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89. ROCZNICA
„Cudu nad Wisłà”

14 i 15 sierpnia mieszkaƒcy gminy wzi´li udział w uroczystoÊciach z okazji 89. rocznicy Bitwy Warszawskiej

W
piàtek, 14 sierpnia, spotka-
liÊmy si´ pod pomni-
kiem 28. Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒ-
skiej, w miejscu Êmierci bohatera
walk porucznika Stefana Pogonow-
skiego, aby uczciç pami´ç uczestni-
ków Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
UroczystoÊç uÊwietnili: Kompania
Honorowa 1. Batalionu Dowodzenia
w Legionowie, ˝o∏nierze 9. Batalio-
nu ¸àcznoÊci DWLàd. w Bia∏obrze-
gach, przedstawiciele Êrodowisk
kombatanckich z terenu gminy i po-
wiatu, liczne poczty sztandarowe: 1.
Batalionu Dowodzenia w Legiono-
wie, Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP Ko∏a Powiatowego w Legio-
nowie, Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Towarzystwa Przyja-
ció∏ Radzymina, Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Kàtach W´gierskich,
Niepor´cie i Wólce Radzymiƒskiej,

Zasadniczej Szko∏y Zawodowej
ZDZ im. kpt. Stefana Pogonowskie-
go w Radzyminie, Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierw-
szym, S.P. im. 28. Pu∏ku Strzelców
Kaniowskich w Wólce Radzymiƒ-
skiej, S.P. im. Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach, S.P. im B. Tokaja
w Niepor´cie, proporzec Mazowiec-
kiej Dru˝yny Harcerzy „Wilki”. 

Przy pomniku stan´li równie˝ u∏a-
ni ze Stowarzyszenia Mi∏oÊników
Barwy i Tradycji 11 Pu∏ku U∏anów
Legionowych im. Edwarda Rydza
Âmig∏ego – Marsza∏ka Polski. Przy-
byli tak˝e zaproszeni goÊcie – Pose∏
do Parlamentu Europejskiego Jaro-
s∏aw Kalinowski, delegacje w∏adz
samorzàdowych, m.in.: przedstawi-
ciel Marsza∏ka Województwa Mazo-
wieckiego Artur Pozorek, Starosta
Wo∏omiƒski – Maciej Urmanow-

ski,Wiceprzewodniczàca Rady Po-
wiatu Legionowskiego Irena Kopaƒ-
ska-Araszkiewicz, Zast´pca Prezy-
denta Miasta Legionowo – Piotr Za-
dro˝ny, Burmistrz Wo∏omina – Jerzy
Mikulski, Zast´pca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Radzymin – Andrzej
Siarna, a tak˝e przedstawiciele orga-
nizacji politycznych i spo∏ecznych,
radni i so∏tysi. 

Bardzo licznie przybyli na uroczy-
stoÊç mieszkaƒcy, a wÊród nich wie-
lu najm∏odszych, uczestniczàcych
w lekcji prawdziwego patriotyzmu. 

Msz´ Êwi´tà polowà koncelebrowa-
li ksi´˝a proboszczowie: Piotr J´drze-
jewski, Piotr Âliwka i Jerzy Sieƒkow-
ski. We mszy udzia∏ wzià∏ równie˝
chór „Zegrzynianki”, cz´sto goszczà-
cy w gminnych uroczystoÊciach.

Po Eucharystii g∏os zabra∏ Wójt
Gminy S∏awomir Maciej Mazur.
Przypomnia∏ ogromnà historycznà

wag´ walk pod Wólkà Radzymiƒskà
w 1920 r. i podzi´kowa∏ kombatan-
tom oraz ˝o∏nierzom, dzi´ki którym
Polacy ˝yjà teraz w wolnym i nie-
podleg∏ym kraju, który ma swoje
miejsce w demokratycznej Europie
i odgrywa w jej strukturach coraz
wi´kszà rol´. Gmina Niepor´t przez
ca∏à swojà histori´ mia∏a i ma nadal
bliskie zwiàzki z wojskiem. Udzia∏
˝o∏nierzy w uroczystoÊciach zwiàza-
nych z obchodami najwa˝niejszych
Êwiàt narodowych podnosi ich ran-
g´, zapewnia wspania∏à opraw´,
a tak˝e budzi szacunek i uczucie du-
my z armii polskiej. 

Apel Poleg∏ych, zakoƒczony salwà
honorowà, poprowadzi∏ por. Piotr
Stefaniak z 1. Batalionu Dowodze-
nia w Legionowie. Po ceremonii z∏o-
˝enia kwiatów przy pomniku spo-
cz´∏o blisko 30 bia∏o-czerwonych
wiàzanek i wieƒców. 

UroczystoÊç zakoƒczy∏ ju˝ po za-
chodzie s∏oƒca pocz´stunek – trady-
cyjna wojskowa grochówka. 

W sobot´, 15 sierpnia, mieszkaƒ-
cy i przedstawiciele samorzàdu
gminnego uczestniczyli we mszy
Êwi´tej w koÊciele pw. NajÊwi´tszej
Marii Panny Wspomo˝ycielki Wier-
nych w Stanis∏awowie Pierwszym,
którà odprawi∏ ksiàdz Piotr J´drze-
jewski. Po mszy z∏o˝one zosta∏y
kwiaty w koÊciele pod tablicà upa-
mi´tniajàcà poleg∏ych mieszkaƒców
gminy w wojnie 1920 r. oraz
na wszystkich frontach II wojny
Êwiatowej. Wiàzanki spocz´∏y rów-
nie˝ pod D´bem WolnoÊci w Niepo-
r´cie, pod Pomnikiem Legionistów
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Bia∏obrzegach oraz przy grobie
Nieznanego ̊ o∏nierza w Niepor´cie.

� B.Wilk
Fotorelacja z uroczystoÊci na str. 5

w skróciew skrócie
˚Yå W TRZEèWOÂCI

HARMONOGAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Ko-
misji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
w OÊrodku Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób
Uzale˝nionych w Niepor´cie (SP ZOZ – wejÊcie
od rehabilitacji) we wrzeÊniu 2009 r.
• 01 wrzeÊnia 2009 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
godz. 15.00 – 19.00;

• 08 wrzeÊnia 2009 r. – K. Kondrat-Deptu∏a, A. Ra-
dlak; godz. 15.00 – 19.00;

• 15 wrzeÊnia 2009 r. – B. Kopciƒska, R. ¸uka-
siuk; godz. 15.00 – 19.00;

• 22 wrzeÊnia 2009 r. – E. Ró˝aƒska, K. Malinow-
ska-Lerman; godz. 15.00 – 19.00

• 29 wrzeÊnia 2009 r. – E. Staniszewska;
godz. 15.00 – 19.00.

Spotkania Komisji we wrzeÊniu 2009 r.: 
Urzàd Gminy Niepor´t, 

sala konferencyjna U.G., II pi´tro 
– 8 i 22 wrzeÊnia 2009 r. od godz. 16.00.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

W GMINIE NIEPOR¢T

W maju zakoƒczy∏a si´ w gminie Niepor´t kwali-
fikacja wojskowa m∏odych m´˝czyzn, wprowadzo-
na zamiast poboru.
Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz
zdrowia fizycznego i psychicznego pod kàtem zdolno-
Êci do czynnej s∏u˝by. Wszyscy stawiajàcy si´ w bie-
˝àcym roku do kwalifikacji zostali z mocy prawa prze-
niesieni do rezerwy. W gminie Niepor´t zarejestrowa-
nych by∏o 85 osób, w tym 79 z rocznika
podstawowego tzn. 1990 r. oraz 6 osób starszych.
Z obowiàzku wywiàza∏o si´ blisko 90% podlegajàcych
kwalifikacji. 8 osób zadeklarowa∏o ch´ç wstàpienia
do zawodowej s∏u˝by wojskowej. 
Zastàpienie poboru kwalifikacjà to jeden z elementów
przejÊcia na armi´ w pe∏ni zawodowà. Nowelizacj´ usta-
wy o powszechnym obowiàzku obrony, wprowadzajà-
cà ten sposób rejestracji potencjalnych kandydatów
do wojska, prezydent podpisa∏ w styczniu.

