca sierp-

nia 2014 r.

� Renata Szkolniak

Starostwo realizuje na terenie
gminy remonty dróg powiato-
wych. Inwestycje dofinansowuje
Gmina Niepor´t.
� Przebudowa ulic Zwyci´stwa

i Królewskiej (droga powiato-

wa 1816) obejmie swym zakre-

sem wzmocnienie jezdni, budow´

odwodnienia jezdni, budow´ lub

przebudow´ zjazdów do posesji,

umocnienie poboczy kruszywem

oraz nowà organizacj´ ruchu. Ro-

boty sà prowadzone pod ruchem,

wi´c droga nie zosta∏a zamkni´ta.

Lokalnie wyst´pujà utrudnienia

w postaci przew´˝enia jezdni bàdê

ruchu wahad∏owego. Prosimy

Paƒstwa o wyrozumia∏oÊç

i ostro˝nà jazd´.

Planowany termin zakoƒczenia

prac modernizacyjnych to pierw-

sza po∏owa listopada 2014 r. 

Koszt przebudowy to blisko 4 mi-

liony z∏. 

� Przed rozpocz´ciem roku szkolne-

go Starostwo Powiatowe zakoƒ-

czy przebudow´ drogi powiato-
wej, ul. Ma∏o∏eckiej i Szkolnej

na odcinku 420 metrów. Powsta-

∏y nowe ciàgi piesze i przebudo-

wane zosta∏y stare w sàsiedztwie

szko∏y, po∏o˝ona zosta∏a nowa na-

wierzchnia drogi. Pobocza zosta-

∏y poszerzone i utwardzone, zbu-

dowano zatoki parkingowe. Wy-

konane prace wp∏ynà na popraw´

bezpieczeƒstwa w okolicy szko∏y,

przede wszystkim pieszych, a tak-

˝e kierowców. 

Jest to cz´Êç zadania, obejmujàce-

go tak˝e remont mostu na rzece

Czarnej, w ciàgu drogi powiato-

wej 1816 – ulicy Brukowej w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. Planowa-

ny termin ukoƒczenia remontu

mostu to po∏owa paêdziernika.

Koszt tych prac to blisko 2 mln

z∏otych. 

Gmina Niepor´t przekaza∏a Êrod-

ki na realizacj´ inwestycji w kwo-

cie 1 mln z∏otych. 

Starostwo pozyska∏o te˝ 2,5 mln

z∏otych ze Êrodków rezerwy sub-

wencji ogólnej bud˝etu paƒstwa. 

� ul. P´czkowskiego w Niepor´cie
– w II etapie wybudowana zosta-

nie nawierzchnia z kostki na od-

cinku d∏ugoÊci 100 metrów oraz

przebudowany zostanie przepust

pod drogà. 

Wykonawcà inwestycji, której

koszt wyniesie 117 tys. z∏, b´dzie

firma Tombud z Wieliszewa. Pra-

ce potrwajà do koƒca wrzeÊnia.

� ul. ˚wirowa w Beniaminowie
– w I etapie prac powstanie 120

metrów nawierzchni z kostki.

Wykonawcà inwestycji b´dzie fir-

ma Tombud z Wieliszewa. Prace

o wartoÊci 76 tys. z∏ potrwajà

do koƒca wrzeÊnia. 

Wkrótce rozpocznà si´ prace bu-
dowlane w ulicach:
� ul. Wira˝owej w Wólce Radzy-

miƒskiej – I etap, 100 metrów na-

wierzchni z kostki.

� ul. Polnej w Rembelszczyênie

– planowana jest budowa 300 me-

trów nawierzchni z kostki wraz

z wjazdami do posesji.

W ulicy Wczasowej w Bia∏obrze-
gach trwa budowa kanalizacji sa-
nitarnej, na odcinku od istniejàcej
przepompowni Êcieków P10 w re-
jonie Instytutu Rozwoju S∏u˝b
Spo∏ecznych do Centrum Kszta∏-
cenia Kadr SkarbowoÊci Mini-
sterstwa Finansów.
W czasie realizacji inwestycji ruch

na ulicy odbywa si´ w sposób waha-

d∏owy, zainstalowana zosta∏a sy-

gnalizacja Êwietlna. Utrudnienia

w ruchu, za które serdecznie prze-

praszamy, potrwajà do koƒca wrze-

Ênia br.

Jest to kolejny etap budowy opa-

ski kanalizacji sanitarnej wokó∏ Je-

ziora Zegrzyƒskiego, realizowanej

w ramach Indykatywnego Wykazu

Indywidualnych Projektów Kluczo-

wych dla Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Ma-

zowieckiego 2007-2013 i dofinanso-

wanej w wysokoÊci 81% z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego.

W jej ramach wybudowana zosta∏a

w ubieg∏ym roku kanalizacja w ul. Pla-

˝owej i Wojska Polskiego w Bia∏o-

brzegach. W chwili obecnej dobiega-

jà koƒca prace w ulicy Polnej w Ryni,

oraz prowadzone sà roboty budowla-

ne w ulicy G∏ównej. W ul. Spacerowej

w Ryni kanalizacja sanitarna zosta∏a

ju˝ zakoƒczona. � oprac. B.Wilk

ul. Ma∏o∏´cka

ul. P´czkowskiego
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W ostatnich dniach do Komendy Stra˝y Gminnej
w Niepor´cie napływa coraz wi´cej zgłoszeƒ
dotyczàcych właÊcicieli niesprzàtajàcych po swoich
czworono˝nych pupilach. 

Mowa tu oczywiÊcie o najlepszym

przyjacielu cz∏owieka – psie, puszcza-

nym luzem i za∏atwiajàcym si´

w najmniej oczekiwanym

miejscu pod domem sà-

siada. Wielokrotnie sto-

sowane pouczenia nie

przynoszà skutku, dlate-

go te˝ niepor´ccy muni-

cypalni zacznà nak∏adaç

grzywny w postaci manda-

tu karnego za niestosowanie si´

do zakazów dotyczàcych prowadze-

nia i utrzymania psa.

Zgodnie z art. 77 kodeksu Wykro-

czeƒ, osoba niezachowujàca zwy-

k∏ych lub nakazanych Êrodków

ostro˝noÊci przy trzymaniu zwierz´-

cia, podlega karze grzywny do 250 z∏.

Dodatkowo tà kwesti´ reguluje rów-

nie˝ Uchwa∏a Nr XLII/62/2013 Rady

Gminy. Na podstawie art. 166 Kodek-

su Wykroczeƒ ukaranym mo˝e zostaç

równie˝ w∏aÊciciel psa, który puszcza

psa luzem na terenie leÊnym, poza

czynnoÊciami zwiàzanymi z polowa-

niem. Grzywna w takim wypadku

mo˝e wynosiç nawet 500 z∏. Pami´-

tajmy, ˝e zwierzyna p∏owa z starciu

z psami ras Êrednich i du˝ych ma zni-

kome szanse na prze˝ycie.

Warto dodaç, ˝e na wyposa˝eniu

ka˝dego w∏aÊciciela czworonoga po-

winna znajdowaç si´ solidna smycz,

a w przypadku ras niebezpiecznych

takich jak doberman, rottweiler czy

amstaff kaganiec. Dzi´ki tym akceso-

riom unikniemy niepotrzebnych k∏o-

potów wynikajàcych z nieprzewidy-

walnego zachowania czworonoga,

który z ka˝dej chwili mo˝e zaatako-

waç czyjàÊ nogawk´. Dodatkowo wy-

prowadzajàc psa na spacer pami´taj-

my o zabraniu torebek s∏u˝àcych

do sprzàtania psich odchodów, które

nie sà mile widziane na naszych

chodnikach lub pi´knie przystrzy˝o-

nych gminnych trawnikach, s∏u˝àcych

cz´sto jako miejsce wypoczynku, jak

w przypadku „Dzikiej Pla˝y”, gdzie

stra˝nicy toczà walk´ z w∏aÊcicielami

czworonogów. Podstawà do na∏o˝enia

grzywny za nieuprzàtni´cie psich od-

chodów jest Uchwa∏a Nr

XLII/62/2013 Rady Gminy w opar-

ciu, której funkcjonariusze mogà na-

∏o˝yç kar´ do 500 z∏!

– Sprzàtajmy po swoich psach

– apeluje Komendant Stra˝y Gminnej

w Niepor´cie – U∏atwi to utrzymanie

porzàdku i czystoÊci na terenie gmi-

ny, a tak˝e zmniejszy ryzyko wyst´po-

wania chorób zakaênych.

