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NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia”. Jednym z zadaƒ Pogoto-
wia jest prowadzenie ogólnopolskiego telefonu inter-
wencyjno-informacyjnego dla osób krzywdzonych przez
najbli˝szych 
(0801-1200-02), który czynny jest w dni powszednie
i soboty w godz. 10.00-22.00, a w niedziele i Êwi´ta
w godz. 10.00-16.00. Pod numerem 022/666-28-50
(pon-Êr) mo˝na skontaktowaç si´ prawnikiem. Osoby
telefonujàce do „Niebieskiej Linii” mogà uzyskaç po-
moc psychologicznà, wsparcie, porad´ prawnà oraz
informacje o placówkach, które udzielajà pomocy
w pobli˝u miejsca zamieszkania klienta.

og∏oszenieog∏oszenie

zaproszeniezaproszenie

90 lat niepodległoÊci

O
d rana na starszych i m∏od-
szych mieszkaƒców gminy
czeka∏a niespodzianka

– na Placu WolnoÊci w Niepor´cie
wystawione zosta∏y dwa pojazdy mi-
litarne – czo∏g PT-91 Twardy oraz
bojowy wóz piechoty BWP-1,
z I Warszawskiej Brygady Pancernej
im. Tadeusza KoÊciuszki w Weso∏ej.
Przez ca∏y dzieƒ ˝o∏nierze z jednost-

ki udzielali wyjaÊnieƒ i pomagali
w poznawaniu tajemnic wn´trza po-
jazdów. A wzbudzi∏y one ogromne
zainteresowanie zwiedzajàcych, nie-
zale˝nie od wieku i p∏ci. W ciàgu dnia
do∏àczy∏y do nich wozy 9. batalionu
∏àcznoÊci Dowództwa Wojsk Làdo-
wych w Bia∏obrzegach, którego ˝o∏-
nierze zorganizowali akcj´ informa-
cyjno-promocyjnà. W poniedzia∏ek,

w tym miejscu w gminie zrobiono
niewàtpliwie najwi´cej zdj´ç. 

Po po∏udniu, przy pomniku Legio-
nistów Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Bia∏obrzegach kwiaty z∏o˝yli: wójt
Maciej Mazur, zast´pca wójta Marek
Stpiczyƒski, radny Roman Madej oraz
so∏tys Regina Soko∏owska. 

Oficjalne uroczystoÊci rozpocz´∏a
msza Êw. w intencji Ojczyzny w ko-
Êciele Niepokalanego Pocz´cia
N.M.P. w Niepor´cie, którà odprawi-
li ksi´˝a: proboszcz Zbigniew Brzo-
zowski i ksiàdz Jerzy Sieƒkowski,
pra∏at Stanis∏aw Kuç z Radzymina,
proboszcz Piotr J´drzejewski ze Sta-
nis∏awowa Pierwszego oraz ksiàdz
Grzegorz Idzik. W kazaniu ksiàdz pra-

∏at przywo∏a∏ trzy najwa˝niejsze dla
Polaków przez stulecia wartoÊci – Bo-
ga, Honor i Ojczyzn´. To one mobi-
lizowa∏y naród do pe∏nej determina-
cji i m´stwa, walki o niepodleg∏oÊç
kraju. Wspó∏czesny Polak jest zobo-
wiàzany do pami´ci o dokonaniach
przodków i kontynuacji ich wielkie-
go dzie∏a, dla naszego wspólnego do-
bra. We mszy uczestniczyli przedsta-
wiciele w∏adz samorzàdowych, Sejmu
RP, wojska, policji, kombatantów,
harcerstwa, gminnych instytucji oraz
mieszkaƒcy. Przyby∏a Kompania Ho-
norowa I Legionowskiego batalionu
zaopatrzenia, pod dowództwem majo-
ra S∏awomira Basaja. Po mszy na Pla-
cu WolnoÊci g∏os zabra∏ wójt Maciej

Mazur, a nast´pnie Apel Poleg∏ych
odczyta∏ porucznik Bartosz Jaworski.
Po oddaniu salwy honorowej delega-
cje z∏o˝y∏y kwiaty przy pomniku,
na którym widniejà znamienne s∏owa
Józefa Pi∏sudskiego: „Byç zwyci´˝o-
nym i nie ulec to zwyci´stwo, zwyci´-
˝yç i spoczàç na laurach to kl´ska”.
Kolejnym elementem Êwi´ta by∏ wy-
st´p chóru „Echo” z Wo∏omina, któ-
ry wykona∏ polskie pieÊni patriotycz-
ne, po czym niebo pojaÊnia∏o od po-
kazu barwnych, sztucznych ogni.
UroczystoÊç kontynuowana by∏a
w Gminnym OÊrodku Kultury, w któ-
rym zorganizowana zosta∏a wystawa
pamiàtek rodzinnych, zwiàzanych
z walkami o niepodleg∏oÊç Polski.
Liczne eksponaty – militaria, czasopi-
sma, pamiàtki obozowe – udost´pnio-
ne przez osoby prywatne, stanowi∏y
zajmujàce, i dla wielu wzruszajàce,
dope∏nienie rocznicowych prze˝yç.
Wystawie towarzyszy∏a prezentacja
multimedialna, przygotowana przez
Ko∏o Mi∏oÊników Historii Regionu
Gminy Niepor´t, dotyczàca dziejów
Legionów Polskich w Zegrzu Po∏u-
dniowym i Bia∏obrzegach w la-
tach 1916 – 1918. UroczystoÊci za-
koƒczy∏y si´ przy kotle z pysznà, pa-
rujàcà grochówkà wojskowà. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

fotorelacja z obchodów na str. 5 

W przeddzieƒ Narodowego Âwi´ta
NiepodległoÊci mieszkaƒcy i goÊcie gminy wzi´li
udział w uroczystoÊciach, upami´tniajàcych
90. rocznic´ odrodzenia paƒstwa polskiego.

Pomnik na Placu WolnoÊci

Msza Êw. w koÊciele parafialnym w Niepor´cie Prezentacja pojazdów militarnych

Starosta Legionowski oraz Wójt Gminy
Niepor´t zapraszajà na uroczyste otwarcie

mostu na Kanale Królewskim
przy ul. Izabeliƒskiej 

w dniu 7 grudnia 2008 roku o godz. 13

W programie:

12.00 – Msza Êw. w koÊciele N.M.P.
Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanis∏awowie Pierwszym

13.00 – uroczyste otwarcie mostu po∏àczone
ze spotkaniem integracyjnym
mieszkaƒców, w∏adz samorzàdowych
powiatu i gminy
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A K T U A L N O Â C I

WZMOCNIENIE stra˝y

NAGRODY za
sportowe osiàgni´cia

KONWENT pod znakiem uÊmiechu

RONDO oficjalnie otwarte

Starania o dofinansowanie zakupu
sprz´tu specjalistycznego z progra-
mu „OSP 2008” rozpocz´∏y si´
na poczàtku roku. Po pozytywnej
weryfikacji gminnego wniosku
przez Urzàd Marsza∏kowski, w lip-
cu podpisana zosta∏a umowa przy-
znania dotacji celowej i warunków
jej rozliczenia. Gmina otrzyma∏a 80
tys. z∏ na zakup samochodu, wk∏ad
w∏asny wyniós∏ 30 tys. z∏.

Po zakoƒczeniu procedury przetar-
gowej, pojazd stanà∏ w Niepor´cie. 

Prezentacja zakupu odby∏a si´ pod-
czas ostatniej sesji Rady Gminy
Niepor´t (14.11). Samochód jest

marki Volvo typ FL 614, o pojem-
noÊci zbiornika na wod´ 1800 litrów.
Wyposa˝ony jest w autopomp´, 2
drabiny o d∏ugoÊci 13 i 10 metrów
oraz 2 w´˝e d∏ugoÊci 40 metrów ka˝-
dy, zakoƒczone pràdownicami. 

