
Bitwa Warszawska, rozegrana na przedpo-

lach Warszawy od 13 do 25 sierpnia 1920

roku, by∏a momentem prze∏omowym

w wojnie polsko-bolszewickiej. O losie bitwy,

która szcz´Êliwie dla Polaków odwróci∏a losy ca-

∏ej wojny, przesàdzi∏y ci´˝kie walki o Radzymin.

Zwyci´ski atak wojsk polskich mia∏ swój poczà-

tek o Êwicie 15 sierpnia pod Wólkà Radzymiƒ-

skà. Bohaterami walk byli dowódcy i ˝o∏nierze 28

Pu∏ku Strzelców Kaniowskich, którym w 1924

roku towarzysze broni poÊwi´cili pomnik w miej-

scu, w którym zgin´li, broniàc niepodleg∏oÊci Oj-

czyzny. 

W sobot´, 14 sierpnia, przy pomniku zgroma-

dzili si´ mieszkaƒcy i zaproszeni goÊcie – przed-

stawiciele Dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowo-

dzenia DGRSZ w Bia∏obrzegach p∏k Mieczys∏aw

˚urawski oraz kpt. Micha∏ WaÊkiewicz, przed-

stawiciele Zwiàzku Kombatantów RP i BWP

Ko∏a Powiatowego w Legionowie p∏k Kazimierz

Przymusiƒski, Hanna Przymusiƒska, Barbara

Kalinowska oraz Cezariusz Kalinowski, pose∏

na Sejm RP Jan Grabiec, Wicestarosta Powiatu

Legionowskiego Jerzy Zaborowski oraz Wice-

przewodniczàcy Rady Powiatu Wies∏aw Smo-

czyƒski, Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin

Krzysztof Chaciƒski oraz Przewodniczàcy Ra-

dy Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki, Honoro-

wy Obywatel Gminy Niepor´t p∏k dr hab. Zbi-

gniew Ciekanowski, radni, so∏tysi, przedstawi-

ciele OSP, szkó∏, stowarzyszeƒ oraz harcerze. 

Opraw´ uroczystoÊci zapewni∏y: Kompania

Honorowa 9 batalionu Dowodzenia w Bia∏o-

brzegach pod dowództwem por. Konrada Jani-

kowskiego, poczet sztandarowy 9 batalionu Do-

wodzenia pod dowództwem por. Rafa∏a Krajew-

skiego, poczty: Zwiàzku Kombatantów

RP I BWP Ko∏a Powiatowego w Legionowie,

Towarzystwa Przyjació∏ Radzymina, Ochotni-

czych Stra˝y Po˝arnych w Wólce Radzymiƒ-

skiej, Niepor´cie i Kàtach W´gierskich, Zasad-

niczej Szko∏y Zawodowej Zak∏adu Doskonale-

nia Zawodowego im. Kpt. Stefana

Pogonowskiego w Radzyminie, Gimnazjum im.

Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, Szko∏y Podstawowej im. 28

Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzy-

miƒskiej, Szko∏y Podstawowej im. Wojska Pol-

skiego w Bia∏obrzegach, Szko∏y Podstawowej

im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie, Szko∏y

Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józe-

fowie, Szko∏y Podstawowej im. I Batalionu Sa-

perów KoÊciuszkowskich w Izabelinie oraz har-

cerze ze szczepu 14 Dru˝yn Harcerskich i Gro-

mad Zuchowych Niepor´t.

Msz´ Êwi´tà polowà koncelebrowali ksi´˝a

W∏adys∏aw Trojanowski i Tomasz Osiadacz,

a opraw´ artystycznà zapewni∏ chór M∏o-

dzie˝ 50+ ze Stanis∏awowa Drugiego. 

W przemówieniu wójt Maciej Mazur przypo-

mnia∏ s∏owa papie˝a Franciszka, które pad∏y

podczas Âwiatowych Dni M∏odzie˝y – „(…) si-

∏à Polaków jest wspania∏a historia – 1050 lat bu-

dowania w∏asnego paƒstwa i kszta∏towania to˝-

samoÊci narodowej”. Z niej powinniÊmy czer-

paç inspiracj´, opieraç na niej swój patriotyzm

– szanujàc przesz∏oÊç naszej Ojczyzny, odda-

jàc ho∏d m´stwu i odwadze Jej bohaterskich

obroƒców, swojà codziennà postawà powinni-

Êmy zaÊwiadczaç, ˝e równie˝ dla nas spokojna

i bezpieczna Polska jest wartoÊcià nadrz´dnà

i najcenniejszà. Szczególne s∏owa uznania i po-

dzi´kowania skierowa∏ wójt Mazur do ˝o∏nie-

rzy, obchodzàcych nast´pnego dnia swoje

Âwi´to – Dzieƒ Wojska Polskiego.

W obecnych trudnych i niebezpiecznych cza-

sach, to ˝o∏nierzom przede wszystkim za-

wdzi´czamy swoje bezpieczeƒstwo, a komba-

tantom dar ˝ycia w wolnym kraju. 

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego odczyta∏ kpt.

¸ukasz Kulik z 9 batalionu Dowodzenia w Bia-

∏obrzegach, a po nim delegacje z∏o˝y∏y kwiaty

pod pomnikiem.

Nast´pnego dnia, 15 sierpnia, odby∏a si´

msza Êwi´ta za Ojczyzn´ w KoÊciele NMP

Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym, zakoƒczona koncertem chóru M∏o-

dzie˝ 50+. Delegacja samorzàdowa z∏o˝y∏a

kwiaty pod tablicà w koÊciele, upami´tniajà-

cà poleg∏ych za Ojczyzn´, a nast´pnie przy po-

mniku pod D´bem WolnoÊci w Niepor´cie,

przy pomniku Legionistów Marsza∏ka Józefa

Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach oraz przy gro-

bie Nieznanego ˚o∏nierza przy ul. Nowolipie

w Niepor´cie.

O godzinie 17.00 w koÊciele Niepokalanego

Pocz´cia NMP w Niepor´cie odby∏a si´ msza

Êwi´ta za Ojczyzn´, po której chór Echo Nie-

por´tu zaprosi∏ na koncert pieÊni patriotycznych.

� B.Wilk
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Pami´ç o bohaterach 
– rocznica Bitwy Warszawskiej

UroczystoÊciami pod pomnikiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich rozpocz´ły si´
14 sierpnia gminne obchody 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
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Gmina Niepor´t po raz kolejny
została doceniona w najbardziej
presti˝owym Rankingu Samorzàdów
„Rzeczpospolitej” 2016, w którym
oceniane sà wszystkie samorzàdy (2478) w Polsce. 

