
Gdy gminna flaga pow´drowa-

∏a na maszt przy dêwi´kach

niepor´ckiego hymnu, rozpo-

cz´∏a si´ msza Êwi´ta polowa, któ-

rà poprowadzi∏ ksiàdz proboszcz

Tomasz Osiadacz. Na d∏ugim stole

przed scenà stan´∏y barwne do˝yn-

kowe kompozycje, przygotowane

przez so∏ectwa. Ich gospodarze

i przedstawiciele uroczyÊcie przeka-

zali je ksi´dzu proboszczowi, dzi´-

kujàc za tegoroczne plony oraz da-

ry lasów i ∏àk. Wa˝nym przes∏aniem

p∏ynàcym ze Êwiàtecznego kazania

by∏a pochwa∏a i zach´ta do podej-

mowania dzia∏aƒ, realizowanych

dla wspólnego dobra. Opraw´ arty-

stycznà mszy Êwi´tej zapewni∏a

Schola Otwartych Serc, czyli dwie

grupy rozÊpiewanych uczniów ze

szko∏y w Izabelinie.

Po zakoƒczeniu liturgii nastàpi-

∏o uroczyste rozpalenie do˝ynko-

wego ogniska, w którym udzia∏

wzi´li: Wójt Maciej Mazur, Staro-

sta Robert Wróbel, Zast´pca Wój-

ta Alicja Soko∏owska, Przewodni-

czàcy Rady Eugeniusz Woênia-

kowski i ksiàdz proboszcz Tomasz

Osiadacz. Przy ognisku czeka∏y

worki z ziemniakami, najwi´kszy

pieczony przysmak Êwi´ta. 

Chwil´ póêniej syreny samo-

chodów stra˝ackich zapowiedzia∏y

pokazy, podczas których pop∏yn´-

∏o du˝o wody i piany gaÊniczej,

a stra˝acy uwijali si´ w trakcie za-

inscenizowanej akcji ratunkowej.

Pierwszy na scenie wystàpi∏ chór

„Echo Niepor´tu”, po nim zapre-

zentowa∏a si´ Schola Otwartych

Serc, zespo∏y z Filii GOK: Dubi-Du

i Dubi-Du Mini z Beniaminowa,

Bajlando i Bajlando-Mini z Wólki

Radzymiƒskiej, Studio Piosenki

Kàcik i Âpiewajàce Brzdàce z Kà-

tów W´gierskich, Wiktoria Dut-

kowska z Zegrza Po∏udniowego,

Piena Voce oraz Teatr Obrz´dowy

z programem „Sobótka” z Niepo-

r´tu.

Tradycyjnie og∏oszone zosta∏y

wyniki gminnego Konkursu na naj-

∏adniejszy ogród, a laureaci odebra-

li nagrody w postaci sprz´tu ogrod-

niczego. Silna grupa na scenie Go-

towa∏a z Maciejem, tym razem

doskona∏à zalewajk´. Dzi´ki spraw-

nemu podzia∏owi pracy, wszystkie

sk∏adniki zosta∏y szybko posieka-

ne i doprawione, i ju˝ po chwili

do skosztowania zupy ustawi∏a si´

d∏uga kolejka ch´tnych. Poznali-

Êmy te˝ Królowà i Króla Ziemnia-

ka, wy∏onionych w konkursowej

rywalizacji. Panowie na czas wbi-

jali gwóêdê w pieniek, co nie jest

∏atwe, gdy trzeba te˝ biegaç wokó∏

pieƒka; panie natomiast stara∏y si´

ubiç Êmietan´ na mas∏o, co te˝ pro-

ste nie jest dla kogoÊ, kto zwykle

przynosi je ze sklepu. Pomimo tych

trudnoÊci koronacja odby∏a si´ bez

przeszkód, w asyÊcie wójta Macie-

ja Mazura i ksi´dza Tomasza Osia-

dacza.

Przez ca∏y dzieƒ wyst´pom ar-

tystycznym towarzyszy∏y dodat-

kowe atrakcje. Najwi´ksza czeka-

∏a w stoisku so∏tysów, którzy

przygotowali fantastyczny pocz´-

stunek. Kanapki ze smalcem two-

rzy∏y wysokie piramidy, swojskie

w´dliny pachnia∏y wspaniale,

a ciasta kusi∏y samym wyglàdem.

Równie˝ Rancho Bena tradycyjnie

zaprosi∏o na pyszne placki ziem-

niaczane. W gminnym stoisku

promocyjnym czeka∏y konkursy

ekologiczne i wiedzy o gminie,

kolorowanki dla dzieci i materia-

∏y informacyjne, a maskotka Bóbr

cz´stowa∏ cukierkami i rozdawa∏

balony. Natomiast w strefie zabaw

na dzieci czeka∏y dmuchane zje˝-

d˝alnie, banji i urzàdzenia do ro-

bienia wielkich baniek mydla-

nych.

Gdy przysz∏a pora na wieczorne

taƒce, najpierw zaprosi∏ na nie DJ

LIGT, a nast´pnie zespó∏ DEJW.

Zabawa by∏a doskona∏a, to by∏

prawdziwy pokaz dyskotekowych

umiej´tnoÊci. 

Serdecznie dzi´kujemy za przy-

gotowanie atrakcyjnego dnia

Radom So∏eckim Stanis∏awowa

Pierwszego, Rembelszczyzny,

Aleksandrowa i Izabelina, pracow-

nikom Gminnego OÊrodka Kultu-

ry oraz wszystkim mieszkaƒcom,

którzy w∏àczyli si´ w przygotowa-

nie do˝ynek i którzy Êwi´towali

wspólnie ten dzieƒ.

Sponsorami Êwi´ta by∏y firmy:

Rancho Bena, Jurek Rembelski

– firma Event Impression, DJ Light,

którym serdecznie dzi´kujemy.

� Beata Wilk

fotorelacja na str. 5
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KUP DZIAŁK¢! Wielka atrakcja 
– tylko teraz, tylko w tym roku! str. 3

INWENTARYZACJA składników
majàtkowych gminy str. 3

ZAPROSZENIE 
na I Bieg NiepodległoÊci str. 8

Pi´kna słoneczna pogoda z rekordowo wysokà temperaturà zapewniła tegorocznemu „Âwi´tu Ziemniaka”
wspaniałà opraw´ i sprawiła, ˝e mieszkaƒcy i turyÊci bawili si´ w Stanisławowie Pierwszym do póênego wieczoru.

Gminne Êwi´to plonów

Na osiedlach mieszkaniowych stosuje si´ znak drogowy D-40 „strefa zamieszkania”, który reguluje szczególne zasady
ruchu drogowego, obowiàzujàce na danym terenie. Przypominamy, co oznacza ten znak, zwłaszcza w kontekÊcie
parkowania pojazdów.