Jest to Êredni samochód ratowni-
czo – gaÊniczy, dajàcy du˝e mo˝li-
woÊci podczas akcji. Razem z dru-
gim wozem jednostki OSP z Niepo-
r´tu, Starem 266, o pojemnoÊci 2500
litrów i nap´dem na 3 osie oraz przy-
gotowanymi do dzia∏aƒ stra˝akami,
stanowi∏ b´dzie podstaw´ bezpie-
czeƒstwa po˝arowego w gminie. 

� B.W.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele wszystkich gmin powiatu legio-
nowskiego oraz starostwa. Omawiano
przede wszystkim problemy samorzàdo-
wej polityki oÊwiatowej, nawiàzujàc tak-
˝e do toczàcej si´ w kraju debaty. Wie-
le czasu poÊwi´cono zagadnieniom do-
datków funkcyjnych i motywacyjnych,
zasadom ich przyznawania i regulowa-
nia wysokoÊci. Zebrani byli zgodni, ˝e
nadrz´dnym celem samorzàdów jest
osiàgni´cie jak najwy˝szego poziomu
nauczania w placówkach. Konsultowa-
no równie˝ sposoby realizowania obo-
wiàzku dowozu dzieci do szkó∏, wypra-
cowane przez poszczególne jednostki.

Starosta Jan Grabiec poruszy∏ temat
funkcjonowania Programu Promocji
Zdrowia na terenie powiatu. Zebrani
zgodzili si´, ˝e konieczne jest uspraw-
nienie dzia∏aƒ dla lepszego wykorzysta-
nia mo˝liwoÊci, jakie daje program. Nie-
zb´dna b´dzie wi´ksza wspó∏praca ze
strony lekarzy pierwszego kontaktu. 

Niespodziankà dla uczestników kon-
wentu by∏a wizyta kolorowej i g∏oÊnej
grupy uczniów za Szko∏y Podstawowej
w Niepor´cie, pod opiekà Moniki Ka-
miƒskiej-Thomas. Niosàc zabawne,
barwne transparenty i skandujàc has∏o
„Nie ma mi∏oÊci bez ̋ yczliwoÊci” przy-
pomnieli wszystkim, ̋ e 21 listopada jest

Dwie gminne szko∏y mogà poszczy-
ciç si´ znaczàcymi sukcesami spor-
towymi, osiàgni´tymi w 2008 roku.
W powiatowej rywalizacji w ramach
Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y
Szkolnej Gimnazjum w Stanis∏awo-
wie Pierwszym zaj´∏o I miejsce
w swojej kategorii, natomiast Szko-
∏a Podstawowa w Bia∏obrze-
gach III miejsce. Sukces m∏odzie˝y
nie by∏by mo˝liwy bez wiedzy,
umiej´tnoÊci i zaanga˝owania szko-
làcych ich pedagogów. 

Podczas wtorkowego spotkania
wójt Maciej Mazur wr´czy∏ nagrody
nauczycielom wychowania fizyczne-
go, za znakomite przygotowanie
m∏odzie˝y do ca∏orocznej rywaliza-
cji sportowej. WÊród wyró˝nionych
znaleêli si´: Urszula W∏ostowska,
Roman Madej, Przemys∏aw èród∏o,
S∏awomir Kalinowski oraz Tomasz
Ratajczak. Bronis∏aw Orlikowski,
nagrodzony wczeÊniej z okazji Âwi´-
ta Edukacji Narodowej, otrzyma∏ list
gratulacyjny. 

Spotkanie, w który uczestniczyli
równie˝ Przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Eugeniusz Woêniakowski, Za-

st´pca Wójta Marek Stpiczyƒski, dy-
rektorzy placówek: Barbara Skrzyp-
kiewicz i Irena Chojak oraz Kierow-
nik Dzia∏u OÊwiaty Henryka Galas,
by∏o te˝ okazjà do podsumowania
szkolnej dzia∏alnoÊci sportowej.
PodkreÊlano stworzenie bardzo do-
brej atmosfery wokó∏ zaj´ç, zarów-
no poprzez dzia∏ania w∏adz gminy,
jak i pomoc ze strony dyrektorów
szkó∏ i pozosta∏ych nauczycieli. Jest
ona niezb´dna przy organizacji licz-
nych wyjazdów czy spotkaƒ sporto-
wych na terenie gminy, i wszyscy
zainteresowani serdecznie za nià
dzi´kowali. Bardzo istotny jest rów-
nie˝ systematyczny rozwój gminnej
bazy sportowej – na ukoƒczeniu jest
budowa hali przy szkole w Józefo-
wie, gotowy jest ju˝ projekt nowego
budynku szkolnego z salà gimna-
stycznà w Izabelinie. Zaplanowany
jest równie˝ basen przy Gimnazjum
oraz pe∏nowymiarowa sala sportowa
w Niepor´cie. 
Nagrodzonym nauczycielom i ich
podopiecznym serdecznie gratuluje-
my i ˝yczymy dalszych sukcesów.

� B.W.

W
ykonawcà inwestycji by∏
zarzàdca drogi Mazowiec-
ki Zarzàd Dróg Wojewódz-

kich w Warszawie, we wspó∏pracy
z gminà Niepor´t, która pokry∏a
koszty projektu. 

Gmina wykona∏a równie˝ czwarty
wlot na rondo, który zapewnia obs∏u-
g´ dzia∏ek gminnych na po∏udnio-
wym wybrze˝u Zalewu Zegrzyƒ-
skiego. Powsta∏a lokalna jezdnia,
o nawierzchni z kostki brukowej
oraz parking na 38 miejsc. Wzd∏u˝
jezdni wybudowano chodniki, po∏à-

czone z uk∏adem ciàgów pieszych
wokó∏ ronda. 

Po dwóch miesiàcach niedogodno-
Êci, zwiàzanych z reorganizacjà ruchu
na czas realizacji inwestycji, przejazd
przez skrzy˝owanie odbywa si´ obec-
nie w sposób p∏ynny i bezpieczny.
Koszt budowy ronda wyniós∏ blisko 2
mln z∏otych. Podczas oficjalnego
otwarcia obecni byli m.in. Piotr
Szprenda∏owicz, cz∏onek Zarzàdu
Województwa Mazowieckiego, Zbi-
gniew Ostrowski, Zast´pca Dyrekto-
ra Mazowieckiego Zarzàdu Dróg

Wojewódzkich w Warszawie, Jan
Bartosz Zast´pca Dyrektora Departa-
mentu NieruchomoÊci i Infrastruktu-
ry Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, Jan Gra-
biec Starosta Legionowski, Maciej
Mazur Wójt Gminy Niepor´t, Prze-
wodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz
Woêniakowski. 

Na poczàtku grudnia oficjalnie
otwarty zostanie most w ciàgu ulicy
Izabeliƒskiej w Niepor´cie, którego
remont zrealizowa∏o i finansowa∏o
Starostwo Powiatowe. � B.W.

Współpraca gminy Niepor´t
i Samorzàdu Województwa
Mazowieckiego przyniosła
rezultaty w postaci
samochodu ratowniczo
– gaÊniczego dla Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Niepor´cie.

W piàtek, 21 listopada,
w Urz´dzie Gminy
Niepor´t odbyło si´
spotkanie włodarzy
gmin i powiatu
legionowskiego. Obrady
zdominowały
zagadnienia z zakresu
oÊwiaty.

18 listopada w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyło si´ spotkania,
podczas którego wójt Maciej Mazur wr´czył nagrody
za sportowe osiàgni´cia w 2008 roku. Tym razem wÊród
wyró˝nionych znaleêli si´ nauczyciele wychowania fizycznego.