� BW

uwaga zmiany
ZMIANA 

GODZIN PRACY 
URZ¢DU 

GMINY NIEPOR¢T
czytaj strona 2



2

Spór kompetencyjny
rozstrzygni´ty
Samorzàdowe Kolegium Odwo-
∏awcze w Warszawie rozstrzy-
gn´∏o spór kompetencyjny
na rzecz Wójta Gminy Niepor´t.
Samorzàdowe Kolegium Odwo-
∏awcze w dniu 25 czerwca 2009 r.
nie potwierdzi∏o stanowiska Wój-
ta Gminy Wieliszew, sugerujàcego
jakoby kompetencje w zakresie
stwierdzania ostatecznoÊci decyzji
administracyjnej w sprawie podzia-
∏u nieruchomoÊci nale˝a∏y do Wój-
ta Gminy Niepor´t, który nie za∏a-
twi∏ wniosku mieszkaƒców Micha-
∏owa-Reginowa. 
W odpowiedzi na wystàpienie
Wójta Gminy Wieliszew o roz-
strzygni´cie sporu kompetencyjne-
go, Samorzàdowe Kolegium Od-
wo∏awcze potwierdzi∏o stanowisko

Wójta Gminy Niepor´t, zgodnie
z którym organem w∏aÊciwym zo-
bowiàzanym do za∏atwienia spra-
wy stwierdzenia ostatecznoÊci de-
cyzji podzia∏owych nieruchomoÊci
po∏o˝onych na terenie Gminy Wie-
liszew by∏ Wójt Gminy Wieli-
szew. Potwierdzi∏o wi´c, ˝e
w przypadku spraw dotyczàcych
nieruchomoÊci organem w∏aÊci-
wym b´dzie zawsze organ, na któ-
rego obszarze znajduje si´ ta nie-
ruchomoÊç lub wi´ksza jej cz´Êç. 
Powy˝sza informacja mo˝e byç
istotnà wskazówkà dla osób zain-
teresowanych stwierdzeniem osta-
tecznoÊci decyzji podzia∏owych
nieruchomoÊci, w tym konkret-
nym przypadku dla nieruchomoÊci
po∏o˝onych w Micha∏owie-Regi-
nowie i pozwoli uniknàç przed∏u-
˝ania procedur urz´dowych. 

� mec. H. Laszuk
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

z kierownikiem Działu
Inwestycji i Zamówieƒ
Publicznych 

ALICJÑ
SOKOŁOWSKÑ

Rozmowa z...

Wójt Gminy Niepor´t informuje, 
˝e od dnia 1 wrzeÊnia 2009 r. ulegajà

zmianie godziny pracy Urz´du Gminy
Niepor´t.

URZÑD B¢DZIE CZYNNY:
• poniedziałek – 8.00 – 18.00

• od wtorku – do piàtku – 8.00 – 16.00
Zmiana godzin pracy Urz´du Gminy dostosowana zostaje

do obowiàzujàcych przepisów prawa. 

Zmiana godzin pracy dotyczy równie˝ Gminnego Zakładu
Komunalnego oraz Gminnego OÊrodka Pomocy Społecznej

w Niepor´cie. 

Dzi´ki
działaniom
podj´tym przez
Stra˝ Gminnà
i policj´ oraz
przy
wykorzystaniu
kamer,
monitorujàcych
Plac WolnoÊci,
złodzieje roÊlin
zostali uj´ci.

MONITORING pomaga

Nie up∏ynà∏ jeszcze miesiàc, od kie-
dy na Placu WolnoÊci w Niepor´cie
posadzono roÊliny w 15 ró˝nych ga-
tunkach, a ju˝ zacz´∏y ginàç nasa-
dzenia. Na pi´knie zagospodarowa-
nych rabatach, majàcych cieszyç
nasze oczy, pojawia∏y si´ puste
miejsca po skradzionych krzewach.
Stra˝ Gminna podj´∏a dzia∏ania, ma-
jàce na celu uj´cie i ukaranie spraw-
ców. Identyfikacja z∏odziei by∏a u∏a-
twiona, dzi´ki materia∏om zareje-

strowanym przez system kamer, mo-
nitorujàcych Plac WolnoÊci. Spraw-
cami kradzie˝y okazali si´ dwaj
mieszkaƒcy Niepor´tu, którym po-
stawiono zarzuty i którzy dobrowol-
nie poddali si´ karze. Za czyn, któ-
rego si´ dopuÊcili, grozi kara grzyw-
ny, ograniczenia wolnoÊci lub
pozbawienia wolnoÊci do 1 roku.
O ostatecznym wymiarze kary zade-
cyduje sàd. 

� B.W.

We wtorek (4.08) grupa dzieci pod opiekà instruktorów Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie zapoznawała si´ z pracà Urz´du Gminy.

WAKACYJNA wizyta w urz´dzie
G

dy pogoda nie sprzyja poby-
towi na pla˝y, czas wolny
podczas wakacji mo˝na sp´-

dziç w inny, równie˝ ciekawy spo-
sób. Grupa dzieci z Gminnego
OÊrodka Kultury wraz z opiekunami,
po wycieczce do lasu, odwiedzi∏a
Urzàd Gminy w Niepor´cie. Podczas
spotkania z wójtem S∏awomirem
Maciejem Mazurem okaza∏o si´, ˝e
najm∏odsi mieszkaƒcy du˝o wiedzà
o swoich miejscowoÊciach, podoba
im si´ okolica i szko∏y, w których si´
uczà. W sali konferencyjnej mali go-
Êcie zapoznani zostali z pracà rad-
nych i przymierzyli si´ do obrad
dzieci´cej sesji. Na po˝egnanie dzie-
ci obdarowane zosta∏y gminnymi ga-
d˝etami. Wakacyjna wizyta pozosta-
wi∏a w urz´dzie sympatycznà, ro-
dzinnà atmosfer´. � B.W.

RReedd..::  PPoorruusszzaajjààcc  ssii´́  ppoo ggmmiinniiee  mmoo˝̋nnaa ddoo--
ssttrrzzeecc  wwiieellee  nnoowwyycchh  iinnwweessttyyccjjii,,  kkttóórree  ssàà
ww ttrraakkcciiee  rreeaalliizzaaccjjii,,  bbààddêê  jjuu˝̋  nnaa uukkooƒƒcczzee--
nniiuu..  KKttóórree  zz nniicchh  ssàà  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee??
AAlliiccjjaa  SSookkoo∏∏oowwsskkaa:: Ka˝da inwestycja
gminna, realizowana przez Dzia∏ Inwe-
stycji, traktowana jest przez nas jedna-
kowo powa˝nie. Równie˝ mieszkaƒcy,
wnioskujàc o wybudowanie np. drogi czy
przedszkola, robià to wówczas, gdy jest
to dla nich wa˝ne. Bioràc pod uwag´
i nak∏ady finansowe, i oczekiwania
mieszkaƒców, do najwa˝niejszych inwe-
stycji gminnych, realizowanych w 2009r.
nale˝à: budowa Przedszkola Gminnego
w Zegrzu Po∏udniowym, zagospodaro-
wanie turystyczne Dzikiej Pla˝y w Nie-
por´cie, budowa p∏ywalni sportowej
w Stanis∏awowie Pierwszym i budowa
Szko∏y Podstawowej w Izabelinie.
NNoowwee  pprrzzeeddsszzkkoollee  ww ZZeeggrrzzuu  PPoo∏∏uuddnniioo--
wwyymm  cchhyybbaa  jjuu˝̋  nniieedd∏∏uuggoo  rroozzppoocczznniiee
ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç??
Tak, budowa przedszkola trwa∏a zgodnie
z harmonogramem nieca∏y rok – od wrze-
Ênia 2008r. do koƒca lipca 2009r.
Do koƒca wakacji trwa∏y prace zwiàza-
ne z wyposa˝eniem przedszkola w meble
i pozosta∏y sprz´t. Po wakacjach dzieci
wróci∏y do nowego przedszkola, które jest
nie tylko bardzo funkcjonalne i wygodne,
ale tak˝e wykoƒczone w bardzo weso∏ych
kolorach, przyjaznych dla dzieci. W bu-
dynku o powierzchni u˝ytkowej 536m2