UWAGA na znak „strefa zamieszkania”!
Znak D-40 „strefa zamieszkania”

stosuje si´ w celu oznakowania

ustalonej trefy zamieszkania, w któ-

rej obowiàzujà szczególne zasady

ruchu drogowego.

Znak umieszcza si´ na poczàtku

strefy zamieszkania na wszystkich

drogach doprowadzajàcych do niej

ruch. Strefy te ustalane sà w obsza-

rach zabudowanych na ulicach,

równie˝ pojedynczych, na których

w zasadzie odbywa si´ tylko ruch

docelowy, przede wszystkim

w osiedlach mieszkaniowych. 

CCoo  oozznnaacczzaa  zznnaakk??
Przede wszystkim oznacza on, ˝e

piesi majà pierwszeƒstwo przed po-

jazdami. Kierowców obowiàzuje

ograniczenie pr´dkoÊci do 20 kilo-

metrów na godzin´, a parkowaç

mogà tylko w miejscach do tego

wyznaczonych. Zw∏aszcza ten

ostatni obowiàzek jest cz´sto lek-

cewa˝ony i pojazdy spotkaç mo˝-

na zaparkowane w miejscach nie-

dozwolonych np. na chodnikach.

Równie wa˝ne jest za-

chowanie ograniczenia

pr´dkoÊci, dla zacho-

wania bezpieczeƒstwa

pieszych.

Przypominamy kierowcom o ko-

niecznoÊci stosowania si´ do zasad,

zwiàzanych ze znakiem „strefa za-

mieszkania”. Niestosowanie si´

kierowców do znaku jest ∏amaniem

przepisów Prawa o ruchu drogo-

wym, za co grozi mandat karny. 

� B.Wilk

Msza Êwi´ta 
odprawiona 
przez ks. proboszcza
Tomasza Osiadacza

„Sobótka”
i Teatr Obrz´dowy



W tym roku mija dziesi´ç lat od mo-

mentu, gdy w listopadzie 2006 roku

na terenie gminy Niepor´t rozpocz´-

to, w ramach programu promowania

bezpiecznego usuwania odpadów

i materia∏ów zawierajàcych azbest,

odbiór tych odpadów z posesji. Pro-

blem dotyczy∏ g∏ównie pokryç dacho-

wych (eternitu) zdj´tych przez w∏a-

Êcicieli posesji i sk∏adowanych przez

wiele lat na dzia∏kach. W nast´pnych

latach rozpocz´to równie˝ finansowa-

nie demonta˝u materia∏ów zawiera-

jàcych azbest z dachów budynków.

Ponadto przeprowadzono inwentary-

zacj´ iloÊciowà materia∏ów zawiera-

jàcych azbest na terenie gminy.

Na poczàtku g∏ównym êród∏em fi-

nansowania by∏y Êrodki w∏asne gmi-

ny, pochodzàce równie˝ z Gminne-

go Funduszu Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej, a póêniej Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-

dowiska w Warszawie i Narodowe-

go Funduszu Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej. W ciàgu dzie-

si´ciu lat odebrano i przekazano

do utylizacji kilkaset ton niebezpiecz-

nych odpadów azbestowych. Podob-

nie jak w latach ubieg∏ych i w 2016

roku na zlecenie Gminy Niepor´t fir-

ma utylizacyjna Algader dokona∏a

odbioru z posesji odpadów i demon-

ta˝u materia∏ów zawierajàcych

azbest. Zebrane odpady trafià na sk∏a-

dowisko odpadów niebezpiecznych

ko∏o Konina. 

� Dariusz Wróbel
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Urzàd Stanu Cywilnego w Niepo-

r´cie serdecznie zaprasza wszystkie

pary ma∏˝eƒskie z terenu Gminy

Niepor´t obchodzàce w 2017 roku

Jubileusz 50-lecia i wi´cej po˝ycia

ma∏˝eƒskiego, zainteresowane

otrzymaniem „Medalu za D∏u-
goletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒ-
skie”, o osobiste zg∏aszanie si´ jed-

nego ze wspó∏ma∏˝onków lub cz∏on-

ka najbli˝szej rodziny do Urz´du

Stanu Cywilnego w Niepor´cie lub

telefonicznie pod nr 22 767 04 26,

w terminie do 30.11.2016 r. 

Celem zg∏oszenia si´ jest przygo-

towanie wniosku, który przes∏any

zostanie do Wojewody Mazowiec-

kiego. � M.Gajda, USC

Jubileusz Długoletniego Po˝ycia
Mał˝eƒskiego

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

S Z A N O W N I  P A C J E N C I
Centrum Medyczne Niepor´t Sp. z o.o. 

zaprasza na odp∏atne 
ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE – MASA˚E,
w ka˝dà Êrod´ miesiàca w godzinach 16.00–19.00

od dnia 02.11.2016 roku.

Zapisy prowadzi Rejestracja Centrum Medycznego Niepor´t Sp. z o.o.
tel. 22 767 57 20 lub 22 772 32 13.

Na placu WolnoÊci w Niepor´cie powstało kolejne Pole Nadziei,
b´dàce wyrazem pomocy dla OÊrodka Hospicjum Domowe
prowadzonego w Warszawie przez Zgromadzenie Ksi´˝y Marianów.

˚onkile dla Hospicjum
Domowego

Materiały i odpady zawierajàce azbest
tafià na składowisko

Konkurs na najładniejszy ogród przydomowy w 2016 roku rozstrzygni´ty!

WybraliÊmy najładniejszy ogród
W sierpniu 2016 roku komisja kon-

kursowa dokona∏a oceny 12 ogro-

dów przydomowych, zg∏oszonych

przez ich w∏aÊcicieli do udzia∏u

w tegorocznej XIV edycji gminne-

go konkursu na naj∏adniejszy ogród

przydomowy. Wr´czenie nagród

laureatom odby∏o si´ 2 paêdzierni-

ka podczas Âwi´ta Ziemniaka w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. Zwyci´zcy

i wyró˝nieni otrzymali nagrody

w postaci sprz´tu ogrodniczego,

który z pewnoÊcià b´dzie przydatny

do piel´gnacji ogrodów. Ka˝dy

z uczestników móg∏ w kilku s∏owach

opowiedzieç publicznoÊci, jak prze-

biega tworzenie i utrzymanie ogro-

du przydomowego. Na zakoƒczenie

wr´czenia nagród, Wójt Gminy Nie-

por´t S∏awomir Maciej Mazur oraz

Przewodniczàca Komisji Ochrony

Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Pu-

blicznego Anna GrzeÊkiewicz po-

dzi´kowali laureatom za udzia∏ w te-

gorocznej edycji i w∏o˝ony wysi∏ek

w utrzymanie ogrodów. To w∏aÊnie

dzi´ki pasji w∏aÊcicieli ogrodów

przydomowych gmina staje si´ pi´k-

niejsza, a otoczenie w którym ˝yje-

my bardziej uporzàdkowane i este-

tyczne. W tym roku komisja wska-

za∏a na pierwsze miejsca ogrody:

p. Dariusza Lerczaka w Kàtach W´-

gierskich i p. Eweliny Pszczo∏y

w Ryni, drugie miejsca: p. Blandy-

na Wacowska w Stanis∏awowie

Pierwszym, p. Iwona Arczewska

w Józefowie, trzecie miejsca: p. Cze-

s∏aw Pawlikowski w Stanis∏awowie

Pierwszym, p. Teresa Rusin w Kà-

tach W´gierskich, wyró˝nienia: p.