W poniedziałek (24.11)
oficjalnie otwarte zostało
nowo wybudowane
rondo na skrzy˝owaniu
ulic: Jana Kazimierza
i Zegrzyƒskiej. Jest to
jedna z dwóch
najwa˝niejszych
inwestycji drogowych,
zrealizowanych na terenie
gminy w 2008 roku.
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Âwiatowym Dniem ̊ yczliwoÊci. Na r´-
ce wójta Macieja Mazura z∏o˝yli pety-
cj´ do doros∏ych, w której domagali si´
wi´cej ˝yczliwoÊci i uÊmiechów na co
dzieƒ. Obdarowali te˝ zebranych orde-
rami uÊmiechu. � B.W.

Wst´g´ przecinajà: Wójt Gminy Maciej Mazur oraz Wicemarsza∏ek Województwa Mazowieckiego Piotr Szprenda∏owicz

Rondo

Nagrodzeni nauczyciele 

Spotkanie z uczniami
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•Stanowisko nr 10/2008 w sprawie
dotyczàcej nieodp∏atnego przej´cia
publicznego Przedszkola nr 32
w Bia∏obrzegach. 

Gmina Niepor´t otrzyma∏a od Do-
wództwa Wojsk Làdowych propozy-
cj´ nieodp∏atnego przej´cia Przed-
szkola nr 32 w Bia∏obrzegach
w zwiàzku z likwidacjà ww. placów-
ki przez resort obrony narodowej.
Przedszkole, mimo i˝ utrzymywane
ze Êrodków MON, pe∏ni ju˝ od wie-
lu lat rol´ przedszkola gminnego, za-
pewniajàcego wychowanie przed-
szkolne mieszkaƒcom gminy, w tym
dzieciom rodziców spoza resortu
obrony narodowej. Gmina Niepor´t
chce przejàç Przedszkole od 1 wrze-
Ênia 2010 roku.
Likwidacja placówki w znaczàcy
sposób zubo˝y∏aby ofert´ przed-
szkolnà istniejàcà na terenie gminy
i ograniczy∏aby dost´pnoÊç do edu-
kacji przedszkolnej ma∏ych miesz-
kaƒców Bia∏obrzegów i innych miej-
scowoÊci w Gminie Niepor´t. 
•Uchwa∏´ nr XXIX/105/2008 zmie-
niajàcà uchwa∏´ w sprawie górnych
stawek op∏at ponoszonych przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏u-
gi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opró˝nianie
zbiorników bezodp∏ywowych.

Ustalono nast´pujàce górne stawki
op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicie-
li nieruchomoÊci za us∏ugi w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych gromadzonych w urzàdzeniach
przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych tj.: 
1) worek lub pojemnik 110 l – 120 l

– 25 z∏ brutto (za jednorazowy od-
biór),

2) pojemnik 240 l – 35 z∏ brutto
(za jednorazowy odbiór),

3) pojemnik SM-1100 – 50 z∏ brut-
to (za jednorazowy odbiór),

4) pojemnik KP-7 – 550 z∏ brutto
(za jednorazowy odbiór).

• Uchwa∏a nr XXIX/106/2008 w spra-
wie okreÊlenia wysokoÊci stawek po-
datku od nieruchomoÊci.

1) 0,66 z∏ od 1 m2 powierzchni dla
gruntów zwiàzanych z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) 3,53 z∏ od 1 ha powierzchni dla
gruntów pod jeziorami, zaj´tych
na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych, 

3) 0,19 z∏ od 1 m2 powierzchni dla
gruntów pozosta∏ych, 

4) 0,55 z∏ od 1m2 powierzchni u˝yt-
kowej budynków mieszkalnych, 

5) 17,00 z∏ od 1m2 powierzchni
u˝ytkowej budynków zaj´tych
na prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, 

6) 8,70 z∏ od 1m2 powierzchni u˝yt-
kowej budynków zaj´tych na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materia∏em siewnym, 

7) 3,60 z∏ od 1m2 powierzchni u˝yt-
kowej budynków zaj´tych na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie udzielania Êwiad-
czeƒ zdrowotnych 

8) 5,15 z∏ od od 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej pozosta∏ych budynków,
w tym zaj´tych na prowadzenie
odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego przez organi-
zacje po˝ytku publicznego.

9) 2% od wartoÊci budowli, tj. pozo-
stawienie w takiej samej wysoko-
Êci jak obowiàzujàcej na 2008r. 

• Uchwa∏´ nr XXIX/107/2008
w sprawie wprowadzenia op∏aty
prolongacyjnej.

• Uchwa∏´ nr XXIX/108/2008
w sprawie ustalenia wykazu miej-
scowoÊci po∏o˝onych na terenie
Gminy Niepor´t, w których pobie-
ra si´ op∏at´ miejscowà.

• Uchwa∏´ nr XXIX/109/2008
w sprawie ustalenia stawki op∏aty
miejscowej.

Rada Gminy przyj´∏a proponowane
zwi´kszenie stawki op∏aty miejsco-
wej o 6 % z 1,70 z∏ na 1,80 z∏. 
• Uchwa∏´ nr XXIX/111/2008 w spra-

wie utworzenia Gminnego Zak∏adu
Komunalnego w Niepor´cie.

• Uchwa∏´ nr XXIX/112/2008
w sprawie nadania Statutu Gmin-
nego Zak∏adu Komunalnego
w Niepor´cie.

• Uchwa∏´ nr XXIX/113/2008
w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla Gminnego
Zak∏adu Komunalnego w Niepor´-
cie do us∏ug w zakresie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wod´ i zbioro-
wego odprowadzania Êcieków. 

Rada Gminy ustali∏a stawki dotacji
przedmiotowych dla Gminnego Za-
k∏adu Komunalnego w Niepor´cie
do us∏ug w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wod´ i zbiorowego od-
prowadzania Êcieków na 2009 rok
w wysokoÊci:
– 0,59 z∏ – do 1 m3 wody dostarcza-
nej w ramach zbiorowego zaopatrze-
nia w wod´,
– 1,04 z∏ – do 1 m3 Êcieków odpro-
wadzanych w ramach zbiorowego
odprowadzania Êcieków. 

� J.Joƒska

W
niosek o dofinansowanie
ze Êrodków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych

z∏o˝ony zosta∏ ju˝ w styczniu 2008
roku. Inwestycja w Kàtach W´gier-
skich (kolejny etap budowy ulicy)
zakoƒczona zosta∏a w maju. Koszt

nawierzchni asfaltowej wy-
niós∏ 126,5 tys. z∏. W listopadzie na-
stàpi∏ formalny odbiór robót z udzia-
∏em przedstawicieli Departamentu
Rolnictwa i Modernizacji Terenów
Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskie-
go. Po stwierdzeniu zgodnoÊci reali-

zacji inwestycji z przed∏o˝onym
wnioskiem, wydali oni pozytyw-
na opini´, na mocy której w najbli˝-
szym czasie na konto gminy wp∏y-
nie kwota dofinansowania w wyso-
koÊci 45 tys. z∏. 

� B.W.

DOFINANSOWANIE 
ulicy PrzyleÊnej

Na wniosek gminy,
Urzàd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie
dofinansował
budow´ nawierzchni
ulicy PrzyleÊnej
w Kàtach
W´gierskich.

XXIX Sesja Rady Gminy

INWESTYCJE drogowe
14 listopada w Sali Konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t
odbyła si´ XXIX Sesja Rady Gminy Niepor´t,  podczas której Rada
Gminy podj´ła m.in. nast´pujàce uchwały (treÊç uchwał w BIP):

Dobiega koƒca przebudowa ulic Cichej i Polnej
w Rembelszczyênie, realizowana przez firm´
Partner z Chotomowa.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Wójt Gminy Niepor´t informuje o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy:
� dyrektora Gminnego Zak∏adu Komunalnego

� inspektora do spraw inwestycji w dziale inwestycji i zamówieƒ publicznych Urz´du Gminy
� g∏ównego ksi´gowego Gminnego Zak∏adu Komunalnego.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce naboru udost´pnione sà na stronie internetowej Urz´du Gminy
Niepor´t www.nieporet.pl (zak∏adka praca), oraz na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t, 

adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.
Informacje w sprawie naboru uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Gminy Niepor´t, 

pokój nr 17, tel. 767-04-24 lub 767-04-19.

