
Podpisane porozumienie ma

na celu stworzenie w∏aÊciwych

warunków dla inwestycji, dzi´-

ki którym w gminie zostanie zbudo-

wana sieç superszybkiego internetu.

W pierwszym etapie Êwiat∏o-

wód zostanie doprowadzony

do wszystkich szkó∏ na terenie

gminy. Plan zak∏ada, ˝e stanie si´

to ju˝ w sierpniu tego roku. Dzi´-

ki temu nauczyciele i uczniowie b´-

dà mogli podczas zaj´ç w pe∏ni ak-

tywnie korzystaç z szybkiego Inter-

netu wzbogacajàc scenariusze

lekcji o najnowsze metody eduka-

cji online. Drugi etap to budowa

sieci Êwiat∏owodowej na terenie ca-

∏ej gminy. Ten etap sk∏ada si´ z pro-

jektu i budowy. W normalnych wa-

runkach taka inwestycja trwa∏aby

kilka lat, jednak rozpocz´te wcze-

Êniej projektowanie sieci Êwiat∏o-

wodowej przez gmin´ Niepor´t

oraz podpisanie porozumienia do-

skonale si´ wià˝à i znacznie skró-

cà czas realizacji inwestycji do na-

szych domów.

Sukces tego przedsi´wzi´cia
zale˝y jednak w znacznym stop-
niu od zainteresowania i zaanga-
˝owania mieszkaƒców. Planowa-
na sieç musi byç wykorzystywa-
na przez odbiorców, dlatego im
wi´cej osób zadeklaruje udzia∏
w projekcie, czyli ch´ç korzysta-
nia z sieci, tym szybciej zostanie
ona wykonana i obejmie wi´kszy
obszar gminy. W nied∏ugim cza-
sie udost´pnione zostanà ankiety,
które pomogà okreÊliç stopieƒ za-

interesowania mieszkaƒców pod-
∏àczeniem do sieci Êwiat∏owodo-
wej. Na tym etapie projektu, wy-
pe∏nienie ankiety nie jest równo-
znaczne z przystàpieniem
do niego – s∏u˝y tylko celom in-
formacyjnym. 

Dost´pnoÊç infrastruktury Êwia-

t∏owodowej daje wiele wymiernych

korzyÊci. U˝ytkownicy domowi

bez problemu mogà korzystaç z co-

raz bardziej zaawansowanych inter-

netowych multimediów – aplikacji,

gier sieciowych, telefonii IP, tele-

wizji i filmów na ˝àdanie i to w naj-

wy˝szej jakoÊci 4K, a tak˝e eduka-

cji i narz´dzi zdalnej pracy. Osoby

bezrobotne mogà aktywnie szukaç

miejsca pracy, przeszukujàc bazy

danych i wysy∏ajàc CV, które mo-

˝e zainteresowaç przysz∏ego szefa.

Lokalnym przedsi´biorcom umo˝-

liwia dzia∏anie na globalnym ryn-

ku, obni˝a koszty funkcjonowania,

a tak˝e u∏atwia kontakt z admini-

stracjà paƒstwowà i klientami.

Zwi´ksza te˝ konkurencyjnoÊç i po-

tencja∏ firm.

Sieci Êwiat∏owodowe zapewnià

ogromne zasoby transmisyjne za-

spokajajàce nasze obecne i przysz∏e

potrzeby. Gwarantujà trwa∏oÊç

i otwartoÊç technologicznà przez

ca∏y okres ich u˝ytkowania, bez

ograniczeƒ technologicznych. Wy-

korzystywana w nich technologia

jest „odporna na przysz∏oÊç”, a jej

mo˝liwoÊci sà du˝o wi´ksze ni˝ te,

które sà obecnie wykorzystywane.