i kubaturze 5124 m3 mieszczà sie trzy sa-
le do zaj´ç z zapleczem sanitarnym, sa-
la do zaj´ç indywidualnych, zaplecze ku-
chenno-socjalne oraz cz´Êç administra-
cyjna. ¸àczny koszt budowy przedszkola
wraz wyposa˝eniem to ok. 2 800 tys. z∏. 
ZZmmiieenniiaa  ssii´́  wwyyggllààdd  DDzziikkiieejj  PPllaa˝̋yy,,  mmiieejjssccaa
nnaajjcchh´́ttnniieejj  wwyybbiieerraanneeggoo  pprrzzeezz  sspprraaggnniioo--
nnyycchh  rreellaakkssuu  nnaadd wwooddàà..  CCzzyy  jjeesszzcczzee  jjaakkiieeÊÊ
iinnwweessttyyccjjee  ppllaannoowwaannee  ssàà  ww ttyymm  mmiieejjssccuu??
G∏ówny zakres robót przewidzianych
do realizacji na terenie „Dzikiej Pla˝y”
w 2009r. zosta∏ zrealizowany. Wybudo-
wano budynek socjalny, w którym znajdu-
jà si´ sanitariaty oraz pomieszczenia dla

ratowników. Wykonano równie˝ Êcie˝ki
spacerowe o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 650m,
wraz z ich oÊwietleniem. Powi´kszono te-
ren pla˝y piaszczystej poprzez zerwanie
humusu i dowiezienie ok. 3 tys.m3 piasku.
Zamontowano na pla˝y natrysk. Obecnie
trwajà jeszcze roboty zwiàzane z wykona-
niem parkingów oraz zagospodarowa-
niem terenów zielonych. We wrzeÊniu za-
planowaliÊmy wykonanie placu zabaw dla
dzieci oraz nasadzenia krzewów i drzew.
Wiosnà przysz∏ego roku planujemy wybu-
dowaç molo spacerowe o d∏ugoÊci 30m
oraz pomost p∏ywajàcy. 
RRuusszzyy∏∏aa  ttee˝̋  bbuuddoowwaa  pp∏∏yywwaallnnii??
Tak, trwa budowa p∏ywalni sportowej
w Stanis∏awowie Pierwszym. Z daleka
widaç dêwig zainstalowany na budowie.
Roboty sà wykonywane zgodnie z harmo-
nogramem. Obecnie sà wylewane funda-
menty. Zakoƒczenie budowy planowane
jest na listopad 2011r.
UUcczznniioowwiiee  ww IIzzaabbeelliinniiee  bb´́ddàà  tteerraazz  oobbsseerr--
wwoowwaaçç  bbuuddooww´́  nnoowweejj  sszzkkoo∏∏yy??
Firma ZAMBET z Pu∏tuska rozpocznie
roboty budowlane na poczàtku wrzeÊnia.
W nowej szkole w Izabelinie o po-
wierzchni u˝ytkowej 1910m2 znajdowaç
si´ b´dzie osiem pracowni z zapleczami,
pracowania komputerowa, biblioteka
z czytelnià, cz´Êç kuchenna z jadalnià
oraz cz´Êç administracyjna. Ponadto
w budynku b´dzie sala gimnastycz-
na z zapleczem. Zakoƒczenie budowy
szko∏y zaplanowano na maj 2011r., tak,
˝eby dzieci od pierwszego wrze-
Ênia 2011r. mog∏y uczyç si´ w lepszych
warunkach lokalowych.
DDoo zzaaddaaƒƒ  ddzziiaa∏∏uu  nnaallee˝̋àà  ttee˝̋  iinnwweessttyyccjjee
ddrrooggoowwee??
OczywiÊcie, tak jak w ubieg∏ych latach re-
alizujemy du˝o inwestycji drogowych.
Do najwa˝niejszych nale˝y przebudowa ul.
Ma∏o∏´ckiej. Wybudowany zosta∏ chodnik
o d∏ugoÊci ponad 2 km oraz naprawiono
nawierzchni´ jezdni na odcinku ok. 3 km.
AA jjaakk  wwyyggllààddaa  wwooddoocciiààggoowwaanniiee  ggmmiinnyy??
W ramach inwestycji wodociàgowych
w bie˝àcym roku wybudowaliÊmy sieç

o ∏àcznej d∏ugoÊci 7,8 km. Do wszystkich
miejscowoÊci w gminie mo˝na ju˝ dostar-
czaç wod´ z gminnego wodociàgu. Ostat-
nim etapem by∏o wybudowanie wodociàgu
do Beniaminowa – o d∏ugoÊci 3,4 km.
Obecnie budowany jest wodociàg
w ul. ˚wirowej w Beniaminowie oraz
w Dàbkowiênie w Wólce Radzymiƒskiej.
RReeaalliizzoowwaannaa jjeesstt  rróówwnniiee˝̋  iinnffrraassttrruukkttuurraa
kkaannaalliizzaaccyyjjnnaa??
Wykonane zosta∏y projekty kanalizacji sa-
nitarnej i sieci wodociàgowej w ul. Ja-
na Kazimierza w Niepor´cie oraz sieci ka-
nalizacyjnej na odcinku Bia∏obrzegi – Ry-
nia. Z∏o˝yliÊmy wnioski o dofinansowanie
tych zadaƒ w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego. Wniosek na budow´ kanali-
zacji i wodociàgu w ul. Jana Kazimierza
w Niepor´cie zosta∏ zakwalifikowany
do dofinansowania. Realizacja inwestycji
planowana jest na 2010r. Koszt budowy
szacowany jest na 6,4 mln z∏. Natomiast
wniosek dotyczàcy dofinansowania budo-
wy kanalizacji na odcinku Bia∏obrzegi -
Rynia jest w trakcie oceniania. Od wyni-
ku tej oceny zale˝y termin realizacji bu-
dowy kanalizacji do Ryni. Szacunkowy
koszt budowy tego zadania to prawie 12
mln z∏. Zlecone zosta∏o te˝ wykonanie kon-
cepcji kanalizacji dla miejscowoÊci Mi-
cha∏ów-Grabina, Józefów, Kàty W´gier-
skie i Rembelszczyzna. Dla miejscowoÊci
Stanis∏awów Drugi, Wola Aleksandra
i cz´Êci Józefowa zostanie zlecone wykona-
nie projektu sieci kanalizacyjnej w ramach
jednego zamówienia publicznego, organi-
zowanego razem z Miastem Legionowo.
DDzziiaa∏∏  zzaajjmmuujjee  ssii´́  ttaakk˝̋ee  ppoozzyysskkiiwwaanniieemm
ÊÊrrooddkkóóww  zzeewwnn´́ttrrzznnyycchh  nnaa iinnwweessttyyccjjee??
Do zadaƒ dzia∏u nale˝y pozyskiwanie
Êrodków na realizacj´ zadaƒ inwestycyj-
nych zarówno ze Êrodków unijnych, jak
i krajowych. Badamy równie˝ oferty ban-
ków w celu wyboru korzystnych kredytów
preferencyjnych dla poszczególnych za-
daƒ. W bie˝àcym roku uzyskaliÊmy dofi-
nansowanie z Samorzàdowego Instru-
mentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza
w wysokoÊci 50 tys. z∏. na modernizacj´
Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach
oraz 45 tys. z∏. z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na przebudo-
w´ ul. Wa∏owej w Kàtach W´gierskich.
IInnwweessttyyccjjee  nniiee  wwyycczzeerrppuujjàà  zzaaddaaƒƒ  ddzziiaa∏∏uu??
OczywiÊcie, ̋ e nie. Sà przecie˝ zamówie-
nia publiczne. W bie˝àcym roku przygo-
towaliÊmy dokumenty i przeprowadzili-
Êmy ju˝ 52 post´powania w sprawie
udzielenia zamówieƒ publicznych.
DDzzii´́kkuujj´́  PPaannii  zzaa rroozzmmooww´́.. � B.W.
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REMONTY szkół

NOWY parking

CHODNIK w Białobrzegach

Wakacje to czas remontu placówek oÊwiatowych. Na terenie gminy zakoƒczyły si´ prace
w trzech szkołach podstawowych w: Wólce Radzymiƒskiej, Niepor´cie i Białobrzegach. 

Nie powinno ju˝ byç
problemów
z pozostawieniem auta
na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie. Dobiegała
koƒca budowa nowego
parkingu, połàczona
z remontem chodnika.

Trwa pierwszy etap budowy chodnika wzdłu˝ ulicy Wojska
Polskiego w Białobrzegach.

Najwi´kszy zakres prac przewi-
dziany by∏ w szkole w Wólce Ra-
dzymiƒskiej. Tu wyremontowane
zosta∏y 4 sale lekcyjne. Oprócz
malowania Êcian, na pod∏odze po-
∏o˝ona zosta∏a nowa nowoczesna,
elastyczna wyk∏adzina. Obudo-
wane zosta∏y równie˝ grzejniki. 