NABÓR DO DRU˚YN M¸ODZIE˚OWYCH PI¸KI NO˚NEJ 

Klub Sportowy „Rotavia” Niepor´t og∏asza nabór do dru˝yn
m∏odzie˝owych pi∏ki no˝nej ch∏opców urodzonych w latach:

1996 – 2000. 
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 0 602 266 070. 

Z a p r a s z a m y

OGŁOSZENIA

Prace na ulicy Cichej zosta∏y ju˝ za-
koƒczone. Powsta∏ ciàg pieszo –
jezdny o nawierzchni z kostki. Taki
sam k∏adziony jest na ulicy Polnej.

¸àcznie firma wykona 433 metry na-
wierzchni. Koszt prac to 429 tys. z∏o-
tych.

� B.W.

PRZEKAZANIE mieszkania
komunalnego

17 listopada kolejni mieszkaƒcy gminy potrzebujàcy
pomocy, otrzymali klucze do mieszkania komunalnego.

Mieszkanie, po generalnym
remoncie, znajduje si´
w budynku na Osiedlu
Wojskowym w Bia∏obrzegach.
Klucze otrzyma∏a trzyosobowa
rodzina, od dawna ubiegajàca si´
o popraw´ warunków
lokalowych. Dotychczas
zajmowane przez nià
pomieszczenie, znajdujàce si´
w baraku na ternie Portu
Jachtowego w Niepor´cie, jest
w bardzo z∏ym stanie

technicznym i przeznaczone
zostanie do rozbiórki.

W przekazanym lokalu
gmina wykona∏a prace
budowlano – adaptacyjne:
wymieniono stolark´ okiennà
i drzwiowà, za∏o˝ono nowà
instalacj´ elektrycznà i wodno
– kanalizacyjnà wraz
z osprz´tem, po∏o˝ono nowe
pod∏ogi. 

� B.W.

Ulica PrzyleÊna

Ulica Cicha
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Âwi´to NiepodległoÊci w szkołach Gminy Niepor´t

„Polsko, nie jesteÊ ty ju˝ niewolnicà!
Lecz czymÊ najwi´kszym, czym byç
mo˝na: Sobà!” 

L. Staff 

P
rzedstawili wzruszajàcy pro-
gram artystyczny, który przy-
gotowali pod kierunkiem paƒ:

Anety Gàsowskiej-Jastrz´bskiej
i Moniki Kamiƒskiej-Thomas.
W obrazowy sposób pokazali nisz-
czàce dzia∏ania trzech zaborców:
Austrii, Prus i Rosji. Poruszajàca by-

∏a symboliczna scena zakuwania
Bia∏o-Czerwonej w ∏aƒcuchy, a tak-
˝e koƒcowa scena oswobodzenia jej
z p´tajàcych wi´zów. 

Uzupe∏nieniem poetyckiego pro-
gramu by∏y pieÊni patriotyczne wy-
konane przez szkolny chór. Insceni-
zacj´ zakoƒczy∏o wspólne odÊpiewa-
nie hymnu Polski, którego s∏owa,
w kontekÊcie podnios∏ego programu,
dotar∏y do zgromadzonych ze szcze-
gólnà si∏à. � I. Kopka

Białobrzegi

LEKCJA patriotyzmu

6 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bronisława
Tokaja w Niepor´cie uczcili 90. rocznic´ odzyskania przez
Polsk´ niepodległoÊci.

W
ielkie poruszenie wÊród ze-
branych wywo∏a∏a obec-
noÊç Pana Edmunda Mali-

nowskiego – syna Franciszka
– Strzelca Kaniowskiego, który bra∏
udzia∏ w Walkach z „Czerwonym
najeêdêcà” w 1920 roku na przedpo-
lach Wólki Radzymiƒskiej.

Mo˝na by powiedzieç, ̋ e wszyscy
znamy histori´ odzyskania przez
Polsk´ wolnoÊci, ale to co pokazali
m∏odzi artyÊci przesz∏o wszelkie
oczekiwania zebranych. Utwory wy-
konywane by∏y z takà dumà i sza-

cunkiem do Ojczyzny oraz do cz´-
sto bezimiennych bohaterów tam-
tych dni, ˝e niejednemu ∏za zakr´ci-
∏a si´ w oku, a duch patriotyzmu
jeszcze d∏ugo unosi∏ si´ w szkole.
Ca∏oÊç wyrazu artystycznego dope∏-
ni∏a przepi´kna dekoracja, która jak
zwykle zachwyca∏a nawet najbar-
dziej wymagajàcego znawc´ sztuki.
Wszyscy mogli pog∏´biç swojà wie-
dz´ oglàdajàc zorganizowanà w ho-
lu szko∏y wystaw´ pt. „Drogi Polski
do wolnoÊci”. Najwi´kszym zainte-
resowaniem cieszy∏y si´ zdj´cia Po-

mnika wystawionego przez kadr´
oficerskà 28 Pu∏ku Strzelców Ka-
niowskich kolegom poleg∏ym 15
sierpnia 1920r. w bitwie o Radzy-
min, jak równie˝ kopie dokumentów
i legitymacja Strzelca Kaniowskiego
Franciszka Malinowskiego.
Po g∏ównych uroczystoÊciach goÊcie
zaproszeni zostali na pocz´stunek,
podczas którego w mi∏ej atmosferze
wspominali dawne dni. Wszystkim
zaanga˝owanym w przygotowanie
uroczystoÊci bardzo dzi´kujemy.

� A.M.

Wólka Radzymiƒska

W SKROMNEJ szkole – wielki duch
6 listopada w Szkole
Podstawowej im. 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej
odbyła si´ niezwykła lekcja
historii. Uczestniczyli
w niej nie tylko uczniowie
i pracownicy szkoły, ale
tak˝e władze gminy,
rodzice, a co najwa˝niejsze
najstarsi mieszkaƒcy wsi,
dla których drogi Polski
do niepodległoÊci sà
cz´sto ˝ywym
wspomnieniem. 

6 listopada w Szkole
Podstawowej w Józefowie
odbyła si´ akademia
poÊwi´cona 90 rocznicy
odzyskania przez Polsk´
niepodległoÊci.
Przed uroczystoÊcià
na lekcjach historii
uczniowie zostali zapoznani
z okolicznoÊciami utraty
a nast´pnie odzyskania
niepodległoÊci. 

Po zaj´ciach przygotowali tema-
tyczne mapy mentalne. Swoje prace
zaprezentowali m∏odszym kole˝an-
kom i kolegom, wprowadzajàc ich
w tematyk´ obchodów. Akademia
zosta∏a przygotowana przez uczniów
klasy 5 i 6 oraz chór i zespó∏ muzycz-
ny. Opraw´ merytorycznà tj. scena-
riusz i scenografi´ przygotowa∏a pa-

ni Barbara Krawczak. Natomiast
opraw´ muzycznà przygotowa∏a pa-
ni Magdalena Kamiƒska-Sewera.
Scenariusz zawiera∏ krótki rys histo-
ryczny, wiersze i pieÊni patriotyczne.

Po akademii uczniowie zostali zach´-
ceni do uczestnictwa w gminnych
uroczystoÊciach, 10 listopada w Nie-
por´cie.