Oprócz inwestycji w sieç, prze-

widywane sà tak˝e dzia∏ania

wspierajàce budow´ spo∏eczeƒ-

stwa informatycznego. Planowane

sà dzia∏ania edukacyjne dla miesz-

kaƒców, m.in. szkolenia dla osób

niepotrafiàcych jeszcze korzystaç

z komputera i Internetu oraz szko-

lenia dla dzieci i m∏odzie˝y, poka-

zujàce jak efektywnie i bezpiecz-

nie korzystaç z zasobów sieci.

Inwestycja w Gminie Niepor´t to

element realizowanego przez Oran-

ge Polska programu inwestycji

Êwiat∏owodowych – jednego z naj-

bardziej ambitnych programów in-

westycyjnych w historii firmy. 

� B.Wilk
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Budowa społeczeƒstwa informatycznego
musi odbywaç si´ na solidnych
podstawach technicznych, a takie daje
sieç Êwiatłowodowa. Majàc na uwadze
ogrom korzyÊci, jakie niesie jej zało˝enie,
Wójt Maciej Mazur i przedstawiciel
Orange Polska podpisali porozumienie
o współpracy dotyczàcej rozwoju sieci
Êwiatłowodowej w Gminie Niepor´t.

Budujemy społeczeƒstwo
informatyczne
– Êwiatłowód w gminie Niepor´t
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Zbierasz 1% z podatku? Napisz do nas na adres
promocja@nieporet.pl. UmieÊcimy Ci´ na liÊcie na stronie
gminy Niepor´t – www.nieporet.pl
Osoby, które zostały zgłoszone w 2018 roku:
• Hubert Adamczuk – KRS 0000037904 Fundacja Dzieciom

„Zdà˝yç z Pomocà”, cel szczegółowy: 32498 Adamczuk Hubert
• Wojciech Prymowicz – KRS 0000270809 Fundacji Avalon, 

cel szczegółwy: Prymowicz, 5054,
• Maksymilian Wierzchoƒ – KRS 0000186434 Fundacja Słoneczko, 

cel szczegółowy: Maksymilian Wierzchoƒ 173/W
• Uczniowski Klub Sportowy D´bina – KRS 0000197334, 

cel szczegółowy: Uczniowski Klub Sportowy D´bina, 05-126 Niepor´t, 
ul. J. Kazimierza 291, Stanisławów Pierwszy

• ZHP Choràgiew Stołeczna – KRS 0000268913, 
cel szczegółowy: Hufiec Wołomin – Szczep Niepor´t

• CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej – KRS 0000223182, 
cel szczegółowy: Caritas przy parafii NMP Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym, ul. Izabeliƒska 8, 05-126 Niepor´t.

PPłłaaçç  ppooddaattkkii  
ww mmiieejjssccuu,,  ww kkttóórryymm
ffaakkttyycczznniiee  mmiieesszzkkaasszz

Z Wójtem Gminy Niepor´t 
Maciejem Mazurem rozmawiamy 
O TEGOROCZNYCH INWESTYCJACH
NA TERENIE GMINY.
–– PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  ww bbuudd˝̋eecciiee  ggmmiinnyy

NNiieeppoorr´́tt  nnaa 22001188  rrookk  bblliisskkoo 2244%%  wwyy--

ddaattkkóóww  ssttaannoowwiiàà  nnaakk∏∏aaddyy  nnaa iinnwweessttyy--

ccjjee..  TToo  pprraawwiiee 2233  mmllnn  zz∏∏oottyycchh..  JJaakkiiee

nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee  iinnwweessttyyccjjee  bb´́ddàà  rreeaallii--

zzoowwaannee??

Przede wszystkim koƒczymy du˝e

przedsi´wzi´cia inwestycyjne, które

rozpocz´liÊmy w 2017 roku. Jest to

kanalizacja na osiedlu w Bia∏obrze-

gach i Zegrzu Po∏udniowym oraz

na osiedlu w Micha∏owie-Grabinie.