W szkole w Niepor´cie zreali-
zowano remont dachu oraz bie˝à-
cà konserwacj´ rynien. Ponadto
dwie sale lekcyjne zosta∏y poma-
lowane, a por´cze przy schodach
wewn´trznych zabezpieczone
przed niew∏aÊciwym wykorzy-
stywaniem. W szkole w Bia∏o-

brzegach, po wczeÊniejszej ter-
momodernizacji, pozosta∏ do wy-
konania tylko remont dachu
i konserwacja rynien. Prace za-
koƒczy∏y si´ przed rozpocz´ciem
roku szkolnego.

� B.W.

Nowe miejsca parkingowe po-
wsta∏y na po∏udniowej stronie pla-
cu. Rozwià˝à problemy kierow-
ców, zw∏aszcza podczas du˝ych
uroczystoÊci koÊcielnych i paƒ-

stwowych. Nowà nawierzchni´
otrzyma∏ ponadto chodnik, na od-
cinku od budynku banku do cmen-
tarza. Po zakoƒczeniu prac cen-
trum Niepor´tu prezentowaç si´

b´dzie estetycznie i okazale. Wy-
konawcà inwestycji jest firma
MBT z Marek, a jej koszt wynie-
sie ok. 120 tys. z∏.

� B.W.

Ze szczepieƒ ochronnych, dofinan-
sowanych ze Êrodków gminnych,
mogà skorzystaç mieszkaƒcy w wie-
ku 65 lat i wi´cej, zameldowani
w gminie Niepor´t. 

Ch´ç uczestnictwa w programie
zg∏aszaç nale˝y do dnia 11 wrze-
Ênia 2009r. w Gminnym OÊrodku
Zdrowia w Niepor´cie pod adresem:

ul. PodleÊna 4, osobiÊcie 
lub telefonicznie dzwoniàc:
22- 767 57 20, 22- 772 32 13, 
22- 722 32 05.
Niezb´dne jest równie˝ z∏o˝enie

wype∏nionej Deklaracji uczestnictwa
w Programie, w gabinecie zabiego-
wym w dniu szczepienia. W dekla-
racji lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, tj. lekarz pierwszego

kontaktu do którego zadeklarowany
jest pacjent, stwierdza pisemnie brak
przeciwwskazaƒ do szczepienia
ochronnego przeciw grypie Vaxigrip
w konkretnym dniu. 

Druk deklaracji dost´pny jest w re-
jestracji OÊrodka, na stronie BIP SP
ZOZ w Niepor´cie – w zak∏adce
Programy profilaktyczne, zamiesz-
czony jest tak˝e poni˝ej tekstu. 

W dniu szczepienia pacjent zobo-
wiàzany jest równie˝ dokonaç op∏a-
ty w∏asnej w wysokoÊci 17 z∏.

Szczepienia realizowane b´dà
w terminie: od 1.09.2009
do 31.10.2009r. 

Pacjenci zgaszajàcy si´ na szcze-
pienie zobowiàzani sà okazaç dowód
osobisty. � B.W.

Chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej budowany jest na od-
cinku 360 metrów, od g∏ównego
wjazdu na teren jednostki wojsko-
wej w stron´ Beniaminowa.
Przy okazji przebudowane zostanà
wjazdy na osiedle, które dostanà
nowà nawierzchni´ asfaltowà, po-
nadto wykonane zostanà studnie

ch∏onne na wod´ deszczowà.
Koszt prac wyniesie blisko
140 tys. z∏, a realizuje je firma
Us∏ugi Brukarskie Zbigniew Kruk
z T∏uszcza. Termin zakoƒczenia
inwestycji wyznaczony zosta∏
na 13 wrzeÊnia. 

� B.W.

GMINNE inwestycje

SO¸ECTWO DATA i GODZINA MIEJSCE
Zegrze P∏d. 04.09 piàtek, godz. 18.00 Sala Kinowa Jednostki Wojskowej
Rembelszczyzna 07.09 poniedzia∏ek, godz. 18.00 ul. Stru˝aƒska 157 Rembelszczyzna, 

Dom So∏tysa
Wólka Radzymiƒska 08.09 wtorek, godz. 18.00 Szko∏a Podstawowa

w Wólce Radzymiƒskiej,
Rynia 15.09 wtorek, 18.00 OÊrodek Kultury w Rynii
Beniaminów 17.09 czwartek, godz. 18.00 OÊrodek Kultury w Beniaminowie 
Izabelin 18.09 piàtek, godz. 17.00 Szko∏a Podstawowa w Izabelinie
Aleksandrów 18.09 piàtek, godz. 18.00 Szko∏a Podstawowa w Izabelinie
Micha∏ów-Grabina 21.09 poniedzia∏ek, godz. 19.00 Szko∏a Podstawowa w Józefowie
Józefów 24.09 czwartek, godz. 18.00 Szko∏a Podstawowa w Józefowie
Niepor´t 25.09 piàtek, godz. 18.00 OÊrodek Kultury w Niepor´cie
Stanis∏awów Pierwszy 28.09 poniedzia∏ek, 18.00 Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym 
Stanis∏awów Drugi 29.09 wtorek, godz. 18.00 OÊrodek Kultury w Stanis∏awowie Drugim
Wola Aleksandra 29.09  wtorek, godz. 19.00 OÊrodek Kultury 

w Stanis∏awowie Drugim
Bia∏obrzegi 01.10 czwartek, 18.00 Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach
Kàty W´gierskie 02.10 piàtek, godz. 18.00 OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich 

HARMONOGRAM ZEBRA¡ W SOŁECTWACH GMINY NIEPOR¢T
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OÊrodek Zdrowia w Niepor´cie
przyst´puje do realizacji
Gminnego Programu poprawy
zdrowia i odpornoÊci
mieszkaƒców gminy Niepor´t
na rok 2009, obejmujàcego
dofinansowanie ze Êrodków
gminnych szczepieƒ ochronnych
przeciw grypie pacjentów
w wieku 65 lat i powy˝ej,
zameldowanych w gminie
Niepor´t.

DEKLARACJA UCZESTNISTWA
w Gminnym Programie poprawy zdrowia i odpornoÊci mieszkaƒców
gminy Niepor´t na rok 2009 – dofinansowanie szczepieƒ ochronnych
przeciw grypie dla pacjentów w wieku 65 lat i powy˝ej zameldowanych
w gminie Niepor´t

Imi´ i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon kontaktowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ZGODA
na udział w Gminnym Programie poprawy zdrowia i odpornoÊci
mieszkaƒców Gminy Niepor´t na rok 2009 obejmujàcym
dofinansowanie szczepieƒ ochronnych przeciw grypie dla pacjentów
w wieku 65 lat i powy˝ej zameldowanych w gminie Niepor´t

OÊwiadczam, ˝e zostałem(am) poinformowany(a) o zało˝eniach
i sposobie przeprowadzania Gminnego Programu poprawy zdrowia
i odpornoÊci mieszkaƒców Gminy Niepor´t na rok 2009 obejmujàcego
dofinansowanie szczepieƒ ochronnych przeciw grypie dla pacjentów
w wieku 65 lat i powy˝ej zameldowanych w gminie Niepor´t. 
Potwierdzam zgodnoÊç moich danych osobowych, fakt zameldowania
na terenie gminy Niepor´t oraz deklaruj´ dokonaç wpłaty własnej
w wysokoÊci 17 zł (siedemnastu złotych) w ramach realizacji
Programu w dniu szczepienia w rejestracji Gminnego OÊrodka Zdrowia
w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4.
Wyra˝am zgod´ na uczestnictwo w Programie oraz na przetwarzanie
moich danych osobowych dla celów monitorowania Programu
i rozliczenia z podmiotem koordynujàcym realizacj´ Programu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podpis Pacjenta

Wypełnia lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej tj. lekarza
pierwszego kontaktu do którego zadeklarowany jest pacjent) w dniu
szczepienia.

Brak przeciwwskazaƒ do szczepienia ochronnego przeciw grypie
Vaxigrip w dniu................. 2009r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podpis i i pieczàtka lekarza POZ

Wa˝ne! Uprzejmie prosimy o wczeÊniejsze zgłoszenie telefoniczne
do rejestracji OÊrodka (tel. 22- 767 57 20, 22- 772 32 13, 22- 722 32 05)
ch´ci uczestnictwa w Programie do 11 wrzeÊnia 2009r.

