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GMINNE do˝ynki 
– Âwi´to Ziemniaka

GMINNE do˝ynki 
– Âwi´to Ziemniaka

J
u˝ przed rozpocz´ciem Êwi´ta,

przy rozstawionych stoiskach

i dmuchanym placu zabaw dla

dzieci zbierali si´ licznie pierwsi

uczestnicy. Has∏em do rozpocz´cia

uroczystoÊci by∏o wciàgni´cie na

maszt gminnej flagi przy wtórze

hymnu Gminy Niepor´t. Podczas

mszy polowej przedstawiciele so-

∏ectw przekazali ksi´dzu proboszczo-

wi Tomaszowi Osiadaczowi dary

pól, lasów i ∏àk, symbolicznie dzi´-

kujàc za tegoroczny urodzaj i obfitoÊç

plonów. Pi´kne kompozycje wyeks-

ponowane zosta∏y przed scenà i sta-

nowi∏y barwnà opraw´ dla wyst´pu-

jàcych zespo∏ów, a do˝ynkowym

chlebem wójt Maciej Mazur podzie-

li∏ si´ z uczestnikami Êwi´ta. Po za-

koƒczeniu mszy tradycyjne ognisko

rozpalili razem z wójtem m.in.: Po-

se∏ na Sejm RP Zenon Durka, Dyrek-

tor Departamentu Rolnictwa i Roz-

woju Obszarów Wiejskich Urz´du

Marsza∏kowskiego Rados∏aw Rybic-

ki, Prezydent Legionowa Roman

Smogorzewski, Starosta Powiatu Le-

gionowskiego Jan Grabiec, Wicesta-

rosta Robert Wróbel, ksiàdz Tomasz

Osiadacz, radny Piotr Pietrucha, so∏-

tys Wojciech Szybowski. Chwil´

póêniej rozleg∏y si´ syreny stra˝ackie,

które zasygnalizowa∏y pokazy gmin-

nych jednostek Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej z Katów W´gierskich, Nie-

por´tu i Wólki Radzymiƒskiej. Do-

˝ynkowy program artystyczny rozpo-

cz´∏a piosenka „Lipka zielona” w wy-

konaniu wszystkich cz∏onków

zespo∏ów dzia∏ajàcych w Gminnym

OÊrodku Kultury i jego filiach, przy-

j´ta owacyjnie przez s∏uchaczy. Na-

st´pnie zaprezentowa∏y si´: chóry

M∏odzie˝ 50+ i Echo Niepor´tu, ze-

spo∏y wokalne i taneczne z Wólki Ra-

dzymiƒskiej, Beniaminowa i Kàtów

W´gierskich – Chocolate Dance

Show, StaÊki, Kàcik, Piena Voce. Wi-

downia, bardzo liczna w tym roku,

nagradza∏a prezentacje zas∏u˝enie

gromkimi brawami. Sta∏ym punktem

programu jest Gotowanie z Macie-

jem. Dru˝yna, którà tworzyli wicesta-

rosta Robert Wróbel, radni Jaros∏aw

Koperski, Janusz R´belski i Piotr Pie-

trucha, pod kierunkiem wójta Macie-

ja Mazura i przy wspó∏pracy ksi´dza

Tomasza Osiadacza sprawnie przy-

gotowa∏a sk∏adniki typowo jesiennej

zupy dyniowej. Kulinarne wysi∏ki pa-

nów komentowa∏a znana i lubiana

Solejukowa z zespo∏u M∏odzie˝ 50+.

Zupa, po którà ustawi∏a si´ kolejka

ch´tnych, zosta∏a oceniona jako do-

skona∏a w smaku. Równie˝ na scenie

nagrodzeni zostali zwyci´zcy konkur-

su na naj∏adniejszy ogród przydomo-

wy, najlepszà potraw´ z ziemniaków,

a wieczorem trzy pary rywalizowa∏y

w konkursie o tytu∏ Króla i Królowej

Ziemniaka. Zadanie do wykonania,

tort ziemniaczany, nie by∏o proste,

poniewa˝ do dyspozycji by∏y tylko

ziemniaki i drobne zielone chryzan-

temy. Kandydaci mieli jednak tak

ciekawe pomys∏y i wykazali si´ takà

inwencjà twórczà, ̋ e jury mia∏o rów-

nie˝ nie∏atwe zadanie. Ostatecznie

zwyci´ska para otrzyma∏a efektowne

insygnia w∏adzy i zaprezentowa∏a si´

fotoreporterom. Wieczorem, do

wspólnej zabawy zach´ca∏y kolejno

zespo∏y Czader, Gonti oraz MIG. 

Nie by∏y to jedyne atrakcje, który-

mi cieszyli si´ uczestnicy Êwi´ta.

W stoisku promocyjnym gminy

w konkursie plastycznym, ekologicz-

nym i wiedzy o gminie, a tak˝e

po rozwiàzaniu specjalnie przygoto-

wanych krzy˝ówek, mo˝na by∏o wy-

graç ró˝norodne gad˝ety. So∏tysi

przygotowali dla wszystkich wspa-

nia∏y pocz´stunek (prym wiod∏y ka-

napki ze smalcem i doskona∏e ogór-

ki), kolejka sta∏a przed stoiskiem

Rancza Bena z plackami ziemniacza-

nymi. Sponsor Êwi´ta, Gaz System,

równie˝ zorganizowa∏ dla dzieci cie-

kawe konkursy, w których, po wyka-

zaniu si´ zr´cznoÊcià i cierpliwoÊcià,

otrzymywa∏y nagrody. Du˝à atrakcjà

by∏y kule wodne i zorbing oraz dmu-

chany plac zabaw. A doroÊli odwie-

dzali kolorowe stoiska, w których ku-

piç mo˝na by∏o zarówno tradycyjne

w´dliny i pieczywo, jak i artystycz-

nà odzie˝. 

Wielkie podzi´kowania nale˝à si´

organizatorom Âwi´ta Ziemniaka

– Gminnemu OÊrodkowi Kultury,

Radom So∏eckim i Radnym Stanis∏a-

wowa Pierwszego, Rembelszczyzny,

Aleksandrowa i Izabelina oraz spon-

sorom – Gaz System S.A, PGNiG

Termika SA, SK Bank, K.K.POL,

GRODNO, Rancho Bena, Prezesowi

Floraland Andrzejowi Pawelskiemu,

panom Jerzemu Rembelskiemu i Ar-

kowi Hajdukowi – firma Event Im-

pression. � Beata Wilk

Tegoroczne gminne
do˝ynki zostanà
w pami´ci jej
uczestników na długo.
A to z wielu powodów
– pi´knej słonecznej
pogody, bardzo
urozmaiconego
programu, wielu
towarzyszàcych atrakcji
i wspaniałej atmosfery,
jaka tego dnia panowała
podczas Êwi´ta.
Wspólnie z mieszkaƒcami
gminy bawili si´ goÊcie
z ró˝nych miejscowoÊci,
nie kryjàc swojego
zadowolenia. 



W ulicy Wolskiej w Stanis∏awo-
wie Drugim trwa budowa sieci
kanalizacyjnej, pierwszego eta-
pu skanalizowania po∏udniowo-
-zachodniej cz´Êci gminy.
W ulicy Wolskiej w Stanis∏awo-

wie Drugim zbudowana zostanie

kanalizacja grawitacyjna d∏ugo-

Êci 1,9 km wraz z odejÊciami

do poszczególnych posesji, prze-

wody t∏oczne d∏ugoÊci 0,9 km

oraz 2 przepompownie Êcieków.

W ramach inwestycji zostanà

wybudowane przewody kanaliza-

cyjne w drogach publicznych

w Stanis∏awowie Drugim, Woli

Aleksandra i Józefowie, odejÊcia

kanalizacyjne do poszczególnych

nieruchomoÊci w obr´bie pasa

drogowego oraz szeÊç przepom-

powni Êcieków: w tym trzy

w ul. Wolskiej, jedna w ul. ̧ àko-

wej i dwie w ul. G∏ównej. ¸àcz-

nie powstanie blisko 9 km nowej

sieci kanalizacyjnej, do której

pod∏àczy si´ przesz∏o 900 miesz-

kaƒców. 