Poniewa˝ w ostatnich latach bardzo

podniós∏ si´ poziom wód gruntowych,

na osiedlach w Bia∏obrzegach i Ze-

grzu P∏d. wykonywana jest jednocze-

Ênie kanalizacja deszczowa. Zapla-

nowaliÊmy tak˝e jej wykonanie

na osiedlu G∏ogi. Kontynuujemy bu-

dow´ Êcie˝ek rowerowych, w∏aÊnie

og∏osiliÊmy przetarg na Êcie˝k´ w Jó-

zefowie, od granicy Jab∏onny do ron-

da, trwa budowa Êcie˝ki od Bia∏o-

brzegów do Beniaminowa. Licz´

na to, ˝e uda nam si´ tak˝e zrealizo-

waç tras´ rowerowà wzd∏u˝ Kana∏u

Królewskiego, od stacji PKP w Nie-

por´cie do granicy z Warszawà.

Chcemy tak˝e rozszerzyç budow´

Êcie˝ki w Józefowie a˝ do Kàtów W´-

gierskich. Gotowy ju˝ jest projekt te-

go odcinka.

–– CCzzyy  nnaa wwsszzyyssttkkiiee  ttee  iinnwweessttyyccjjee  ggmmii--

nnaa oottrrzzyymmaa∏∏aa  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  zz ffuunn--

dduusszzyy  uunniijjnnyycchh??

Tak. Od paru lat intensywnie wyko-

rzystujemy Êrodki na budow´ kana-

lizacji. Najpierw by∏a to budowa sie-

ci w Stanis∏awowie Drugim, Woli

Aleksandra i Józefowie. JesteÊmy

gminà, w której niewiele jest zabu-

dowy wielorodzinnej, przewa˝a

zabudowa jednorodzinna. Du˝o

trudniej jest nam osiàgnàç efekt

ekologiczny, polegajàcy na najefek-

tywniejszym wykorzystaniu rozbudo-

wywanej infrastruktury przez miesz-

kaƒców. Otrzymujàc dofinansowa-

nie musimy wykazaç pod∏àczenia

w liczbie 120 osób na kilometr sie-

ci. Przy luênej zabudowie nie jest to

∏atwe. Taki typ zabudowy podnosi

tak˝e znacznie koszty budowy kana-

lizacji, w porównaniu z tego typu in-

westycjami prowadzonymi w mie-

Êcie. Dlatego niezb´dne jest dofinan-

sowanie zewn´trzne, aby

skanalizowaç naszà gmin´. Przyst´-

pujemy te˝ do realizacji inwestycji

kanalizacyjnej na obszarze Niepor´t

– Wschód. WykonaliÊmy ju˝ koncep-

cj´ budowy sieci i w tym roku na-

szym celem jest zrobienie dokumen-

tacji projektowej. Czekamy te˝

na moment, kiedy rozpocznà si´ na-

bory, aby z∏o˝yç wnioski o dofinan-

sowanie ze Êrodków unijnych.

–– CCzzyy  pprrzzyy bbuuddoowwiiee  ÊÊcciiee˝̋eekk  rroowweerroo--

wwyycchh,,  rróówwnniiee˝̋  kkoorrzzyyssttaammyy  zz ddooffiinnaann--

ssoowwaanniiaa??

Tak, pozyskane Êrodki unijne umo˝-

liwiajà nam budow´ Êcie˝ek rowero-

wych. Najlepszà formà jest aplikowa-

nie o dofinansowanie w partnerstwie

z innymi podmiotami. Im wi´cej sa-

morzàdów w partnerstwie, tym wi´k-

sza jest szansa na uzyskanie takiej

liczby punktów, która gwarantuje

otrzymanie Êrodków. Gmina wyst´-

puje obecnie w partnerstwie z gmi-

nami powiatu legionowskiego, nowo-

dworskiego i wo∏omiƒskiego, gdzie li-

derem jest Legionowo oraz jako

jedyna z powiatu legionowskiego

w partnerstwie z gminami powiatu

wo∏omiƒskiego. 

–– JJaakkiiee  jjeesszzcczzee  wwaa˝̋nnee  iinnwweessttyyccjjee  rree--

aalliizzuujjeemmyy??