W najbli˝szym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej
na osiedlu Głogi w Niepor´cie. 

W centrum Niepor´tu rozpocz´ła si´ przebudowa napowietrznej linii
energetycznej, realizowana dzi´ki toczàcej si´ rozbudowie budynku urz´du.
Zlikwiduje szpecàce ulic´ słupy i wiszàce nad naszymi głowami przewody. 

Gmina Niepor´t 
dobrze zarzàdzana

OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa
Kàty W´gierskie – rejon ulicy Stru˝aƒskiej i wschodnia strona ulicy KoÊcielnej,
w gminie Niepor´t”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 778, ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XXXIX/28/2013
z dnia 25 marca 2013 r. zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego wglàdu
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cz´Êci obszaru sołectwa Kàty W´gierskie – rejon ulicy Stru˝aƒskiej
i wschodnia strona ulicy KoÊcielnej, w gminie Niepor´t”, obejmujàcego
obszar, którego granice stanowià: 
• od zachodu: oÊ ul. KoÊcielnej, fragment północno – zachodniej granicy

działki nr ew. 490/11 (cz´Êç ul. Stru˝aƒskiej), granica obr´bu Kàty
W´gierskie,

• od południa: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
• od południowego – wschodu: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
• od wschodu: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
• od północnego – wschodu: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach od 25.08
do 22.09.2016 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dział
Zagospodarowania Przestrzennego (pok. nr 8) w godzinach od 9.00
do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego
rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 12.09.2016 r. w siedzibie Gminnego

OÊrodka Kultury w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te
w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç
na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2016 r.
Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi wniesione w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.) lub opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci podmiotów
realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014, poz.1114, ze zm.) lub
za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci podmiotów
realizujàcych zadania publiczne.
JednoczeÊnie informuje si´, i˝ zgodnie z art. 46 ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale społeczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach
oddziaływania na Êrodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) projekt

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru
sołectwa Kàty W´gierskie – rejon ulicy Stru˝aƒskiej i wschodnia strona ulicy
KoÊcielnej, w gminie Niepor´t” wraz z prognozà oddziaływania
na Êrodowisko podlega strategicznej ocenie oddziaływania na Êrodowisko. 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt pkt 2-5, w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale społeczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddziaływania na Êrodowisko zawiadamia si´ o wyło˝eniu
do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Kàty W´gierskie – rejon ulicy
Stru˝aƒskiej i wschodnia strona ulicy KoÊcielnej, w gminie Niepor´t” wraz
z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach i miejscu, jak wy˝ej.
Do projektu wyło˝onego do publicznego wglàdu mo˝na składaç uwagi,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2016 r. Uwagi mogà byç
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoÊci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właÊciwym
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Niepor´t. 

Wójt Gminy Niepor´t 
Sławomir Maciej Mazur

Niezale˝na kapitu∏a ekspertów,

w której sk∏ad weszli m.in. prof. Je-

rzy Buzek i wiceminister finansów

Hanna Majszczyk, wy∏ania i nagra-

dza te samorzàdy, które najlepiej

dbajà o rozwój i podniesienie jako-

Êci ˝ycia swoich mieszkaƒców

z zachowaniem odpowiedzialnoÊci

i bezpieczeƒstwa finansów.

Samorzàdy oceniano w podziale

na trzy kategorie: gminy miejskie,

miejsko-wiejskie i wiejskie. Ocena

dotyczy∏a lat 2012-2015, a brano

pod uwag´: dynamik´ wzrostu wy-

datków majàtkowych w przeliczeniu

na mieszkaƒca, wartoÊç zdobytych

Êrodków unijnych na mieszkaƒca,

nadwy˝k´ operacyjnà w stosunku

do dochodów, dynamik´ wzrostu

dochodów w∏asnych, relacj´ nak∏a-

dów inwestycyjnych do przyrostu

zad∏u˝enia, dynamik´ wzrostu wy-

datków ogó∏em na mieszkaƒca

w wybranych dzia∏ach oraz indywi-

dualny wskaênik zad∏u˝enia za 2014

r. W drugim etapie oceniano, te˝

za lata 2012-2015, m.in: udzia∏ wy-

datków na realizacj´ kontraktów

z organizacjami samorzàdowymi,

liczb´ z∏o˝onych wniosków o dofi-

nansowanie organizacji pozarzàdo-

wych, liczb´ podmiotów gospodar-

czych w przeliczeniu na 1 tys.

mieszkaƒców, jak równie˝ wyniki

testu szóstoklasistów oraz gimnazja-

listów w roku szkolnym 2014/2015,

liczb´ miejsc w przedszkolach

w stosunku do liczby dzieci w wie-

ku przedszkolnym, ocen´ wiarygod-

noÊci kredytowej gminy, wspó∏pra-

c´ z jednostkami pomocniczymi,

inicjatywy w ramach partnerstwa

publiczno-prywatnego, wspieranie

przedsi´biorczoÊci oraz czy do

30 maja 2016 r. gmina uruchomi∏a

wyp∏aty z programu Rodzina 500+.

W tegorocznym rankingu zaj´li-

Êmy wysokie 21 miejsce w katego-

rii gmin wiejskich w kraju, oraz

drugie wÊród gmin wiejskich wo-

jewództwa mazowieckiego.

� D.Brzozowska

Gwa∏towne lipcowe ulewy spowo-

dowa∏y powa˝ne szkody na osiedlu

G∏ogi w Niepor´cie. Zalane piwni-

ce domów, wybijanie wody z kana-

lizacji, nieprzejezdne ulice – z ty-

mi problemami od d∏ugiego czasu

borykajà si´ mieszkaƒcy i udziela-

jàce im pomocy jednostki OSP. Po-

wa˝nym problemem jest te˝ podta-

pianie oczyszczalni Êcieków, gdy

osiedlowa kanalizacja sanitarna za-

lewana jest wodà deszczowà. Budo-

wa nowej kanalizacji deszczowej

jest koniecznoÊcià, aby zabezpie-

czyç potrzeby mieszkaƒców i prze-

ciwdzia∏aç skutkom gwa∏townych

opadów. Uregulowania wymaga∏y

te˝ sprawy zwiàzane z prawem w∏a-

snoÊci do dróg na osiedlu, których

w∏aÊcicielem jest SMBJ. Dzi´ki

umowie zawartej przez gmin´ Nie-

por´t ze Spó∏dzielnià, na mocy

której gmina otrzyma∏a zgod´

na dysponowanie nieruchomoÊcia-

mi w celu budowy sieci kanalizacji

deszczowej, mo˝liwe b´dzie rozpo-

cz´cie procesu inwestycyjnego.