Jolanta Wacowska w Kàtach W´-

gierskich, p. Beata i p. Grzegorz

Wdowczyk w Józefowie, p. Barba-

ra Kwieciƒska w Aleksandrowie

za realizacj´ tradycyjnego ogrodu ro-

dzinnego, p. Jerzy Zielawski w Nie-

por´cie za pasj´ ogrodu z kaktusa-

mi, p. Gra˝yna i p. Wies∏aw Pilch

w Beniaminowie za ogród wielo-

funkcyjny oraz p. Agnieszka i p. Ce-

zary Duliƒscy w Aleksandrowie

za ogród ze wspania∏ymi trawnika-

mi. � Dariusz Wróbel

z ostatniej chwili...

Mieszkanki 
poszkodowane
w po˝arze domu
W po˝arze domu jednorodzinnego w Niepor´cie powa˝nie
poparzona została 12-letnia dziewczynka oraz jej babcia.
Po˝ar wybuch∏ w nocy 13 paê-

dziernika w budynku przy uli-

cy Jana Kazimierza. Dwie

mieszkanki, 12-letnia dziew-

czynka oraz jej babcia, zosta∏y

powa˝nie poparzone podczas

ucieczki z p∏onàcego domu.

Obydwie zosta∏y przewiezione

karetkami do szpitali. Z uzyska-

nych informacji wynika, ˝e

uczennic´ szóstej klasy szko∏y

w Niepor´cie umieszczono

w Szpitalu Dzieci´cym przy ul.

Niek∏aƒskiej w Warszawie. Jej

babcia znajduje si´ w szpitalu

na Bródnie, lecz najprawdopo-

dobniej zostanie przewiezio-

na helikopterem do Wschodnie-

go Centrum Leczenia Oparzeƒ

w Szpitalu Powiatowym

w ¸´cznej. 

Mama dziewczynki obj´ta

zosta∏a opiekà, zorganizowanà

przez Wójta Gminy oraz Gmin-

ny OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-

nej. Poszkodowanej rodzinie

udzielona zostanie wszechstron-

na pomoc. � BW

Nagrodzony 
ogród w Ryni

Nagrodzony ogród 
w Kàtach W´gierskich

„Pola Nadziei” to program stworzo-

ny przez Fundacj´ Marie Curie

Cancer Care z Edynburga w Wiel-

kiej Brytanii, pomagajàcà nieule-

czalnie chorym na raka. ̊ onkil, któ-

ry jest symbolem akcji, ju˝ w cza-

sach staro˝ytnych uosabia∏ nadziej´

na nowe ˝ycie, na odrodzenie. Sa-

ma akcja, zakrojona na szerokà ska-

l´, opierajàca si´ m.in. na wspó∏pra-

cy z samorzàdami, ma na celu zgro-

madzenie funduszy na pomoc dla

osób nieuleczalnie chorych.

OÊrodek Zgromadzenia Ksi´˝y Ma-

rianów na ul. Tykociƒskiej jest naj-

wi´kszy w Polsce. Rocznie udzie-

la pomocy ok. 1600 chorym. Bez

dodatkowych funduszy, zbieranych

podczas ró˝nych przedsi´wzi´ç,

jakim sà np. Pola Nadziei, dzia∏al-

noÊç hospicjum w takim wymiarze

nie by∏aby mo˝liwa. Pracownicy

urz´du i so∏tysi do∏àczyli do tego-

rocznej akcji, o której przypomnà

wiosnà ˝ó∏te kwiaty. 

� BW
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Ewidencja gruntów
i podatków
Informujemy, ˝e zgodnie z art. 22

ust.2 Prawa geodezyjnego i karto-

graficznego (Dz.U. z 2016 r.

poz. 1629) w∏aÊciciele nieruchomoÊci

zobowiàzani sà zg∏aszaç w∏aÊciwemu

staroÊcie zmiany danych obj´tych

ewidencjà gruntów i budynków, w ter-

minie 30 dni, liczàc od dnia powsta-

nia tych zmian. Obowiàzek ten nie do-

tyczy zmian danych obj´tych ewiden-

cjà gruntów i budynków,

wynikajàcych z aktów normatyw-

nych, prawomocnych orzeczeƒ sàdo-

wych, decyzji administracyjnych, ak-

tów notarialnych, materia∏ów zasobu,

wpisów w innych rejestrach publicz-

nych oraz dokumentacji architekto-

niczno-budowlanej przechowywanej

przez organy administracji architekto-

niczno-budowlanej.

Przypominamy, ˝e w przypadku

zmiany miejsca zamieszkania, w∏a-

Êciciele nieruchomoÊci zobowiàzani

sà do zg∏oszenia tego faktu w ewiden-

cji gruntów przy Starostwie Powia-

towym w Legionowie ul. gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego 11, 05-119
Legionowo. 

Zgodnie z przepisami ustawy Pra-

wo geodezyjne i kartograficzne,

zmiany te nale˝y zg∏osiç w termi-

nie 30 dni liczàc od dnia ich zaistnie-

nia. Oprócz wymienienia starych

i aktualnych danych, w∏aÊciwe jest

podanie równie˝ numeru dzia∏ki lub

numeru jednostki rejestrowej, której

jest si´ w∏aÊcicielem oraz okreÊlenie

jej po∏o˝enia (miejscowoÊç, gmina,

powiat). Do wniosku zaleca si´ do-

∏àczenie kserokopii dokumentu z ak-

tualnymi danymi osobowymi i adre-

sowymi.