Bardzo wa˝na jest, rozpocz´ta

w ubieg∏ym roku, budowa hali spor-

towej w Bia∏obrzegach. Szko∏a

w Bia∏obrzegach jest ostatnià, która

takiej sali jeszcze nie ma. B´dzie to

hala na miar´ XXI wieku, która swo-

im wyposa˝eniem przewy˝szy pozo-

sta∏e tego typu obiekty w gminie.

Szko∏a b´dzie mia∏a doskona∏e wa-

runki do realizacji programu wycho-

wania fizycznego, a mieszkaƒcy zy-

skajà miejsce do aktywnoÊci sporto-

wo-rekreacyjnej. 

Rozbudowa urz´du gminy, to przede

wszystkim, obok poprawienia warun-

ków obs∏ugi interesantów, rozbudo-

wa sektora us∏ug informatycznych.

To 28 e-us∏ug, dzi´ki którym wiele

spraw za∏atwiç mo˝na ∏atwiej i szyb-

ciej. 

–– PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  ww uubbiieegg∏∏yymm  rrookkuu  bbyy∏∏

pprroojjeekktt  eekkoollooggiicczznnyy,,  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa

pprrzzeezz  ggmmiinn´́  wwyymmiiaannyy  ppiieeccóóww  ccoo

nnaa nnoowwee,,  kkttóórryy  nniieesstteettyy  nniiee  rruusszzyy∏∏  ppoo--

nniieewwaa˝̋  RReeggiioonnaallnnaa IIzzbbaa  OObbrraacchhuunn--

kkoowwaa  ww WWaarrsszzaawwiiee  mmiiaa∏∏aa  zzaassttrrzzee˝̋ee--

nniiaa  ddoo uucchhwwaa∏∏yy  RRaaddyy  GGmmiinnyy..  CCzzyy

ww ttyymm  rrookkuu  pprrooggrraamm  zzoossttaanniiee  uurruu--

cchhoommiioonnyy??

CzystoÊç powietrza, szczególnie

w naszym powiecie, powinna le˝eç

nam wszystkim na sercu, stàd nasze

szczególne zainteresowanie jakoÊcià

êróde∏ energii cieplnej. Od tego, w ja-

kim piecu i czym palimy, w zdecydo-

wanym stopniu zale˝y jakoÊç powie-

trza w naszym otoczeniu. Obecnie za-

nieczyszczenia cz´sto znacznie

przekraczajà dopuszczalne normy.

Ogromne znaczenie ma spalanie

w piecach niedozwolonych substan-

cji, czyli plastiku, gumy, a tak˝e mo-

krego drzewa i s∏abej jakoÊci w´gla.

Uwalniajà one do atmosfery bardzo

groêne dla naszego zdrowia zwiàzki

chemiczne. Na ich dzia∏anie, nawet

rakotwórcze, sà szczególnie nara˝o-

ne dzieci oraz osoby starsze. Na ta-

kie dzia∏ania zdecydowanie nie b´-

dziemy pozwalaç. W tym roku zare-

zerwowaliÊmy w bud˝ecie dwa razy

wi´cej Êrodków na projekt wymiany

pieców – 500 tys. z∏. Do 2023 roku

piece niespe∏niajàce norm muszà zo-

staç wymienione, wi´c warto zrobiç

to wczeÊniej. 

B´dziemy tak˝e prowadziç rozmowy

z Operatorem Gazociàgów Przesy∏o-

wych GAZ-SYSTEM S.A. Staramy si´

przekonaç firm´, ˝eby efekt finanso-

wy, jakim si´ ona kieruje przy reali-

zacji nowych sieci gazowniczych, by∏

uzale˝niony nie tylko od liczby przy-

sz∏ych odbiorców, ale tak˝e uwzgl´d-

niano w nim wartoÊç dodanà, jakim

jest czyste powietrze. To bardzo

wa˝ny efekt ekologiczny, na którym

nam wszystkim bardzo zale˝y. Po-

nadto, Stra˝ Gminna wyposa˝ona zo-

stanie w py∏omierze, którymi spraw-

dzaç b´dzie jakoÊç powietrza w po-

bli˝u domów, podczas pracy pieca.