Psie odchody zawini´te w foliowà

torebk´ mogà byç umieszczane we

wszystkich koszach na Êmieci. Nie

wstydêmy si´ wi´c schyliç i posprzà-

taç psià kup´, przecie˝ sami nie chcie-

libyÊmy, aby w naszym domu na ka˝-

dym kroku czyha∏a „niespodzianka”.

Komendant, a tak˝e sami stra˝nicy

uczulajà w∏aÊcicieli psów i innych

zwierzàt by dope∏niali swych obo-

wiàzków, co w przysz∏oÊci zaowocu-

je czystà i bezpiecznà gminà. 

W razie zauwa˝enia jakichkolwiek

nieprawid∏owoÊci, prosimy o zg∏asza-

nie wszelkich uwag pod nume-

rem 668 116 761– patrol interwen-

cyjny. Przypominamy, ̋ e przyjmowa-

ne sà zg∏oszenia anonimowe, nale˝y

wskazaç tylko w∏aÊciciela psa, który

zwierz´ puszcza luzem lub nie sprzà-

ta po czworonogu. Dzia∏ajàc w opar-

ciu o obowiàzujàce przepisy b´dà wy-

ciàgane konsekwencje. 

� Przemys∏aw Kuligowski

UWAGA, psia 
kupa atakuje!!!

Budowa kanalizacji
w ulicy Wczasowej
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Stan niewielkiego placu i otaczajàcej

go p´tli ZTM od d∏u˝szego czasu wy-

maga∏ remontowej interwencji. Miesz-

kaƒcy Bia∏obrzegów i Ryni interwe-

niowali w tej sprawie u radnej powia-

towej Bogus∏awy Tomasik, która

zg∏osi∏a spraw´ bia∏obrzeskiej p´tli

podczas ostatniej powiatowej komisji

rozwoju. Podobne starania w niepo-

r´ckim ratuszu podejmowali radni

gminni Andrzej Wojciechowski i Ro-

man Madej. Efektem tych zabiegów

by∏a wizyta w terenie, w której uczest-

niczyli wójt Maciej Mazur i wicesta-

rosta Robert Wróbel, którzy zobowià-

zali si´ podjàç niezw∏oczne, wspólne

dzia∏ania. 

– Majàc na uwadze przede wszyst-

kim bezpieczeƒstwo mieszkaƒców ko-

rzystajàcych z przystanku, w najbli˝-

szych miesiàcach, po konsultacjach

technicznych z gminà, przystàpimy

do prac remontowych na p´tli – za-

pewni∏ wicestarosta Robert Wróbel. 

Konsultacje na linii powiat – gmina

przebieg∏y sprawnie i ju˝ dziÊ wiado-

mo, ̋ e jeszcze w tym sezonie inwesty-

cyjnym oblicze p´tli w Bia∏obrzegach

ulegnie zmianie. Ma zostaç wykonana

nowa nawierzchnia asfaltowa na ca∏ej

d∏ugoÊci zatoki autobusowej o po-

wierzchni oko∏o 750 m2, wymienione

zostanà kraw´˝niki, przy czym ze-

wn´trzny kraw´˝nik zostanie nieco

wyniesiony w stosunku do obecnie ist-

niejàcego. Ma to zapobiec sp∏ywaniu

na teren zatoki wód opadowych. Do-

datkowo wyremontowane zostanà

urzàdzenia odwadniajàce, znajdujàce

si´ na terenie zatoki: wymiecione zo-

stanie zalegajàce tam kruszywo, stud-

nie ch∏onne zostanà oczyszczone a po-

bocze zostanie wyprofilowane tak,

aby zwi´kszyç istniejàcà retencj´ i u∏a-

twiç odp∏yw z nawierzchni zatoki. 

Oprócz prac na p´tli jeszcze w tym

roku wykonana b´dzie nowa nak∏ad-

ka na drodze powiatowej przebiegajà-

cej przez Beniaminów i Bia∏obrzegi.

Planowany jest tak˝e remont odcinka

ul. Wczasowej w Bia∏obrzegach

(od ronda do ul. Pla˝owej).

� J.Kajdanowicz

Starostwo Powiatowe

P´tla autobusowa w Białobrzegach to cz´Êç drogi powiatowej
biegnàcej do Beniaminowa. Choç jest to małe komunikacyjne centrum
miejscowoÊci, to znacznie odbiega stanem od zadbanego osiedla. 

P¢TLA w Białobrzegach 
do remontu

B
ezpieczeƒstwo podczas wypo-

czynku nad wodà to jeden z prio-

rytetów w Gminie Niepor´t.

W gminie po∏o˝onej nad popularnym

Jeziorem Zegrzyƒskim, wszyscy

uczniowie obj´ci sà bezp∏atnà naukà

p∏ywania. Niezwykle istotne jest tak˝e

przeciwdzia∏anie wypadkom nad wodà,

spowodowanym niewiedzà i brawurà

wypoczywajàcych. Czytelne ostrze˝e-

nie mo˝e zniech´ciç do potencjalnie ry-

zykownych kàpieli w miejscach do te-

go nieprzeznaczonych. W tym celu

wójt Maciej Mazur zleci∏ sporzàdzenie

„Analizy zagro˝eƒ obszarów wodnych

Gminy Niepor´t”, realizujàc tym sa-

mym obowiàzek wynikajàcy z Ustawy

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeƒ-

stwie osób przebywajàcych na obsza-

rach wodnych. Wykonana zosta∏a bar-

dzo drobiazgowa dokumentacja opiso-

wa i fotograficzna wszystkich

zbiorników wodnych znajdujàcych si´

na terenie gminy, o zró˝nicowanym

charakterze i przeznaczeniu. 

Najwi´kszym i najbardziej wyko-

rzystywanym do uprawiania sportów

wodnych i rekreacji jest Jezioro Ze-

grzyƒskie, nie zapominajmy jednak

o Kanale ̊ eraƒskim, rzekach Rzàdza,

Beniaminówka, Samica i Czarna oraz

du˝ej iloÊci leÊnych oczek wodnych.

Przeanalizowany zosta∏ stan technicz-

ny portów aktywnych ˝eglarsko, por-

tów ju˝ niewykorzystywanych, por-

tów opuszczonych, pla˝, miejsc wyko-

rzystywanych do kàpieli, kàpieliska

Dzika Pla˝a. Obszary wodne ocenio-

no pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa,

analizujàc wp∏yw m.in. zatopionych

pomostów i kamieni, mostów drogo-

wych i kolejowych, linii wysokiego

napi´cia. 

Przy ka˝dym z opisanych miejsc

znalaz∏y si´ szczegó∏owe zalecenia od-

noÊnie koniecznoÊci, bàdê nie, za-

mieszczenia konkretnych znaków i ta-

blic informacyjnych. ̧ àcznie poddano

analizie 96 rejonów, postawiono 160

znaków i tablic informacyjnych. 

Wykorzystane znaki zgodne sà

z Rozporzàdzeniem Ministra Spraw

Wewn´trznych z dnia 6 marca 2012

roku w sprawie sposobu oznakowania

i zabezpieczenia obszarów wodnych

oraz wzorów znaków zakazu, nakazu

oraz znaków informacyjnych i flag. 

Tablica informacyjna zosta∏a zapro-

jektowana na potrzeby Gminy Niepor´t

i zawiera odpowiednie znaki, informa-

cje o zalecanym zachowaniu latem i zi-

mà, numery alarmowe i podstawowe

zasady udzielania pierwszej potrzeby.

Zach´camy wszystkie osoby korzy-

stajàce z wypoczynku nad zbiornika-

mi wodnymi na terenie gminy, o zapo-

znanie si´ z treÊcià ustawionych tam

znaków i tablic i bezwzgl´dne stoso-

wanie si´ do ich zapisów. Kàpiel

w miejscach niestrze˝onych i niezna-

nych mo˝e stanowiç zagro˝enie dla

˝ycia lub zdrowia. � BW

„WYPRAWKA szkolna” w 2014 r.
W roku szkolnym 2014/2015 Rzàdo-
wym programem pomocy uczniom
w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”
obj´ci b´dà uczniowie rozpoczynajà-
cy edukacj´ szkolnà w:
• klasach II – III i klasie VI szko∏y

podstawowej, ogólnokszta∏càcej

szko∏y muzycznej I stopnia, 

• klasie III szko∏y ponadgimnazjalnej:

zasadniczej szko∏y zawodowej, li-

ceum ogólnokszta∏càcego lub techni-

kum, 

• klasie VI: ogólnokszta∏càcej szko∏y

muzycznej II stopnia lub ogólno-

kszta∏càcej szko∏y sztuk pi´knych, 

• klasie III liceum plastycznego, 

• klasie III lub IX ogólnokszta∏càcej

szko∏y baletowej. 