To w∏aÊnie z ewidencji gruntów
i podatków, a nie ewidencji ludno-
Êci korzysta wi´kszoÊç instytucji
przy wysy∏aniu korespondencji.
Dlatego pomimo dokonania mel-

dunku w Urz´dzie Gminy cz´sto do-

stajecie Paƒstwo korespondencj´

na stare adresy. � A. Maliszewski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Aleksandrów, 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 Ra-
dy Gminy Niepor´t Nr
XLV/82/2013 z dnia 26 wrze-
Ênia 2013 r., zmienionej uchwałà
Nr XIII/97/2015 z dnia 21 paêdzier-
nika 2015 r., zawiadamiam o wy-
ło˝eniu do publicznego wglàdu
projektu „Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego

dla cz´Êci obszaru sołectwa Alek-
sandrów, w gminie Niepor´t”,
obejmujàcego obszar:
– od północy – od zachodniego

brzegu Kanału ˚eraƒskiego, pół-
nocnà granicà działki nr 196,
do drogi ul. Zwyci´stwa, wzdłu˝
jej wschodniej granicy, do drogi
ul. Królewskiej, wzdłu˝ jej północ-
nej granicy, do drogi ul. Polnej,
wzdłu˝ jej zachodniej i północnej
granicy do drogi ul. Małoł´ckiej,
wzdłu˝ północnej granicy działki

nr 947, wzdłu˝ północnej grani-
cy działki nr 136,

– od wschodu – wzdłu˝ zachod-
niej granicy działki nr 152/5,
wzdłu˝ Êrodka drogi ul. LeÊnej
do drogi ul. Małoł´ckiej, wzdłu˝
zachodniej granicy drogi ul. Ma-
łoł´ckiej do drogi ul. Izabeliƒskiej,

– od południa – wzdłu˝ Êrodka
drogi ul. Izabeliƒskiej do wschod-
niego brzegu Kanału ̊ eraƒskiego,

– od zachodu – wzdłu˝ zachodnie-
go brzegu Kanału ˚eraƒskiego,

wraz z prognozà oddziaływania
na Êrodowisko, w dniach
od 17.10.2016 r. do 17.11.2016
r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepo-
r´t Dział Zagospodarowania Prze-
strzennego (pok. nr 8) w godzinach
od 900 do 1500, w dniach pracy
Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi
w projekcie planu miejscowego
rozwiàzaniami odb´dzie si´
w dniu 07.11.2016 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 przy-
j´te w projekcie planu miejscowe-
go, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi na-
le˝y składaç na piÊmie do Wójta
Gminy Niepor´t, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz ozna-
czenia nieruchomoÊci, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 02.12.2016 r.

OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa
Aleksandrów, w gminie Niepor´t”

KUP DZIA¸K¢! 
Wielka atrakcja – tylko teraz, tylko w tym roku!  

NieruchomoÊç poło˝ona jest w Izabelinie gmina Niepo-
r´t, przy ul. Szkolnej. NieruchomoÊç jest niezabudowa-
na i niezagospodarowana, poroÊni´ta w cz´Êci drzewa-
mi akacji. Działka poło˝ona jest w sàsiedztwie zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i pawilonu
handlowego – sklepu spo˝ywczego, który znajduje si´
u zbiegu ulic Szkolnej i Granicznej. Zarówno ul. Granicz-
na jak i Szkolna sà głównymi ulicami w miejscowoÊci,
posiadajà nawierzchni´ asfaltowà i chodniki z kostki be-
tonowej. BezpoÊredni dojazd do nieruchomoÊci zapew-
nia ulica Szkolna. Po drugiej stronie ul. Szkolnej naprze-
ciwko sprzedawanej nieruchomoÊci znajduje si´ szko-
ła podstawowa, oraz przedszkole terapeutyczne
a w niedalekiej odległoÊci przystanek autobusowy. Au-
tobusy komunikacji publicznej (ZTM) kursujà ul. Jana Ka-
zimierza poło˝onà w odległoÊci ok. 1,5 km. 
W bezpoÊrednim sàsiedztwie nieruchomoÊci – w utwar-
dzonej ulicy Szkolnej wyst´puje uzbrojenie w sieci in-
frastruktury technicznej: wodociàg, gaz, energia i te-
lefon.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Izabelin,
w gminie Niepor´t działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o sym-
bolu w planie 7MN/U. 
Przetarg odb´dzie si´ w dniu 25 paêdziernika 2016 r.
o godz.11.00 w pok. nr 23 w budynku Urz´du Gmi-

ny Niepor´t – II p., adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Nie-
por´t.
Cen´ wywoławczà nieruchomoÊci oraz wadium usta-
la si´ w wysokoÊci:
Cena wywoławcza brutto: 155 000 zł w tym 23% VAT
WysokoÊç wadium: 20 000 zł

Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y wnieÊç
w formie pieni´˝nej – z oznaczeniem nieruchomoÊci
(działki), której dotyczy – przelew lub wpłata – na ra-
chunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Ban-
ku Spółdzielczym w Legionowie o/ Niepor´t
Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki spo-
sób, aby najpóêniej w dniu 20 paêdziernika 2016 r. wa-
dium znajdowało si´ na rachunku bankowym Gminy
Niepor´t.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tabli-
cy ogłoszeƒ w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t, ad-
res: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, na stronie in-
ternetowej Gminy Niepor´t oraz w http://www.bip.nie-
poret.pl.
Szczegółowe warunki i informacje dotyczàce przetar-
gu mo˝na uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1,
05-126 Niepor´t, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12, e-ma-
il: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach pracy
Urz´du.

GGmmiinnaa  oobbnnii˝̋yy∏∏aa  cceenn´́  wwyywwoo∏∏aawwcczzàà  oo 110000 000000 zz∏∏  ii pprrzzeezznnaacczzyy∏∏aa
ddoo sspprrzzeeddaa˝̋yy  aattrraakkccyyjjnnàà  nniieerruucchhoommooÊÊçç  ppoo∏∏oo˝̋oonnàà  ww IIzzaabbeelliinniiee..

LLookkaall  ddoo  wwyynnaajj´́cciiaa  

Lokal u˝ytkowy nr 6 o pow. 190,2
m2 w pawilonie handlowym poło-
˝ony jest w Białobrzegach na Osie-
dlu Wojskowym nr 108 na działce
ew. nr 170/34. Dla lokalu Sàd Re-
jonowy w Legionowie, IV Wydział
Ksiàg Wieczystych prowadzi ksi´g´
wieczystà nr WA1L/00045098/3.
Lokal znajduje si´ na pierwszym
pi´trze w pawilonie handlowo-
-usługowym. Posiada 2 wejÊcia
– od frontu budynku, poprzez ze-
wn´trznà klatk´ schodowà oraz
od tylnej cz´Êci budynku po-
przez wewn´trzna klatk´ schodo-
wà. Lokal o łàcznej pow. 190,2 m2