Przetarg na wykonanie dokumenta-

cji og∏oszony zostanie we wrzeÊniu.

Wspomniana umowa gwarantuje

równie˝ gminie mo˝liwoÊç realiza-

cji wszystkich dzia∏aƒ, zwiàzanych

z eksploatacjà sieci, czyli konserwa-

cji, remontów i usuwania awarii.

Zezwolenie na korzystanie nieru-

chomoÊci obejmuje tak˝e budow´

sieci Êwiat∏owodowej przez gmin´,

która zleci∏a ju˝ wykonanie doku-

mentacji w tym zakresie. 

� BW

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ miesz-

kaƒcy gminy, harcerze ze szczepu 14

DH i GZ Niepor´t oraz przedstawi-

ciele samorzàdu – Wójt Gminy Nie-

por´t Maciej Mazur, Starosta Powia-

tu Legionowskiego Robert Wróbel,

Wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu

Legionowskiego Wies∏aw Smoczyƒ-

ski, Radna Powiatu Legionowskiego

Agnieszka Powa∏a, Przewodniczàcy

Rady Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski, radni, so∏tysi, reprezentanci

gminnych Ochotniczych Stra˝y Po-

˝arnych. O emocjach towarzyszàcych

m∏odym ludziom, ruszajàcym

do walki o wolnoÊç stolicy, opowie-

dzia∏ uczestnik powstania W∏odzi-

mierz B∏awdziewicz, który przygoto-

wa∏ równie˝ wystaw´ ksià˝ek o tema-

tyce powstaƒczej. Po z∏o˝eniu

kwiatów przy pomniku pod D´bem

WolnoÊci, uczestnicy uroczystoÊci

udali si´ na cmentarz parafialny

do grobów rozstrzelanych w sierp-

niu 1944 roku ˝o∏nierzy Armii Kra-

jowej, mieszkaƒców gminy Niepor´t

oraz ich dowódcy Bronis∏awa Toka-

ja. Wiàzanki kwiatów spocz´∏y rów-

nie˝ w niepor´ckim lesie, w miejscu

egzekucji ̋ o∏nierzy oraz przy drodze

Stru˝aƒskiej w Stanis∏awowie Pierw-

szym, gdzie zgin´li podchorà˝owie

„Alfa” i „Skiba”, broniàc zrzutu

broni dla Warszawy. 

UroczystoÊci na Placu WolnoÊci

w rocznic´ wybuchu Powstania War-

szawskiego o˝ywiajà pami´ç o lu-

dziach, którzy honor i mi∏oÊç do Oj-

czyzny cenili wy˝ej ni˝ w∏asne ˝y-

cie. Którzy w chwili najwa˝niejszej

próby wykazali si´ odwagà i nie za-

wiedli. 

CzeÊç i chwa∏a bohaterom!

� BW

Oprzebudow´ linii energetycz-

nej gmina Niepor´t wyst´po-

wa∏a do jej w∏aÊciciela, PGE

Dystrybucja, ju˝ przesz∏o dwa lata te-

mu, w zwiàzku z planowanà rozbudo-

wà budynku urz´du. Inwestycja ta by-

∏a istotnym argumentem, przemawia-

jàcym za podj´ciem decyzji przez

PGE o przebudowie linii biegnàcej

wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza (od bu-

dynku poczty) i ulicy Szkolnej (do s∏u-

pa energetycznego przy ulicy Dwor-

cowej). Na tym odcinku kable zosta-

nà wkopane w pasie drogowym,

zniknie betonowy s∏up stojàcy

przy skrzy˝owaniu, a nowa stacja

transformatorowa stanie za budyn-

kiem urz´du gminy. 

Inwestycja jest prowadzona i fi-

nansowana przez PGE Dystrybucja,

a jej wykonawcà zosta∏a firma Elek-

tra z Lublina. Koszt inwestycji wy-

niesie przesz∏o 332 tys. z∏otych.

Prace zwiàzane z przebudowà roz-

pocz´∏y si´ w po∏owie sierpnia i b´-

dà wiàza∏y si´ z czasowymi wy∏àcze-

niami pràdu w ich obr´bie. � BW

UczciliÊmy pami´ç Powstania Warszawskiego

Pierwszego sierpnia w Niepor´cie, o godzinie 17, rozległ si´ dêwi´k syreny. O godzinie „W” na Placu
WolnoÊci rozpocz´ła si´ uroczystoÊç upami´tniajàca 72. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego oraz
jego bohaterów – ˝ołnierzy i mieszkaƒców stolicy.

Kanalizacja deszczowa
na osiedlu Głogi

Rozbudowa budynku urz´du
spowoduje oczekiwanà likwidacj´
napowietrznej linii energetycznej

ZAPROSZENIE
Wójt  i Rada Gminy Niepor´t

zapraszajà na obchody

77. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ÂWIATOWEJ
1 wrzeÊnia 2016 r. o godz. 15.00

zło˝enie kwiatów:
• przy pomniku na Placu WolnoÊci 

• na grobie ˝ołnierzy AK oraz Bronisława Tokaja na cmentarzu w Niepor´cie
• przy tablicy poÊwi´conej Szarym Szeregom w Zegrzu Południowym
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W tym roku zaplanowano realiza-

cj´ dzia∏aƒ prozdrowotnych po-

przez zorganizowanie bezp∏atnych

badaƒ profilaktycznych, dofinanso-

wanie zaj´ç w szkole rodzenia,

przeprowadzenie akcji informacyj-

no-edukacyjnych majàcych na ce-

lu podniesienie ÊwiadomoÊci i roz-

powszechnienie wiedzy z zakresu

profilaktyki zdrowotnej oraz wspó∏-

prac´ z podmiotami zewn´trznymi

i promocj´ badaƒ refundowanych

przez NFZ.

�

Zapraszamy mieszkaƒców do zapoznania si´ z ofertà przygotowanà w ramach 6. edycji
Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2016 rok. Zapisy ju˝ trwajà.