Mo˝liwe b´dzie stwierdzenie, czy

w piecu nie jest spalany np. plastik

lub inna szkodliwa substancja.

–– BBuuddoowwaa  ii rreemmoonnttyy  ggmmiinnnnyycchh  ddrróógg

ttoo  kkoolleejjnnyy  wwaa˝̋nnyy  ddllaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ttee--

mmaatt..  

OczywiÊcie, ale przywiàzujemy tak-

˝e du˝à wag´ do prowadzonej rozbu-

dowy drogi wojewódzkiej 631 oraz

drogi krajowej 61. Wspólnie z gmi-

nami powiatu legionowskiego podej-

mujemy dzia∏ania, majàce na celu

przyspieszenie tych inwestycji. Omó-

wienie planu rozbudowy drogi kra-

jowej 61 by∏o jednym z punktów

ostatniego Konwentu Samorzado-

wego Powiatu Legionowskiego, któ-

ry mia∏ miejsce w Urz´dzie Gminy

Niepor´t. Wzi´li w nim udzia∏ przed-

stawiciele Oddzia∏u Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad

w Warszawie. 

JeÊli chodzi o du˝e drogowe inwesty-

cje gminne, to kontynuujemy moder-

nizacj´ ulicy Dworcowej w Niepor´-

cie. To drugi etap prac, który zakoƒ-

czy si´ parkingiem przy stacji PKP.

Chcemy równie˝ rozwiàzaç problem

dróg nieutwardzonych poprzez zasto-

sowanie takiego surowca, który

znacznie wzmocni i przed∏u˝y ich

trwa∏oÊç. Realizujemy tak˝e projekt

wymiany starych opraw oÊwietlenio-

wych na nowe, ledowe, energoosz-

cz´dne, który przyniesie gminie

oszcz´dnoÊci w kosztach oÊwietlenia

ulic.

–– PPooddssuummoowwuujjààcc  –– jjaakkii  bb´́ddzziiee

rrookk 22001188,,  jjaakk  ssii´́  PPaannuu  wwyyddaajjee??

Wydaje mi si´, ze b´dzie to rok szcze-

gólny. Przede wszystkim obchodzi-

my 100. lecie Odzyskania przez Pol-

sk´ Niepodleg∏oÊci i w tym roku

prawdopodobnie przekroczymy bu-

d˝et stumilionowy. Daje nam to

wi´kszà mo˝liwoÊç realizowania in-

westycji, bowiem dysponujemy wk∏a-

dem w∏asnym, który jest konieczny

przy staraniu si´ o fundusze ze-

wn´trzne. Mamy te˝ mo˝liwoÊç reali-

zowania ró˝nych przedsi´wzi´ç.

Przyk∏adem mo˝e byç prowadzenie

dodatkowych zaj´ç w szko∏ach czy

uruchamianie nowych linii komuni-

kacyjnych. W tym roku ma to byç li-

nia pomi´dzy Legionowem i Marka-

mi. Dodam, ˝e na komunikacj´ wy-

dajemy blisko 2 mln z∏otych rocznie.

Wi´kszy bud˝et pozwala nam te˝ upo-

raç si´ z wi´kszymi kosztami inwesty-

cji. W 2018 roku mo˝e to byç nawet

wzrost o 30%, poniewa˝ dro˝ejà ma-

teria∏y, brakuje te˝ pracowników.

Moim dà˝eniem jest zapewnienie

gminie zrównowa˝onego rozwoju

czyli uwzgl´dnienie potrzeb wszyst-

kich so∏ectw w dzia∏aniach inwesty-

cyjnych. 