składa si´ z 9 pomieszczeƒ, w tym
jedno du˝e pomieszczenie
o pow. 106,8 m2 Lokal wyposa˝o-
ny jest w instalacje wodno-kana-
lizacyjnà, elektrycznà i centralne-
go ogrzewania. 
Zgodnie z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomoÊç
poło˝ona jest na terenie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
o symbolu w planie 19MW.
Lokal poło˝ony jest na osiedlu
mieszkaniowym, pomi´dzy bu-
dynkami zabudowy wielorodzin-

nej, z tego wzgl´du dopuszcza si´
wykorzystanie lokalu na usługi
niekolidujàce z charakterem miej-
sca poło˝enia. 
Lokal wymaga remontu w celu
dostosowania do charakteru pro-
wadzonej działalnoÊci.
Minimalna wysokoÊç czynszu
dzier˝awy za cały przedmiot
dzier˝awy, ustalona jest na kwo-
t´ 16 zł/1m2 (słownie: szesnaÊcie
złotych) brutto miesi´cznie, w tym
podatek VAT 23%.
Warunkiem przystàpienia do prze-
targu jest:
1) wniesienie przez oferenta wa-

dium w pieniàdzu w wysoko-
Êci 2000 zł (dwa tysiàce złotych);

2) zło˝enie pisemnej oferty przetar-
gowej, 

Wadium w wysokoÊci 2000 zł na-
le˝y wnieÊç na rachunek bankowy
Gminy Niepor´t, Bank Spółdzielczy
w Legionowie o/Niepor´t
Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0
002, w takim terminie aby najpóê-
niej na trzy dni przed terminem
otwarcia ofert wpłyn´ło ono na wy-
˝ej wskazany rachunek bankowy
Organizatora przetargu.

Oferty nale˝y składaç w terminie
do dnia 3 listopada 2016 r.
do godz. 11.00 w Kancelarii Urz´-
du Gminy Niepor´t, pok. Nr 9, ad-
res: Plac WolnoÊci 1, 05 – 126 Nie-
por´t.
Pozostałe, nie okreÊlone w niniej-
szym wyciàgu z ogłoszenia warun-
ki przetargu, okreÊla „Regulamin
drugiego pisemnego przetargu nie-
ograniczonego na dzier˝aw´ loka-
lu u˝ytkowego nr 6 pow. 190,2 m ,
poło˝onego na Osiedlu Wojskowym
nr 108 w Białobrzegach gm. Niepo-
r´t, na okres do 3 lat”; udost´pnio-
ny oferentom w BiP Gminy Niepo-
r´t, a tak˝e w siedzibie Urz´du Gmi-
ny Niepor´t: na Tablicy ogłoszeƒ
Urz´du oraz w pok. Nr 7 (parter)
Urz´du Gminy Niepor´t.

Ponadto szczegółowe warunki i in-
formacje dotyczàce najmu mo˝na
uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospo-
darki NieruchomoÊciami Urz´du
Gminy Niepor´t Plac Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7,
telefon 22 767-04-12, e-mail:
b.bartkiewicz@nieporet.pl, w go-
dzinach pracy Urz´du.

Gmina przeznacza do wynaj´cia lokal w pawilonie 
handlowo-usługowym w Białobrzegach na Osiedlu Wojskowym.

Kontrola przyłàczy kanalizacyjnych
Kontrole majà na celu sprawdzenie

aktualnego stanu wyposa˝enia nieru-

chomoÊci w urzàdzenia do odbioru

Êcieków bytowych oraz realizacji

przez mieszkaƒców przy∏àczy kana-

lizacyjnych do wybudowanej przez

Gmin´ Niepor´t kanalizacji sanitar-

nej w wy˝ej wymienionych miejsco-

woÊciach. W toku kontroli sprawdza-

ne sà te˝ parametry techniczne posia-

danych urzàdzeƒ do odbioru Êcieków,

weryfikowana lokalizacja dzia∏ajà-

cych przydomowych oczyszczalni

Êcieków i wykonanych przy∏àczeƒ

kanalizacyjnych oraz zawartych

przez mieszkaƒców umów na odbiór

Êcieków z Gminnym Zak∏adem Ko-

munalnym w Niepor´cie. Ponadto

sprawdzany jest stopieƒ zaawanso-

wania realizacji bie˝àcych przy∏àczeƒ

kanalizacyjnych i wykonanej doku-

mentacji projektowej przy∏àczy. 

Dzia∏ania te przyczynià si´

do zwi´kszenia liczby wykonanych

przez mieszkaƒców przy∏àczy kana-

lizacyjnych i osiàgni´cia wymagane-

go efektu ekologicznego dla wybu-

dowanej kanalizacji sanitarnej w Wo-

li Aleksandra, Stanis∏awowie Drugim

i Józefowie. Przypominamy, ̋ e gmi-

na zobowiàzana jest do osiàgni´cia

efektu ekologicznego, na który sk∏a-

da si´ okreÊlona liczba wykonanych

przy∏àczy kanalizacyjnych. Brak

efektu ekologicznego b´dzie skutko-

wa∏ koniecznoÊcià zwrotu uzyskane-

go na inwestycj´ kanalizacyjnà dofi-

nansowania. � Dariusz Wróbel

We wrzeÊniu br. pracownicy Urz´du Gminy Niepor´t, Gminnego
Zakładu Komunalnego w Niepor´cie oraz stra˝nicy Stra˝y Gminnej
rozpocz´li kontrole nieruchomoÊci w Woli Aleksandra, Stanisławowie
Drugim i Józefowie, w zakresie realizacji obowiàzku wykonania
przyłàczy kanalizacyjnych przez właÊcicieli działek.

INWENTARYZACJA SK¸ADNIKÓW MAJÑTKOWYCH 

Inwentaryzacja odbywa si´ zgodnie

z zarzàdzeniem Wójta Gminy Nie-

por´t. Niektóre sk∏adniki majàtku

gminy, kolektory s∏oneczne i kom-

putery (pochodzàce z programu

„CYFROWE OKNO NA eÂWIAT”,

znajdujà si´ u mieszkaƒców.

W zwiàzku z tym, upowa˝nieni

cz∏onkowie komisji spisowej,

po wczeÊniejszy umówieniu wizyty,

dokonajà w domach spisu z natury. 

Z góry dzi´kujemy Paƒstwu

za umo˝liwienie pracownikom

Urz´du Gminy Niepor´t wykonania

obowiàzków s∏u˝bowych.

� BW

Informujemy, ˝e od dnia 25 paêdziernika 2016 roku przeprowadzana
b´dzie inwentaryzacja sk∏adników majàtkowych gminy, co oznacza
koniecznoÊç wizyty cz∏onków komisji spisowej u mieszkaƒców,
posiadajàcych np. kolektory s∏oneczne. 