Ruszył „Zdrowy Powiat”

Ogłoszenie – PRACA

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy – KIEROWNIK” nale˝y składaç
osobiÊcie w sekretariacie Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9a

lub przesłaç pocztà na adres: Gminny OÊrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126
Niepor´t, tel. 774 83 26

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.08.2016 r.
Wi´cej informacji na www.goknieporet.pl

Dyrektor  Gminnego OÊrodka Kul tury
ogłasza nabór na stanowisko KKIIEERROOWWNNIIKKAA  

FFIILLIIII  GGMMIINNNNEEGGOO  OOÂÂRROODDKKAA  KKUULLTTUURRYY  WW BBEENNIIAAMMIINNOOWWIIEE

Rozpocz´cie roku szkolnego
UroczystoÊci rozpocz´cia roku
szkolnego 2016/2017 w szkołach
prowadzonych przez Gmin´ Niepor´t
odb´dà si´ 1 wrzeÊnia 2016 r. (czwartek)
w nast´pujàcych godzinach:
� Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego 

w Białobrzegach godz. 8.30 
� Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym godz. 9.30

� Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja 
w Niepor´cie godz. 10.00 

� Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wólce Radzymiƒskiej godz. 10.30 

� Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów 
KoÊciuszkowskich w Izabelinie godz. 11.00

W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
1 wrzeÊnia odb´dà si´ spotkania organizacyjne 
z wychowawcami klas: godz. 9.00 – klasy 0-III

godz. 11.00 – klasy IV-VI
� Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej 

w Józefowie, rozpocz´cie roku szkolnego 2016/2017 
w połàczone z uroczystym otwarciem 
nowo wybudowanego budynku szkoły, 
odb´dzie si´ 2 wrzeÊnia 2016 r.

o godz. 9.00 (piàtek)

Powierzchnia do wynaj´cia
w Gminie Niepor´t

Poszukujesz lokalu u˝ytkowego
do wynaj´cia? Gmina Niepor´t ma dla
Ciebie interesujàcà propozycj´ – lokal
u˝ytkowy nr 6 o pow. 190,2
mkw pawilonie handlowym
poło˝onym w Białobrzegach na Osiedlu
Wojskowym nr 108.
Lokal znajduje si´ na pierwszym pi´trze
w budynku usługowym, w którym
znajdujà si´ sklepy, bar, salon fryzjerski.
Składa si´ on z 9 pomieszczeƒ, w tym
jednego du˝ego pomieszczenia
o pow. 106,8 m , toalety. Ponadto cz´Êç
pomieszczeƒ znajdujàcych si´
„na zapleczu” nie posiada okien. Lokal
wyposa˝ony jest w instalacje wodno-
kanalizacyjnà, elektrycznà i centralnego
ogrzewania.

Lokal poło˝ony jest na osiedlu
mieszkaniowym, pomi´dzy budynkami
zabudowy wielorodzinnej, z tego
wzgl´du dopuszcza si´ wykorzystanie
lokalu na usługi niekolidujàce
z charakterem miejsca poło˝enia.
Lokal wymaga remontu oraz
dostosowania do charakteru
prowadzonej działalnoÊci.

Minimalna wysokoÊç czynszu
dzier˝awy za cały przedmiot dzier˝awy,
ustalona jest na kwot´ 16 zł/1mkw
(słownie: szesnaÊcie złotych) brutto
miesi´cznie, w tym podatek VAT 23%.
W cenie czynszu uwzgl´dnione zostały

koszty zaopatrzenia lokalu w energi´
cieplnà.
JeÊli powy˝sza propozycja spełnia Twoje
wymagania, nie czekaj i przystàp
do przetargu. Jedyne co musisz zrobiç to:
• wpłaciç wadium w wysokoÊci 2000 zł

(dwa tysiàce złotych);
• zło˝yç do dnia 6 wrzeÊnia 2016 r.

do godz. 11:00 w Kancelarii Urz´du
Gminy Niepor´t, pok. Nr 9, bàdê
przesłaç pocztà na adres Urz´du,
pisemnà ofert´ przetargowà,
sporzàdzonà zgodnie ze wzorem oferty
przetargowej*

Oferty przetargowe zostanà otwarte
w dniu 6 wrzeÊnia 2016 r.
o godzinie 12.00 w pokoju nr 23 Urz´du
Gminy Niepor´t, a rozstrzygni´cie
przetargu nastàpi najpóêniej w dniu 9
wrzeÊnia 2016 r.

Ponadto szczegółowe warunki
i informacje dotyczàce przetargu mo˝na
uzyskaç pod linkiem:
http://www.bip.nieporet.pl/pliki/ogloszeni
a/2016/dzierzawa%20lokal%20bialobrzegi
.pdf bàdê w Dziale Geodezji i Gospodarki
NieruchomoÊciami Urz´du Gminy
Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126
Niepor´t, pokój nr 7, telefon 22 767-04-
12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl,
w godzinach pracy Urz´du.
* – wzór oferty przetargowej dost´pny
jest na stronie www.bip.nieporet.pl

GMINA NIEPOR¢T POSIADA 
LOKAL U˚YTKOWY W BIAŁOBRZEGACH
DO WYNAJ¢CIA NA OKRES DO 3 LAT

5 sierpnia 2016 roku odeszła z tego Êwiata Êp. Pani Marcjanna Wróbel, najstarsza mieszkanka Niepor´tu.

Marcjanna Maƒk urodzi∏a si´

9 stycznia 1914 roku w pobliskiej

wsi Izabelin. Przysz∏a na Êwiat jako

córka Jana i Anastazji. Mama jej nie-

stety wkrótce zmar∏a. Wychowywa-

∏a jà macocha. Ukoƒczy∏a tylko

4 klasy szko∏y powszechnej, ale nie

przeszkodzi∏o jej kilkakrotnie prze-

czytaç: Pana Tadeusza, Ch∏opów,

Wojny i Pokój, Tr´dowatej, czy te˝

pisaç listy do gazet, na które zresz-

tà otrzymywa∏a odpowiedzi. 

Za mà˝ wysz∏a w 1933 roku

za „Piotra Kawalera”, czyli za Pio-

tra Wróbla, mieszkaƒca gminy Nie-

por´t przy ulicy Dworcowej, gdzie

Marcjanna mieszka∏a do ostatniej go-

dziny. Z tego zwiàzku przed wojnà

i po wojnie urodzi∏o si´ pi´cioro

dzieci – Wies∏aw, Stanis∏aw, Euge-

niusz, Andrzej i Krystyna. Wojn´

sp´dzi∏a w Niepor´cie i na zes∏aniu,

tu∏ajàc si´ z dzieçmi i skromnym do-

bytkiem po Mariewie i okolicach

– wsz´dzie wzbudzajàc sympati´

i poszanowanie, co ludzie odwzajem-

niali w niesionej jej pomocy i do-

brych uczynkach. Wczesnà wiosnà,

przekraczajàc skutà lodem Wis∏´,

wraz z dzieçmi wróci∏a do gruzowi-

ska – pozosta∏oÊci po okrutnej woj-

nie.