Budowa kanalizacji w po∏u-

dniowo-zachodniej cz´Êci gminy

jest projektem o ∏àcznej wartoÊci

prawie 9,5 mln z∏otych. Gmina

uzyska∏a dofinansowanie projek-

tu przyznane w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Âro-

dowisko na lata 2007-2013 ze

Êrodków Funduszu SpójnoÊci

w wysokoÊci blisko 6 mln z∏otych.

Dobieg∏y koƒca prace budow-
lane przy modernizacji bu-
dynku Centrum Medycznego
Niepor´t. Obecnie trwa proce-
dura odbioru robót i uzyska-
nia pozwolenia na u˝ytkowa-
nie przebudowanego obiektu.
Modernizacja budynku mia∏a

na celu stworzenie mo˝liwoÊci

rozwoju zakresu Êwiadczonych

mieszkaƒcom us∏ug medycz-

nych i dostosowanie go do obo-

wiàzujàcych przepisów. W wy-

niku przeprowadzonych prac

zwi´kszy∏a si´ liczba gabinetów

lekarskich, powsta∏a poradnia

ginekologiczna z zapleczem sa-

nitarnym i szatnià. Rehabilitacja

ma do dyspozycji kabin´ do dia-

termii, sale do fizykoterapii i ki-

nezyterapii oraz du˝e pomiesz-

czenie sanitarne, przystosowane

do korzystania przez osoby nie-

pe∏nosprawne, w którym znaj-

duje si´ tak˝e natrysk. Do po-

radni dla dzieci chorych prowa-

dzi oddzielne wejÊcie od ulicy

PodleÊnej. Wykonano termo-

modernizacj´ budynku, wraz

z obróbkami blacharskimi. Wi-

zerunek zmieni∏o te˝ otoczenie

Centrum Medycznego, znikn´-

Przy nowej sali gimnastycznej
w Niepor´cie prowadzone sà
obecnie prace na zewnàtrz bu-
dynku. Przyciàga uwag´ teren,
na którym powstajà korty do te-
nisa ziemnego. 
Budowane sà dwa pe∏nowymiaro-

we boiska do tenisa, o nawierzch-

ni z màczki ceglanej. Ogrodzone

b´dà pi∏kochwytami o wysoko-

Êci 4,5 metra. Korty b´dà mia∏y

w∏asne oÊwietlenie. Przed salà za-

koƒczono ju˝ budow´ ciàgów

pieszych i parkingów, dla bezpie-

czeƒstwa uczniów oddzielonych

barierkami ochronnymi. Monto-

wane jest oÊwietlenie, w ostatnim

etapie posiana zostanie trawa i po-

sadzone krzewy ozdobne. 
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� W najbli˝szym czasie Gmina pod-

pisze umow´ z Urz´dem Marsza∏-

kowskim Województwa Mazo-

wieckiego na dofinansowanie bu-

dowy boiska wielofunkcyjnego

w Izabelinie z Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich, z dzia∏a-

nia Odnowa i Rozwój Wsi

na kwot´ 441 tys. z∏ oraz z Mini-

sterstwem Sportu i Turystyki, ze

Êrodków Funduszu Rozwoju Kul-

tury Fizycznej na kwot´ 115 tys. z∏. 

Koszt budowy boiska wyniós∏

679 tys. z∏ 

� W paêdzierniku podpisana zostanie

umowa z Ministerstwem Sportu

i Turystyki z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej na dofinanso-

wanie w kwocie 980 tys. z∏ budo-

wy sali gimnastycznej przy szko-

le w Niepor´cie.

Koszt projektu i budowy sali wy-

niós∏ 6,08 mln z∏.

� W paêdzierniku podpisana zosta-

nie umowa na dofinansowanie

wykonania dokumentacji projek-

towej i studium wykonalnoÊci bu-

dowy kanalizacji na osiedlach

wojskowych w Bia∏obrzegach

i Zegrzu Po∏udniowym.

Ârodki pochodziç b´dà z Fundu-

szu SpójnoÊci z Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Ârodowi-

sko w wysokoÊci 85% poniesio-

nych kosztów, które wyniosà

520 tys. z∏. 

� Równie˝ w paêdzierniku podpisa-

na zostanie umowa z Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Ârodo-

wiska i Gospodarki Wodnej

na kwot´ 173, 6 tys. z∏, b´dàcà do-

finansowaniem zakupu nowego

samochodu ratowniczo-gaÊnicze-

go Mann TGM z nap´dem

na cztery ko∏a, dla jednostki OSP

w Kàtach W´gierskich.

Koszt samochodu wynosi 694 tys.

z∏, gmina pozyska∏a dofinansowa-

nie zakupu w ∏àcznej kwocie

624 tys. z∏.

BUDOWA KANALIZACJI W STANISŁAWOWIE DRUGIM

Trwajà prace budowlane na ulicy
Polnej w Rembelszczyênie.

Na odcinku 330 metrów powstaje

ciàg pieszo-jezdny o nawierzchni

z kostki. Prace budowlane realizuje

firma TOMBUD z Wieliszewa,

w planowanym terminie do 30 paê-

dziernika. 

Koszt inwestycji to 245 tys. z∏. 

BUDOWA ULICY POLNEJ W REMBELSZCZYèNIE

ZAKO¡CZENIE MODERNIZACJI
CENTRUM MEDYCZNEGO NIEPOR¢T 

KORTY W NIEPOR¢CIE UMOWY NA
DOFINANSOWANIE

–– PPaannii  WWóójjtt,,  jjaakk  wwyyggllààddaa  rreeaalliizzaaccjjaa  zzaappllaa--

nnoowwaannyycchh  nnaa tteenn  rrookk  ggmmiinnnnyycchh  iinnwweessttyy--

ccjjii??

– W 2014 roku mieliÊmy zaplanowanych

przesz∏o 50 inwestycji, do chwili obecnej

w wi´kszoÊci zosta∏y zrealizowane. Koƒ-

czà si´ w∏aÊnie roboty drogowe na ul. Po-

lnej w Rembelszczyênie i na ul. Wira˝owej

w Wólce Radzymiƒskiej. Rozstrzygni´ty

zosta∏ przetarg na wykonanie oÊwietlenia

ulicy Zacisznej w Woli Aleksandra oraz

chodnika prowadzàcego do Jeziora Ze-

grzyƒskiego w Ryni. Przygotowujemy tak-

˝e zamówienie, dotyczàce budowy, jeszcze

w tym roku, placu zabaw na osiedlu w Ze-

grzu Po∏udniowym. W trakcie realizacji sà

równie˝ dwie bardzo du˝e inwestycje ka-

nalizacyjne. Pierwsza z nich to dokoƒcze-

nie opaski sanitarnej wokó∏ Jeziora Ze-

grzyƒskiego, w ramach której powsta-

je 10,4 km infrastruktury na odcinku

Bia∏obrzegi-Rynia. Druga z inwestycji

realizowana jest w po∏udniowo-zachodniej

cz´Êci gminy. W ulicy Wolskiej w Stanis∏a-

wowie Drugim firma STD Nasi∏owski bu-

duje kanalizacj´ w ramach Êrodków pozy-

skanych z Funduszu SpójnoÊci. Na ten rok

zaplanowane jest wykonanie sieci w dro-

dze powiatowej w ul. Wolskiej w Stanis∏a-

wowie Drugim i Woli Aleksandra, nast´p-

nie w ul. ¸àkowej i Radosnej w Stanis∏a-

wowie Drugim, a w przysz∏ym roku

w Józefowie w ul. G∏ównej.

Dobieg∏y tak˝e koƒca prace zwiàzane

z modernizacjà Centrum Medycznego

Niepor´t oraz budowà nowej sali gimna-

stycznej przy szkole w Niepor´cie. Trwa

jeszcze budowa kortów tenisowych i zago-

spodarowywanie terenu. Jeszcze w tym

miesiàcu nastàpi odbiór robót budowla-

nych i po zg∏oszeniu zakoƒczenia budowy

do nadzoru budowlanego oczekiwaç b´-

dziemy na uzyskanie pozwolenia na u˝yt-

kowanie.

–– JJaakk  pprrzzyyggoottoowwuujjeemmyy  ssii´́  ddoo rreeaalliizzaaccjjii  iinn--

wweessttyyccjjii  ww nnaasstt´́ppnnyycchh  llaattaacchh??