Na chwil´ przenieÊliÊmy si´

w czasie do wydarzeƒ sprzed

72 lat. PatrzyliÊmy na dawne

zdj´cia, kroniki filmowe, na których

zarejestrowano obrazy tak obce nasze-

mu bezpiecznemu Êwiatu. Ow∏adn´∏y

nami groza i przera˝enie na widok sze-

rzàcej si´ zag∏ady. „Warszawo ma!

O Warszawo ma! Wcià˝ p∏acz´, gdy

Ciebie zobacz´, Warszawo, Warszawo

ma…” Zostanie nam w pami´ci prze-

s∏anie dzisiejszego apelu: „Sà warto-

Êci wa˝niejsze ni˝ ˝ycie – takie jak

wolnoÊç i honor! Wykorzystujmy mà-

drze czas wolnoÊci.” � SP Izabelin

Mimo deszczowej pogody na starcie

stawi∏o si´ blisko stu biegaczy w ró˝-

nym wieku – dzieci, rodziców, na-

uczycieli oraz mieszkaƒców Niepo-

r´tu. Nie zabrak∏o tak˝e dyrektor

szko∏y, pani Edyty KuÊ, która wystar-

towa∏a z numerem 99.

Zawodnicy mieli do pokonania dy-

stans 2300 m. Trasa przebiega∏a

wzd∏u˝ ul. Dworcowej od szko∏y

w stron´ stacji kolejowej, potem

Êcie˝kà nad Kana∏em ˚eraƒskim

do Gminnego OÊrodka Kultury

i przez boisko szkolne do mety

przy sali gimnastycznej.

Jako pierwszy zjawi∏ si´ na mecie

zawodnik z numerem startowym

1 – Miros∏aw Zieliƒski, który ju˝

przed startem zapowiedzia∏, ˝e nie

zamierza przybiec na ni˝szej pozy-

cji, ni˝ numer, który otrzyma∏. Nie

doÊç, ̋ e s∏owa dotrzyma∏, to jeszcze

pobi∏ w∏asny rekord trasy pokonujàc

jà w 8 minut i 36 sekund.

Drugi, tu˝ za Mirkiem, przybieg∏ stu-

dent wychowania fizycznego, który

w naszej szkole odbywa praktyki Piotr

Remisz. Trzecie miejsce w doskona∏ym

stylu zajà∏ uczeƒ klasy szóstej, Mate-

usz Astrachancew. Tu˝ za zwyci´zca-

mi finiszowali kolejni uczestnicy – mi-

mo zm´czenia, uÊmiechni´ci i zadowo-

leni z udzia∏u w biegu. 

Organizatorzy serdecznie dzi´ku-

jà Firmie KK-Pol za finansowe

wsparcie, Stra˝y Gminnej i harce-

rzom ZHR „Wilki” – za zabezpiecze-

nie trasy biegu, panu Tomaszowi Za-

lewskiemu za pomoc w organizacji

imprezy, a pani piel´gniarce Barba-

rze Szyperek za opiek´ medycznà

nad biegnàcymi. Mieszkaƒcom Gmi-

ny dzi´kujemy za kibicowanie.

� I.Kopka

To by∏y trzy dni wype∏nione muzy-

kà. Podczas swojego turnée chór

wystàpi∏ w Regionalnej Szkole

Turystycznej w Polanicy-Zdroju,

gdzie uÊwietni∏ jubileusz 20-lecia

powstania placówki. Za przyj´cie

zaproszenia i wyst´p podczas uro-

czystoÊci, zespó∏ otrzyma∏ serdecz-

ne podzi´kowania od spo∏ecznoÊci

szkolnej oraz rodziców uczniów.

W Polanicy odby∏y si´ jeszcze

dwa koncerty – w koÊciele Wnie-

bowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Pan-

ny oraz w Pijalni Wód. W Duszni-

kach M∏odzie˝ 50+ wystàpi∏a w te-

atrze, a w Làdku-Zdroju w uzdro-

wiskowej Pijalni. Wszystkie kon-

certy zawiera∏y du˝à dawk´ dobrej

energii i by∏y nagradzane d∏ugimi

brawami, a artyÊci wielokrotnie bi-

sowali. Ukoronowaniem wyjazdu

by∏a oprawa artystyczna mszy

Êwi´tej w klasztorze na Jasnej Gó-

rze, w której cz∏onkowie chóru

uczestniczyli w drodze powrotnej.

� B.Wilk
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Pierwszy Bieg Patrona
Szkoły – Bronisława Tokaja

Turnée zespołu Młodzie˝ 50+

8 paêdziernika odbył si´ Pierwszy Bieg Patrona Szkoły – Bronisława
Tokaja zorganizowany przez zespół nauczycieli realizujàcych w Szkole
Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie innowacj´ pedagogicznà
„Niezawodni na wodzie i làdzie”.

Na zakoƒczenie akcji „BohaterON. Włàcz histori´” uczniowie klasy IIb oraz VIa
pod opiekà Pani Joanny Sobeckiej ze szkoły w Izabelinie przygotowali apel,
upami´tniajàcy odwag´ i poÊwi´cenie Powstaƒców z 1944 roku. 

Powstanie Warszawskie
oczami uczniów

Przez trzy dni na poczàtku paêdziernika chór Młodzie˝ 50+ ze Stanisławowa
Drugiego koncertował w Kotlinie Kłodzkiej. Swój repertuar zespół
prezentował w Polanicy-Zdroju, Làdku-Zdroju i Dusznikach-Zdroju.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Izabelinie swà działalnoÊç zapoczàtkowało
Szkolne Koło Wolontariatu. Jego opiekunem została Pani Barbara Skrzypkiewicz – nauczyciel matematyki. 

Szkolne Koło Wolontariatu
15 wrzeÊnia odby∏o si´ pierwsze spo-

tkanie, na które zaproszono wszyst-

kich ch´tnych do pomocy uczniów,

ich rodziców, a tak˝e nauczycieli.

By∏a to okazja do tego, aby dowie-

dzieç si´, czym w∏aÊciwie jest wolon-

tariat oraz na czym b´dzie polegaç

dzia∏alnoÊç wolontariuszy. Na te py-

tania odpowiadali podczas warszta-

tów tematycznych – psycholog Ra-

fa∏ Kasperek i opiekun Ko∏a – Bar-

bara Skrzypkiewicz. 

Dzia∏ania Szkolnego Ko∏a Wolon-

tariatu b´dà obejmowa∏y zarówno

Êrodowisko szkolne, jak i pozaszkol-

ne. Plan zak∏ada pomoc w nauce s∏ab-

szym uczniom, zbieranie darów i fun-

duszy na okreÊlone cele, pomoc oso-

bom starszym, a tak˝e nawiàzanie

wspó∏pracy z ró˝nymi fundacjami

i stowarzyszeniami oraz aktywne

wspieranie m. in.: Przedszkola Reha-

bilitacyjnego dla niepe∏nosprawnych

dzieci w Izabelinie czy parafii koÊcio-

∏a w Stanis∏awowie Pierwszym. 