OGŁOSZENIE ––––––––––––––––
Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e zosta∏a podj´ta procedura porzàdkowania numeracji budynków. Dzia∏ania te obejmujà obszar

ca∏ej ulicy Jana Kazimierza na terenie Gminy Niepor´t w so∏ectwach: Niepor´t, Stanis∏awów Pierwszy, Rembelszczyzna (od ulicy

Zegrzyƒskiej w Niepor´cie do granicy z miastem Warszawa).

Uporzàdkowanie numeracji jest wymogiem ustawowym przewidzianym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz.U. Z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz przepisie wykonawczym – rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28

paêdziernika 2004 r. w sprawie numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci (Dz.U. Nr 243, poz. 2432).

1
ul. Jana Kazimierza

SZCZEPIENIA ochronne
przeciw grypie
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WAKACJE 
z GOK
Dobiegły koƒca dwa
miesiàce wakacji. Ci,
którzy skorzystali
z propozycji Gminnego
OÊrodka Kultury
w Niepor´cie,
na pewno nie narzekali
na nud´. Wyprawy
rowerowe, rejsy
po Zalewie, wycieczki
do kina, do skansenu,
olimpiada sportowa, to
tylko przykłady atrakcji,
w które obfitowały
minione tygodnie. 
Popatrzmy, jak
upływały letnie dni...

Wr´czenie nagród uczestnikom Olimpiady

Olimpiada Port Dzieciom w Porcie Jachtowym w Niepor´cie – zawody kajakarskie Olimpiada – strzelanie

Wizyta w Komisariacie w Niepor´cie dostarczy∏a wielu wra˝eƒWizyta w skansenie w KuligowieW drodze na Zalew Zegrzyƒski

MALI Odkrywcy
w Niepor´cie

SOBOTNI wieczór
w rytmie soul & blues

Gminne Przedszkole
w Niepor´cie otrzymało
dofinansowanie na realizacj´
programu poznawczego Mały
Odkrywca w Przedszkolu.

W ostatnià sobot´ sierpnia Gminny
OÊrodek Kultury w Niepor´cie przy-
gotowa∏ nie lada gratk´ dla mi∏oÊni-
ków dobrych bluesowych klimatów. 

W krain´ brzmieƒ gitarowych, g∏´-
bi oraz magii g∏osu zabra∏ nas goÊç
specjalny wieczoru przyby∏y z No-
wej Zelandii – Noel Coutts. Przy ryt-
mach przebojów m.in. Joe Cockera,
Leonarda Cohena oraz w∏asnych
kompozycji, ten niewàtpliwie utalen-

towany i charyzmatyczny artysta
zafundowa∏ zgromadzonej publicz-
noÊci ciep∏y, nostalgiczny wieczór.
Po wyst´pie mo˝na by∏o zamieniç
kilka s∏ów z wykonawcà oraz zaku-
piç jednà z jego p∏yt i otrzymaç spe-
cjalnà dedykacj´. � M.Rajska

Przedszkole wystàpi∏o z wnioskiem
o przyznanie dofinansowania ze
Êrodków Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego, w ramach Dzia∏a-
nia 9.5 – Oddolne inicjatywy eduka-
cyjne na obszarach wiejskich. Wnio-
sek pomyÊlnie przeszed∏ weryfikacj´
merytorycznà i uzyska∏ dofinanso-
wanie w wysokoÊci prawie 50 tys. z∏.
Placówka jako pierwsza w powiecie
realizowaç b´dzie tego typu projekt.

Programem, który jest formà nauki
poprzez zabaw´, obj´tych b´dzie 75
dzieci w wieku 3-5 lat. Uczy poprzez
zabaw´ czytania, rozbudza pasj´ po-
znawania zjawisk oraz ciekawoÊç
otaczajàcego Êwiata. S∏u˝y temu
m.in. uczestniczenie dzieci w do-

Êwiadczeniach z fizyki, chemii i bio-
logii. Zakup niezb´dnego sprz´tu np.
mikroskopów, zestawów laborato-
ryjnych z odczynnikami, atlasów,
mo˝liwy b´dzie dzi´ki uzyskanemu
dofinansowaniu.

Od 1 wrzeÊnia Ma∏y Odkrywca
w Przedszkolu realizowany b´dzie
przez edukatorów Akademii Nauki,
która ten nowatorski program prowa-
dzi w ponad 40 miastach Polski. Trwa
obecnie procedura umieszczania go
na liÊcie programów uzupe∏niajà-

cych, zalecanych przez Ministerstwo
Edukacji. Zaanga˝owani b´dà tak˝e
nauczyciele, a koordynatorem przed-
si´wzi´cia jest dyrektor przedszkola.
Rodzice przedszkolaków równie˝ ob-
j´ci zostanà programem. Przewidzia-
ne sà dla nich zaj´cia otwarte i warsz-
taty, prowadzone przez edukatorów,
które wzbogacà ich wiedz´ o przebie-
gu procesów poznawczych u dzieci
i przekonajà, ̋ e uczenie si´ mo˝e byç
bardzo przyjemne i nigdy nie jest
na nie za póêno. � B.Wilk

WYPRAWKA szkolna

Na realizacj´ rzàdowego programu pomocy uczniom w 2009 r.
„Wyprawka szkolna” gmina otrzyma∏a kwot´ 12 tys. 700 z∏.

Zgodnie z za∏o˝eniami programu rodzice
dzieci z kl. I-III SP i kl. I gimnazjum, któ-
rych dochód w rodzinie na 1 osob´ nie
przekracza 351 z∏ majà prawo ubiegaç si´
o dofinansowanie kosztów zakupu pod-
r´czników szkolnych. W wyjàtkowych sy-
tuacjach, gdy rodzina nie spe∏nia kryterium
ekonomicznego, ale jej sytuacja jest trud-
na z innych powodów, dyrektor szko∏y mo-

˝e podjàç decyzj´ o udzieleniu jej pomo-
cy. Przy zakupie podr´czników
do kl. I i II kwota dofinansowania wynosi
maks. 150 z∏, do kl. III – 170 z∏,
a do kl. I gimnazjum – maks. 280 z∏. Pod-
stawà starania si´ o uzyskanie pomocy jest
z∏o˝enie wniosku do dyrektora szko∏y,
w terminie do 10 wrzeÊnia. � B.W.

Wiecej informacji na stronie: www.niepor´t.pl
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ROCZNICA wybuchu Powstania Warszawskiego
65 lat po wybuchu
Powstania Warszawskiego
przedstawiciele Êrodowisk
kombatanckich, władze
gminy Niepor´t, harcerze
oraz mieszkaƒcy oddali
hołd walczàcym
o niepodległoÊç Warszawy
i Ojczyzny.

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ na Pla-
cu WolnoÊci w Niepor´cie (31.07)
wspomnieniem dni poprzedzajàcych
wybuch powstania, jego przebiegu
oraz udzia∏u w walkach mieszkaƒ-
ców gminy. 

Przy pomniku, w asyÊcie harcerzy
z dru˝yny „Wilki”, z∏o˝one zosta∏y
wiàzanki bia∏o-czerwonych kwia-
tów. Nast´pnie uczestnicy uroczy-

stoÊci udali si´ na cmentarz parafial-
ny, aby uczciç pami´ç rozstrzela-
nych ˝o∏nierzy AK oraz ich dowód-
cy Bronis∏awa Tokaja. Kwiaty z∏o-
˝one zosta∏y równie˝ w miejscu
upami´tniajàcym Êmierç podchorà-

˝ych „Alfy” i „Skiby” w Stanis∏awo-
wie Pierwszym. Rocznicy towarzy-
szy∏a wystawa pamiàtek, zorganizo-
wana w Gminnym OÊrodku Kultury
przy wspó∏udziale cz∏onków Stowa-
rzyszenia Mi∏oÊników Historii Re-

gionu Gminy Niepor´t. Wyekspono-
wane na niej zosta∏y m.in. dokumen-
ty, zaÊwiadczenia i zdj´cia osób
walczàcych w powstaniu, wydaw-
nictwa opisujàce dzia∏ania wojenne,
historia oddzia∏u Armii Krajowej

dzia∏ajàcego na terenie gminy. Uro-
czystoÊci zakoƒczy∏o spotkanie
w Café Gara˝, podczas którego
kombatanci dzielili si´ wspomnie-
niami z okresu wojny. 

� B.Wilk

89. ROCZNICA
„Cudu nad Wisłà”
14 i 15 sierpnia na terenie gminy Niepor´t uroczyÊcie obchodzona była 89. rocznica
Bitwy Warszawskiej.