ZleciliÊmy wykonanie dokumentacji pro-

jektowej i studium wykonalnoÊci budowy

kanalizacji na osiedlach wojskowych

w Bia∏obrzegach i Zegrzu Po∏udniowym

oraz dokumentacji projektowej rozbudo-

wy szko∏y w Józefowie i budowy sali gim-

nastycznej w Bia∏obrzegach. 

–– PPoowwssttaajjee  ttee˝̋  pprroojjeekktt  bbuudd˝̋eettuu  nnaa pprrzzyysszz∏∏yy

rrookk??

– Tak, pracujemy nad projektem bud˝etu

gminy na 2015 rok. W tworzeniu planu za-

daƒ inwestycyjnych korzystamy z wnio-

sków, zg∏oszonych przez mieszkaƒców

na zebraniach, które odby∏y si´ we wszyst-

kich 15 so∏ectwach. Dzi´ki nim jesteÊmy

zorientowani w potrzebach mieszkaƒców

i mo˝emy je realizowaç w kolejnych latach. 

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..

Rozmowa
z zast´pca wójta
ALICJÑ 
SOKO¸OWSKÑ 
na temat 
gminnych 
inwestycji

UWAGA – Cyfrowe okno na eÂwiat
Do dnia 20 paêdziernika 2014 r. wydłu˝ony został
termin składania dokumentów rekrutacyjnych
w ramach projektu „Cyfrowe okno na eÂwiat
– eInclusion w gminie Niepor´t”
(bezpłatnie na okres 5 lat mo˝na uzyskaç komputer
z dost´pem do Internetu).
O udział w projekcie mo˝e ubiegaç si´ nowa grupa
uczestników – dzieci i młodzie˝ uczàca si´ z bardzo

dobrymi wynikami w nauce, gdzie
miesi´czny dochód opodatkowany
na osob´ w rodzinie wynosi nie
wi´cej ni˝ 1 299 zł netto.

Warunkiem jest te˝ Êrednia ocen, co najmniej 4.5,
a w przypadku klas 1–3 szkoły podstawowej – bardzo
pozytywna ocena opisowa.

AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE

Budowa kanalizacji
w miejscowoÊciach
Stanisławów Drugi,
Wola Aleksandra

ogłosznie

ogłosznie

W dniu 15.10.2014 (Êroda)
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Stanisławowie Drugim
przy ul. Wolskiej, o godz. 18:30
odb´dzie si´ SPOTKANIE
Z PROJEKTANTAMI przyłàczy
kanalizacyjnych, którzy wyjaÊnià
tryb, czas i koszty wykonania
dokumentacji.
Warunkiem podłàczenia Paƒstwa
posesji do sieci kanalizacyjnej jest
sporzàdzenie i uzgodnienie z GZK
gminy Niepor´t projektu
budowlanego przyłàcza
kanalizacyjnego, a nast´pnie jego
wykonanie i odebranie przez
słu˝by GZK.
Zbiorcze i grupowe wykonanie
projektów przyłàczy jeszcze
na etapie budowy sieci
kanalizacyjnej umo˝liwi sprawne
i szybkie podłàczenie Paƒstwa
posesji do sieci kanalizacyjnej.

∏o stare ogrodzenie, wykonane zosta-

nà nasadzenia zieleni. Koszt zrealizo-

wanych w latach 2013-2014 prac bu-

dowlanych wyniós∏ – 1,25 mln z∏. 

� oprac. B.Wilk



Jako program UE kieruje si´ zasa-

dà N + 2, czyli koƒcowe rozliczenie

projektów musi nastàpiç do po∏o-

wy 2015 roku. Statystycznie do ka˝-

dej zainwestowanej z∏otówki ze

Êrodków unijnych do∏o˝ono kolejnà

z∏otówk´ z w∏asnego bud˝etu. War-

to pami´taç, ˝e samorzàd woje-

wództwa mazowieckiego by∏ insty-

tucjà wdra˝ajàcà dla nast´pujàcych

dzia∏aƒ PROW 2007-2013:

� Scalania i melioracje – bu-

d˝et 46,3 mln euro (190 mln z∏)

� Odnowa i rozwój wsi – bu-

d˝et 43,3 mln euro (180 mln z∏)

� Podstawowe us∏ugi dla gospo-

darki i ludnoÊci wiejskiej – bu-

d˝et 164,1 (682 mln z∏)

� Dzia∏ania LEADER bud˝et

ogólny 337 mln z∏, z czego

dzia∏ania wdra˝ane przez SW

– 268 mln z∏

� Razem bud˝et PROW 2007-

2013 dla MAZOWSZA wy-

niós∏ ok. 1,3 mld z∏

SpojrzeliÊmy obiektywnie i na te

szeÊç lat i na ca∏e dziesi´ciolecie

w Unii Europejskiej Wniosek jest

jeden – takiego impulsu rozwojowe-

go, takich mo˝liwoÊci finansowych

i wreszcie takich efektów rzeczo-

wych w postaci nowych ulic, Êcie-

˝ek rowerowych, sieci wodociàgo-

wych czy kanalizacyjnych, nowych

Êwietlic i domów kultury czy wresz-

cie nowoczesnych targowisk – Ma-

zowsze nie mia∏o nigdy wczeÊniej.

A przecie˝ mówimy tylko o miliar-

dach Euro, dla których dysponen-

tem by∏ Samorzàd Województwa

Mazowieckiego.

W ramach tego programu w naszym

województwie:

� Wybudowano/wyremontowa-

no 12 km wa∏ów przeciwpowo-

dziowych

� Wybudowano/wyremontowano

38 km rowów

� Wybudowano 1714 km sieci

drenarskiej

� Ukszta∏towano 100 km przekro-

ju koryta rzek

� Obj´to 5303 ha powierzchni

u˝ytków gruntowych ochronà

przeciwpowodziowà

� Przyby∏o 150 obiektów ma∏ej

infrastruktury

� Wyremontowano i zmodernizo-

wano 337 Êwietlic i domów kul-

tury

� Nowà jakoÊç zyska∏o 125 par-

ków i terenów zielonych

� Przyby∏o 185 placów zabaw

i obiektów sportowo – rekre-

acyjnych

� wybudowane sieci wodociàgo-

we – 692 km

� wybudowane sieci kanalizacyj-

ne – 731 km

� liczba wykonanych kanalizacji

zagrodowych [szt.] – 9 383

� wybudowane oczyszczalnie

Êcieków [szt.] – 29

� odpady komunalne obj´te sys-

temami zbiórki – 4 695 t

� energia z odnawialnych êróde∏

(s∏oƒce) – 32 MWh

� targowiska nowe – 4, zmoder-

nizowane – 10

JeÊli do∏o˝yç do tego projekty re-

alizowane w ramach dzia∏ania LE-

ADER przez Lokalne Grupy Dzia-

∏ania oraz przedsi´wzi´cia dofinan-

sowywane z Krajowej Sieci

Obszarów Wiejskich, to z pe∏nym

przekonaniem mo˝na stwierdziç

– Mazowsze prze˝y∏o wielki skok

cywilizacyjny. Si∏à swoich samo-

rzàdów, organizacji pozarzàdowych

i Mieszkaƒców. Ciesz´ si´, ˝e Sa-

morzàd Województwa Mazowiec-

kiego i kierowany przeze mnie De-

partament Rolnictwa i Rozwoju

Obszarów Wiejskich Urz´du Mar-

sza∏kowskiego mia∏ w tym procesie

przemian wielki udzia∏. Bo gdy cho-

dzi o lepsze ˝ycie Mieszkaƒców

Mazowsza konflikty i podzia∏y tra-

cà na znaczeniu.

�
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J
ako pierwsza w katalogu przebu-

dów realizowanych przez powiat

w Niepor´cie zakoƒczy∏a si´ in-

westycja przy szkole w Izabelinie.

Niewiele dalej bo na ulicy Brukowej

obok Rancho Bena na ukoƒczeniu

jest nowa przeprawa mostowa przez

rzek´ Czarnà. Trwa nadal najwi´k-

sza cz´Êç robót czyli budowa nowej

przesz∏o czterokilometrowej ulicy

Królewskiej-Zwyci´stwa od Izabe-

liƒskiej do Nowolipia. Za∏o˝ono wy-

konanie prawie 25 000 m2 na-

wierzchni asfaltowych i 2 500 m2

chodników oraz zjazdów. Zastoso-

wano równie˝ zaawansowany sys-

tem odwodnienia za pomocà nowo-

czesnych skrzynek rozsàczajàcych

wod´ opadowà – Tak olbrzymi za-

kres przebudowy wymaga∏ szczegó-

∏owych uzgodnieƒ z mieszkaƒcami.