W chwili obecnej Szkolne Ko∏o

Wolontariatu liczy oko∏o 30 uczniów.

W dniu 5 grudnia, podczas obchodów

Mi´dzynarodowego Dnia Wolonta-

riusza, cz∏onkowie Szkolnego Ko∏a

Wolontariatu zostanà uroczyÊcie pa-

sowani na wolontariuszy i otrzyma-

jà pamiàtkowe koszulki.

Wszystkich ch´tnych, którzy

chcieliby do nas do∏àczyç, serdecz-

nie zapraszamy i prosimy o zg∏asza-

nie si´ do opiekuna Ko∏a – Pani Bar-

bary Skrzypkiewicz. 

� SP Izabelin
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Gminne
Êwi´to plonów

Koncert chóru „Echo 
Niepor´tu”

Rozpalenie do˝ynkowego ogniska

So∏tysi w swoim stoisku

Gotuj
z Maciejem

Schola Otartych Serc z Izabelina

Gminne stoisko promocyjne Pokazy stra˝y po˝arnej

Âpiewajàce Brzdàce z Kàtów W´gierskich

Zabawy plastyczne w gminnym
stoisku promocyjnym

Koronacja Króla
i Królowej
Ziemniaka

Pocz´stunek w stoisku so∏tysów

Dary do˝ynkowe
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  LLIISSTTOOPPAADDZZIIEE 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
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Cmentarz w Stanisławowie 
Pierwszym, ul. Konwaliowa
Jak ju˝ wspomnia∏em w cz´Êci I ar-

tyku∏u, we wsi Stanis∏awów miesz-

ka∏o najwi´cej kolonistów.

Nazwiska pojawiajàce si´ w ksi´-

gach metrykalnych oraz w innych

znanych autorowi dokumentach to

mi´dzy innymi: Ratz, Litke, Sonnen-

berg, Wej, Gahr, Kopp, Lentz, Mank,

Hinz, Lempke, Fisher, Wolf, Mor-

gernsthern, Szule. Jak wspomina

Stanis∏aw Szczur mieszkaniec Stani-

s∏awowa Pierwszego, osadnicy byli

doskonale zorganizowani i pracowi-

ci. W miejscowoÊci tej znajdowa∏y

si´ warsztaty kowalskie i ko∏odziej-

skie oraz murowana szko∏a, wybudo-

wana przez kolonist´ o nazwisku

Ratz, w której nauczycielami byli

i Niemcy i Polacy. Na jej parterze

znajdowa∏y si´ cztery klasy, a na pi´-

trze warsztat do nauki stolarki

i mieszkania dla nauczycieli. W pla-

cówce uczy∏y si´ równie˝ dzieci

z pobliskich kolonii: Micha∏owa-

-Grabiny i Józefowa. Pami´ta, ̋ e sie-

dzia∏ w ∏awce z kolegà nazwiskiem

Teise. W miejscowoÊci by∏ te˝ dom

modlitwy z du˝ymi ˝yrandolami.

Z innego êród∏a wiem, ˝e pogrzeby

odbywa∏y si´ z udzia∏em orkiestry.

Po tej du˝ej miejscowoÊci pozosta∏

jedynie bardzo mocno zdewastowa-

ny cmentarz przy ul. Konwaliowej.

Jego uk∏ad jest nieczytelny. Porasta-

jà go drzewa liÊciaste, g∏ównie d´by

oraz g´ste chaszcze. Na cmentarzu

znajdujà si´ fragmenty czterech gra-

nitowych nagrobków (w tym jedna

stela grobowa). Na jednym z nich, b´-

dàcym prawdopodobnie podstawà

metalowego krzy˝a znajduje si´ p∏a-

skorzeêbiony motyw serca gorejàce-

go. Nagrobki nie zawierajà inskryp-

cji. Na powierzchni gruntu widocz-

ne sà wzniesienia, mogàce byç mo-

gi∏ami ziemnymi. Widoczne sà rów-

nie˝ zag∏´bienia b´dàce prawdopo-

dobnie okopami z II Wojny Âwiato-

wej. Przez teren cmentarza przebiega

transzeja.

Aby dotrzeç o cmentarza nale˝y

jadàc do strony Rembelszczyzny

ul. Jana Kazimierza skr´ciç w prawo

w ul. Konwaliowà (jest to droga

gruntowa biegnàca w stron´ Kana∏u

˚eraƒskiego), dojechaç nià do koƒ-

ca. Cmentarz znajduje si´ w terenie

leÊnym naprzeciwko budynków

mieszkalnych. W jednym z nich

przed laty by∏a hurtownia zabawek

„Kris”. Na nagrobki natrafimy oko-

∏o 30 metrów od drogi.

Cmentarz w Józefowie
Za∏o˝ony w pierwszej po∏owie wie-

ku XIX s∏u˝y∏ osadnikom z Józefo-

wa. MiejscowoÊç ta by∏a w po∏owie

zamieszka∏a przez rodziny koloni-

stów, a w po∏owie przez rodziny pol-

skie. Âwiadczà o tym akta parafii

Chotomów, do której nale˝a∏a ta

wieÊ. Ma∏o jest informacji dotyczà-

cych mieszkajàcych tam rodzin nie-

mieckich. Po ostatniej cz´Êci artyku-

∏u do autora zg∏osi∏a si´ jedna

z mieszkanek tej miejscowoÊci. Z jej

relacji wiadomo, ̋ e w∏aÊcicielem nie-

wielkiego domu i gospodarstwa w Jó-

zefowie by∏ Mantyn (Mantein). By∏

niski i przygarbiony, mia∏ ̋ on´ i cór-

k´, oprócz uprawy ziemi trudni∏ si´

us∏ugami szewskimi.

Bli˝ej Kana∏u Bródnowskiego

znajdowa∏o si´ gospodarstwo Szlaka

(Shlag). Wzd∏u˝ kana∏u mieszka∏

Dreger, a przy szosie obok obecnej

szko∏y – rodzina Szulców z trzema

córkami. Przy ich domu znajdowa∏

si´ sad. Moja informatorka wspomi-

na∏a, ˝e chodzi∏a do nich na wiÊnie,

które mog∏a sama sobie urwaç.

Nekropolia o powierzchni oko-

∏o 1 ha znajduje si´ na piaszczystej

wydmie i poroÊni´ta jest sosnowo-

-akacjowym lasem. Miejsce to zna-

czàco ucierpia∏o jesienià 1944 roku.