Wystawa pamiàtek w GOK Z∏o˝enie kwiatów na grobie ˝o∏nierzy AK
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PODUSZKOWCE
na Zalewie

W dniach 22 i 23 sierpnia na wodach Zalewu Zegrzyƒskiego, pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Niepor´t, rozegrane zostały Mistrzostwa Europy
Poduszkowców – Grand Prix Polski 2009.

J
u˝ od piàtku w goÊcinne progi
oÊrodka wypoczynkowo – konfe-
rencyjnego Promenada w Bia∏o-

brzegach, zje˝d˝ali wraz ze swoimi
bolidami zawodnicy z Europy, aby
na wodach Zalewu Zegrzyƒskiego
zawalczyç o czo∏owe miejsca w kla-
syfikacji generalnej mistrzostw.

Pierwszy dzieƒ zawodów to oswa-
janie maszyn i poznawanie mo˝liwo-
Êci przeciwników. Adrenalina, huk
bolidów oraz determinacja zawodni-
ków i ich zespo∏ów sprawi∏y, ˝e nawet
kapryÊna i zmienna pogoda sobotnie-
go ranka ustàpi∏a pola s∏oƒcu i gorà-
cej sportowej atmosferze. 

Sesja treningowa, oficjalne otwarcie
zawodów, prezentacja przyby∏ych
ekip ze: Szwecji, Francji, W∏och,
S∏owacji, Czech, Niemiec, Austrii,
Belgii oraz Polski i mo˝na by∏o zaczy-
naç sportowe zmagania. 

Po pierwszym wyÊcigu w Formule
Novice na prowadzenie w zestawieniu
ogólnym wysun´∏a si´ Szwecja. W dru-
gim wyÊcigu dnia w Formule 50 na li-
nii startu stawi∏o si´ oÊmiu zawodni-
ków. Od samego poczàtku prowadze-
nie objà∏ reprezentant Francji Christian

Godicheau, który nie odda∏ wywalczo-
nej pozycji, a˝ do koƒca biegu. Kolej-
ny wyÊcig w Formule Special wygra∏
inny Francuz Alain Larribe. W Formu-
le 2 ponownie dominowali Francuzi.
Gdy wydawa∏o si´, ˝e rywalizacja te-
go dnia dobiega koƒca, przyszed∏ czas
na prawdziwe emocje. WyÊcig w For-
mule 1, najszybszej i najbardziej spek-
takularnej, by∏ popisem umiej´tnoÊci
i doÊwiadczenia Mistrza Âwiata i Mi-
strza Europy z lat poprzednich W∏ocha
Michelle Scannavino. 

Kolejnego dnia zawodów, dopisy-
wa∏a ju˝ nie tylko pogoda, ale przede
wszystkim coraz wi´ksze grupy kibi-
ców zdà˝ajàce nad brzeg podwar-
szawskiego akwenu. PublicznoÊç,
zwabiona mo˝liwoÊcià przyjrzenia si´
z bliska maszynom zgromadzonym
na zamkni´tym podczas wyÊcigów
paddocku, z zaciekawieniem przecha-
dza∏a si´ pomi´dzy rozstawionymi
bolidami. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszy∏ si´ team reprezentacji
Polski. Niestety, podczas tych zawo-
dów zawodzi∏ sprz´t, uniemo˝liwiajàc
naszym reprezentantom zademonstro-
wanie swoich umiej´tnoÊci. Zawodni-

kom z TEAMPOLAND pozostaje ˝y-
czyç wi´cej szcz´Êcia w przysz∏oÊci. 

Ostatniego dnia rywalizacji, rozegra-
ne zosta∏y wyÊcigi w Formu∏ach: No-
vice, 50, S, 2 oraz w Formule 1. 

Na koniec zawodów na wody Zale-
wu Zegrzyƒskiego wyruszy∏y wszyst-
kie bolidy na Open Race, czyli wspól-
ny start wszystkich poduszkowców
podczas jednego biegu. Ten bardzo
widowiskowy wyÊcig szczególnie
przypad∏ do gustu zebranej publiczno-
Êci. Po zakoƒczonym biegu, przyszed∏
czas na dekoracj´ zwyci´zców i za-
koƒczenie Mistrzostw.

Dwa dni mi´dzynarodowej rywali-
zacji mo˝na uznaç za udane. Nale˝à
si´ gratulacje dla organizatorów im-
prezy Polskiego Klubu Poduszkow-
ców, za pomys∏, determinacj´ i spraw-
ne przeprowadzenie zawodów. Nale-
˝y mieç nadziej´, ˝e to nie koniec,
a dopiero poczàtek propagowania
w naszym kraju wyÊcigów pojazdów
na poduszk´ powietrznà. Zadowolenie
zgromadzonej widowni podczas tego-
rocznego Grand Prix Polski niech b´-
dzie tego najlepszym zwiastunem.

� M.Rajska

GIMNAZJUM 
prowadzi w olimpiadzie

Opublikowane zostały wst´pne wyniki współzawodnictwa
sportowego prowadzonego na terenie Powiatu
Legionowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y
Szkolnej w roku szkolnym 2008/2009r. W kategorii szkół
gimnazjalnych Gimnazjum w Stanisławowie 
Pierwszym uplasowało si´ na I miejscu!

Zawodnicy startowali w 12 dyscypli-
nach sportowych m.in.: biegach
prze∏ajowych, biegach sztafetowych,
pi∏ce siatkowej, no˝nej, koszykowej,
unihokeju, lekkiej atletyce. Ch∏opcy
bezkonkurencyjni byli w rozgryw-
kach pi∏ki siatkowej, równie dobrze
radzili sobie w unihokeju. Dziewcz´-
ta doskonale wypad∏y w biegach
prze∏ajowych, tenisie sto∏owym
i tak˝e w pi∏ce siatkowej. ̧ àcznie we
wszystkich konkurencjach ucznio-
wie gimnazjum zebrali 198 punk-

tów, co da∏o im I miejsce, ze sporà
przewagà nad nast´pnà szko∏à. 

W kategorii szkó∏ podstawowych
na Êwietnym, III miejscu (na 20 star-
tujàcych placówek), uplasowa∏a si´
Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrze-
gach z sumà 119,5 punkta. Tu za-
równo dziewcz´ta, jak i ch∏opcy nie
mieli sobie równych w rozgrywkach
unihokeja. 

Zwyci´zcom serdecznie gratuluje-
my, a wszystkim startujàcym ̋ yczy-
my dalszych sukcesów! � B.W.
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Po przedstawieniu
w ostatnim numerze
„WieÊci Niepor´ckich”
podsumowania pierwszego
półrocza funkcjonowania
systemu selektywnej zbiórki
odpadków komunalnych
tzw. „segregacji u êródła”
opracowanego przez Urzàd
Gminy Niepor´t oraz
po przeprowadzeniu
kontroli iloÊciowej
i jakoÊciowej prawidłowoÊci
funkcjonowania ww.
systemu, nadszedł czas
na przypomnienie, w jaki
sposób prawidłowo
segregowaç odpady
komunalne.

I
nformujemy mieszkaƒców gminy
Niepor´t, ˝e podczas przeprowa-
dzania wy˝ej wspomnianej kon-

troli iloÊci i jakoÊci wystawianych
worków, zauwa˝ono du˝o nieprawi-
d∏owoÊci w prowadzeniu segregacji
odpadów komunalnych przez uczest-
ników systemu.

Przy niektórych posesjach wysta-
wiana jest zbyt du˝a iloÊç worków
(np. po 12, 15 szt. worków, a nawet
o wiele wi´cej), co stanowi podsta-
w´ do stwierdzenia pewnego rodza-
ju nadu˝yç w stosowaniu systemu,
czyli:

a) wystawiania przez jego uczest-
ników worków z surowcami
wtórnymi, powsta∏ymi w wyni-
ku prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczych (szczególnie tych,

które sà prowadzone pod adre-
sem zamieszkania),

b) wrzucania do worków przezna-
czonych na odpady surowcowe
odpadów ogólnych. 

W przypadku, gdy podczas prze-
prowadzania kolejnych kontroli zo-
stanie stwierdzone, ̋ e sytuacje te cy-
klicznie si´ powtarzajà, b´dziemy
musieli zastanowiç si´ nad tym, czy
nie wprowadziç limitu iloÊci wysta-
wianych worków.

Podczas kontroli zauwa˝ono rów-
nie˝, i˝ niektórzy uczestnicy systemu
wystawiajà wraz z workami na odpa-
dy surowcowe, odpady inne ni˝ su-
rowcowe np. styropian, tekstylia,
odpady poremontowe, odpady komu-
nalne, siatki ogrodzeniowe, meble
itp. – czego NIE WOLNO ROBIå! 