� oprac. SP Józefów

Lekcja rozpocz´∏a si´ na Placu Pi∏-
sudskiego, który, jak si´ póêniej do-
wiedzieli, mia∏ w historii kilka nazw.
Na miejscu okaza∏o si´, ˝e ucznio-
wie mogà uczestniczyç w wyjàtko-
wej uroczystoÊci, jakà jest promocja
˝o∏nierzy. Nominacj´ na pierwszy
stopieƒ oficerski – podporucznika,
przyjmowali ksi´˝a kapelani, którzy
po promocji rozpocznà pos∏ug´ du-
chowà w ró˝nych jednostkach woj-
skowych. Po uroczystoÊci uczniowie
wys∏uchali historii powstania Grobu
Nieznanego ˚o∏nierza. Szczegól-
nym prze˝yciem by∏o uroczyste z∏o-
˝enie wieƒca na p∏ycie grobu w asy-
Êcie honorowej ˝o∏nierzy Batalionu
Reprezentacyjnego Wojska Polskie-
go i przedstawiciela Dowództwa
Garnizonu Warszawa. W imieniu
uczniów kwiaty sk∏adali: Aleksandra
¸ukasiuk, Kamil Marzec i Marcin
Kujawa. 

Nast´pnie uczniowie udali si´
do sali tradycji, gdzie obejrzeli pre-
zentacj´ multimedialnà obrazujàcà
dzieje Grobu Nieznanego ˚o∏nierza.
Wys∏uchali tak˝e prelekcji w sali
historycznej, gdzie umieszczone sà
fotokopie zdj´ç i dokumentów,
zwiàzanych z powstaniem Grobu
Nieznanego ˚o∏nierza oraz z upo-
wszechnianiem ceremonia∏u woj-
skowego i s∏u˝bà doborowych od-
dzia∏ów reprezentacyjnych z okre-
su mi´dzywojennego. Obejrzeli te˝
zdj´cia z ceremonii sk∏adania wieƒ-
ców na p∏ycie GN˚ przez prezyden-
tów i monarchów, m´˝ów stanu,

wysokich rangà wojskowych i in-
nych znaczàcych postaci. Na zakoƒ-
czenie wizyty w Dowództwie Gar-
nizonu Warszawskiego otrzymali
dyplom z podzi´kowaniem, p∏y-
t´ CD z pieÊniami patriotycznymi
i wojskowymi w wykonaniu Orkie-
stry Reprezentacyjnej WP i inne pa-
miàtki.

Lekcja patriotyzmu zakoƒczy∏a si´
w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie
uczniowie poznali histori´ rycer-
stwa polskiego i zwiedzili sal´ po-
Êwi´conà II wojnie Êwiatowej.

� Monika Kotowoda

29 paêdziernika uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Białobrzegach pojechali do Warszawy na lekcj´ patriotyzmu. 

SZKOLNE
uroczystoÊci

Józefów

90 ROCZNICA odzyskania niepodległoÊci

Niepor´t

POLSKO, nie jesteÊ ty
ju˝ niewolnicà!



F O T O R E P O R T A ˚

5

90 lat niepodległoÊci90 lat niepodległoÊci
Czo∏g PT-91 Twardy W imieniu mieszkaƒców gminy kwiaty z∏o˝yli – Przewodniczàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski, wójt Maciej Mazur, zast´pca wójta Marek Stpiczyƒski

Harcerski oraz szkolne poczty sztandarowe Apel poleg∏ych czyta por. Bartosz Jaworski Kompania Honorowa I Legionowskiego batalionu zaopatrzenia

Chór „Echo” z Wo∏omina Wystawa w GOK – zbiory bagnetów od 1914 r. – 1945 r. Kurtka mundurowa mjra W∏odzimierza
Dettloffa

Msza Êw. w koÊciele parafialnym w Niepor´cie Grochówka przed Cafe Gara˝ Akcja promocyjno-informacyjna 9. batalionu ∏àcznoÊci w Bia∏obrzegach
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10 LAT min´ło...

CO im w duszy gra

W niedziel´ (23.XI)
w Filii GOK
w Stanisławowie
Drugim Êwi´towano
jubileusz 10-lecia
istnienia oÊrodka.

J
ubileusz zgromadzi∏ licznych go-
Êci i sympatyków oÊrodka. A jest
ich niema∏o, od poczàtku istnie-

nia placówki. Podczas cz´Êci oficjal-
nej uroczystoÊci wspominano zaan-
ga˝owanie mieszkaƒców i radnego
Andrzeja Kuli, którzy starali si´

o utworzenie Domu Kultury (taka
by∏a pierwotna nazwa) i przez 10 lat
uczestniczà w jego funkcjonowaniu.
To miejsce nie tylko organizowania
dzia∏alnoÊci kulturalnej, ale przede
wszystkim miejsce integracji miesz-
kaƒców. A wszystko to za sprawà
kierownika oÊrodka, a jednoczeÊnie
so∏tysa wsi, Wies∏awy Bielskiej,
która jest z nim zwiàzana od pierw-
szego dnia. Oddana swojej pracy
i ludziom, zaanga˝owana bez reszty
w animacj´ kulturalnà, dba o wszyst-
ko i wszystkich. To z jej inicjatywy
powsta∏ i odnosi∏ sukcesy zespó∏ taƒ-
ca nowoczesnego Batocado. Wyst´-
py dziewczàt podziwialiÊmy nie tyl-
ko my, ale te˝ mieszkaƒcy partner-
skich gmin w Bu∏garii i S∏owacji.

Bogata kolekcja dyplomów i pucha-
rów by∏a wyeksponowana na sali.
Zespó∏ wystàpi∏ oczywiÊcie pod-
czas jubileuszu, zbierajàc gromkie
brawa. Podzi´kowania otrzymali
równie˝ rodzice, bez których pomo-
cy nie uda∏oby si´ zorganizowaç
wielu wyst´pów. Filia w Stanis∏awo-
wie Drugim s∏ynie te˝ z kwiatów
– tych prawdziwych, ozdabiajàcych
teren, i tych z papieru, po mistrzow-
sku wykonywanych przez Panià
Wiesi´ i jej podopiecznych. One
równie˝ by∏y ozdobà wielu uroczy-
stoÊci i imprez. Tym razem kierow-
nik oÊrodka otrzyma∏a pi´kne bukie-
ty prawdziwych kwiatów, z ser-
decznymi gratulacjami i ˝yczeniami
dalszych sukcesów. 

Po cz´Êci oficjalnej, w której g∏os
zabrali m.in. wójt Maciej Mazur,
Przewodniczàcy Rady Gminy Euge-
niusz Woêniakowski, radny Andrzej
Kula, dyrektor GOK Bogus∏awa
Oksza-Klossi, przewodniczàcy Ko-
misji OÊwiaty i Kultury Roman Ma-
dej, na scenie pojawi∏ si´ iluzjonista,
który przeniós∏ widzów do innego, ta-
jemniczego Êwiata dziwnych zjawisk
i fascynujàcych zdarzeƒ. Tort jubile-
uszowy, który przygotowali gospoda-
rze, by∏ jak najbardziej rzeczywisty
i stanowi∏ wst´p do wspólnej zabawy
przy muzyce zespo∏u Kanon. 

Mieszkaƒcom gratulujemy udanej
wspó∏pracy z oÊrodkiem, a jego pra-
cownikom ˝yczymy wielu jeszcze
udanych imprez. � Beata Wilk

TENISOWE zmagania
ju˝ po raz piàty
W listopadzie rozegrane zosta∏y
Gminne Zawody w Tenisie Sto∏o-
wym o Puchar Wójta Gminy Nie-
por´t. 

5 listopada po raz piàty w Wólce Ra-
dzymiƒskiej odby∏y si´ Gminne Za-
wody w Tenisie Sto∏owym o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t. 