Jednak konsultacje nie zakoƒczy∏y

naszego kontaktu. Codziennie

uzgadniamy bie˝àce sprawy wyko-

nawcze na budowie, a zaanga˝owa-

ni sà w ten proces równie˝ so∏tysi,

za co serdecznie dzi´kuj´ – mówi

wicestarosta Robert Wróbel.

Firma Strabag zakoƒczy przebudo-

w´ na poczàtku listopada, jednak ju˝

w najbli˝szych dniach b´dà wykony-

wane du˝e roboty asfaltowe, inwe-

stor prosi o zachowanie szczególnej

ostro˝noÊci jazdy do zakoƒczenia ro-

bót drogowych. � B.Wilk

W Szkole Podstawowej
w Izabelinie wicestarosta
legionowski
przy obecnoÊci Wójta
Macieja Mazura
konsultował
z mieszkaƒcami
przebudow´ ulicy
Królewskiej – Zwyci´stwa
w Niepor´cie. Dzisiaj
inwestycja warta 
prawie 6 milionów złotych
jest ju˝ bardzo
zaawansowana.

OD KONSULTACJI do przebudowy

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 ruszał
w Polsce nie bez problemów,
ale dzi´ki zaanga˝owaniu
samorzàdu wojewódzkiego,
samorzàdów powiatowych
i gminnych ryzyko opóênieƒ
w realizacji zostało
za˝egnane.

Modernizacja budynku OSP 
w Wólce Radzymiƒskiej

Termomodernizacja budynku TPD w Ryni
Budowa boiska Orlik w Józefowie

Przykłady inwestycji zrealizowanych w Gminie Niepor´t,
współfinansowanych ze Êrodków PROW

ZAUWA˚ PROW wokół siebie
– PROGRAM W PIGUŁCE, PIENIÑDZE W RZECZYWISTOÂCI 

RADOSŁAW RYBICKI 
– Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz´du Marszałkowskiego

Wicestarosta Robert Wróbel podczas rozmów
konsultacyjnych z mieszkaƒcami

Inwestycja w toku
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WYBORY do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw
– 16 listopada 2014 r.

Informacja o okr´gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w ka˝dym okr´gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Niepor´cie 

Nr 
Granice okr´gów wyborczych

Liczba radnych 
okr´gu wybieranych w okr´gu

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

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

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

Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, 

Kwitnàcej WiÊni, Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, 

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

Rumiankowa, Sasankowa, Stokrotki, Tulipanowa, 

Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska, Bia∏ego Bzu, Epopei. 1

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

kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, 

Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa. 1

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

Czajki, Hubala, kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, 

Ma∏o∏´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów, Powstaƒców, 

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

Odrodzenia. 1

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

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

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

Osiedle Wojskowe bloki Nr: 89, 90,91, 92, Dàbkowizna, Kàpielowa, 

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

Starych D´bów, Pilawa. 1

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

T´czowa, Spe∏nionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, 

Z∏otych Piasków, B∏´kitna, Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, Przysz∏oÊç 

– numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 (z dalszym oznaczeniem 

alfabetycznym), numery parzyste od nr 2 do nr 70 (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, Weso∏a, Zajazdowa, Soko∏a, Stolnika, 

Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, 

Jod∏owa, LeÊny Zakàtek, Paproci. 1

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

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

do koƒca, Baletowa, 

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

Rodzinna. 1

9. So∏ectwo Józefów 1

10. So∏ectwo Kàty W´gierskie 1

11. So∏ectwo Micha∏ów-Grabina 1

12. So∏ectwo Rembelszczyzna 1

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

14. So∏ectwa: Beniaminów, Wólka Radzymiƒska 1

15. So∏ectwo Zegrze Po∏udniowe 1

Siedzibà Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie jest siedziba Urz´du Gminy Niepor´t, 
adres: 05-126 Niepor´t, pl. WolnoÊci 1, (II p. sala nr 25)

Zarzàdzeniem Wójta Gminy Niepor´t ustalony został
wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego
umieszczania urz´dowych obwieszczeƒ wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Tablice og∏oszeƒ w so∏ectwach: 

LP. SO¸ECTWO LOKALIZACJA TABLIC OG¸OSZENIOWYCH

1. Wola Aleksandra • ul. Wolska 124 (Sołtys); 

2. Michałów-Grabina • ul. Przyrodnicza 15 (Sołtys); 

• skrzy˝owanie ul. Przyrodniczej/ul. Kwiatowej

3. Białobrzegi • ul. Wczasowa 20 (przy sklepie); 

• Osiedle Wojskowe – przy głównym wjeêdzie 

na teren osiedla; 

• Osiedle Wojskowe – plac przed Pawilonem

Handlowym

4. Beniaminów • Beniaminów (przy OÊrodku Kultury)

5. Wólka • ul. Szkolna 70; 

Radzymiƒska • ul. Topolowa 4 A; 

• ul. Dàbkowizna; 

• ul. Zamostki 

6. Stanisławów • ul. PrzyszłoÊç (przy rzece Czarna); 

Pierwszy • ul. PrzyszłoÊç 38 A (przy sklepie); 

• ul. Graniczna; 

• ul. J. Kazimierza (przy DH ANNA – w kierunku

Warszawy)

7. Rembelszczyzna • ul. Stru˝aƒska 157 (Sołtys); 

• ul. Stru˝aƒska 133 A (przy sklepie w kierunku

Legionowa)

8. Stanisławów • ul. Wolska 71 A (przy Domu Kultury); 

Drugi • skrzy˝owanie ul. Łàkowej/ul. Radosnej

9. Izabelin • skrzy˝owanie ul. Szkolna/ul. Granicznej

(przy sklepie);

10. Aleksandrów • skrzy˝owanie ul. Zwyci´stwa/ul. Polnej/

ul. Królewskiej (przy kapliczce); 

• skrzy˝owanie ul. Królewskiej/ul. Izabeliƒskiej

11. Kàty W´gierskie • ul. Stru˝aƒska 46; • ul. PrzyleÊna 2; 

• ul. Bagienna; 

• ul. KoÊcielna (filia GOK)

12. Józefów • ul. Szkolna (przy KoÊciele); 

• ul. Główna 51 (Sołtys); 

• skrzy˝owanie ul. Szkolnej/ul. Wiosennej 

13. Zegrze Płd. • Osiedle Wojskowe (przy wjeêdzie na teren osiedla);

• ul. Rybaki (przy przedszkolu)

14. Rynia • przy ul. Głównej – przy oÊrodku Allianz; 

• na p´tli autobusowej;

• ul. Główna (od strony Załubic)

15. Niepor´t • ul. Jana Kazimierza – przy wiadukcie kolejowym; 

• ul. Małoł´cka 22 (przy sklepie); 

• przy kładce na Kanale ˚eraƒskim;

• ul. Dworcowa (przy OÊrodku Kultury); 

• ul. Zegrzyƒska (przy ul. Stokrotki);

• ul. PodleÊna 4 (przy Centrum Medycznym Niepor´t); 

• ul. J. Kazimierza (przy Urz´dzie Pocztowym); 

• ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy 

przy osiedlu Głogi skrzy˝owanie ul. Wazów 

i ul. J. Kazimierza;

• ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy 

naprzeciwko osiedla Głogi przy zjeêdzie do CPN); 

• skrzy˝owanie ul. Wazów i ul. Sienkiewicza;

• skrzy˝owanie ul. Izabeliƒskiej i ul. Sienkiewicza
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GMINNE DO˚YNKI
– Âwi´to Ziemniaka
GMINNE DO˚YNKI
– Âwi´to Ziemniaka

Rozpalenie ogniska Do˝ynkowe dary Rozstrzygni´cie 
konkursu ogródkowego

Stoisko so∏tysów GoÊcie chwalà
gmin´ Niepor´t

Zupa dyniowa
by∏a znakomita

Taneczne pokazy

Koncert zespo∏u MIG

Stoisko promocyjne
Urz´du Gminy

Królowa i Król

Ziemniaka

Rozstrzygni´cie konkursu

na najsmaczniejszà

potraw´ z ziemniaków

Najd∏u˝szy obierek
ziemniaczany
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20-LECIE powstania piekarni
Lantmannen Unibake w Niepor´cie

W 2014 roku Lantmannen Unibake w Niepor´cie Êwi´tuje 20-lecie
działalnoÊci. Z tej okazji 19 wrzeÊnia w Serocku odbyło si´ uroczyste
spotkanie dla pracowników piekarni. WÊród zaproszonych goÊci był
Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur. 