W zwiàzku z powy˝szym przed-
stawiamy Paƒstwu nowà, rozszerzo-
nà o nowe rodzaje odpadów, infor-
macj´, co mo˝na, a czego nie wolno
wrzucaç do worków przeznaczo-
nych na odpady surowcowe oraz
przypominamy, o czym nale˝y pa-
mi´taç podczas realizacji systemu
selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych.

Zasady przedstawione poni˝ej do-
tyczà równie˝ segregacji w systemie
pojemnikowym, czyli w gminnych
punktach odbioru segregowanych
odpadów komunalnych tj. plastik,
papier, szk∏o, metal, znajdujàcych si´
w Niepor´cie przy ulicy Ma∏o∏´ckiej,
w Micha∏owie-Grabinie przy ulicy
Przyrodniczej i w Woli Aleksandra
przy ulicy Wolskiej.

Nale˝y pami´taç, aby:

1. WWiiààzzaaçç  wwoorrkkii!! – zapobiegnie to
wysypywaniu si´ odpadów su-
rowcowych i zaÊmiecaniu terenu
wokó∏ oraz usprawni prac´ spe-
cjalistycznej firmie przy odbiorze
worków!

2. NNiiee  tt∏∏uucc  ooppaakkoowwaaƒƒ  sszzkkllaannyycchh!!
– zapobiegnie to niszczeniu wor-
ków, wysypywaniu si´ st∏uczki
szklanej, która wówczas staje si´
odpadem niebezpiecznym zarów-
no dla osób postronnych i zwie-
rzàt, jak i dla osób odbierajàcych
odpady surowcowe.

3. NNiiee  wwyyssttaawwiiaaçç  wwrraazz  zz wwoorrkkaammii
mmeebbllii,,  ooddppaaddóóww  bbuuddoowwllaannyycchh  cczzyy

ppoorreemmoonnttoowwyycchh,,  ssiiaatteekk  ooggrrooddzzee--
nniioowwyycchh,,  ssttyyrrooppiiaannuu!! – takie od-
pady nie b´dà zabierane!

4. NNiiee  wwrrzzuuccaaçç  ddoo wwoorrkkóóww  ooddppaaddóóww
zziieelloonnyycchh,,  oorrggaanniicczznnyycchh,,  zzmmiieesszzaa--
nnyycchh!! – takie worki nie b´dà za-
bierane!

5. NNiiee  wwyyssttaawwiiaaçç  wwoorrkkóóww  zz ooddppaaddaa--
mmii  tteekkssttyyllnnyymmii  nnpp..  uubbrraanniiaa,,  ppoo--
ÊÊcciieell  iittpp..!! – takie worki nie b´dà
zabierane!

PRZYPOMINAMY! – w przy-
padku, gdy w wy˝ej wspomnianych
workach znajdà si´ odpady komu-
nalne zmieszane, czyli inne ni˝ su-
rowcowe (patrz schemat poni˝ej)
worki takie nie b´dà zabierane
przez specjalistycznà firm´!

PRZYPOMINAMY! – uczestni-
kami systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych organizo-
wanego przez Gmin´ Niepor´t
(worki, gminne punkty) mogà byç
tylko mieszkaƒcy gminy posiada-
jàcy podpisanà umow´ na wywóz
odpadów komunalnych (tzw. mie-
szanych) z dowolnie wybranà fir-
mà oraz realizujàcy tego rodzaju
umow´!

PPoonnaaddttoo,,  pprrzzyyppoommiinnaammyy  PPaaƒƒssttwwuu,,  ̋̋ ee::
1) zgodnie z art. 5 ust 1, art. 6 ust. 1

ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàd-
ku w gminach (tj. Dz. U. 2005
Nr 236, poz. 2008 z póên. zm.),
w∏aÊciciele nieruchomoÊci majà
obowiàzek:

a) wyposa˝yç nieruchomoÊç w urzà-
dzenie s∏u˝àce do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz utrzymy-
waç te urzàdzenia w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porzàdku
i technicznym,

b) zbieraç powsta∏e na terenie nieru-
chomoÊci odpady komunalne
zgodnie z wymaganiami okreÊlo-
nymi w regulaminie (z treÊcià Re-
gulaminu utrzymania porzàdku
i czystoÊci w Gminie Niepor´t
mo˝na si´ zapoznaç na stronie in-
ternetowej www.nieporet.pl w Bip
lub zak∏adce Ekologia),

c) pozbywaç si´ zebranych na tere-
nie nieruchomoÊci odpadów ko-
munalnych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami
odr´bnymi,

d) udokumentowaç, w formie umo-
wy korzystanie z us∏ug wykony-
wanych przez zak∏ad b´dàcy
gminnà jednostkà organizacyjnà
lub przedsi´biorcà posiadajàcym
zezwolenie na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w∏a-
Êcicieli nieruchomoÊci, przez oka-
zanie takiej umowy i dowodów
p∏acenia za takie us∏ugi;

2) zgodnie z art.10 ust.2, 2a i 3 ww.
ustawy o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach:

a) kto nie wykonuje obowiàzków
wymienionych w art. 5 ust.1 oraz
kto nie wykonuje obowiàzków
okreÊlonych w regulaminie, pod-
lega karze grzywny, 

b) post´powanie w sprawach, o któ-
rych mowa w art.10, toczy si´
wed∏ug przepisów Kodeksu po-
st´powania w sprawach o wykro-
czenia.

� R. Szkolniak

„U èRÓDŁA” – system workowy
czyli jak prawidłowo segregowaç odpady na terenie Gminy Niepor´t

CO SEGREGUJEMY?

WOREK ZIELONY NA ODPADY SZKLANE

MO˚NA WRZUCAå:
• wszelkiego rodzaju puste opakowania
szklane, butelki po napojach i alkoholu, s∏oiki
i naczynia szklane; 

WOREK NIEBIESKI NA ODPADY
PAPIEROWE 
ORAZ MAKULATUR¢

MO˚NA WRZUCAå: 
• ksià˝ki, zeszyty, gazety i czasopisma,

prospekty, tektur´, torby i kartony
papierowe, papier bez fragmentów
foliowych czy aluminiowych, kartony
poci´te na mniejsze kawa∏ki, czyste
arkusze tektury falistej itp.

NIE WOLNO WRZUCAå!
• papieru zabrudzonego i t∏ustego,

papieru z dodatkiem folii i aluminium
(wielomateria∏owych opakowaƒ
po mleku i sokach np. Tetra-Pack),
papieru faksowego, kalek itp.;

WOREK ˚Ó¸TY NA ODPADY Z PLASTIKU I METALU

MO˚NA WRZUCAå:
• czyste oraz bez nalepek i nakr´tek opakowania 

po napojach i innych p∏ynach oraz po chemii gospodarczej,
opakowania plastikowe po produktach spo˝ywczych np. mlecznych,
czyste folie i bezbarwne worki foliowe,; 

• pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP;
• czyste puszki po napojach i konserwach, drobny z∏om ˝elazny

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

NIE WOLNO WRZUCAå!
• opakowaƒ po lekarstwach, Êrodkach ochrony roÊlin

i innych silnych chemikaliach, olejach silnikowych,
zabawek, klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów
technicznych, styropianu, PCV itp.;

• baterii, cz´Êci samochodowych, cz´Êci silników, opakowaƒ po lakierach,
farbach, aerozolach i innych chemikaliach, 

• oraz papy, we∏ny mineralnej, p∏yty gipsowej, drewna, eternitu,
azbestu, odpadów tekstylnych (np. ubraƒ, poduszek itp.).

NIE WOLNO WRZUCAå! NIE T¸UC SZK¸A!
• szk∏a pot∏uczonego, porcelany, szyb okiennych, szyb

zbrojonych, glazury, terakoty, luster, ˝arówek, Êwietlówek,
szklanek, talerzy, ceramiki, kryszta∏ów, lamp, doniczek,
soczewek od okularów, naczyƒ ˝aroodpornych itp. 
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Pod koniec 1939 roku
w zwiàzku
z ustanowieniem przez
okupanta niemieckiego
nowego podziału
administracyjnego ziem
polskich i utworzeniem
Generalnego
Gubernatorstwa,
przeniesiono szkoł´
powszechnà z Zegrza
Północnego
(włàczonego
do III Rzeszy) do Zegrza
Południowego. 