Marcjanna przez ca∏e lata praco-

wa∏a w polu, oporzàdza∏a inwentarz

˝ywy gospodarstwa wiejskiego, za-

rzàdza∏a domem, powozi∏a koniem,

jeêdzi∏a na rowerze, chodzi∏a piecho-

tà – bez ustanku prowadzi∏a czynne

˝ycie, pracujàc w ka˝dych warun-

kach. Od najm∏odszych lat, a˝ po s´-

dziwy wiek, uwielbia∏a taƒczyç,

a robi∏a to znakomicie i cz´sto part-

nerzy porywali jà na dechy do sza-

lonego oberka. Kocha∏a Êpiew i zna-

∏a niezliczonà iloÊç przyÊpiewek, któ-

re z ch´cià wykonywa∏a na weselach,

wiejskich zabawach czy festynach. 

Ca∏e ̋ ycie w zdrowiu. Umar∏a naj-

pi´kniej jak to mo˝liwe – we w∏a-

snym pokoju, ze staroÊci, spokojnie

wróci∏a do Pana Boga. W dzisiej-

szych czasach, gdzie umiera si´

na choroby, to tak rzadko spotyka-

ne. W szpitalach by∏a niecz´stym go-

Êciem, ale zawsze z pasjà i estymà

wypowiada∏a si´ o doktorach, leka-

rzach, a g∏ównie o panu Olczyku,

który by∏ uosobieniem niemal

wszechwiedzy i antidotum na wszyst-

ko.

Marcjanna Maƒk spokrewniona

jest z 29 osobami z rodu Maƒków

i Wróblów. Na Êwiat wyda∏a pi´cio-

ro dzieci, które to dzieci majà swo-

je dzieci, a te dzieci swoje dzieci

– s∏owem bezpoÊrednio i poÊrednio,

dzi´ki niej, na Êwiecie pojawi∏o

si´ 13 osób. Wypada teraz te˝ przy-

pomnieç jej rodzonego brata – Fran-

ciszka Maƒka – to w∏aÊnie on ukry-

wa∏ w swoim gospodarstwie Francu-

za, którego losy opisane sà w ksià˝ce

pt. „Uciekinier”, którà zresztà Bab-

cia nie tak dawno jeszcze czyta∏a. 

Do koƒca ˝ycia nuci∏a, Êpiewa∏a,

deklamowa∏a – przypomina∏a sobie

niewiarygodnà iloÊç wierszy, piose-

nek, porzekade∏. 

� Fragment „Listu refleksyjno-

-wspomnieniowego wnuczka 

Piotra w imieniu wszystkich

wnuczków i ca∏ej rodziny”, 

odczytanego podczas mszy 

po˝egnalnej przez wnuczka Jana

9 sierpnia Panià Marcjann´ po˝egna-

li liczne przybyli znajomi, sàsiedzi

i Rodzina. Wszyscy zgodnie twier-

dzili, ̋ e wraz z jej Êmiercià skoƒczy-

∏a si´ pewna epoka – „Wraz z za-

mkni´ciem Twoich oczu, nasz Êwiat

si´ zmieni∏ bardzo, skoƒczy∏a si´

epoka „dawnego”. Kto teraz w chu-

Êcie pójdzie do koÊcio∏a i pop∏acze

si´ ze wzruszenia, gdy ksiàdz w r´-

k´ poca∏uje? Dawne to i zabawne

mo˝e, ale jednak bardzo prawdziwe

i przemijajàce… Kto uwierzy, ˝e

„konie zaprz´gni´te, mo˝na jechaç

na zabaw´”? 

Po skoƒczonej Eucharystii w ko-

Êciele parafialnym w Niepor´cie

Rodzina i wszyscy zgromadzeni

wierni odprowadzili w dostojnym or-

szaku doczesne szczàtki Marcjanny

Wróbel na miejsce wiecznego spo-

czynku, do rodzinnego grobowca.

Konduktowi towarzyszy∏a orkiestra

d´ta, która na sam koniec ceremonii

pogrzebowej zagra∏a ulubionà pieÊƒ

Pani Marcjanny – „Panià WiÊniew-

skà”, w stosownej aran˝acji.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

Pro Memoria
Wspomnienie o Pani Marcjannie Wróbel



Gminny OÊrodek Kultury 
w Niepor´cie
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie,

wspólnie ze sponsorem Gaz System S.A.,

przygotowa∏ dla dzieci bardzo atrakcyjne pro-

pozycje na sp´dzenie wakacyjnych dni. 

Codziennie dziej´ si´ coÊ ciekawego – spo-

tkanie ze Stra˝nikami Gminnymi, warsztaty

artystyczne, rejs kutrem po Jeziorze Zegrzyƒ-

skim, poznawanie Biblioteki, pokaz chemicz-

nych „cudów”, spotkanie indiaƒskich wiosek,

p∏ywanie w Aqua Parku w Jachrance, spacer

historyczny po Niepor´cie z przewodnikiem,

powietrzne trasy w Parku Linowym Radocha,

wycieczka do twierdzy Modlin – to przyk∏a-

dy tylko niektórych wspólnych zabaw. Wa-

kacyjne spotkania zakoƒczy∏a Olimpiada

sPort Dzieciom w Porcie w Niepor´cie.

� I.Jacyna

Filia GOK w Beniaminowie 
Od 4 do 22 lipca w filii GOK w Beniamino-

wie trwa∏a „Akcja Lato 2016”. By∏o bardzo

intensywnie i pracowicie, poczàwszy

od warsztatów artystycznych, przyrodni-

czych po zabawy ruchowe, nietypowà ZUM-

B¢ oraz integracje z dzieçmi z filii GOK

w Wólce Radzymiƒskiej?. Nie zabrak∏o rów-

nie˝ wyjazdów: kr´gle, kino, zoo, WOPR

w Nowym Dworze Mazowieckim, spotkanie

w 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Do-

wództwa Generalnego Rodzajów Si∏ Zbroj-

nych w Bia∏obrzegach gdzie dzieciaki zdoby-

∏y wzorowe przeszkolenie i niezapomnianà

przygod´ i na koniec wspólna noc w OÊrod-

ku, która jak co roku by∏a najbardziej wycze-

kiwana. Dzi´kuj´ dzieciakom za wspólnie

sp´dzony czas i wspania∏à zabaw´. 