8 paêdziernika widownia sali widowiskowej w legionowskim Ratuszu wypełniła si´ po brzegi
publicznoÊcià. Grupa teatralna z Józefowa przygotowała niezwykłe przedstawienie.

Piekarnia powsta∏a w Stanis∏awowie

Pierwszym przed dwudziestu laty,

jako pierwsza z firm w miejscu,

w którym obecnie swojà siedzib´ ma

ju˝ 7 zak∏adów. Od 20 lat wspó∏pra-

cuje z gminà Niepor´t, uczestniczy

w jej ˝yciu spo∏ecznym i kultural-

nym, zapewnia mieszkaƒcom miej-

sca pracy. Za swoje zas∏ugi uhono-

rowana zosta∏a pamiàtkowà statuet-

kà „Firma Przyjazna Gminie

Niepor´t”. Prowadzàcy cz´Êç oficjal-

nà jubileuszowej uroczystoÊci znany

satyryk Jerzy Kryszak zaprasza∏ go-

Êci na zielonà kanap´ i z charaktery-

stycznym sobie humorem przepro-

wadza∏ wywiady pod wspólnym ty-

tu∏em: „Jaki by∏ Twój pierwszy raz

w piekarni w Niepor´cie”. Wójt

Maciej Mazur przypomnia∏ pierwsze

rozmowy z przedstawicielami firmy,

pustà zielona przestrzeƒ, na której

wkrótce powsta∏ zak∏ad i jego szyb-

ki rozwój w nast´pnych latach. Dzi-

siaj piekarnia dzia∏a w pe∏nym ob∏o-

˝eniu na 3 liniach produkcyjnych,

dostarczajàc bu∏ki do hot dogów

i hamburgerów do mi´dzynarodo-

wych klientów sieciowych w Polsce

i zagranicà. Dyrektor Zarzàdzajàcy

Jacek Górecki podzi´kowa∏ pracow-

nikom, bez których zaanga˝owania

i pracy piekarnia by nie powsta∏a

i nie odnios∏a sukcesu. Szczególnie

wyróznieni zostali pracownicy z naj-

d∏u˝szym sta˝em pracy oraz osoby,

które poprzez swojà dzia∏alnoÊç ak-

tywnie przyczyniajà si´ sta∏ego pod-

noszenia jakoÊci produktów. 

Spotkanie sta∏o si´ te˝ okazjà

do uhonorowania osób, które bra∏y

udzia∏ w ostatnio przeprowadzonej

z sukcesem akcji ratowania ˝ycia

jednego z kolegów. Dzi´ki sprawnie

przeprowadzonej akcji reanimacyj-

nej przed przyjazdem karetki, bardzo

powa˝ne zagro˝enie ˝ycia zosta∏o

za˝egnane i wszystko zakoƒczy∏o si´

szcz´Êliwie. Jest to dowód, ˝e war-

to inwestowaç w bezpieczeƒstwo

i szkolenia.

Z okazji jubileuszu gratulujemy

odnoszonych sukcesów i ˝yczymy

stale rosnàcej popularnoÊci wyrobów

Lantmannen Unibake na Êwiecie. 

� oprac. B.Wilk

ZŁOTE gody w Niepor´cie

6 par mał˝eƒskich – mieszkaƒców gminy Niepor´t,
obchodziło w tym roku jubileusz 
50-lecia po˝ycia mał˝eƒskiego. Odebrały medale
„Za Długoletnie Po˝ycie Mał˝eƒskie” przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

U
roczystoÊç odznaczenia d∏ugo-

letnich ma∏˝onków odby∏a

si´ 7 paêdziernika w Gminnym

OÊrodku Kultury w Niepor´cie. Me-

dale i dyplomy wr´cza∏ Wójt Maciej

Mazur oraz Przewodniczàcy Rady

Gminy Niepor´t Eugeniusz Woênia-

kowski. Przy torcie i lampce szampa-

na zebrani wys∏uchali koncertu zespo-

∏u Echo Niepor´tu oraz dzielili si´

wspomnieniami z lat wspólnego ̋ ycia

i próbowali okreÊliç, co jest podstawà

zgodnego i szcz´Êliwego ma∏˝eƒstwa.

Powtarza∏y si´ wartoÊci takie jak to-

lerancja, wyrozumia∏oÊç, ˝yczliwoÊç

i oczywiÊcie mi∏oÊç. Pamiàtkowe dy-

plomy odebra∏y równie˝ 3 ma∏˝eƒstwa

z 60-letnim sta˝em.

Dostojnym Jubilatom ̋ yczymy jesz-

cze wiele wspólnie prze˝ytych rocznic

w zdrowiu, szcz´Êciu rodzinnym,

˝yczliwoÊci ze strony najbli˝szych

oraz tradycyjnych stu lat ˝ycia.

� R.Âwiàtkowski

Szczególne podzi´kowania dla zespo∏u pracowników,
którzy uratowali ˝ycie kolegi

AKTORZY
z Józefowa
w „Akademii
Pana Kleksa” 
Aktorzy, czyli rodzice, nauczyciele

i przyjaciele Szko∏y Podstawowej

w Józefowie, odegrali sztuk´ – ada-

ptacj´ ksià˝ki Jana Brzechwy „Aka-

demia pana Kleksa”. Na co dzieƒ po-

wa˝ni doroÊli ludzie dali ponieÊç si´

zabawie i stworzyli dla dzieci zjawi-

skowe wydarzenie – najprawdziwszy

spektakl teatralny. Przez wiele tygo-

dni trwa∏y przygotowania, próby,

malowanie scenografii, dobieranie

kostiumów. Dzi´ki wspania∏ej eki-

pie, doskona∏ej organizacji wszystko

posz∏o wyÊmienicie. Efekt koƒcowy

okaza∏ si´ wielkim sukcesem.

Bajkowe postacie biega∏y nie tyl-

ko po scenie, ale tak˝e wÊród wi-

downi, co wywo∏a∏o ogromny

aplauz. S∏ychaç by∏o tylko szepty:

„To Pani Agnieszka, a to Pan Bar-

tek”. Âmiechom nie by∏o koƒca.

Wszyscy Êpiewali razem z aktorami

znane piosenki, sala ˝ywo reagowa-

∏a na ka˝dà nowà postaç. Klimat do-

datkowo tworzy∏y cudowna muzyka

i przepi´kna gra Êwiate∏.

Brawom i bisom po spektaklu nie

by∏o koƒca. Pan Wójt S∏awomir

Maciej Mazur, który oglàda∏ przed-

stawienie, pogratulowa∏ aktorom

i podzi´kowa∏ za udanà zabaw´.

� SP Józefów



ROCZNE podsumowanie funkcjonowania 
nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi

O D P A D Y

11

ROCZNE podsumowanie funkcjonowania 
nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi
1 lipca 2014 r. minàł rok od wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w naszej gminie, nadszedł wi´c czas na jego podsumowanie.

N
a terenie Gminy Niepor´t ju˝ przed wprowadzeniem no-

wego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

prowadzona by∏a nieodp∏atna zbiórka odpadów segrego-

wanych co pozwoli∏o uniknàç wielu mieszkaƒcom du˝ej rewo-

lucji „Êmieciowej”.

W niniejszym artykule postaramy si´ przedstawiç Paƒstwu naj-

wa˝niejsze informacje dotyczàce funkcjonowania systemu gospo-

darowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 lipca 2013 r.

do 30 czerwca 2014 r. 

Wszystkie dane liczbowe podane w artykule dotyczà wy˝ej wspo-

mnianego okresu.

Zacznijmy od informacji na temat z∏o˝onych deklaracji.

Deklaracje o wysokoÊci opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Ze wst´pnych szacunków prowadzonych przed wejÊciem w ˝y-

cie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyni-

ka∏o, i˝ na terenie gminy zamieszkuje ok. 13 600 osób, natomiast

wed∏ug z∏o˝onych deklaracji do dnia 30 czerwca 2014 r. liczba ta

wynosi∏a ju˝ 13 871. 