Programem b´dà obj´ci te˝ uczniowie:

• s∏abowidzàcy, 

• nies∏yszàcy, 

• s∏abos∏yszàcy,

• z upoÊledzeniem umys∏owym w

stopniu lekkim, 

• z upoÊledzeniem umys∏owym w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym,

• z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà,

w tym z afazjà,

• z autyzmem, w tym z zespo∏em

Aspergera,

• z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝ony-

mi, w przypadku gdy jednà z niepe∏-

nosprawnoÊci jest niepe∏nospraw-

noÊç wymieniona wy˝ej, 

– posiadajàcy orzeczenie o potrzebie

kszta∏cenia specjalnego, o którym mo-

wa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7

wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty,

ucz´szczajàcy w roku szkolnym

2014/2015 do szkó∏ dla dzieci i m∏o-

dzie˝y: szkó∏ podstawowych, z wyjàt-

kiem klas I, gimnazjów i ponadgimna-

zjalnych: zasadniczych szkó∏ zawodo-

wych, liceów ogólnokszta∏càcych,

techników lub szkó∏ specjalnych przy-

sposabiajàcych do pracy dla uczniów

z upoÊledzeniem umys∏owym w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym

oraz dla uczniów z niepe∏nosprawno-

Êciami sprz´˝onymi, do ogólnokszta∏-

càcych szkó∏ muzycznych I stopnia,

ogólnokszta∏càcych szkó∏ muzycz-

nych II stopnia, ogólnokszta∏càcych

szkó∏ sztuk pi´knych, liceów plastycz-

nych lub ogólnokszta∏càcych szkó∏ ba-

letowych.

Warunki uzyskania pomocy na za-
kup podr´czników w ramach Rzà-
dowego programu pomocy uczniom
w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”:
1) spe∏nienie kryterium dochodowe-

go – 539 z∏ na jednego cz∏onka ro-
dziny albo

znalezienie si´ w jednej z sytuacji,
o których mówi art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 182, z póên. zm), m. in. ubó-

stwo, sieroctwo, bezdomnoÊç, bezro-

bocie, niepe∏nosprawnoÊç, d∏ugo-

trwa∏a lub ci´˝ka choroba, przemoc

w rodzinie; potrzeba ochrony ma-

cierzyƒstwa lub wielodzietnoÊci,

bezradnoÊç w sprawach opiekuƒczo-

-wychowawczych i prowadzenia go-

spodarstwa domowego, zw∏aszcza

w rodzinach niepe∏nych lub wielo-

dzietnych, alkoholizm lub narkoma-

nia, zdarzenia losowe i sytuacje

kryzysowe, kl´ska ˝ywio∏owa;

2) z∏o˝enie wniosku w terminie
do 10 wrzeÊnia 2014 r. do dyrek-
tora szko∏y, do której uczeƒ b´-
dzie ucz´szcza∏ w roku szkol-
nym 2014/2015.

Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) zaÊwiadczenie o wysokoÊci docho-

dów (w uzasadnionych przypad-

kach zamiast zaÊwiadczenia o wy-

sokoÊci dochodów – oÊwiadczenie

o wysokoÊci dochodów);

2) w przypadku ubiegania si´ o pomoc

dla ucznia, którego rodzina korzy-

sta ze Êwiadczeƒ rodzinnych w for-

mie zasi∏ku rodzinnego lub dodat-

ku do zasi∏ku rodzinnego, mo˝na

przed∏o˝yç – zamiast zaÊwiadczenie

o wysokoÊci dochodów – zaÊwiad-
czenie o korzystaniu ze Êwiadczeƒ
rodzinnych w formie zasi∏ku sta-
∏ego lub dodatku do zasi∏ku ro-
dzinnego;

BEZPŁATNE PODR¢CZNIKI dla
uczniów klas I szkół podstawowych

Przypominamy, ˝e zgodnie z usta-

wà z dnia 30 maja 2014 r. o zmia-

nie ustawy o systemie oÊwiaty oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2014 r., poz. 811) ka˝dy uczeƒ
klasy I szko∏y podstawowej b´dzie
mia∏ mo˝liwoÊç korzystania z bez-
p∏atnego podr´cznika do zaj´ç
z zakresu edukacji: polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodni-
czej i spo∏ecznej oraz bezp∏atne-
go podr´cznika do zaj´ç z zakre-
su j´zyka angielskiego. Ponadto

wszyscy uczniowie klas I szkó∏

podstawowych otrzymajà bezp∏atne
materia∏y çwiczeniowe.

Szczegó∏owe warunki korzysta-

nia przez uczniów z bezp∏atnych

podr´czników zostanà okreÊlone

przez dyrektorów szkó∏.

Szko∏y podstawowe prowadzone

przez gmin´ Niepor´t zamówi∏y

podr´cznik menowski „Nasz ele-
mentarz”. Zostanie on niebawem

dostarczony do wszystkich szkó∏

podstawowych. Podr´cznik do j´zy-

ka angielskiego oraz materia∏y çwi-

czeniowe zostanà zakupione

po otrzymaniu dotacji celowej z bu-

d˝etu paƒstwa. 

3) w przypadku ubiegania si´ o pomoc

dla ucznia niepe∏nosprawnego

do wniosku – zamiast zaÊwiadcze-

nia o wysokoÊci dochodów – nale-

˝y do∏àczyç kopi´ orzeczenia o po-
trzebie kszta∏cenia specjalnego,
wydanego przez publicznà porad-
ni´ psychologiczno-pedagogicz-
nà, w tym poradni´ specjalistycz-
nà;

4) w przypadku uczniów z rodzin,

które znalaz∏y si´ w jednej z sytuacji,

o których mówi art. 7 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecz-

nej, do wniosku – zamiast zaÊwiadcze-

nia o wysokoÊci dochodów – nale˝y

do∏àczyç uzasadnienie.

Szczegó∏owe informacje na stronie: 

http://www.men.gov.pl/index.php/ak-

tualnosci/wizyty-krajowe-i-zagranicz-

ne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-

-w-2014-r

� S.Mielcarz

Wójt Maciej Mazur,
wicestarosta 
Robert Wróbel
i radni gminni
podczas omawiania
zakresu remontu

Znaki na Dzikiej Pla˝y Znaki

nad jeziorkiem

w Zegrzu

Po∏udniowym

W Gminie Niepor´t
ustawione zostały znaki
i tablice przy wszystkich
zbiornikach wodnych
i stanowiskach
wykorzystywanych
do rekreacji, które
informujà o mo˝liwych
zagro˝eniach dla kapiàcych
i wypoczywajàcych.
Równie˝ w miejscach,
gdzie kàpiel jest
dozwolona, zamieszczono
stosowne informacje.

BEZPIECZE¡STWO na obszarach
wodnych Gminy Niepor´t



Oba patriotyczne zrywy Êwiadczy∏y

o wielkim umi∏owaniu przez Polaków

Ojczyzny, wolnoÊci i niepodleg∏oÊci.

Uczucia te znajdowa∏y odzwierciedle-

nie w pieÊniach i piosenkach z tamtych

czasów, które towarzyszy∏y ˝o∏nie-

rzom i powstaƒcom. Program Wieczor-

nicy, przygotowany przez dyrygenta p.

Grzegorza Orliƒskiego z akompaniato-

rem p. Piotrem Âmiejczakiem, sk∏ada∏

si´ z utworów zwiàzanych z obu histo-

rycznymi wydarzeniami, przeplata-

nych deklamacjami, w wykonaniu

cz∏onków chóru „Echo Niepor´tu”. 

Na wst´pie widownia wys∏ucha∏a

stojàc „Warszawianki”, pieÊni po-

wstaƒców 1831 roku, która ma wÊród

Polaków rang´ hymnu. Widownia

s∏ucha∏a w skupieniu i ze wzrusze-

niem. Póêniej by∏a Pierwsza kadrowa,

O mój rozmarynie, a nast´pnie pio-

senki z okupowanej Warszawy. Gdy

chór wykonywa∏ popularnà „Siekiera,

motyka”, ca∏a sala towarzyszy∏a wy-

konawcom rytmicznym klaskaniem

i Êpiewem. Niespodziank´ sprawi∏a

równie˝ jedna ze s∏uchaczek, Hanna

Przymusiƒska, która wzi´∏a mikrofon

i wyrecytowa∏a znany i wzruszajàcy

wiersz Antoniego S∏onimskiego

„Alarm”, przyj´ty entuzjastycznie

przez widowni´. 