Na
siedzib´ szko∏y wybrano
murowany budynek „Do-
mu Ludowego” (Êwietli-

cy) na osiedlu Rybaki (zlokalizowa-
ny na wysokoÊci obecnego przed-
szkola), a wybudowany z udzia∏em
spo∏ecznoÊci zegrzyƒskiej tu˝
przed wybuchem II wojny Êwiato-
wej. Organizatorem szko∏y i jej póê-
niejszym kierownikiem zosta∏ Ma-
rian Frydrych (wysiedlony przez
Niemców ze Âlàska wraz ze swojà
˝onà i siostrà). W szkole utworzono
siedem oddzia∏ów, do których
ucz´szcza∏y dzieci z Zegrza Po∏u-
dniowego, osiedla Rybaki, Zagro-
bów i okolic. Nauczycielami byli
pan Marian Frydrych, pan Namy-
s∏owski z Kwietniówki oraz pani
WiÊniewska, nauczajàcy wed∏ug
programu zatwierdzonego przez
w∏adze niemieckie. Na podstawie za-
chowanego, oryginalnego Êwiadec-
twa szkolnego z 30 czerwca 1942r.
pana Bogus∏awa Kufla z Zegrza wie-
my na przyk∏ad, ˝e w VI klasie by-
∏y takie przedmioty jak: j´zyk polski,
religia, nauka o przyrodzie, arytme-
tyka z geometrià, rysunki, zaj´cia
praktyczne, Êpiew, çwiczenia ciele-
sne. Jest to Êwiadectwo (Schulzeu-
gnis) siedmioklasowej polskiej pu-
blicznej szko∏y powszechnej w Za-
grobach powiat warszawski,
podpisane przez kierownika szko∏y

Mariana Frydrycha. Dozorcà
w szkole by∏ pan Koz∏owski z Wie-
liszewa, którego dwójka dzieci cho-
dzi∏a do tej szko∏y. W czasie waka-
cji dla ma∏oletnich dzieci organizo-
wano ochronk´ letnià, prowadzonà
przez panià Melani´ Karczmarek,
˝on´ podoficera Wojska Polskiego
przebywajàcego w tym czasie w sta-
lagu niemieckim. Ponadto w budyn-
ku szko∏y organizowano szczepienia
ochronne dla dzieci przeciwko ospie.
W szkole by∏y odprawiane tak˝e
msze Êwi´te i udzielana I Komunia
Âwi´ta, o czym Êwiadczà zachowa-
ne pamiàtki uczniowskie. Dzia∏a∏o
równie˝ kó∏ko teatralne, wystawiajà-
ce przedstawienia.

M∏odzie˝, która w 1943 roku koƒ-
czy∏a szóstà i siódmà klas´, postano-
wi∏a stworzyç dru˝yn´ harcerskà
Szarych Szeregów. Organizacji
dwóch zast´pów harcerskich podjà∏
si´ druh S∏awomir Sokolnicki ps.
„S∏aw”, który wraz z rodzinà przy-
by∏ do Zegrza Po∏udniowego z Se-

rocka, przep∏ywajàc nielegalnie no-
cà na ∏odzi Narew. We wrze-
Êniu 1943 roku na terenie Êwietlicy
tartaku w Zegrzu Po∏udniowym,
w czasie spotkania z hufcowym
„Roju TOM” z Legionowa, druhem
Szmidtem ps. „Rabczyk” m∏odzi
uczniowie z∏o˝yli na jego r´ce przy-
si´g´ harcerskà. Od jesieni 1943 ro-
ku do wiosny 1944 roku harcerze
w czasie spotkaƒ czytali polskie
ksià˝ki, s∏uchali wyk∏adów dotyczà-
cych „ma∏ego sabota˝u” oraz kolpor-
ta˝u prasy konspiracyjnej. Wio-
snà 1944 roku zast´py wyrusza∏y
do lasów niepor´ckich na zaj´cia
z topografii, pierwszej pomocy me-
dycznej oraz poznawania ró˝nych
rodzajów uzbrojenia. Ze wzgl´du
na stacjonowanie w Zegrzu Po∏u-
dniowym i Pó∏nocnym du˝ych jed-
nostek niemieckich, prawie codzien-
nie przychodzi∏y transporty kolejo-
we z zaopatrzeniem dla tych wojsk.
To otwiera∏o mo˝liwoÊç prowadze-
nia „ma∏ego sabota˝u” przez harce-

rzy. M∏odzi harcerze pod pozorem
zbierania resztek w´gla i ˝ywnoÊci
przy torach prowadzili z nara˝eniem
˝ycia dzia∏alnoÊç sabota˝owà, pole-
gajàcà na sypaniu do smaru w maê-
nicach (smarownicach) wagonów
kolejowych piasku lub uszkadzaniu
hamulców. Na krzy˝ówkach drogo-
wych harcerze przestawiali drogo-
wskazy dla zmylenia marszu tabo-
rów niemieckich, a w lipcu 1944 ro-
ku wystawiali czujki w czasie
przejazdu uciekinierów ukraiƒskich
(s∏ynàcych z okrucieƒstwa wobec
ludnoÊci polskiej), w celu ostrzega-
nia okolicznej ludnoÊci. Zbierali in-
formacje o liczbie i rodzaju wycofu-
jàcych si´ wojsk niemieckich, prze-
kazujàc meldunki ̋ o∏nierzom Armii
Krajowej. Dzia∏alnoÊç zast´pów
usta∏a we wrzeÊniu 1944 roku, kie-
dy to Niemcy wysiedlili wszystkich
mieszkaƒców Zegrza Po∏udniowego,
czyli osiedla Rybaki i Zagrobów,
za Wis∏´. Budynek szko∏y zosta∏
zniszczony w czasie walk jesie-

HISTORIA szkoły
powszechnej w Zagrobach

nià 1944 roku. Po wojnie ze wzgl´-
du na podmok∏y teren i brak mo˝li-
woÊci wykonania podziemnej ko-
t∏owni szko∏´ przeniesiono do Ze-
grza Pó∏nocnego. Dzi´ki
uprzejmoÊci pana Andrzeja Ziem-
biƒskiego, przed wojnà mieszkaƒca
osiedla Rybaki a potem Zegrza Po-
∏udniowego, który udost´pni∏ swoje
zbiory i czas do opowieÊci o historii
szko∏y w Zagrobach, zachowanych
fotografiach, dokumentach, osobach
chodzàcych do tej szko∏y, mogliÊmy
odbyç t´ podró˝ w przesz∏oÊç. Pan
Andrzej, obok informacji o szkole,
podzieli∏ si´ posiadanà wiedzà ro-
dzinnà na temat historii nazwy osa-
dy Zagroby, wywodzàcej si´ od lo-
kalizacji za starym cmentarzem
w Wieliszewie przy torach – za gro-
bami. Nazwa osiedla Rybaki, a teraz
ulicy Rybaki w Zegrzu Po∏udnio-
wym, wywodzi si´ z faktu zamiesz-
kiwania tego terenu przez rodziny
rybaków, utrzymujàcych si´ ze
sprzeda˝y ryb ∏owionych w Narwi.
Pan Ziembiƒski nawiàza∏ równie˝
kontakt z panem Konradem Zeno-
nem Karpiƒskim, autorem monogra-
fii dru˝yny Szarych Szeregów im.
Józefa Pi∏sudskiego w Zegrzu Po∏u-
dniowym z lat 1943-1944, który wy-
razi∏ zgod´ na korzystanie z tej pu-
blikacji, w celu poznania historii
oporu wobec okupanta m∏odej spo-
∏ecznoÊci zegrzyƒskiej. Informacji
jest tak du˝o, ˝e b´dzie jeszcze ma-
teria∏ do napisania kolejnego artyku-
∏u np. o historii koszar i przepraw
mostowych na Narwi. Dlatego pra-
gn´ serdecznie podzi´kowaç panu
Andrzejowi Ziembiƒskiemu za oka-
zanà pomoc w przygotowaniu tego
artyku∏u i przekazane materia∏y, któ-
re byç mo˝e uda si´ pokazaç miesz-
kaƒcom w czasie uroczystego otwar-
cia nowego budynku Gminnego
Przedszkola w Zegrzu Po∏udnio-
wym.

� Dariusz Wróbel

Kierownik Marian Frydrych w otoczeniu uczniów szko∏y powszechnej w Zagrobach Âwiadectwo ukoƒczenia klasy VI p. Bogus∏awa Kufla

Ochronka letnia prowadzona przez p. Melani´ Karczmarek