Szacowana liczba osób Zadeklarowana liczba osób
Zabudowa jednorodzinna

12 100 12 404
Zabudowa wielorodzinna

1 500 1 467

Liczba zło˝onych deklaracji

4 125
Deklaracje z prowadzonà Deklaracje z prowadzonà

selektywnà zbiórkà nieselektywnà zbiórkà
odpadów komunalnych odpadów komunalnych

3 611 514
Liczba osób prowadzàcych Liczba osób prowadzàcych 

selektywnà zbiórk´ nieselektywnà zbiórk´ 
odpadów komunalnych odpadów komunalnych

12 692 (92 %) 1 179 (8 %)

Z powy˝szej tabeli wynika, ˝e znaczàca liczba mieszkaƒców na-

szej gminy segreguje odpady. Jest to a˝ 92 % wszystkich zade-

klarowanych osób. 

Poni˝ej przedstawiamy Paƒstwu ile odpadów zebraliÊmy

w ciàgu analizowanego roku i jak to wyglàda na przestrzeni

ostatnich trzech lat.

IloÊç odebranych odpadów komunalnych 
od mieszkaƒców
Przez okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. z terenu Gmi-

ny Niepor´t zosta∏o odebranych od mieszkaƒców przez firm´

3 437,12 Mg wszystkich rodzajów odpadów.

Rodzaj odpadu IloÊç odpadów (Mg)
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 250,64

papier i tektura 226,54

tworzywa sztuczne (plastik), metal 
i opakowania wielomateriałowe 185,96

szkło 256,10

odpady niebezpieczne 0,46

przeterminowane i zb´dne leki 0,14

zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny 6,46

odpady ulegajàce biodegradacji 227,90

odpady wielkogabarytowe 169,92

opony 17,56

odpady budowlane i remontowe 95,44

Dzi´ki du˝ej liczbie odebranych od mieszkaƒców odpadów segre-

gowanych oraz odpadów ulegajàcych biodegradacji Gmina Nie-

por´t uzyska∏a wystarczajàce, okreÊlone przepisami poziomy ogra-

niczenia masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji

kierowanych do sk∏adowanie (2,57 % dopuszczalne max. 50 %)

oraz poziomy recyklingu przygotowania do ponownego u˝ycia na-

st´pujàcych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, two-

rzyw sztucznych i szk∏a (43,75 % dopuszczalne min. 12 %). 

Dla porównania przedstawiamy dwa poni˝sze wykresy obejmu-

jàce lata 2011-2013.

Z powy˝szych wykresów mo˝na zaobserwowaç, ˝e tylko pó∏ ro-

ku dzia∏ania nowego systemu gospodarowania odpadami komu-

nalnymi wystarczy∏o, aby zaobserwowaç ewidentny spadek od-

bioru zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast znaczàcy

wzrost odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów ulegajà-

cych biodegradacji.

Przejdêmy teraz do informacji dotyczàcych najwa˝niejszych kosz-

tów i dochodów nowego systemu gospodarowania odpadami ko-

munalnymi.

Wpływy i wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem 
systemu (okres od 1 lipca 2013 r. 
do 30 czerwca 2014 r.)

Wszystkie zadeklarowane wpływy
(kwota jaka powinna wpłynàç do bud˝etu gminy) 1 777 560,00 zł

Wpłaty (kwota jaka wpłyn´ła do bud˝etu 
gminy) 1 645 963,60 zł

Wydatki zwiàzane z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych 1 941 408,00 zł

G∏ównym kosztem nowego systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi sà wydatki ponoszone za odbiór i zagospodarowa-

nie odpadów komunalnych, który w skali roku wynosi

1 941 408,00 z∏. Jak mo˝na zauwa˝yç kwota, która powinna wp∏y-

nàç do bud˝etu gminy od zadeklarowanych osób nie wystarcza

na pokrycie ww. kosztów. Warto podkreÊliç, ˝e na koszty wdro-

˝enia i funkcjonowania ww. systemu sk∏adajà si´ nie tylko te

wspomniane wy˝ej, ale i koszty administracyjne, kampania in-

formacyjna, funkcjonowanie PSZOK-u (Punkt Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Nie wszyscy mieszkaƒcy gminy wywiàzujà si´ z obowiàzku uisz-

czania op∏at za gospodarowanie odpodami komunalnymi, co po-

woduje zaleg∏oÊci.

Wp∏aty 1 645 963,60 z∏.

Zaleg∏oÊci 131 596,40 z∏.

Podsumowujàc Gmina Niepor´t podj´∏a w terminie wszystkie wy-

magane przepisami prawa uchwa∏y oraz przej´∏a wszystkie obo-

wiàzki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dzi´ki du˝ej iloÊci osób prowadzàcych selektywnà zbiórk´ od-

padów komunalnych uda∏o nam si´ osiàgnàç wymagane przepi-

sami poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy sk∏adowanych

odpadów komunalnych. Wspólny wysi∏ek zaowocowa∏ niepono-

szeniem przez gmin´ kar pieni´˝nych z tego tytu∏u. Za to nale-

˝à si´ Paƒstwu gratulacje.

� Milena Lisowska

Monika Popiƒska
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P
oprzegranej Wojnie Obronnej 1939

roku Polska pogrà˝y∏a si´ w mroku

okupacyjnych dni. W Wólce Radzy-

miƒskiej czas up∏ywa∏ rodzinie Ostrow-

skich na codziennych pracach gospodar-

skich w polu i zagrodzie. Jak wspomina∏

p. Szczepan, jego tata Jan Ostrowski, mu-

sia∏ oddawaç cz´Êç plonów i ˝ywca zwie-

rz´cego okupantowi w ramach tzw. kon-

tyngentu. Administracja niemiecka bar-

dzo rygorystycznie egzekwowa∏a te

dostawy, gdy˝ du˝a ich cz´Êç przeznaczo-

na by∏a na potrzeby niemieckiej armii.

Wiàza∏o to si´ z koniecznoÊcià wy˝ywie-

nia wielotysi´cznego Wehrmachtu oraz

znacznej liczby koni. Dostawy kontygen-

towe sprawdza∏ równie˝ so∏tys wsi, któ-

rym w czasie okupacji by∏ p. Gajc.

Od 1943 roku Niemcy rozpocz´li prace

fortyfikacyjne w rejonie Wólki Radzy-

miƒskiej, Beniaminowa i Dàbkowizny,

polegajàce na budowie betonowych bun-

krów. Jeden wybudowano w Dàbkowiê-

nie bezpoÊrednio przy linii kolejowej, ja-

ko schron ze stalowà kopu∏à dla obserwa-

tora artylerii, drugi w Beniaminowie.

Os∏aniajàcy od wschodu drog´ tzw. „be-

tonówk´”, trzeci niedokoƒczony (zbudo-

wano tylko fundamenty) mia∏ os∏aniaç po-

dejÊcie do toru kolejowego od strony

Wólki Radzymiƒskiej. W Dàbkowiênie

obok bocznicy kolejowej Niemcy urzà-

dzili obóz przejÊciowy dla jeƒców ra-

dzieckich i w∏oskich. Na stacji kolejowej

Dàbkowizna by∏a kasa biletowa i bufet

gastronomiczny, w którym handlowano

m.in. bimbrem (mocny alkohol rodzimej

produkcji). Latem 1944 roku s∏ychaç ju˝

by∏o odg∏osy zbli˝ajàcego si´ frontu.

Na teren Wólki Radzymiƒskiej przyby-

wajà kolejne oddzia∏y niemieckie i rozpo-

czyna si´ dalsze fortyfikowanie tego te-

renu. Niemcy zbierajà okolicznà ludnoÊç

do kopania okopów i wielkiego rowu

przeciwpancernego, ciàgnàcego si´

od Sierakowa przez Wólk´ Radzymiƒskà,

Dàbkowizn´ w kierunku Siwka i Borek.

Powstajà linie zasieków z drutu kolcza-

stego i schrony ziemne. We wsi stacjonu-

jà niemieccy ˝o∏nierze, szczególnie wy-

bierajàc na kwatery murowane budynki.