–– CCzzyy  jjeesstt  jjaakkaaÊÊ  iinnwweessttyyccjjaa,,  nnaa rreeaallii--

zzaaccjjii  kkttóórreejj  nnaajjbbaarrddzziieejj  PPaannuu  zzaallee˝̋yy??  

To tak, jakby spyta∏a Pani rodzica,

które dziecko bardziej kocha

(Êmiech). Wszystkie inwestycje sà

równie wa˝ne i zale˝y mi na tym, aby

wszystkie wykonane zosta∏y w termi-

nie i zgodnie z obowiàzujàcymi prze-

pisami. Dotyczy to zw∏aszcza inwe-

stycji, na które otrzymujemy dofinan-

sowanie unijne. W tym przypadku

dobrze przygotowana dokumentacja

ma kluczowe znaczenie. 

–– DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́  ii ˝̋yycczz´́

PPaannuu  oorraazz  nnaamm,,  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm,,  aabbyy

wwsszzyyssttkkiiee  pprrzzeeddssttaawwiioonnee  ww rroozzmmoowwiiee

ppllaannyy  ii zzaammiieerrzzeenniiaa  zzoossttaa∏∏yy  ww ttyymm  rroo--

kkuu  zzrreeaalliizzoowwaannee..  

Dzi´kuj´ serdecznie. 

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Najwi´kszym êródłem dochodów
gminy jest udział we wpływach
z podatku dochodowego od osób
fizycznych PIT. W 2018 roku – 37,98%
tego podatku trafi do bud˝etu gminy
i b´dzie êródłem jej rozwóju. 
JeÊli p∏acimy podatek tam gdzie faktycznie mieszkamy to
wróci on do nas w postaci nowych dróg, chodników, Êcie-
˝ek rowerowych, lepszych placówek edukacyjnych, szero-
kiej oferty us∏ug sportowo-rekreacyjno-kulturalnych jednym
s∏owem zwi´ksza komfort i podnosi standard ˝ycia wszyst-
kim mieszkaƒcom. 
Liczba nowych inwestycji jest uzale˝niona przede wszystkim

od udzia∏u w podatku dochodowym, który stanowi g∏ówne êró-

d∏o dochodów gminy. Dlatego tak wa˝ne jest, abyÊmy p∏acili

podatek w miejscu naszego faktycznego zamieszkania.

Jak to zrobiç i jak jest to proste, pokazuje poni˝sza infor-
macja.
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Niebezpieczny
smog

Problem smogu dotyka nas boleÊnie przede wszystkim
zimà, w okresie grzewczym. Gryzàcy dym snuje si´ nisko
nad ziemià, zalega nad ulicami i podwórkami, nie daje nam
swobodnie oddychaç. To, czym palimy w naszych piecach
i kominkach ma ogromne znaczenie dla jakoÊci powietrza!

Zup∏ywem czasu fabryki zacz´∏y stawaç si´ coraz mniej

szkodliwe dla Êrodowiska, bo restrykcyjne przepisy wy-

musi∏y instalacj´ systemów oczyszczania. Obecnie g∏ów-

nymi odpowiedzialnymi za powstawanie smogu w Polsce sta-

∏y si´ opalane z∏ej jakoÊci paliwem przestarza∏e piece oraz sta-

re samochody dostarczajàce coraz wi´cej groênych tlenków

azotu, siarki, w´gla, ozonu oraz tzw. czàsteczek sta∏ych (okre-

Êlanych jako PM2,5 i PM10). Równie groênym êród∏em za-
nieczyszczeƒ sà spalane w piecach plastiki, guma, folie,
uszkodzone meble, pomalowane stare ramy okienne itp.
Uwalniajà one do atmosfery bardzo groêne dla naszego
zdrowia zwiàzki chemiczne, które mogà powodowaç wie-
le chorób, nawet nowotworowych!

To w∏aÊnie tak zwana „niska emisja” (nazwa pochodzi

od wysokoÊci kominów) sk∏ada si´ na polski smog, którego

apogeum dotyka nas kiedy zaczyna byç zimno i trzeba do-

rzuciç do pieca. 