� Kierownik filii 

Mariola Pietrucha

Filia GOK w Zegrzu 
Południowym
Kolejne dni Akcji Lato w Zegrzu Po∏udnio-

wym up∏ywajà bardzo szybko, a to dlatego,

˝e nie ma czasu na nud´. Zacz´liÊmy od spo-

tkania ze Stra˝à Gminà, zrobiliÊmy magnesy

na lodówk´, akwaria z rybkami i pomalowa-

liÊmy T-shirty. OdwiedziliÊmy Mi´dzyszkol-

ny OÊrodek Sportowy w Zegrzu Po∏udnio-

wym, byliÊmy w kinie oraz wzi´liÊmy udzia∏

w warsztatach, na których dowiedzieliÊmy si´

czym jest japoƒska sztuka teatru obrazkowe-

go KAMISHIBAI. P∏ywaliÊmy w Aquapar-

ku w Jachrance, pokonywaliÊmy przeszkody

w Parku Linowym Radocha i zwiedziliÊmy

twierdz´ Modlin. ZakoƒczyliÊmy wakacyjne

spotkania sportowà rywalizacjà w Porcie

w Niepor´cie.

� A.Kawka
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Akcja Lato 2016
czyli jak najmłodsi sp´dzajà
wakacje w gminie Niepor´t

Filia GOK 
w Zegrzu 

Po∏udniowym

Filia GOK 
w Zegrzu 

Po∏udniowym

GOK w Niepor´cie

Filia GOK w Beniaminowie 

Filia GOK w Beniaminowie 



19 sierpnia 2016 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE WWYYDDAARRZZEENNIIAA 5

Pomnik 28 pułku Strzelców Kaniowskich 92 lata tradycji

� Zdj´cia ze zbiorów Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego przygotowa∏ Prezes Stowarzyszenia Konrad Szostek

14 sierpnia 1924 roku – uroczystoÊç ods∏oni´cia pomnika,
fot. Sergiusz Wolski, tygodnik Âwiat

Grupa osób pod pomnikiem, lata 30 Gminne uroczystoÊci pod pomnikiem, koniec lat 80

Gminne
obchody

96 rocznicy
Bitwy

Warszawskiej

Wprowadzenie pocztu sztandarowego 9 Batalionu Dowodzenia

Z∏o˝enie kwiatów przy pomniku Legionistów

Z∏o˝enie kwiatów
na grobie Nieznanego
˚o∏nierza

Koncert chóru Echo Niepor´tu

Salwa honorowa 
podczas Apelu Pami´ci

Koncert chóru M∏odzie˝ 50+

Z∏o˝enie kwiatów 
pod D´bem WolnoÊci

Apel Pami´ci Kwiaty sk∏ada delegacja samorzàdowa gminy Niepor´t

Kwiaty sk∏ada reprezentacja 9 Batalionu Dowodzenia
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Linia kolejowa na odcinku Wieliszew-Tłuszcz

Fotografia z uroczystoÊci otwarcia linii kolejowej Wieliszew-T∏uszcz wykonana
na stacji w T∏uszczu. Widoczni m.in.: minister komunikacji Juliusz Ulrych 
(1. z prawej na pierwszym planie), gen. Edward Âmig∏y-Rydz (w Êrodku
na pierwszym planie), minister opieki spo∏ecznej Marian Zyndram KoÊcia∏kowsk
(2. z lewej), adiutant gen. Edwarda Âmig∏ego-Rydza rotmistrz Edward
Maƒkowski (na prawo za ministrem KoÊcia∏kowskim, salutuje), gen. Józef
Kordian Zamorski (1. z lewej, salutuje). W tle udekorowany flagami i god∏em
paƒstwowym parowóz Os 24. êród∏o: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

22 sierpnia 1936 roku uroczyÊcie
otwarta zosta∏a linia kolejowa
na odcinku Wieliszew-T∏uszcz.
Jej elektryfikacja zosta∏a zakoƒ-

czona 27 maja 1972 roku. Obecnie

na tym odcinku znajduje si´ 6 sta-

cji pasa˝erskich: Wieliszew, Niepo-

r´t, Dàbkowizna, Radzymin, Kru-

sze, T∏uszcz. Linià odbywa sie ruch

osobowy ma∏ymi szynobusami spa-

linowymi relacji Sierpc-T∏uszcz

i T∏uszcz-Sierpc przez Warszaw´

Gdaƒskà. Trasa jest równie˝ objaz-

dem dla pociàgów pasa˝erskich

do i z Bia∏egostoku. Pr´dkoÊç szla-

kowa linii wynosi 100 km/h. 

Konrad Szostek  

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne Stacja kolejowa w Niepor´cie. Lata szeÊçdziesiàte. èród∏o Hydroprojekt sp. z o. o

KALENDARZ HISTORYCZNY WWRRZZEESSIIEE¡¡
1wrzeÊnia 1015 r. – Bitwa pod Budziszynem, kl´sk´ Marchii

niemieckiej zadaje Bolesław Chrobry. 
27 wrzeÊnia 1331r. – Bitwa pod Płowcami za panowania

Władysława I Łokietka choç
nierozstrzygni´ta, znacznie podniosła
morale polskich rycerzy, walczàcych
z Krzy˝akami.

13 wrzeÊnia 1431r. – Bitwa pod Dàbkami. Krzy˝acy zostajà
pokonani przez polskich chłopów. 

18 wrzeÊnia 1454 r. – Bitwa pod Chojnicami z Krzy˝akami.
Polacy ponieÊli kl´sk´.

8 wrzeÊnia 1487 r. – Polacy pod wodzà królewicza Jana
Olbrachta (1459-1501) pokonujà Turków
pod Kopystrzyniem.

8 wrzeÊnia 1514 r. – Wojska litewsko-polskie pod hetmanem
Konstantym Ostrogskim zwyci´˝ajà
pod Orszà armi´ moskiewskà. 

2 wrzeÊnia 1621 r. – Zwyci´ska armia Jana Karola Chodkiewicza
(1560-1621) zwyci´˝a Turków
pod Chocimiem. 

12 wrzeÊnia 1683 r. – Odsiecz wiedeƒska, ostatnie wspaniałe
zwyci´stwo przed rozbiorami. Król
Jan III Sobieski (1629-1696) ratuje Europ´
przed zalewem muzułmaƒskim.

1 wrzeÊnia 1939 r. – Niemcy napadły na Polsk´
– poczàtek II wojny Êwiatowej.