Organizatorem zawodów by∏ Urzàd
Gminy i Zespó∏ Szkolno – Przedszkol-
ny w Wólce Radzymiƒskiej. W zawo-
dach bra∏o udzia∏ 120 zawodników.
W punktacji ∏àcznej pierwsze miejsce
zaj´∏a Szko∏a Podstawowa w Bia∏o-
brzegach, drugie miejsce – Szko∏a
Podstawowa w Niepor´cie, a trzecie
wywalczy∏a Szko∏a Podstawowa
w Izabelinie. Szko∏y w Józefowie
i Wólce Radzymiƒskiej zaj´∏y kolejno
czwarte i piàte miejsce. 

Zawody przebiega∏y w sportowej at-
mosferze z poszanowaniem zasad „fa-
ir play”, przy og∏uszajàcym dopingu
zawodników i kibiców. Dla zwyci´z-
ców w poszczególnych kategoriach
przewidziano dyplomy, medale i na-
grody. Wszystkie szko∏y zosta∏y uho-
norowane pucharami i dyplomami.

Podobne zawody odby∏y si´ równie˝
w dniach 6 – 7 listopada w Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej 1920r. w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Na uroczystym apelu wr´czone
zosta∏y zwyci´zcom pamiàtkowe me-
dale i dyplomy. W kategorii
klas I zwyci´˝yli: Ewelina Burza i Ja-
kub Majewski, klas II – Justyna Rusz-
czyk i Pawe∏ MaÊluch, klas III – Do-
rota SkoÊkiewicz i Mateusz Onisk. 

� UMK

o tyle w starszej grupie widaç, a ra-
czej s∏ychaç, by∏o niejednokrotnie
efekty profesjonalnie prowadzonego
szkolenia wokalnego. W jury kon-
kursu zasiad∏y prof. Gra˝yna Ma-
tyszkiewicz i Katarzyna Skar˝anka.
Oceniajàc wyst´py podkreÊli∏y, jak
istotne znaczenie ma dobór odpo-
wiedniego do wieku wykonawcy
repertuaru muzycznego (podobne
uwagi pojawiajà si´ podczas konkur-
sów recytatorskich). Si∏a przekazu,
prawda uczuç, które odczuwamy
s∏uchajàc utworu, wynikajà z umie-
j´tnoÊci interpretacyjnych wykonaw-
cy, te zaÊ wymagajà zrozumienia
tekstu. Z tym problemem zaskakujà-
co dobrze, na miar´ Grand Prix fe-
stiwalu, poradzi∏a sobie Aleksandra
¸ukasiuk, zdobywczyni I miejsca
w kategorii klas V-VI i gimnazjum.
Uczennica VI klasy w sposób nie-
zwykle dojrza∏y wykona∏a pi´knà

piosenk´ „Jeszcze si´ tam ̋ agiel bie-
li” Alicji Majewskiej, otrzymujàc
owacyjne brawa. W tej samej kate-
gorii wiekowej II miejsce zaj´∏a Kin-
ga Korczak, a III Zuzanna Garwac-
ka. Wyró˝nienia otrzymali: Paulina
Wilgos, Klaudia Rembelska oraz
Olek ˚ulewski. 

WÊród wykonawców z grupy
m∏odszej laureatem I miejsca zosta∏
Miko∏aj Bulge z Gminnego Przed-
szkola w Zegrzu P∏d., który w ujmu-
jàcy sposób zaÊpiewa∏ piosenk´
„Uliczne sygna∏y”. Jury przyzna∏o
w tej kategorii jeszcze dwa II miej-
sca: Oliwii Gruchalskiej (GP w Ze-
grzu P∏d) oraz Dagmarze Grobel (SP
w Bia∏obrzegach).Wyró˝nione zo-
sta∏y: Julia Marzec (SP Bia∏obrzegi),
Aleksandra Janeczko (SP Bia∏obrze-
gi) i Joanna Ko∏akowska (GP w Ze-
grzu P∏d).

� Beata Wilk

Wyst´py na deskach Gminnego
OÊrodka Kultury nie sà mo˝e jeszcze
szansà na sukces, ale poziom wielu
m∏odych wykonawców by∏ znacznie
wy˝szy ni˝ reprezentowany przez
uczestników popularnego programu
telewizyjnego. Aby sukces osià-
gnàç, sama ch´ç Êpiewania nie wy-
starczy, niezb´dny jest talent i du˝o
pracy w∏o˝onej w jego szlifowanie.
O ile w m∏odszej grupie wiele dzie-
ci zachwyci∏o s∏uchaczy samym ta-
lentem (w tym wieku trudno jest
jeszcze mówiç o efektach pracy),

Po raz trzeci w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie
odbył si´ Festiwal Piosenki Ulubionej „Co nam w duszy
gra”. Młodzi wokaliÊci sprawdzali swoje umiej´tnoÊci,
prezentujàc ulubione utwory i wykonawców.

9 batalion łàcznoÊci 
w Białobrzegach
Dowódca 9 batalionu
łàcznoÊci 
i Wójt Gminy Niepor´t

zapraszajà

9 batalion łàcznoÊci 
w Białobrzegach
Dowódca 9 batalionu
łàcznoÊci 
i Wójt Gminy Niepor´t

zapraszajà

05 grudnia 2008 r. (piàtek)
na
UROCZYSTÑ PRZYSI¢G¢ WOJSKOWÑ
NA PLACU WOLNOÂCI 
PRZED URZ¢DEM GMINY NIEPOR¢T

PROGRAM UROCZYSTOÂCI:
08.45 – Msza Êw. w koÊciele p.w. Niepokalanego

Pocz´cia NMP w Niepor´cie
10.00 – rozpocz´cie Uroczystej Przysi´gi

Wojskowej
11.00 – akcja promocyjno-informacyjna 

„Zostaƒ  ˝ołnierzem Wojsk Làdowych” 
– pokaz sprz´tu łàcznoÊci.

Podzi´kowania dla pracowników oÊrodka

Popisy iluzjonisty Podzi´kowania dla zespo∏u Batocado i rodziców

Ola ¸ukasiuk – I miejsce festiwalu

Zwyci´ska dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach
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„Flora lasu. Narz´dzia
i metody badania
populacji drzew” – to
tematyka pierwszych
warsztatów
przyrodniczych, które
tej jesieni przygotowali
dla uczniów Szkoły
Podstawowej
w Izabelinie pracownicy
NadleÊnictwa Drewnica
– leÊniczy Czarnej
Strugi, Jerzy Dyło
i Artur Ostrowski.
Celem zaj´ç było
podsumowanie wiedzy
uczniów na temat
rozpoznawania
gatunków drzew
i krzewów typowych
dla okolicznych lasów. 

WARSZTATY przyrodnicze w Izabelinie
W

arsztaty rozpocz´∏y si´
od konkursu wiedzy na te-
mat znaczenia ró˝nych ga-

tunków drzew i krzewów dla ekosys-
temu lasu oraz umiej´tnoÊci ich roz-
poznawania. Jego organizatorem by∏
pan leÊniczy. Bardzo wysoko oceni∏
umiej´tnoÊci uczniów, zdobyte pod-
czas dwuletniego kursu naszych le-
Ênych warsztatów. 

Szczególnie cennym dla uczniów
doÊwiadczeniem by∏o badania lasu,
przeprowadzone za pomocà specja-
listycznych narz´dzi. Dzieci mia∏y
okazj´ sprawdziç, ile drzew roÊnie
na jednym hektarze lasu oraz jakà
przedstawiajà one gospodarczà
wartoÊç. Póêniej uczy∏y si´, jak
ustaliç poziom gradacji szkodni-
ków. W Êció∏ce leÊnej wokó∏ pni

drzew poszukiwa∏y owadów, aby
ustaliç stopieƒ zagro˝enia ich wzra-
stajàcà populacjà. Znalezione owa-
dy klasyfikowa∏y wed∏ug przygoto-
wanej przez leÊniczych tabeli. Oka-
za∏o si´, ˝e nie znalaz∏y
szkodników, co Êwiadczy o dobrym
zdrowiu lasu.