Serdecznie dzi´kujemy organizato-

rom wieczoru, chórowi „Echo Niepo-

r´tu”, za przywo∏anie pami´ci hero-

icznych patriotycznych wydarzeƒ

i dostarczenie nam niezapomnianych

chwil wzruszeƒ. GoÊçmi wieczoru by-

li m.in. Wójt Gminy Maciej Mazur,

Przewodniczàcy Rady Gminy Euge-

niusz Woêniakowski, Prezes Ko∏a Po-

wiatowego ZKRPIBWP p∏k Kazi-

mierz Przymusiƒski, ksiàdz kanonik

Zbigniew Brzozowski, ksiàdz pro-

boszcz Jerzy Sieƒkowski. 

„Echo Niepor´tu” zapewni∏o rów-

nie˝ opraw´ uroczystej mszy Êw.

z okazji 94. Rocznicy Bitwy War-

szawskiej w koÊciele NMP Wspomo-

˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym, która odby∏a si´ 15 sierp-

nia. � W.B∏awdziewicz

W
Êród zgromadzonych osób

wyró˝nia∏y si´ dwie grupy

– harcerzy ze Szczepu

14. Dru˝yn Harcerskich i Gromad

Zuchowych Niepor´t oraz m∏odych

kibiców Legii Warszawa. To oni

rozpostarli na Placu WolnoÊci du˝y

baner z bia∏o-czerwonym napisem

„POWSTANIE WARSZAWSKIE

Niepor´t Pami´ta” i wznieÊli okrzyk

„Chwa∏a Bohaterom”!

G∏os zabrali W∏odzimierz B∏aw-

dziewicz – ˝o∏nierz AK oraz Wójt

Gminy S∏awomir Maciej Mazur,

który zwracajàc si´ do m∏odzie˝y

podzi´kowa∏ jej za udzia∏ w uroczy-

stoÊci i kultywowanie pami´ci o Po-

wstaniu i jej m∏odych uczestnikach.

Delegacje z∏o˝y∏y kwiaty przy po-

mniku pod D´bem WolnoÊci, a na-

st´pnie na cmentarzu parafialnym

na grobach ˝o∏nierzy AK – miesz-

kaƒców gminy, zamordowanych

przez hitlerowców w sierpniu 44 ro-

ku oraz na grobie dowódcy oddzia-

∏u AK Bronis∏awa Tokaja. Grupa ki-

biców uda∏a si´ równie˝ do lasu,

do miejsca, w którym ˝o∏nierze AK

zostali rozstrzelani. Wiàzanka kwia-

tów spocz´∏a tak˝e w miejscu Êmier-

ci podchorà˝ych Alfa i Skiby

przy ul. Stru˝anskiej, którzy zgin´li

os∏aniajàc zrzut broni. � BW
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K U L T U R A / K A R T A  R O D Z I N Y  3 +

Niepor´cka Karta Rodziny 3+,
oferujàca jej posiadaczom ulgi
w opłatach, cieszy si´
coraz wi´kszà
popularnoÊcià.
Do funkcjonujàcego
od stycznia programu
przystàpiły ju˝ 164
rodziny, wydano
łàcznie 845 kart. Jest te˝
coraz wi´cej podmiotów
partnerskich.

W ostatnim czasie do programu

przystàpi∏y trzy nowe firmy: 

• Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne
Promenada 
ul. Spacerowa 35, 05-127

Bia∏obrzegi

20% na us∏ugi gastronomiczne

tel. 22 211 51 50

e-mali:

recepcja@promenadacountry.pl

www.promenadacountry.pl

• ADVancer Marlena
R´belska-Dyguda 
ul. Jana Kazimierza 279/3,

Stanis∏awów Pierwszy

1) Pierwsza porada prawna

bezp∏atna,

2) Kolejna porada ze zni˝kà 50%

tel. 698 098 951 

e-mali: biuro@advancer.com.pl

www.advancer.com.pl

www.facebook.com/ADVancerd

oradztwoprawne

• AVAILO Sp. z o.o.
Jasionka 954,

36-002 Jasionka

Us∏ug prawnika online

10% zni˝ki na zakup pakietu

Mecenas Direct 

10% zni˝ki na zakup pakietu

Mecenas Direct dla Rodziny 

tel. 17 785 26 09

e-mail: biuro@availo.pl

www.availo.pl

W∏àczenie si´ do Programu jest

okazjà do pozyskania nowych,

sta∏ych klientów, a oferowanie

zni˝ek, bonifikat i ulg w ramach

„Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+”

pozytywnie wp∏ywa na wizerunek

firm, dzia∏ajàcych na rzecz

mieszkaƒców Gminy Niepor´t.

�

DOŁÑCZ do partnerów
Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+

1 sierpnia
o godzinie 17.00

w Niepor´cie rozległ si´
dêwi´k syreny.

Zgromadzeni na Placu
WolnoÊci mieszkaƒcy

wzi´li udział
w uroczystoÊci,

poÊwi´conej 70 rocznicy
wybuchu Powstania

Warszawskiego. 

POWSTANIE Warszawskie
1944 – Pami´tamy

W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie zorganizowana została
Wieczornica pod hasłem „Od Pierwszej Kadrowej do Armii Krajowej”.
W ten sposób Klub Seniora uczcił dwie przypadajàce w sierpniu rocznice
– 100 lat od wyruszenia z Krakowskich Oleandrów 1 Kompanii Kadrowej
Józefa Piłsudskiego oraz 70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. 

SIERPNIOWE ROCZNICE 
– Od Pierwszej Kadrowej
do Armii Krajowej „Jest w orkiestrach d´tych jakaÊ siła…” – tych słów legendarnej

ju˝ piosenki Haliny Kunickiej mieliÊmy okazj´ posmakowaç
osobiÊcie, gdy na tarasie Tawerny w Kompleksie Rekreacyjno-
Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa wystàpił 6-osobowy zespół
Brass Federacja.

NIEPOR¢CKIE Lato Muzyczne rozpocz´te
Nieco ekscentrycznie, acz elegancko

ubrani muzycy zagrali w wyÊmieni-

tym stylu przeboje muzyki rockowej

i popowej, zaaran˝owane przez suza-

fonist´ zespo∏u, mieszkaƒca Niepor´-

tu Piotra Wróbla – na sk∏ad 2 tràbki, 2

puzony, suzafon (pe∏niàcy rol´ baso-

wej podstawy) i perkusj´. Ku zado-

woleniu s∏uchajàcej publicznoÊci, ten

brass-band – czyli zespó∏ d´ty, zagra∏

same znane piosenki, m.in. Beat It

Michaela Jacksona, YMCA grupy

Village Band, Dont’ Worry, Be Hap-

py Bobbiego M’c Ferrina, Eye of the

Tiger grupy Survivor i wiele innych.

Lecz nie by∏y to same tematy – po-

nadto muzycy popisywali si´ goràcy-

mi i niezwyk∏ymi improwizacjami,

co dolewa∏o muzycznej oliwy do roz-

grzanych i tak instrumentów. Koncert

trwa∏ ponad godzin´, zakoƒczony bi-

sem, co nie zaskoczy∏o muzyków

z Brass Federacji – „JesteÊmy forma-

cjà, która przez swojà muzyk´ wpro-

wadza ludzi w dobry nastrój, a gra-

nie piosenek znanych sprawia lu-

dziom dodatkowà przyjemnoÊç.

Wyst´pujemy na koncertach, tak˝e

okolicznoÊciowych, jesteÊmy zapra-

szani na imprezy zamkni´te i prywat-

ne, tote˝ czasami ci´˝ko uciec z sali”

– ˝artujàc opowiada za∏o˝yciel Brass

Federacji Piotr Wróbel. „Ludzie lubià

rytm i granie ‘pod nó˝k´’ – wa˝ne, by

by∏o to granie na ˝ywych, prawdzi-

wych instrumentach i mia∏o swój pro-

fesjonalny poziom” – dodaje.

I rzeczywiÊcie – by∏o bardzo kolo-

rowo, ˝ywio∏owo i „pod nó˝k´”

– cykl Niepor´ckie Lato Muzyczne

zosta∏ z pompà rozpocz´ty. Zespó∏

Brass Federacja mamy nadziej´, wy-

stàpi jeszcze nie raz na terenie naszej

Gminy, a my 30 sierpnia zapraszamy

na kolejny koncert Niepor´ckiego

Lata Muzycznego – tym razem wy-

stàpi zespó∏ smyczkowy Camerata

Vistula, pod kierunkiem Andrzeja

Wróbla, który zagra dla nas na pew-

no nieco ciszej – ale z pewnoscià ura-

czy nas kolejnà porcjà znakomitej

muzyki na ˝ywo. Serdecznie zapra-

szamy!