� oprac. W.B∏awdziewicz

NIEPOR¢CKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE ZAPRASZA NA

WYCIECZK¢ ROWEROWÑ

„SZLAKIEM HISTORII”
START 3 wrzeÊnia o godz.  10.00 
z  P lacu WolnoÊci  w Niepor´cie

• DYSTANS: OKOŁO 15 KM
• w programie zwiedzanie wystawy historycznej 

w GOK Niepor´t
• wycieczka z przewodnikiem
• uczestnictwo jest bezpłatne
• osoby do lat 18 z pisemnà zgodà rodziców

wi´cej informacji na:
www.facebook.com/nieporeckie.stowarzyszenie.historyczne

Wycieczka realizowana jest w ramach programu 
Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego pn.: „HISTORIA WARTA POZNANIA. TWOJA MAŁA OJCZYZNA”.
Projekt dofinansowany ze Êrodków „Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”,
realizowanego przez Fundacj´ Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WWEE  WWRRZZEEÂÂNNIIUU 2016 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

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



CMENTARZE…
Cmentarze b´dàce miejscem spoczynku dla

osadników, sà niekiedy ostatnim przyk∏adem ich

bytnoÊci w danej wsi. Dla osoby poznajàcej swo-

jà okolic´ niezwykle wa˝ne jest zapoznanie si´

z miejscami dajàcymi, ˝ywe Êwiadectwo o jej

przesz∏oÊci. Konieczne jest zachowanie pami´-

ci o osadnikach którzy mieszkali tu ponad 100

lat.

Stan zachowania nekropolii w Gminie Niepo-

r´t jest zró˝nicowany, ale w wi´kszoÊci z∏y.

Ich teren jest w znacznej mierze zakrzaczony

i zaroÊni´ty samosiejkami drzew. Zdarza si´ rów-

nie˝, ̋ e zalegajà tu Êmieci. Pozosta∏oÊci nagrob-

ków lub tumby grobowe poroÊni´te sà mchami

lub pokryte Êció∏kà. Destrukcyjny wp∏yw na na-

grobki ma wilgoç utrzymywana przez mchy,

krzewy oraz deszcz, który z ka˝dym rokiem za-

ciera litery zw∏aszcza na wykonanych z lastry-

ko i betonu pomnikach, powodujàc bezpowrot-

nà utrat´ to˝samoÊci pochowanej osoby. Bujna,

dzika roÊlinnoÊç i zalegajàce odpady utrudniajà,

a w du˝ej mierze uniemo˝liwiajà dotarcie do na-

grobków oraz prawid∏owy odbiór zabytku.

Cmentarz w Aleksandrowie, 
ul. Małoł´cka
Pozosta∏y tu ju˝ tylko nieliczne pamiàtki. By∏ on

przez lata dewastowany i u˝ywane jako dzikie

wysypisko Êmieci. Na cmentarzu tym chowani

byli mieszkaƒcy Izabelina i Aleksandrowa.

Cmentarz jest mocno zaroÊni´ty przez samosiej-

ki akacji oraz zaÊmiecony. Nekropolia znajduje

si´ na lekkim, prawdopodobnie sztucznym

wzniesieniu. Do niedawna znajdowa∏ si´ tam ku-

ty metalowy krzy˝ osadzony na granitowej pod-

stawie. Niestety pod koniec 2015 roku pad∏ ∏upem

hieny cmentarnej. Zosta∏ odpi∏owany i prawdo-

podobnie sprzedany na z∏om. Jedynymi pozosta-

∏oÊciami Êwiadczàcymi o tym, ̋ e jest tam cmen-

tarz jest ocala∏a podstawa granitowa od krzy˝a

oraz bardzo s∏abo widoczne nasypy grobów ziem-

nych. Kilka dni temu Autor niniejszego artyku-

∏u dotar∏ do tzw. Karty Cmentarza sporzàdzo-

nej 30 kwietnia 1995 r., a przechowywanej

w Urz´dzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

Wynika z niej, ˝e na wy˝ej wymienionym me-

talowym krzy˝u znajdowa∏a si´ jeszcze tablica

w kszta∏cie du˝ego serca ̋ eliwnego z wypuk∏ym

napisem gotyckim. Niestety musia∏a paÊç ∏upem

z∏odziei co najmniej 10 lat temu.

Cmentarz mieÊci si´ przy ul. Ma∏o∏´ckiej, nie-

opodal skrzy˝owania z ul. Izabeliƒskà, po lewej

stronie jadàc w kierunku Niepor´tu. Dok∏adnie

naprzeciwko wylotu ul. Jesionowej.

Cmentarz w Michałowie-Grabinie,
ul. Kwiatowa
Nekropolia w tej miejscowoÊci jest wg Autora

najlepiej zachowanà w ca∏ym powiecie legionow-

skim, dlatego nale˝y poÊwi´ciç jej szczególnie

du˝o uwagi.

Cmentarz zosta∏ za∏o˝ony dla zmar∏ych osad-

ników z kolonii Micha∏ów i Szamocin. Wed∏ug

wspomnieƒ mieszkaƒców pochówki prowadzo-

ne by∏y w g∏´bi dzia∏ki, na jej poczàtku znajdo-

wa∏a si´ wozownia. Zdaje si´ to potwierdzaç

ukszta∏towanie terenu oraz materialne pozosta-

∏oÊci w postaci pomników. Teren jest poczàtko-

wo p∏aski (wozownia?), w dalszej cz´Êci nato-

miast zauwa˝yç mo˝na wyraêne podniesienie.

Tam te˝ zachowa∏y si´ nagrobki. Teren cmen-

tarza jest zadbany choç przyroda dotkliwie wal-

czy z osobami porzàdkujàcymi to miejsce. Przez

Êrodek nekropolii, od ul. Kwiatowej a˝ do sa-

mego koƒca gdzie teren znów wyraênie si´ ob-

ni˝a, przebiega szeroka alejka umo˝liwiajàca

wejÊcie na teren pochówków. Od niej poprowa-

dzone zosta∏y dojÊcia do poszczególnych nagrob-

ków, jednak wi´kszoÊç z nich znajduje si´

przy alei g∏ównej. Cmentarz nie posiada ogro-

dzenia i bramy ani ˝adnych Êladów po nich.

Przy wejÊciu od strony ul. Konwaliowej, umiesz-

czona jest tablica informujàca o historii osadni-

ków i cmentarza.

Nie wyst´puje tu drzewostan historyczny jed-

nak znajdujàca si´ tu roÊlinnoÊç mo˝e byç koja-

rzona ze zwyczajami sepulkralnymi. Dominan-

t´ stanowi robinia akacjowa. Wyst´puje te˝ kil-

ka kasztanowców oraz zdzicza∏y bez lilak.

Dalszà cz´Êç cmentarza porasta konwalia majo-

wa. Cmentarz nie jest zaÊmiecony.