U rodziny Maików by∏ sztab niemiecki,

a u Ostrowskich kwaterowa∏ oficer z kie-

rowcà. 1 sierpnia 1944 roku wybuch∏o

Powstanie Warszawskie. Brat p. Szczepa-

na Józef Ostrowski by∏ ̋ o∏nierzem Armii

Krajowej i wyruszy∏ do walki, póêniej tra-

fi∏ do oddzia∏ów w Kampinosie. Kwate-

rujàcy u Ostrowskich oficer niemiecki

wyjecha∏ na poczàtku sierpnia do Warsza-

wy i tam zginà∏, powróci∏ tylko jego ran-

ny kierowca. Teren Wólki Radzymiƒ-

skiej, jako ju˝ przyfrontowy, kontrolowa-

∏y patrole niemieckiej ˝andarmerii.

Na „z∏odziejskiej górze” ko∏o Zamostek

ukrywa∏o si´ szeÊciu radzieckich spado-

chroniarzy ze zwiadu. Rozpocz´∏y si´ wy-

siedlenia mieszkaƒców Wólki Radzy-

miƒskiej, które dotkn´∏y te˝ rodzin´

Szczepana Ostrowskiego. Po nakazie wy-

siedlenia, rodzina Ostrowskich uda∏a si´

na Sucie do Niepor´tu, do rodziny R´bel-

skich. Potem poszli do Henrykowa, gdzie

mieszka∏ z rodzinà starszy brat Roman

Ostrowski. Póêniej by∏a Choszczówka

i marsz w kierunku Wis∏y, a po jej przej-

Êciu przez most, punkt rozdzielczy w ¸o-

miankach. Dalej w´drówka do B∏onia,

O˝arowa i na koƒcu tej wysiedleƒczej w´-

drówki trafili do wsi T∏uste. Tam zatrzy-

mali si´ w zagrodzie rodziny Anio∏ków.

Niestety by∏o tam ju˝ kilka rodzin i pa-

nowa∏a ciasnota. Niespodziewanie z po-

bliskiego gospodarstwa wyprowadzi∏a

si´ niejaka pani Wejssowa z wnuczkami,

co pozwoli∏o na zamieszkanie w opusz-

czonym gospodarstwie rodzinie Ostrow-

skich, gdzie dotrwali do grudnia 1944 ro-

ku. W styczniu 1945 roku pojawiajà si´

we wsi T∏uste czerwonoarmiÊci z radziec-

kiej czo∏ówki. Przyjechali s∏awnà ci´˝a-

rówkà ZIS-em 5, zostali przywitani przez

ludnoÊç samogonem (bimbrem) i po go-

Êcinie pospali si´. Dla rodziny Ostrow-

skich nastàpi∏ czas powrotu z wysiedle-

nia do Wólki Radzymiƒskiej. Przecho-

dzàc po lodzie Wis∏´, widzieli na brzegu

zamarzni´te zw∏oki niemieckich ˝o∏nie-

rzy. Wrócili do zrujnowanej wsi i pierw-

sze tygodnie sp´dzili w gospodarstwie ro-

dziny Roguskich. Pozosta∏y tam murowa-

ne Êciany budynku gospodarczego, wyko-

rzystywanego przez Rosjan jako magazyn

paliw. Ruiny zosta∏y przykryte przez

Rosjan drewnianymi ˝erdziami i prowi-

zorycznym dachem. Potem przenoszà si´

na w∏asne podwórko zamieszkujàc

w piwnicy, a zima 1945 roku by∏a wyjàt-

kowo sroga. Na wzgórzu przy obecnej ul.

Wira˝owej stacjonowali ˝o∏nierze Armii

Czerwonej z obs∏ugi artylerii i reflektora

przeciwlotniczego. Ko∏o gajówki Ko-

strzewy na Zamostkach NKWD w zie-

miankach przetrzymywa∏o pojmanych

˝o∏nierzy Armii Krajowej, trafi∏ tam te˝

brat p. Szczepana Józef. Po przes∏ucha-

niu zosta∏ wywieziony do Rembertowa,

a potem do Rosji. Nadchodzi∏a wio-

sna 1945 roku i topniejàcy Ênieg ods∏a-

nia∏ Êlady toczonych na terenie Wólki

Radzymiƒskiej i okolic w 1944 roku

ci´˝kich walk. Wsz´dzie w okopach za-

leg∏o du˝o niewypa∏ów pocisków, amu-

nicja strzelecka, broƒ i przysypane zw∏o-

ki poleg∏ych ˝o∏nierzy niemieckich i ra-

dzieckich. Pan Szczepan wspomina∏, ˝e

cz´sto robi∏ z rówieÊnikami wyprawy

na tereny leÊne, gdzie w okopach du˝o

by∏o wojennych pozosta∏oÊci. Raz w le-

sie ko∏o Sierakowa przypadkowo

pod ga∏´ziami choiny w okopie znaleê-

li karabin maszynowy z taÊmami amuni-

cyjnymi. Z opisu p. Szczepana wynika,

˝e by∏ to niemiecki karabin maszynowy

Maschinengewehr MG-42 tzw. „pi∏a

Hitlera” cechujàcy si´ du˝à szybko-

strzelnoÊcià. To by∏o wydarzenie. Po wy-

dobyciu karabinu z okopu ustawili go

na ziemi i okaza∏o si´, ˝e kaem jest

sprawny i po za∏o˝eniu taÊmy z naboja-

mi strzela. Niestety radoÊç by∏a krótka,

bo po wystrzeleniu kilkudziesi´ciu poci-

sków okaza∏o si´, ˝e pobliskà drogà je-

cha∏a ci´˝arówka z czerwonoarmistami,

którzy us∏yszawszy strza∏y zatrzymali si´

i ruszyli w stron´ ma∏ych strzelców.

Trzeba by∏o uciekaç pozostawiajàc strze-

lajàce znalezisko. W okolicy by∏y te˝

trzy du˝e cmentarze ˝o∏nierzy radziec-

kich: jeden na wysokoÊci obecnego par-

kingu przy drodze do Marek oraz dwa

przy torach ko∏o stacji w Dàbkowiênie.

Obok bocznicy kolejowej Rosjanie zgro-

madzili du˝e iloÊci zbo˝a na ha∏dach,

które przeros∏o i okoliczna ludnoÊç ze

Êrodka pryzm wybiera∏a ziarno na màk´

do wypieku chleba. Rozpoczà∏ si´ czas

odbudowy wsi ze zniszczeƒ wojennych.

Dzia∏a szko∏a powszechna w Dàbkowiê-

nie do której ucz´szcza∏ te˝ p. Szczepan.

Szko∏a mieÊci∏a si´ w jednym z przed-

wojennych budynków, wybudowanych

przez p. Bienia z Wólki Radzymiƒskiej

dla zakonników zgromadzenia Êw. An-

drzeja Boboli. Budynek ten istnieje

do dnia dzisiejszego. W czasie okupacji

dzia∏a∏a te˝ czteroklasowa szko∏a w za-

budowaniach rodziny Roguskich. WieÊ

odbudowywa∏a si´, dzia∏a∏o kó∏ko rolni-

cze, którego prezesem by∏ p. Szczepan,

powsta∏ komitet budowy nowej szko∏y.

W czasie potaƒcówek u Roguskich,

na których cz´sto gra∏ zespó∏ muzyczny

Wies∏awa Wróbla z Niepor´tu, zbierano

sk∏adki na ró˝ne spo∏eczne cele. Ale to

ju˝ materia∏ na inne opowiadanie. Pragn´

serdecznie podzi´kowaç p. Szczepanowi

Ostrowskiemu za t´ chwil´ wspomnieƒ,

która przybli˝y∏a Czytelnikom trudne

czasy wojny i powojennej odbudowy

Wólki Radzymiƒskiej.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Szczepan Ostrowski

W drugiej cz´Êci wspomnieƒ pana Szczepana
Ostrowskiego cofniemy si´ do lat okupacji
hitlerowskiej i pierwszych lat powojennych
na terenie Wólki Radzymiƒskiej. 