� AK

Informator
kulturalny

NIEPOR¢CKIE
LATO MUZYCZNE 
we wrzeÊniu
Kontynuujemy zapoczàtkowany
16 sierpnia cykl koncertów muzycznych
w Kompleksie Rekreacyjno-
Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa.
Wszystkie koncerty ze wzgl´du
na wrzeÊniowà aur´ odb´dà si´
na tarasie baru Tawerna w Kompleksie

� 6 wrzeÊnia 2014 godz. 16.00
koncert kwartetu Osmyki

� 13 wrzeÊnia 2014 godz. 16.00
koncert zespołu Brass Federacja

� 20 wrzeÊnia 2014 godz. 16.00
Szanty w wykonaniu zespołu 
Wodny Patrol

a  t a k ˝ e

� 7 wrzeÊnia 2014 r. w godz. 11.00–18.00
CKR PROMENADA, Białobrzegi
ul. Spacerowa 35.
Zapraszamy na PIKNIK RODZINNY
„PO˚EGNANIE WAKACJI”
W programie m.in. rodzinne zawody
w siatkówk´ pla˝owà, rejsy jachtami
˝aglowymi, kajaki i rowery wodne,
megadmuchaƒce, malowanie buziek,
konkursy z nagrodami. 
Wszystkie atrakcje i animacje gratis dla
posiadaczy Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+.

� 14 wrzeÊnia w godz. 16.00–19.00
Piknik Rodzinny w OÊrodku Kultury
w Stanisławowie Drugim

PRZERWA TECHNOLOGICZNA
W AQUAPARKU FALA 
OD WRZEÂNIA 
Informujemy, ˝e w dniach od 1 do 14
wrzeÊnia 2014 r. Aquapark Fala b´dzie
nieczynny z powodu planowanej
przerwy technologicznej.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e wszystkie
karnety aktywne do dnia 22 sierpnia lub
póêniej, b´dà przedłu˝one o 14 dni. 

Przy grobie rozstrzelanych
˝o∏nierzy AK na cmentarzu

w Niepor´cie

Chór „Echo 

Niepor´tu”

Zespó∏ Brass Federacja
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sierpnia pod pomnik Strzel-

ców Kaniowskich licznie

przybyli mieszkaƒcy,

przedstawiciele wojska, kombatan-

tów, gminnych i powiatowych w∏adz

samorzàdowych, policji, stra˝y po-

˝arnej, szkó∏, stowarzyszeƒ i harce-

rzy. Uroczystà opraw´ zapewni∏a

Kompania Honorowa i Poczet Sztan-

darowy z 9. Batalionu Dowodzenia

w Bia∏obrzegach oraz poczty sztan-

darowe: Zwiàzku Kombatantów RP

i BWP Ko∏a Powiatowego w Legio-

nowie, Towarzystwa Przyjació∏ Ra-

dzymina, Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-

nych w Wólce Radzymiƒskiej, Nie-

por´cie i Kàtach W´gierskich,

Zasadniczej Szko∏y Zawodowej ZDZ

im. Kpt. Stefana Pogonowskiego

w Radzyminie, Gimnazjum im. Bo-

haterów Bitwy Warszawskiej 1920

roku w Stanis∏awowie Pierwszym, SP

im. 28. Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej, SP im.

Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach,

SP im. Bronis∏awa Tokaja w Niepo-

r´cie, SP im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie. W obchodach uczestni-

czyli harcerze Szczepu 14-tych Dru-

˝yn Harcerskich i Gromad Zucho-

wych Niepor´t, a opraw´ muzycznà

zapewni∏ chór „M∏odzie˝ 50+” ze

Stanis∏awowa Drugiego.

UroczystoÊç rozpocz´∏a msza Êwi´-

ta polowa celebrowana przez Ksi´-

dza Proboszcza Tomasza Osiadacza,

który w kazaniu wspomnia∏ bohater-

skà postaw´ walczàcych w 1920 ro-

ku ˝o∏nierzy. Po zakoƒczeniu mszy

wprowadzona zosta∏a Kompania Ho-

norowa z 9. Batalionu Dowodzenia

w Bia∏obrzegach i odegrany hymn

paƒstwowy. Nast´pnie g∏os zabra∏

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Ma-

ciej Mazur, który przypomnia∏ w jak

trudnych warunkach odradzajàcej

si´ gospodarczo i politycznie polskiej

paƒstwowoÊci przysz∏o stoczyç wal-

k´ z najazdem bolszewickim – „(…)

Bitwa Warszawska to jeden z naj-

wi´kszych sukcesów w ca∏ej historii

Polski. To zwyci´stwo polskiego

˝o∏nierza i polskiego dowództwa.

Zwyci´stwo twórców II RP, którzy

umieli zawrzeç konieczny kompro-

mis polityczny, skonsolidowaç pol-

skie spo∏eczeƒstwo, by obroniç kraj.

Wystarczy∏y im dwa lata, by zorga-

nizowaç armi´, zdolnà do skuteczne-

go oparcia si´ najazdowi bolszewic-

kiemu. Rok 1920 to wspania∏a, wcià˝

aktualna lekcja niezale˝noÊci i suwe-

rennoÊci, ale równie˝ wspó∏dzia∏ania

pomimo ró˝nic (…)”.

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego, za-

koƒczony salwà honorowà, odczyta∏

por. ̧ ukasz Kulik z 9. Batalionu Do-

wodzenia w Bia∏obrzegach. Nast´p-

nie delegacje z∏o˝y∏y kwiaty pod po-

mnikiem 28 Pu∏ku Strzelców Ka-

niowskich, przy którym wart´ pe∏nili

˝o∏nierze 9. Batalionu Dowodzenia

w Bia∏obrzegach oraz harcerze.

Pozosta∏a cz´Êç wieczoru up∏yn´-

∏a zabranym przy wojskowej gro-

chówce i rozmowach.

15 sierpnia, w koÊciele parafialnym

w Stanis∏awowie Pierwszym odby∏a

si´ uroczysta msza Êwi´ta celebrowa-

na przez ksi´dza Tomasza Osiada-

cza. Uczestniczyli w niej mieszkaƒ-

cy, przedstawiciele samorzàdu, m.in.

Wójt Gminy Maciej Mazur, Wicesta-

rosta Robert Wróbel, Przewodniczà-

cy Rady Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski, zast´pca Wójta Alicja Soko-

∏owska, radni i so∏tysi. Przy tablicy

pamiàtkowej poÊwi´conej poleg∏ym

za Ojczyzn´ uroczyÊcie z∏o˝ono wià-

zank´ kwiatów w asyÊcie ˝o∏nierzy

z 9. Batalionu Dowodzenia w Bia∏o-

brzegach oraz harcerzy.

Po zakoƒczeniu mszy Êwi´tej, wià-

zanki kwiatów uroczyÊcie z∏o˝one

zosta∏y przez delegacj´ gminnà,

przy udziale ˝o∏nierzy, w miejscach

pami´ci narodowej: przy pomniku

na placu WolnoÊci w Niepor´cie,

przy pomniku legionistów Marsza∏-

ka Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrze-

gach oraz na grobie Nieznanego

˚o∏nierza przy ulicy Nowolipie

w Niepor´cie. � BW

W Y D A R Z E N I A
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GMINNE uroczystoÊci
z okazji 94. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
UroczystoÊci
upami´tniajàce
bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920
roku odbyły si´
tradycyjnie 14 sierpnia
przy pomniku 28. Pułku
Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej
oraz nast´pnego dnia,
w koÊciele N.M.P.
Wspomo˝ycielki
Wiernych
w Stanisławowie
Pierwszym.

GMINNE uroczystoÊci
z okazji 94. rocznicy
Bitwy Warszawskiej

Chór „M∏odzie˝ 50+” GoÊcie uroczystoÊci

Kompania Honorowa i Poczet
Sztandarowy 9. Batalionu

Dowodzenia w Bia∏obrzegach

Kwiaty sk∏adajà Przewodniczàcy
RG Eugeniusz Woêniakowski,

Wójt Maciej Mazur,
Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska

Kwiaty sk∏adajà Radna Powiatu
Legionowskiego Bogus∏awa Tomasik,

Wicestarosta Robert Wróbel

Przy grobie Nieznanego ˚o∏nierza 
przy ul. Nowolipie

Poczty sztandarowe ZKRPiBWP
w Legionowie, OSP oraz szkó∏

Pomnik 28. Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich
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W Y D A R Z E N I A

Wójt Gminy Maciej Mazur spotkał si´ z grupà
dzieci, które odwiedziły go w urz´dzie w ramach
toczàcej si´ Akcji Lato. 