Znajduje si´ tu ok. dwudziestu nagrobków lub

pojedynczych tumb. Pomniki wykonane sà

g∏ównie z betonu. Innymi materia∏ami sà tu pia-

skowiec (6 pomników) oraz lastryko (2 pomni-

ki). Typy nagrobków tu wyst´pujàce to przede

wszystkim pojedyncze tumby betonowe z p∏ytà

inskrypcyjnà lub bez, nagrobki segmentowe, stel-

le oraz kolumna w kszta∏cie pnia drzewa z roz-

wini´tym zwojem. Na 10 nagrobkach zachowa-

∏y si´ napisy w j´zyku niemieckim, a na 3 w j´-

zyku polskim. Nazwiska wyst´pujàce na inskryp-

cjach to: Guhl, Kaufman, Kebber, Szuster, Do-

claw, Bartel, Blum, Mank, Rajncholc. Na szcze-

gólnà uwag´ zas∏uguje najstarszy pomnik. Jest

nim pochodzàcy prawdopodobnie z 1899 roku

nagrobek rodziny Blum, który zdaje si´ górowaç

nad nekropolià z uwagi na swoje znaczne roz-

miary. Ciekawym przyk∏adem koegzystencji

ludnoÊci polskiej z osadnikami jest pochodzàcy

z 1913 roku nagrobek Emilii z Czarnowskich

Kaufman. Jego inskrypcja brzmi nast´pujàco:

EMILIA Z CZARNOWSKICH

KAUFMAN

˚Y¸A LAT 22.M.9.D.15.

ZM.D.10 MARCA 1913 R.

STROSKANI RODZICE I MÑ˚

PO JEDYNEJ UKOCHANEJ  CÓRCE 

PROSZÑ DO BOGA 

O WESTCHNIENIE ZA JEJ DUSZ¢

Pierwszych zniszczeƒ dokona∏ tu front przesu-

wajàcy si´ przez te tereny we wrzeÊniu 1944 ro-

ku. Wtedy to dewastacji dokonali ˝o∏nierze ra-

dzieccy. Kolejne lata to rozbieranie nagrobków

a cele budowlane. Z informacji uzyskanych

od mieszkaƒców wynika, ˝e znaczna cz´Êç p∏yt

inskrypcyjnych zosta∏a u˝yta do utwardzenia ul.

Kwiatowej. Prawdopodobnie znajdujà si´ tam

do dzisiaj zalane warstwà asfaltu. W nast´pnych

latach miejsce ulega∏o kolejnym dewastacjom.

Zarówno ze strony osób pozyskujàcych kamieƒ

i z∏om (np. ∏aƒcuchy ˝eliwne), jak i ze strony

przyrody, która coraz g´Êciej otacza∏a poprzew-

racane nagrobki zatrzymujàc wilgoç. Warunki at-

mosferyczne powodowa∏y znaczne uszkodzenie

substancji zabytkowej. Nekropolia by∏a niedo-

st´pna i nieznana dla nap∏ywowych mieszkaƒ-

ców, zaÊmiecona. Na jej terenie kilkakrotnie wy-

bucha∏y po˝ary.

W 2012 roku odby∏y si´ tam pierwsze prace

zainicjowane przez Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne. Od tamtej pory trwa∏y regularnie za-

zwyczaj przed dniem Wszystkich Âwi´tych.

W miar´ up∏ywu czasu do pomocy uda∏o si´ za-

anga˝owaç harcerzy. Mieszkaƒcy zacz´li odkry-

waç nekropoli´. Wielu z nich otwarcie przyzna-

wa∏o, ˝e choç mieszka w Micha∏owie-Grabinie

od 20 lat, nie mia∏o poj´cia, ̋ e zaroÊla obok któ-

rych codziennie przechodzili, sà cmentarzem

z poczàtku XIX wieku. Kluczowym momentem

by∏o otrzymanie przez stowarzyszenie dotacji

od Urz´du Gminy Niepor´t. Pieniàdze pos∏u˝y-

∏y do wykonania tablicy informacyjnej, uporzàd-

kowania terenu oraz renowacji dwóch nagrobków

z piaskowca – Rodziny Blum oraz Emilii z Czar-

nowskich Kaufman.

Cmentarz zosta∏ „przywrócony pami´ci”

i na sta∏e wpisa∏ si´ w krajobraz kulturowy miej-

scowoÊci. Najlepszym dowodem na „oswojenie”

cmentarza osadników niemieckich przez miesz-

kaƒców by∏ ich czynny udzia∏ podczas prac po-

rzàdkowych. Podczas dnia Wszystkich Âwi´tych

i Âwi´ta Zmar∏ych na nekropolii p∏onà dziesiàt-

ki zniczy.

Cmentarz jest terenem zielonym znajdujàcym

si´ po prawej stronie ul. Kwiatowej (jadàc

od Warszawy), nieopodal przedszkola.

Ciàg dalszy w kolejnym numerze WieÊci Nie-

por´ckich

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Autor dzi´kuje czytelnikom za szeroki odzew

po publikacji pierwszej cz´Êci artyku∏u i prosi

o kontakt osoby posiadajàce informacje, wspo-

mnienia itp. dotyczàce powy˝szego tematu.

Tel. 515 405 238, mail: szostek.konrad@wp.pl
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*Autor okreÊla mianem
osadników ol´derskich ogół
osadnictwa trudniàcego si´
osuszaniem gruntów,
melioracjà oraz rolnictwem nie
zaÊ pochodzenie. Kolonie
znajdujàce si´ w Gminie
Niepor´t były tworzone
stosunkowo póêno i zasiedlane
były w wi´kszoÊci rodzinami
sprowadzanymi z Niemiec.
Szerzej o osadnikach
w cz´Êci I artykułu.

Micha∏ów-Grabina. Nagrobek Henryka Rajncholca z 1924 roku, fot. K. Szostek Micha∏ów-Grabina. Wybrane groby przy alei g∏ównej. Widok w kierunku ul. Kwiatowej, jesieƒ 2015r. fot. K. Szostek

Âladem osadników ol´derskich*:
Stanisławów I, Aleksandrów, Izabelin,
Józefów, Michałów-Grabina. Cz. II

Krzy˝ bez tablicy ok. 2006 roku.
fot. M. ¸opaciƒski

Krzy˝ na cmentarzu w Aleksandrowie
z zachowanà tablicà ˝eliwnà.1995 r.
èród∏o Urzàd Ochrony Zabytków w Warszawie.

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t 
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, tel. (22) 767 04 00

Redaktor naczelny: Beata Wilk 
Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.

ISSN 1897-1911