Podczas warsztatów uczniowie
zebrali materia∏y potrzebne do pe∏-
nego zaprezentowania tablic infor-
macyjnych Âcie˝ki dydaktycznej
„D´bowe opowieÊci”. Zaj´cia za-
koƒczy∏y si´ przygotowanym przez
leÊniczego „ekologiczym” pocz´-
stunkiem, który zjedliÊmy z apety-
tem, wspomagani Êwie˝ym leÊnym
powietrzem.

� SP Izabelin

AZBEST 2008
BEZ „rombów”
ani rusz
Mamy 142 bezpieczne miejsca
postojowe dla rowerów
Stojaki rowerowe typu „romb”
od trzech lat na trwa∏e wpisa∏y si´
w krajobraz naszej gminy. Sà nie-
zb´dne do prawid∏owego i bez-
piecznego funkcjonowania miejsc
postojowych dla rowerów, zlokali-
zowanych wzd∏u˝ przebiegu tury-
stycznych tras rowerowych oraz
w miejscach u˝ytecznoÊci publicz-
nej. Kolejne stojaki w tym roku za-
instalowano obok budynku Publicz-
nego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej
i placu zabaw w Niepor´cie, jak rów-
nie˝ obok placów zabaw w Bia∏o-
brzegach i w Ryni. W latach ubie-
g∏ych pojawi∏y si´ obok budynków
placówek oÊwiatowych, oÊrodków
kultury, Gminnym OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej oraz przy trasach rowe-
rowych. Wysokie walory u˝ytkowe,
dobra jakoÊç i estetyka zainstalowa-
nych urzàdzeƒ otrzyma∏y pozytyw-
nà ocen´ mieszkaƒców, jak i coraz
liczniej odwiedzajàcych gmin´ tury-
stów.

� UMK

Wójt Gminy Niepor´t og∏asza konkurs ofert na realizacj´ zadaƒ

publicznych Gminy Niepor´t w zakresie pomocy spo∏ecznej w 2009 r.

polegajàcej na prowadzeniu placówek opiekuƒczo – wychowawczych

wsparcia dziennego w miejscowoÊciach: Zegrze Po∏udniowe i Rynia,

gmina Niepor´t.

Zlecenie realizacji zadaƒ publicznych w zakresie pomocy spo∏ecznej

b´dàcych przedmiotem konkursu nastàpi w formie zlecenia wykonywania

zadaƒ publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich

realizacji. 

Oferty nale˝y sk∏adaç do dnia 19 grudnia 2008 r.

Regulamin konkursu znajduje si´ na stronie www.bip.nieporet.pl w zak∏adce

Og∏oszenia.

KONKURS OFERT 

NA REALIZACJ¢  ZADA¡ PUBLICZNYCH GMINY NIEPOR¢T

W ZAKRESIE POMOCY SPO¸ECZNEJ W 2009 R. 

UWAGA!!! – zmiana
terminu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
tzw. „segregacji u êródła”
w grudniu 2008

Urzàd Gminy Niepor´t wraz
z firmà AG-Complex informujà
wszystkich uczestników selektyw-
nej zbiórki odpadów komunal-
nych tzw. „segregacji u êród∏a”, ˝e
z powodu przypadajàcych
na dzieƒ 25 – 26 grudnia 2008r.
(ostatni czwartek i piàtek miesià-
ca grudnia) Âwiàt Bo˝ego Naro-
dzenia – termin odbioru worków
z segregowanymi odpadami ko-
munalnymi zostaje przeniesiony
na podane poni˝ej dni:
• 19 grudnia 2008r. (piàtek) – wy-

stawiajà worki uczestnicy selek-
tywnej zbiórki z so∏ectw wyzna-
czonych na ka˝dy ostatni piàtek
miesiàca czyli – Niepor´t – os.
G∏ogi/os. D´bina, Niepor´t, Ze-
grze Po∏udniowe, Wólka Ra-
dzymiƒska, Beniaminów, Ry-
nia, Bia∏obrzegi, Wola Aleksan-
dra, Stanis∏awów Drugi.

• 29 grudnia 2008r. (poniedzia∏ek)
– wystawiajà worki uczestnicy
selektywnej zbiórki z so∏ectw wy-
znaczonych na ka˝dy ostatni
czwartek miesiàca czyli – Józe-
fów, Micha∏ów-Grabina, Kàty
W´gierskie, Rembelszczyzna,
Stanis∏awów Pierwszy, Aleksan-
drów, Izabelin.
Terminy odbioru worków z segre-

gowanymi odpadami komunalnymi
na kolejne miesiàce pozostajà bez
zmian, czyli odbiór worków odby-
waç si´ b´dzie w ostatni czwartek
i piàtek ka˝dego miesiàca.

� Renata Szkolniak

ZMIANY w terminach

W 2008 roku w ramach prowadzo-
nej od 2006 roku akcji promowa-
nia bezpiecznego usuwania azbe-
stu, na zlecenie Urz´du Gminy
Niepor´t Spó∏ka PBL MJ Sp. z o.o
odebra∏a do unieszkodliwienia z te-

renu Gminy Nie-
por´t dalszych 80
ton materia∏ów
i odpadów zawie-
rajàcych azbest.
By∏y to g∏ównie
p∏yty eternitowe
i caro z pokryç da-
chowych. Dzia∏a-
nia te powodujà,
˝e kolejne odpady
znalaz∏y miejsce
s k ∏ a d o w a n i a
na sk∏adowiskach
odpadów niebez-
piecznych i nie
b´dà zanieczysz-
cza∏y naszego oto-
czenia. Usuwanie
wyrobów zawie-

rajàcych azbest b´dzie na terenie
gminy w dalszym ciàgu kontynu-
owane, aby do 2032 roku materia∏y
te zosta∏y zupe∏nie wycofane z u˝yt-
kowania. 

� Dariusz Wróbel

Wizyta w lesie

Szukamy szkodników

Odebrany azbest
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D
zia∏ania te spowodowa∏y rów-
nie˝ cofni´cie si´ 243 pu∏ku
strzelców z rejonu Niepor´tu

i Dàbkowizny na Wólk´ Radzymiƒ-
skà. Nastàpi∏o przemieszanie oddzia-
∏ów z poszczególnych pu∏ków bolsze-
wickich, które przecina∏y sobie wza-
jemnie kierunki odwrotu.
Obsadzajàcy Wólk´ Radzymiƒ-
skà 242 pu∏k strzelców w tej sytuacji
naciskany przez polskie oddzia∏y
z rejonu Mostków wykazywa∏ si´ nie-
zdecydowaniem w walce, a dalsze
post´py wojsk polskich pot´gowa∏y
zamieszanie w oddzia∏ach wroga.
Szczególnie dotkliwy dla Rosjan by∏
ogieƒ polskich ci´˝kich karabinów
maszynowych. W wyniku przemie-
szania oddzia∏ów bolszewickich utra-
ci∏y one tabory, zapasy amunicji
i wiele innego sprz´tu wojennego,
w tym samochody ci´˝arowe, a w re-
jonie Dàbkowizny przy d´bie „Jan
Kazimierz” bateri´ armat. 81 Bryga-
da wycofywa∏a si´ w poÊpiechu aby
uniknàç okrà˝enia, przy czym rozbi-
cie jej taborów by∏o ostatnim epizo-
dem boju w rejonie Wólki Radzymiƒ-
skiej, który obok walk o Ossów i Ra-
dzymin by∏ prze∏omowym
wydarzeniem walk o przedmoÊcie
warszawskie w 1920 roku. Stefa-
na Pogonowskiego, który poÊmiert-
nym dekretem zosta∏ mianowany ka-
pitanem pochowano w ¸odzi jako bo-
hatera wojennego ze wszystkimi
honorami. Pogrzeb przerodzi∏ si´ ma-
nifestacj´ narodowà. Urzàdzano pa-
triotyczne akademie i liczne nabo˝eƒ-
stwa ˝a∏obne. Przy koÊciele parafial-
nym Êw. Krzy˝a w ¸odzi powo∏ano
komitet majàcy na celu uwiecznienie
pami´ci Stefana Pogonowskiego
w postaci p∏yty nagrobnej lub pomni-
ka. Zarzàd cmentarza zgodzi∏ si´
nieodp∏atnie przekazaç kwater´
pod pomnik, a magistrat ¸odzi prze-