Z WIZYTÑ
w Urz´dzie Gminy
P

o zaj´ciach w Gminnym

OÊrodku Kultury i wyciecz-

kach rowerowych przysz∏a ko-

lej na poznanie najwa˝niejszej gmin-

nej instytucji. Dzieci wraz z opieku-

nami zaproszone zosta∏y do sali

konferencyjnej, gdzie zaj´∏y miejsca

radnych. Rozmowa z wójtem Mazu-

rem by∏a bardzo swobodna, goÊcie

szczerze mówili o tym, co si´ im po-

doba, a co nie. Najwi´cej przychyl-

nych opinii zdoby∏ Aquapark Fala,

gdzie dzieci ucz´szczajà na zorgani-

zowane zaj´cia, natomiast uczniowie

szko∏y w Izabelinie zasygnalizowa-

li „problem” z szatniami. Wszystkie

r´ce pow´drowa∏y do góry podczas

g∏osowania nad popcornem o smaku

malinowym. Dzieci obejrza∏y rów-

nie˝ krótki film o rozegranych na te-

renie gminy zawodach triathlono-

wych, który znajduje si´ na stronie

www.nieporet.pl

Niespodziankà by∏a wizyta ekipy

telewizyjnej TVP Regionalna, która

tego dnia realizowa∏a reporta˝ o gmi-

nie Niepor´t. Znajdà si´ w nim rów-

nie˝ uj´cia ze spotkania najm∏od-

szych mieszkaƒców z wójtem Mazu-

rem. � BW

Informator kulturalny
ZAPLANUJ OSTATNI WEEKEND WAKACJI
z Gminà Niepor´t

� „Niepor´ckie Lato Muzyczne”
Koncert zespołu Camerata Vistula
30 sierpnia 2014 r godz.17.00
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Nieporet-Pilawa
Nieporet, ul.Wojska Polskiego 3

� Volvo Warsaw Sailing Days
Âwieto ˚eglarstwa i Sportów Wodnych
Wielki Piknik Rodzinny i Regaty
Hotel 500 Zegrze ul. Warszawska 31 a
30 i 31 sierpnia 2014 roku
od godziny 10.00

� Piknik „Po˝egnaj lato na Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie”
30 sierpnia 2014 roku Dzika Pla˝a
w Niepor´cie

Studenci Akademii Finansów i Biznesu
Vistula wraz z Gminà Niepor´t
przygotowali wiele atrakcji dla
odpoczywajàcych. 
Od godziny 10.00 do 14.00
– zumba dla wszystkich, mecz pokazowy
w piłce siatkowej kobiet, aerobik, konkursy
z nagrodami, zawody sportowe
w siatkówce pla˝owej – pla˝owicze kontra
dru˝yna Sparty,konkursy i gry rekreacyjne
z nagrodami.
W programie tak˝e quizy z wiedzy
o sporcie, zawody w przeciàganiu liny
i karaoke. Gry i konkursy z nagrodami
poprowadzi Vito Casetti (TVN). Ka˝dy
uczestnik imprezy otrzyma na pamiàtk´
wakacyjnà eko-torb´ z gad˝etami.

W połowie sierpnia na wypoczywajàcych na Dzikiej Pla˝y czekała miła
niespodzianka. Pojawiła si´ tam mobilna wypo˝yczalnia ksià˝ek,
w której na rodziców i dzieci czekały ró˝norodne atrakcje.

DZIKA Pla˝a z ksià˝kà

ZABYTKOWE holowniki parowe
z Jeziora Zegrzyƒskiego cz. I

Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏

si´ kàcik malucha, w którym dzieci

zm´czone harcami wodnymi i s∏oƒ-

cem mog∏y odpoczàç w cieniu

pod parasolami pla˝owymi. Z kloc-

ków edukacyjnych, które w czasie

relaksu mia∏y do swojej dyspozycji,

powstawa∏y skomplikowane kon-

strukcje. Chcàc wykorzystaç czas za-

bawy, nak∏oniliÊmy rodziców

do przeczytania swoim pociechom

bajek dost´pnych w mobilnej wypo-

˝yczalni. Ka˝dy, kto skusi∏ si´ na t´

propozycj´, otrzyma∏ od nas powia-

towà koszulk´. Dzieci ws∏uchiwa∏y

si´ uwa˝nie w przygody zakl´tych

ksi´˝niczek i ksià˝àt. Zach´cone

przez rodziców same wybiera∏y ko-

lejne bajki, które chcia∏y poznaç.

Akcja „Ksià˝ka na pla˝y” zorgani-

zowana zosta∏a dzi´ki wspó∏pracy

Powiatowej Instytucji Kultury, Po-

wiatu Legionowskiego oraz sponso-

ra g∏ównego, firmy Dozbud. Zawi-

ta∏a równie˝ na pla˝´ w Wieliszewie

oraz w Serocku. Poza ciekawymi

ksià˝kami oferowa∏a ró˝nego ro-

dzaju mapy oraz przewodniki po Po-

wiecie Legionowskim. 

� K. Âmietanko

Na Jeziorze Zegrzyƒskim mamy okazj´ zobaczyç kilka zabytkowych statków parowych, które szcz´Êliwie
przetrwały do naszych czasów. Pochodzà one z poczàtków XX w. i sà prawdziwymi perłami historii techniki. 

Nale˝y mieç nadziej´, ˝e podobnie jak

w innych wysoko rozwini´tych krajach

zabytkowe statki zostanà przywrócone

do stanu ÊwietnoÊci. Dobrym przyk∏a-

dem sà Niemcy, gdzie na ¸abie kursu-

je ca∏a flotylla parowców, stanowià-

cych ogromnà atrakcj´ turystycznà.

Byç mo˝e zwiastunem podobnych dzia-

∏aƒ jest odbudowa parowca Lubecki. 

Sienkiewicz
W zatoce przy brzegu Zegrza Po∏u-

dniowego stoi niepozorna i zapomnia-

na przystaƒ p∏ywajàca Akademickiego

Zwiàzku Sportowego, której funkcj´

pe∏ni hulk o nazwie Sienkiewicz. Cha-

rakterystyczny jest wysmuk∏y kad∏ub

tej jednostki, a jej rufy nie powstydzi∏-

by si´ oceaniczny ̋ aglowiec. Interesu-

jàca jest historia Sienkiewicza, który

jako holownik parowy zosta∏ zbudo-

wany w 1901 r., w Niemczech w Dreê-

nie w stoczni Dresdner Maschinenfa-

brik & Schiffswerft A.G. Dresden-

-Neustadt – numer budowy 409.

Wymiary kad∏uba to: d∏ugoÊç L

= 42,6 m i szerokoÊç B = 4,82 m, za-

nurzenie: 0,85 m. W czasach swojej

ÊwietnoÊci by∏ nap´dzany bocznymi

stalowymi ko∏ami ∏opatkowymi – sied-

mio-szuflowymi, wprawianymi w ruch

przez maszyn´ parowà dwustopniowe-

go rozpr´˝ania o mocy 100 KM. 

Pierwsza nazwa statku to Aller I,

p∏ywa∏ w firmie Celler Schleppschif-

fahrt-Gesellschaft z siedzibà w Celle.

Celle to miasto w Dolnej Saksonii po-

∏o˝one nad rzekà Aller, która jest do-

p∏ywem Wezery (w dorzeczu ¸aby).

Miasto by∏o wa˝nym portem Êródlàdo-

wym, przez rzek´ Aller przechodzi∏

bowiem transport wodny mi´dzy

Brunszwikiem a Bremà. 

Oko∏o 1912 r. statek zmieni∏ w∏aÊci-

ciela, sta∏ si´ nim A. Weselowski

z Gdaƒska. W 1917 r. statek zosta∏

wcielony do Chef des Feldeienbahnwe-

senes Schiffahrtsgruppe Ost, Danzig.

W trudnym okresie po zakoƒcze-

niu I wojny Êwiatowej w ramach pomo-

cy humanitarnej w sierpniu 1919 r. zo-

sta∏ wydzier˝awiony za poÊrednictwem

Amerykaƒskiej Administracji Pomocy

(ang. American Relief Administration

– ARA) w Gdaƒsku przez Ministerstwo

Aprowizacji. Holowa∏ barki z towarami

˝ywnoÊciowymi do ówczesnej polskiej

granicy z Niemcami w Silnie. Tam 15

wrzeÊnia 1919 roku nielegalnie przekro-

czy∏ granic´ i jego w∏aÊciciel poprosi∏

Ministerstwo Aprowizacji o przereje-

strowanie pod polskà bander´. W 1920

roku zosta∏ nazwany Sienkiewicz,

a 1921 r. odkupiony przez Ministerstwo

Robót Publicznych i przekazany

do Okr´gowej Dyrekcji Regulacji Dróg

˚eglownych w Warszawie. Od 1924 r.

p∏ywa∏ w Dyrekcji Dróg Wodnych

w Warszawie jako holownik inspekcyj-

no-objazdowy. W latach trzydzie-

stych XX w. dokonano przed∏u˝enia ka-

d∏uba, statek p∏ywa∏ w Paƒstwowym

Zarzàdzie Wodnym w Warszawie. 