Lubecki zosta∏ zbudowany we W∏oc∏aw-

ku, mieÊcie które na prze∏o-

mie XIX i XX w. by∏o wa˝nym oÊrod-

kiem przemys∏owym i w´z∏em transpor-

towym. W∏oc∏awek mia∏ dogodnà

lokalizacj´ w pobli˝u granicy zaborów

pruskiego i rosyjskiego, dysponowa∏ te˝

po∏àczeniem kolejowym i mo˝liwoÊcià

obs∏ugi du˝ego rynku zbytu na Kuja-

wach. Funkcjonowa∏a tu firma ˝eglugo-

wa „Krater”, (dysponujàca w∏asnà stocz-

nià) oraz mniejsze przedsi´biorstwo ar-

matorskie „A.Wochartz & Co”. W 1912

r. na prawym brzegu Wis∏y w w Szpe-

talu-Dolnym w niewielkiej stoczni Paru-

szewskiego powsta∏y bocznoko∏owe ho-

lowniki Madiar, Poljak (póêniejszy Lu-

becki) oraz Mazur. Statek by∏ w∏aÊciwie

montowany we W∏oc∏awku z gotowych

elementów przywo˝onych z Petersburga

kolejà. Przeznaczeniem statku by∏o ho-

lowanie barek przewo˝àcych naft´, któ-

rà handlowali bracia Emanuel i Ludwik

Nobel. Ich firma w 1883 r. kontrolowa-

∏a blisko 51 % produkcji ropy naftowej

wydobywanej w Baku. Bracia Nobel

uzyskali zgod´ rzàdu niemieckiego

na transport nafty Wis∏à do Gdaƒska,

gdzie za∏o˝yli w porcie gdaƒskim swój

oddzia∏ pod nazwà Naphta Industrie Ge-

sellschaft m.b.H., Gebrüder Nobel. We

W∏oc∏awku zaÊ posiadali rozlewni´ ro-

py i nafty, która znajdowa∏a si´ nad brze-

giem Wis∏y w rejonie fabryki celulozy. 

Ciekawà cechà statków zbudowanych

we W∏oc∏awku by∏ ich nap´d wykorzy-

stujàcy niskopr´˝nà maszyn´ zasilanà

naftà, stàd popularna nazwa „nafciaki”.

By∏y to zatem jednostki z silnikami spa-

linowymi, choç nadal z tradycyjnymi ko-

∏ami wodnymi. 

W czasie I wojny Êwiatowej w 1915 r.

wyniku zaj´cia Warszawy przez Niem-

ców statek zosta∏ przej´ty przez wojsko

i wcielony do jednostki Schiffahrtgruup-

pe Ost Warschau pod nazwà Zimsen.

Koniec wojny w listopadzie 1918 r. spo-

wodowa∏ ponowny powrót statku w r´-

ce polskie, by∏ on wykorzystywany

przez Sekcj´ Dróg Wodnych w Minister-

stwie Komunikacji, a nast´pnie przez

Sekcj´ Eksploatacji Dróg Wodnych

przy Ministerstwie Robót Publicznych

Od 1919 r. p∏ywa∏ pod nazwà Lubecki

w Polskiej ̊ egludze Paƒstwowej w War-

szawie, kursujàc z Warszawy do Niesza-

wy gdzie odbiera∏ barki z towarami ̋ yw-

noÊciowymi dostarczanymi z Gdaƒska

w ramach amerykaƒskiej pomocy huma-

nitarnej. 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej

statek wszed∏ na mielizn´ i zosta∏ uszko-

dzony w wyniku ostrza∏u prowadzonego

przez Rosjan z ruin zamku pod Bobrow-

nikami. W sierpniu 1920 r. zosta∏ Êcià-

gni´ty z mielizny i wyremontowany

w Modlinie. Pod koniec 1921 r. Towa-

rzystwo Przemys∏u Naftowego „Bracia

Nobel w Polsce” S.A. odzyska∏o holow-

nik Lubecki, który powróci∏ na dawnà

tras´ holujàc barki z naftà i ropà. 

W 1935 r. Lubecki zosta∏ zakupiony

przez Lloyd Bydgoski S.A., w Bydgosz-

czy i skierowany do Oddzia∏u w Warsza-

wie. 

We wrzeÊniu 1939 r. Lubecki zosta∏

wcielony do Oddzia∏u Wydzielonego

„Wis∏a”, mia∏ on holowaç barki z zaopa-

trzeniem wojskowym. Wobec niemo˝-

noÊci przedostania si´ do Modlina

przy niskim stanie wody na WiÊle, zo-

sta∏ 10 wrzeÊnia w rejonie Nowego Du-

ninowa zatopiony przez w∏asnà za∏og´. 

W paêdzierniku i listopadzie 1939 r.

w∏adze okupacyjne podj´∏y prace s∏u˝à-

ce uruchomieniu ˝eglugi na WiÊle. Lu-

becki zosta∏ wydobyty przez Niemców

i odholowany do Bydgoszczy do remon-

tu. Jako mienie polskie zosta∏ zarekwi-

rowany i pod nazwà Karl Blumwe przy-

dzielony firmie Bromberger Schlepp-

schiffahrt A.G. w Bydgoszczy. 

Po wyzwoleniu holownik zosta∏ prze-

j´ty w 1946 r. przez firm´ ˝eglugowà

Lloyd Bydgoski S.A., w Bydgoszczy.

Po jej likwidacji, w kolejnych latach kil-

ka razy zmienia∏ armatora, aby w 1951

r. trafiç do P.P. ˚egluga na WiÊle, eks-

pozytura w Bydgoszczy, pod nowà na-

zwà Warmia. W 1958 r. przeszed∏ re-

mont kapitalny, po∏àczony z wymianà

silnika. Od 1963 r. p∏ywa∏ w P.P. ˚eglu-

ga Warszawska, Warszawa. Wycofany

w 1969 r. sta∏ w porcie praskim. W 1972

r. zosta∏ pozbawiony tamborów i podda-

ny przebudowie polegajàcej na wzniesie-

niu du˝ej nadbudówki na pok∏adzie. Te

prace wykonano w celu przekszta∏cenia

holownika w przystaƒ p∏ywajàcà prze-

znaczonà dla klubu „Stal” dzia∏ajàcego

przy Fabryce Samochodów Osobowych.

Miejscem postoju sta∏a si´ Wierzbica

nad Jeziorem Zegrzyƒskim, w 1977 r.

kad∏ub statku ustawiono na làdzie. 

W 2005 r. Towarzystwo Mi∏oÊników

W∏oc∏awka rozpocz´∏o starania majàce

na celu sprowadzenie statku do W∏o-

c∏awka. Znalaz∏ si´ sponsor, który odku-

pi∏ statek od poprzedniego w∏aÊciciela.

Planowano, ̋ e statek powróci do dawnej

nazwy Lubecki i stanie przy bulwarach

wiÊlanych jako jednostka muzealno-ga-

stronomiczna. Statek zosta∏ przeholowa-

ny i przeszed∏ remont w stoczni w Byd-

goszczy, jednak zamiast do W∏oc∏awka

trafi∏ do Warszawy. Planuje si´ jego eks-

pozycj´ na nowo wyremontowanych

bulwarach w Warszawie, gdzie b´dzie

prawdziwà ozdobà Wis∏y w Warszawie.

Podzi´kowanie
Przygotowanie informacji o zawi∏ych lo-

sach statków parowych Jeziora Zegrzyƒ-

skiego by∏o mo˝liwe dzi´ki konsulta-

cjom jakich udzieli∏ Waldemar Daniele-

wicz, któremu niniejszym sk∏adam

podzi´kowanie. Wi´cej informacji o ˝e-

gludze i zabytkowych statkach mo˝-

na znaleêç na stronie http://www.zeglu-

ga.info. � Artur Magnuszewski

ZABYTKOWE holowniki parowe
z Jeziora Zegrzyƒskiego – Lubecki

moje wspomnienia cz. II – czyli czas wojny, czas pokoju.Karabin 
maszynowy MG-42
– byç mo˝e taki
egzemplarz znaleêli
ch∏opcy
pod Sierakowem
(fot.internet)

W Wierzbicy koło Serocka przez wiele lat stał zabytkowy holownik o nazwie „Lubecki”, który szcz´Êliwie
przetrwał do naszych czasów i wkrótce po kapitalnym remoncie w stoczni we Wrocławiu powróci do
Warszawy, jako jedna z wi´kszych atrakcji odbudowanych bulwarów wiÊlanych. 

Sterówka statku Lubecki w okresie
mi´dzywojennym 
(ze zbiorów W. Danielewicza
– http://www.zegluga.info