kaza∏ jednorazowà subwencj´ na je-
go budow´. Ukochana Pogonow-
skiego Iskierka Czes∏awa ˚yêniew-
ska dowiedzia∏a si´ o jego Êmierci
z opóênieniem, wysy∏ajàc jeszcze
kilka listów do ju˝ poleg∏ego.
W dniu 6 grudnia 1929 roku ks. Bi-
skup W. Tymieniecki dokona∏ po-
Êwi´cenia pomnika kpt. Stefana Po-
gonowskiego na cmentarzu przy ul.
Ogrodowej w ¸odzi. Pomnik przed-
stawia∏ husarza, dzier˝àcego w jednej
r´ce szabl´ i czapk´ kapitaƒskà, dru-
gà r´kà opartego na marmurowej ta-
blicy z napisem: „Âp. Stefanowi Po-
gonowskiemu, najwi´kszemu z ryce-
rzy poleg∏ych w obronie Ojczyzny
przed nawa∏à bolszewickà w ro-
ku 1920 – ¸odzianinowi – ¸odzia-
nie”. Autorem tych s∏ów by∏ jeden
z za∏o˝ycieli i Prezes komitetu budo-
wy pomnika ks. Oficja∏ dr Jan Bà-
czek, który na okolicznoÊciowej aka-
demii z okazji ods∏oni´cia pomnika
w sali Filharmonii ̧ ódzkiej wyg∏osi∏
okolicznoÊciowe przemówienie,
przybli˝ajàc zebranym ˝yciorys
i szlak wojenny Stefana Pogonow-
skiego, jego zas∏ugi i okolicznoÊci
Êmierci w boju pod Wólkà Radzy-
miƒskà. W uroczystoÊciach uczestni-
czyli genera∏owie: Ma∏achowski, Ol-
szyna-Wilczyƒski, W. Sikorski, p∏k.
H.Berling, dowódca 28 Pu∏ku Strzel-
ców Kaniowskich p∏k. ZawiÊlak i wo-
jewoda Darowski. UroczystoÊci od-
by∏y si´ z zachowaniem ceremonia-
∏u wojskowego i udzia∏em kompanii
honorowej Wojska Polskiego. W cza-
sie akademii gen. W∏adys∏aw Sikor-
ski udekorowa∏ portret Stefana Pogo-
nowskiego Orderem Virtuti Militari.
Portret razem z orderem zosta∏ oca-
lony przez rodzin´ i stanowi dziÊ cen-
nà pamiàtk´ rodzinnà. Ponadto
na wniosek rodziny Pogonowskich
w 1932 roku, kpt. Stefan Pogonow-

ski zosta∏ poÊmiertnie odznaczony
przyznanym mu Krzy˝em Niepodle-
g∏oÊci. Przy drodze fortecznej Rem-
bertów-Zegrze (obecnie ulica im.
kpt. Stefana Pogonowskiego) na wy-
sokoÊci Mostek Wólczyƒskich ko∏o
Wólki Radzymiƒskiej postawiono
w 1924 roku pomnik z piaskowca
zwieƒczony krzy˝em. Na froncie po-
mnika widnieje napis: „W uczczeniu
zas∏ug kolegom: kpt. Pogonowskie-
mu Stefanowi, d-cy I baonu, kpt.
P´czkowskiemu Benedyktowi, d-cy 6
kompanii i 18 szeregowym poleg∏ym
na polu chwa∏y pod Radzyminem
dnia 15 VIII 1920r. – Korpus oficer-
ski p.s.k”. Pomnik ods∏oni∏ w dniu 14
wrzeÊnia 1924 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Stanis∏aw Wojciechow-
ski, z udzia∏em Premiera W∏adys∏awa
Grabskiego, kardyna∏a Aleksandra
Kakowskiego, który pomnik poÊwi´-
ci∏, biskupa Stanis∏awa Galla oraz ge-
nera∏ów: Lucjana ˚eligowskiego,

W∏adys∏awa Sikorskiego, Wiktora
Thomme, p∏k. Kazimierza Jacyniaka
i kpt. Jerzego Boskiego. By∏ obecny
prezydent ¸odzi i rodzice kpt. Pogo-
nowskiego oraz w∏adze powiatowe,
miejskie i gminne powiatu radzymiƒ-
skiego. Pomnik przetrwa∏ wszystkie
zawieruchy wojenne oraz ustrojowe
i do dziÊ stoi dumnie, okaleczony
bruzdami po pociskach z dwóch wo-
jen Êwiatowych. Co ciekawe obok po-
mnika znajduje si´ samotna mogi∏a
wojenna ˝o∏nierza Armii Radzieckiej
z 1944 roku- t´dy zawsze sz∏y armie
ze wschodu na zachód! Corocznie
przy pomniku w∏adze samorzàdowe
Gminy Niepor´t organizujà obchody
kolejnych rocznic „Cudu nad Wis∏à”.
Równie˝ pomnik na cmentarzu w ¸o-
dzi mia∏ burzliwe losy, gdy˝ pierwot-
na tablica z tekstem ks. Bàczka zosta-
∏a zas∏oni´ta przez w∏adze PRL innà,
ale na szcz´Êcie nie zosta∏a zniszczo-
na i widnieje obecnie na pomniku.

Z∏odzieje kradli husarzowi skrzyd∏a
i ob∏amywali szabl´, a pomnik i jego
bohater zostali zapomniani. Dla nas
mieszkaƒców terenów, gdzie walczy∏
i zginà∏ nasz bohater, pomniki te sà
symbolem ofiary ˝ycia z∏o˝onego
w potrzebie na o∏tarzu Ojczyzny. Gdy
ktoÊ z nas b´dzie przejazdem w ¸o-
dzi, mo˝e warto w wolnej chwili od-
wiedziç cmentarz przy ul. Ogrodowej
i pochyliç si´ nad grobem m∏odego
oficera, który odda∏ ˝ycie na naszej
ziemi latem 1920 roku, a którego po-
staç przypomnia∏em czytelnikom
„WieÊci Niepor´ckich”. 

� Dariusz Wróbel
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Bój spotkaniowy I batalionu por. Pogonowskiego
w rejonie Mostków Wólczaƒskich i Wólki
Radzymiƒskiej w dniu 15 sierpnia 1920 roku,
z oddziałami 81 Brygady Strzelców spowodował
rozbicie bolszewickiego włamania w drugà lini´
polskiej obrony przedmoÊcia Warszawy. 241 pułk
strzelców na rozkaz swego dowódcy Uwałowa
rozpoczàł wycofywanie si´ z Aleksandrowa w stron´
Wólki Radzymiƒskiej i Dàbkowizny. 

BOHATEROWIE Wojny 
Polsko-Bolszewickiej
– Kpt. Stefan Pogonowski cz.III

Panu Maciejowi Drabczykowi
Radnemu Gminy Niepor´t

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia z powodu Êmierci 

Mamy

sk∏adajà
Radni, Wójt, So∏tysi 

oraz pracownicy Urz´du Gminy Niepor´t

Panu MMaarrkkoowwii  SSttppiicczzyyƒƒsskkiieemmuu
Zast´pcy Wójta Gminy Niepor´t

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia z powodu Êmierci

MMaammyy

sk∏adajà
Radni, Wójt, So∏tysi oraz pracownicy 

Urz´du Gminy Niepor´t

Pomnik Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej

Pomnik kpt. Stefana Pogonowskiego w ¸odzi