W latach okupacji hitlerowskiej na-

zw´ statku zmieniono na „Adler”, p∏y-

wa∏ on nadal w Wasserstrassenampt,

Warschau czyli warszawskiej admini-

stracji wodnej. Zatopiony pod koniec

wojny zosta∏ wydobyty i odbudowany

w Toruniu, po czym wróci∏ do nazwy

„Sienkiewicz”. 

Ju˝ po odbudowie w kwietniu 1945 r.

zosta∏ si∏à zabrany przez IV Oddzia∏

Transportu Wojennego Armii Czerwo-

nej w Bydgoszczy i skierowany przez

Bug do ówczesnego ZSRR. Na skutek

interwencji Komisarza ˚eglugi in˝.

Szczyt-Niemirowicza u gen. Szcze-

piennikowa, naczelnika Centralnego

Zarzàdu Wojskowej Komisji Trans-

portu Wojennego Armii Czerwonej,

zosta∏ zwolniony w Ma∏kini we wrze-

Êniu 1945 r. z rekwizycji. 

P∏ywa∏ do 1948 r. w Paƒstwowym

Zarzàdzie Wodnym w Warszawie,

od 1951 r. w Rejonie Dróg Wodnych,

a nast´pnie od 1963 r. w Okr´gowym

Zarzàdzie Wodnym w Warszawie.

Podobnie jak wiele statków parowych

zosta∏ wycofany z ruchu w 1969 r.,

a po odci´ciu tamborów i nadbudó-

wek, przebudowano go na przystaƒ ̋ e-

glarskà. W 1974 r. zosta∏ odstàpiony

Klubowi ̊ eglarskiemu AZS w Zegrzu

Po∏udniowym.

W Niemczech przetrwa∏ nieomal ró-

wieÊnik naszego Sienkiewicza, a miano-

wicie parowiec pasa˝erski Kaiser Wil-

helm. Zosta∏ on zbudowany w tej samej

stoczni w 1900 r. z numerem budo-

wy 386, ma d∏ugoÊç 57,20 m, nap´d ma-

szynà parowà na ko∏a dziewi´cio-szuflo-

we. Budowano go z myÊlà o ˝egludze

na Wezerze, a obecnie jest eksploatowa-

ny przez muzeum Lauenburger Elb-

schiffahrtsmuseum w Lauenburg. Stan

utrzymania statku i jego popularnoÊç tu-

rystyczna mo˝e byç przedmiotem naszej

zazdroÊci. Nie od rzeczy b´dzie wspo-

mnieç, ˝e ¸aba jest obecnie najwi´k-

szym skupiskiem zabytkowych statków

parowych, w Dreênie p∏ywajà nast´pu-

jàce jednostki: Stadt Wehlen (rok budo-

wy 1879), Diesbar (1884), Meissen

(1885), Krippen (1892), Pillnitz (1886),

Kurort Rathen (1896), Pirna (1898),

Dresden (1926), Leipzig (1929).

Losy trzech jeszcze statków

przedstawimy Paƒstwu w kolejnych

numerach WieÊci Niepor´ckich.

PPooddzzii´́kkoowwaanniiee

Przygotowanie informacji o zawi∏ych

losach statków parowych Jeziora Ze-

grzyƒskiego by∏o mo˝liwe dzi´ki kon-

sultacjom jakich udzieli∏ Waldemar

Danielewicz, któremu niniejszym sk∏a-

dam podzi´kowanie. Wi´cej informa-

cji o ˝egludze i zabytkowych statkach

mo˝na znaleêç na stroniewww.zeglu-

ga.info. 

� dr hab. prof. UW Artur

Magnuszewski

Zak∏ad Hydrologii Wydzia∏

Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiàtkowe zdj´cie 
z wójtem Maciejem Mazurem

Dawny holownik parowy Sienkiewicz w roli p∏ywajàcej
przystani AZS w Zegrzu Po∏udniowym Mobilna wypo˝yczalnia

na Dzikiej Pla˝y



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WRZEÂNIU 2014 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie,
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego, 
Wieczorna Bryza

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, 
ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe, ul. MyÊliwska 6, ul. Szkolna 2, 
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Polna, Polnej Ró˝y,
Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa, Miodowa,
Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊci, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych Marzeƒ,
T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny,
Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, 
Aleja Henryka Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremay, Skrzetuskiego,
Ketlinga, Heleny, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła,
Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy
płatnoÊç, natomiast w tytule płatnoÊci: „OPŁATA ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. III kwartał 2014 r. lub
w przypadku rat miesi´cznych np. lipiec 2014 r., siepieƒ 2014 r.
itp.” – płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach
płatnoÊci zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

UWAGA!
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ termin wnoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał,
który upływa 15 wrzeÊnia 2014 r. 



8
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A
mbasador brytyjski w przed-

wojennej Polsce lord Edgar

Vincent D’Abwernon nazwa∏

jà osiemnastà decydujàcà bitwà

w dziejach Êwiata. „Z upadkiem

Warszawy Êrodkowa Europa stan´-

∏aby otworem dla propagandy ko-

munistycznej i dla sowieckiej inwa-

zji. W roku 1920 Europ´ zbawi∏a

Polska.” Francuski genera∏ Louis

Faury porówna∏ Bitw´ Warszawskà

do Bitwy pod Wiedniem:

„Przed dwustu laty Polska pod mu-

rami Wiednia uratowa∏a Êwiat

chrzeÊcijaƒski od niebezpieczeƒ-

stwa tureckiego; Nad Wis∏à

i nad Niemnem szlachetny ten naród

odda∏ ponownie Êwiatu cywilizowa-

nemu us∏ug´, którà nie doÊç ocenio-

no.” Brytyjski historyk J.F.C. Fuller

w swej ksià˝ce „Bitwa pod Warsza-

wà 1920” napisa∏ „(...) Bitwa War-

szawska cofn´∏a wskazówki bolsze-

wickiego zegara (...).” W rejonie

Wólki Radzymiƒskiej i Zamostków

Wólczyƒskich, walczy∏y dwa bata-

liony 28 pu∏ku Strzelców Kaniow-

skich. W toku ci´˝kich walk

na wschodnim skraju Wólki Radzy-

miƒskiej zginà∏ dowódca 1 batalio-

nu por. Stefan Pogonowski 1) i 18

˝o∏nierzy. Natomiast na po∏udnio-

wym skraju Niepor´tu pod ci´˝kim

ogniem bolszewików zginà∏ tak˝e

dowódca 2 batalionu, ppor. Bene-

dykt P´czkowski.

Jak ci´˝kie i krwawe by∏y walki

Êwiadczy fakt, i˝ Radzymin prze-

chodzi∏ pi´ciokrotnie z ràk do ràk.

Straty po stronie polskiej wynios∏y

ok. 4,5 tys. poleg∏ych, 22 tys. ran-

nych i ok. 10 tys. zaginionych.

Po stronie bolszewickiej poleg∏o

ok. 25 tys. Do niewoli trafi∏o ok.

60 tys. 