Âwiadczà o tym odnalezione przez

autora Êlady fortyfikacji polowych,

okopy i transzeje. Wtedy to prawdo-

podobnie dosz∏o do znacznej dewa-

stacji cmentarza.

Ostateczna „likwidacja” nastàpi∏a

w roku 1962, kiedy wydma zosta∏a

przekopana i przez jej Êrodek popro-

wadzono drog´ wojewódzkà 6321.

Mieszkaƒcy Józefowa opowiadali

o drewnianych trumnach rozbijanych

maszynami budowlanymi i du˝ej ilo-

Êci ludzkich szczàtków. Niestety nie

wiadomo czy ziemia pozyskana pod-

czas przekopu zosta∏a wywieziona

czy „rozgarni´ta” na boki. Zniszczo-

ny cmentarz popad∏ w zapomnienie

i tylko nieliczni rdzenni mieszkaƒcy

lub Êwiadkowie „upiornej” budowy

drogi wiedzà gdzie si´ znajduje. Dro-

ga nie zniszczy∏a ca∏ego terenu

cmentarza. Jest wysoce prawdopo-

dobne, ˝e pod ziemià znajdujà si´

szczàtki ludzkie.

Cmentarze to niekiedy ostatnie pa-

miàtki po osadnikach tak licznie za-

mieszkujàcych naszà okolic´

przed II Wojnà Âwiatowà. Czy war-

to skazywaç je na zag∏ad´? Wed∏ug

autora nie, gdy˝ stanowià Êwiadectwo

ponad stu lat historii naszych miej-

scowoÊci. Nale˝y w tym miejscu

przytoczyç s∏owa Kardyna∏a Stefana

Wyszyƒskiego: „Gdy gaÊnie pami´ç

ludzka, dalej mówià kamienie”. Dba-

∏oÊç o miejsca spoczynku jest Êwia-

dectwem naszej kultury. Nale˝y za-

stanowiç si´ czy chcielibyÊmy, by

z naszego grobu ktoÊ wyrwa∏ tablic´

z nazwiskiem lub wyrzuci∏ naƒ zu˝y-

te cz´Êci samochodowe i butelki? Od-

powiedê nasuwa si´ sama.

Autor dzi´kuje czytelnikom za sze-

roki odzew po publikacji pierwszej

i drugiej cz´Êci artyku∏u i prosi

o kontakt osoby posiadajàce informa-

cje, wspomnienia itp. dotyczàce po-

wy˝szego tematu.

Tel. 515 405 238, e-mail: szo-

stek.konrad@wp.pl

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

1 Karta Cmentarza, Józefów, gm. Niepor´t,

pow. warszawski 1998

KALENDARZ HISTORYCZNY LLIISSTTOOPPAADDAA
18 listopada 1247 – Benedykt (ok.1200-po 1251)

franciszkanin, polski podró˝nik wraca
z pierwszej wyprawy europejskiej do im-
perium mongolskiego, które trwa
od 16.04.1245. Członkowie wyprawy
przebyli około 19 tys. km bez jakichkol-
wiek map z Lyonu do Syr-Ordy i z powro-
tem. Benedykt po powrocie podyktował
sprawozdanie z ekspedycji zwanej „Histo-
ria Tartarorum” (lat temu 796).

10 listopada 1444 – przegrana bitwa pod Warnà
z wojskami tureckimi i Êmierç króla Wła-
dysława Warneƒczyka. (lat temu 572).

11 listopada 1673 – zwyci´ska bitwa pod Choci-
miem. Turcy nazywajà Jana III Sobieskie-
go” Lwem Chocimskim”. (lat temu 343)

19 listopada 1765 – król Stanisław Poniatowski
otwiera w Warszawie pierwszà scen´ te-
atralnà, od 1807 r. nazywanà Teatrem Na-
rodowym. (lat temu 251)

29 listopada 1830 – wybucha Powstanie Listopa-
dowe, które trwa do paêdziernika 1831
(lat temu 186).

22 listopada 1864 – Otwarcie pierwszego stałego
mostu na WiÊle, projektu in˝. Stanisława
Kierbedzia (1810-1899) (lat temu 152)

15 listopada 1916 – umiera Henryk Sienkiewicz
(ur.1846), autor „Trylogii”, w 1905 roku
przyznano mu nagrod´ Nobla za znako-
mite zasługi jako pisarza epickiego. (lat te-
mu 100, stàd rok 2016 jest rokiem Sien-
kiewicza.

27 listopada 1926 – odsłoni´to pomnik Frydery-
ka Chopina (1810-1849) (lat temu 90).

1 listopada 1946 – w kaplicy pałacu Arcybiskupie-
go w Krakowie Kardynał Adam Sapieha
(1867-1946) wyÊwi´ca na kapłana Karo-
la Wojtył´ (lat temu 70).

2 listopada 1950 – koƒczy si´ proces członków
Okr´gu Wileƒskiego AK. Skazanymi zosta-
jà: ppłk Antoni Olechnowicz „Meteor”
(ur. 1905), kpt Henryk Borowski „Trzmiel”
(ur. 1913), mjr Zygmunt Szendzielarz „Łu-
paszka” (ur. 1910), ppor Lucjan Minkie-
wicz „Wiktor” (ur. 1918), Lidia Lwow „La-
la” (ur. 1920),). „Łupaszka” nie zaprzeczał
swemu udziałowi w podziemiu antykomu-
nistycznym, ani nie prosił o łask´. Wszy-
scy m´˝czyêni zostali skazani na kar´
Êmierci. Stracono ich 8.02.1951 w wi´zie-
niu na Mokotowie. (lat temu 66)

� oprac. W.B∏awdziewicz

W poprzednich dwóch cz´Êciach artykułu
zapoznałem Paƒstwa z historià osadnictwa
ol´derskiego na naszym terenie oraz przedstawiłem
cmentarze z Michałowa-Grabiny i Aleksandrowa.
W tej trzeciej i ostatniej cz´Êci pragn´ pokazaç
czytelnikom nekropolie ze Stanisławowa Pierwszego
oraz Józefowa.

Âladem osadników ol´derskich:
Aleksandrów, Izabelin, Stanisławów Pierwszy,
Józefów, Michałów-Grabina. Cz. III

Granitowa stela nagrobna na cmentarzu w Stanis∏awowie Pierwszym
êród∏o: lopacinski.com

Fragment przedwojennej mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego. Widoczny cmentarz w Józefowie.
êród∏o: polski.mapywig.org

Widok na teren dawnego cmentarza w Józefowie. Fot. K. Szostek

Nagrobek na cmentarzu w Stanis∏awowie Pierwszym
êród∏o: lopacinski.com

Nagrobek z motywem serca gorejàcego w Stanis∏awowie Pierwszym
êród∏o: lopacinski.com
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