Nocny bój spotkaniowy I batalio-

nu por. Pogonowskiego w rejonie

Zamostków Wólczaƒskich i Wólki

Radzymiƒskiej w dniu 15 sierpnia

1920 roku z oddzia∏ami 81 Bryga-

dy Strzelców, spowodowa∏ rozbicie

bolszewickiego w∏amania w drugà

lini´ polskiej obrony przedmoÊcia

Warszawy. 241 pu∏k strzelców

na rozkaz swego dowódcy Uwa∏o-

wa rozpoczà∏ wycofywanie si´

z Aleksandrowa w stron´ Wólki Ra-

dzymiƒskiej i Dàbkowizny. Dzia∏a-

nia te spowodowa∏y równie˝ cofni´-

cie si´ 243 pu∏ku strzelców z rejo-

nu Niepor´tu i Dàbkowizny do Wól-

ki Radzymiƒskiej. Nastàpi∏o prze-

mieszanie oddzia∏ów z poszczegól-

nych pu∏ków bolszewickich, które

przecina∏y sobie wzajemnie kierun-

ki odwrotu. Obsadzajàcy Wólk´

Radzymiƒskà 242 pu∏k strzelców

w tej sytuacji naciskany przez pol-

skie oddzia∏y z rejonu Zamostków

wykazywa∏ si´ niezdecydowaniem

w walce, a dalsze post´py wojsk

polskich pot´gowa∏y zamieszanie

w oddzia∏ach wroga. Szczególnie

dotkliwy dla Rosjan by∏ ogieƒ pol-

skich ci´˝kich karabinów maszyno-

wych. W wyniku przemieszania od-

dzia∏ów bolszewickich utraci∏y one

tabory, zapasy amunicji i wiele in-

nego sprz´tu wojennego, w tym sa-

mochody ci´˝arowe, a w rejonie

Dàbkowizny przy d´bie „Jan Kazi-

mierz” bateri´ armat. 81 Brygada

wycofywa∏a si´ w poÊpiechu, aby

uniknàç okrà˝enia, przy czym roz-

bicie jej taborów by∏o ostatnim epi-

zodem boju w rejonie Wólki Radzy-

miƒskiej, który obok walk o Ossów

i Radzymin by∏ prze∏omowym wy-

darzeniem walk o przedmoÊcie war-

szawskie w 1920 roku. Gen. Lucjan

˚eligowski, dowódca 10 Dywizji

Piechoty, natarciu porucznika Pogo-

nowskiego przypisa∏ donios∏e zna-

czenie. „(…) Rosjanie widzieli

przed sobà swój cel prawie osiàgni´-

ty. Z ich pozycji by∏o widaç ognie

i Êwiat∏a Warszawy. My broniliÊmy

naszej stolicy ju˝ z rozpaczà. Bata-

lion Pogonowskiego, nie czekajàc

godziny ogólnego natarcia, o pierw-

szej w nocy atakuje punkt, który jak

si´ póêniej okaza∏o stanowi najczul-

sze miejsce armii rosyjskiej, cen-

trum g∏ównej arterii nieprzyjaciel-

skiego ruchu naprzód. StraciliÊmy

wielu oficerów, którzy zgin´li

Êmiercià bohaterskà, jednak Êmierç

Pogonowskiego jest momentem hi-

storycznym. Wedle mego przekona-

nia, w tym miejscu odwróci∏a si´

karta wojny, nastàpi∏ prze∏om psy-

chiczny u nas i u Rosjan. Od chwi-

li tego natarcia rozpocz´∏y odwrót

trzy zwyci´skie, niepowstrzymane

dotàd brygady bolszewickie. Pogo-

nowski wiedziony nadzwyczajnym

instynktem, rozpoczà∏ zwyci´stwo

i 10 Dywizji i 1 Armii na przyczó∏-

ku warszawskim. Na tym polega

wielkie znaczenie jego czynu

i w tym chwa∏a jego ˝o∏nierskiej

Êmierci (…)”. Stefana Pogonow-

skiego, który poÊmiertnym dekre-

tem zosta∏ mianowany kapitanem,

pochowano w ¸odzi jako bohatera

wojennego ze wszystkimi honorami.

Pogrzeb przerodzi∏ si´ w manifesta-

cj´ narodowà.

90 lat temu, 14 wrzeÊnia 1924 ro-

ku nastàpi∏o uroczyste ods∏oni´cie

pomnika bohaterów tej bitwy, ufun-

dowanego przez Korpus Oficerski

Pu∏ku. Ods∏oni´cia dokona∏ Prezy-

dent Rzeczypospolitej Stanis∏aw

Wojciechowski, poÊwi´ci∏ Aleksan-

der Kardyna∏ Kakowski. W uroczy-

stoÊciach uczestniczyli: premier

W∏adys∏aw Grabski, biskup polowy

Wojska Polskiego Stanis∏aw Gall,

genera∏owie: Lucjan ˚eligowski,

W∏adys∏aw Sikorski, Wiktor Thom-

me, prezydent miasta ¸odzi oraz

w∏adze powiatowe, miejskie i gmin-

ne powiatu radzymiƒskiego2).

Uczestniczy∏y w tym podnios∏ym

akcie rodziny awansowanych po-

Êmiertnie do stopnia kapitana Stefa-

na Pogonowskiego oraz Benedykta

P´czkowskiego. 

Po uroczystoÊciach minister spraw

wojskowych gen. W∏adys∏aw Sikor-

ski przedstawi∏ prezydentowi Woj-

ciechowskiemu rodziny obu pole-

g∏ych kapitanów. Pomnik jest

w kszta∏cie obelisku na planie kwa-

dratu zw´˝ajàcy si´ ku górze. Na je-

go szczycie znajdowa∏a si´ kula 3).

Na podstawie pomnika umieszczo-

na jest tablica z napisem „W uczcze-

niu zas∏ug kolegom”, i dalej z na-

zwiskami dowódców obu batalio-

nów. Nast´pnie wymieniono

z imienia i nazwiska, plut. Karola

Rozenblata oraz 18 strzelców. Ta-

blic´ równie˝ ufundowa∏ korpus

oficerski pu∏ku. Od 1988 roku w wi-

gili´ 15 sierpnia odbywa∏a si´ tu

uroczystoÊç sk∏adania kwiatów.

Od roku 1990 w uroczystoÊci

pod pomnikiem uczestniczà przed-

stawiciele gminy Niepor´t,  sàsied-

nich gmin, powiatu legionowskiego

oraz województwa mazowieckiego.

Asystuje Kompania Honorowa

Wojska Polskiego z Bia∏obrzegów.

Pomnik uchowa∏ si´ przez lata pa-

nowania w∏adzy socjalistycznej, bo-

wiem chroni∏a go bujna zieleƒ.

Na obelisku pozosta∏y Êlady po ku-

lach z czasu drugiej wojny Êwiato-

wej. Przy pomniku jest krzy˝,

pod nim mogi∏a nieznanego ˝o∏nie-

rza Armii Radzieckiej. Brak jest

informacji o tym kto projektowa∏

pomnik i kto go wykona∏. W ro-

ku 2007 zespó∏ szkolno-przedszkol-

ny w Wólce Radzymiƒskiej otrzy-

ma∏ imi´ 28 Pu∏ku Strzelców Ka-

niowskich. Coroczne uroczystoÊci

zwiàzane ze Êwi´tem Wojska Pol-

skiego, obchodzonym w rocznic´

zwyci´skiej bitwy nad bolszewika-

mi, gromadzà przy pomniku boha-

terów tej wojny, liczne grono

mieszkaƒców regionu zwiàzanego

z historià bitwy. Âwi´to to obcho-

dzimy w przeddzieƒ Êwi´ta Wnie-

bowstàpienia NajÊwi´tszej Marii

Panny. 

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

1) por. Stefan Pogonowski mia∏ 25 lat, uro-

dzi∏ si´ w Kaliskiem 12 lutego 1895 ro-

ku. Ukoƒczy∏ carskà szko∏´ junkierskà.

W pierwszej wojnie Êwiatowej walczy∏

przeciwko Niemcom. W odrodzonej

Polsce dowodzi∏ kompanià, a nast´pnie

batalionem.
2) 28 Pu∏k Strzelców Kaniowskich powsta∏

w lipcu 1919 r. we Wschodniej Ma∏o-

polsce i na Wo∏yniu, w wyniku po∏àcze-

nia 13 Pu∏ku Strzelców Piechoty 4 Dy-

wizji Strzelców Polskich „Dzieci ¸ódz-

kich”. Nazwa Pu∏ku zosta∏a mu

przyznana rozkazem nr 88 Naczelnego

Wodza z dnia 26 sierpnia 1919r. 
3) Po drugiej wojnie Êwiatowej zamiast ku-

li na obelisku ustawiono krzy˝.

Relacja z uroczystoÊci ods∏oni´cia pomni-

ka w roku 1924 pochodzi z Kuriera War-

szawskiego z 15.09.1924r. 

Bitw´ Warszawskà opisa∏em na podsta-

wie:

Marek Tarczyƒski, „Cud nad Wis∏à”

Warszawa 1990.

Andrzej Nowak, „Ojczyzna ocalona. Woj-

na sowiecko – polska 1919 – 1920. Kra-

ków 2012. 

Norman Davies, „Orze∏ bia∏y, czerwona

gwiazda” Kraków 2011.

94 lata temu,
w dniach 
13-15 sierpnia 1920
roku na przedpolach
Warszawy Armia
Polska walczyła
z bolszewikami,
toczàc zwyci´skà
walk´ zwanà Bitwà
Warszawskà, a tak˝e
Cudem nad Wisłà. 

Bitwa Warszawska 1920 roku
– jej epizod w Gminie Niepor´t

Zdj´cie z Kuriera Warszawskiego

Grupa nauczycieli i uczniów szko∏y w Niepor´cie, lata trzydzieste

Cz∏onkowie niepor´ckiej „SolidarnoÊci” 
Rolników Indywidualnych przed pomnikiem w 1988 r.