Gmina Niepor´t w∏àcza si´ w realizacj´ dzia∏aƒ pro-
ekologicznych – w bud˝ecie na 2018 rok zarezerwo-
wana jest kwota 500 tys. z∏ na dofinansowanie wymia-
ny przez mieszkaƒców êróde∏ ciep∏a centralnego
ogrzewania. Dzi´ki tej pomocy, zwi´kszy si´ w gmi-
nie liczba pieców co, spe∏niajàcych normy emisyjne
i wszyscy oddychaç b´dziemy czystszym powietrzem.
Natomiast stra˝nicy gminni wyposa˝eni zostanà
wkrótce w py∏omierze, którymi pos∏ugiwaç si´ b´d´
podczas kontroli spalania w kot∏ach co w budynkach
mieszkalnych. 

Sta∏e pomiary zanieczyszczenia powietrza kilkudziesi´cio-

ma substancjami prowadzà mi´dzy innymi Wojewódzkie In-

spektoraty Ochrony Ârodowiska (WIOÂ). Najwa˝niejsze

z punktu widzenia zdrowia ludzkiego sà pomiary zanieczysz-

czenia powietrza py∏em drobnym PM 10 i PM 2,5, dwutlen-

kiem siarki, tlenkami azotu (NO2, NOx, NO), ozonem, ben-

zenem, tlenkiem w´gla. Te pierwsze mogà powodowaç ka-

szel, zadyszk´, trudnoÊci z oddychaniem. Znacznie gorsze sà

czàsteczki PM2,5. Majà tylko 2,5 mikrona – sà 4 razy mniej-

sze ni˝ Êrednica czerwonej krwinki – i ze wzgl´du na ich

wielkoÊç przedostajà si´ z p∏uc do krwiobiegu i tym samym

krà˝à po ca∏ym ciele.

Na gminnej stronie internetowej www.nieporet.pl w zak∏adce 

znajduje si´ aktualizowana na bie˝àco informacja o stanie ja-

koÊci powietrza w naszym otoczeniu.

PAMI¢TAJ:
1. W przypadku osiàgni´cia poziomu

alarmowania zaleca si´ ograniczenie
wykonywania aktywnoÊci fizycznej
wymagajàcej wysiłku na otwartej przestrzeni
(np.: bieganie, długie spacery). Osoby chore
(szczególnie cierpiàce na choroby przewlekłe,
choroby serca, choroby układu oddechowego
czy alergie), dzieci oraz kobiety ci´˝arne
powinny unikaç przebywania na powietrzu.

2. Uchwała antysmogowa przewiduje mo˝liwoÊç
skontrolowania stosowanych urzàdzeƒ
grzewczych. Kontrol´ w tym zakresie mogà
przeprowadzaç stra˝e gminne, upowa˝nieni
pracownicy urz´du gminy, a tak˝e policja oraz
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Ârodowiska. Osoby naruszajàce przepisy
muszà liczyç si´ z grzywnà do 5000 zł
lub mandatem do 500 zł.

Uchwałà nr 162/17 z 24 paêdziernika 2017 r. Sejmik Woje-
wództwa Mazowieckiego przyjàł tzw. uchwał´ antysmogo-
wà wprowadzajàcà na obszarze województwa mazowieckie-
go ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji,
w których nast´puje spalanie paliw.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i obowiàzuje wszyst-
kich mieszkaƒców województwa, samorzàdy oraz podmioty
działajàce na jego terenie.
Uchwała jest regulacjà prawnà, która ma zapewniç czyste po-
wietrze mieszkaƒcom Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wy-
mienione w uchwale dotyczà właÊcicieli 
pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzàcych
w skład zestawów zawierajàcych kotły na paliwo stałe, ogrze-
wacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzàdzenia sło-
neczne.
W uchwale mowa jest o normach ekoprojektu, które muszà
spełniaç piece oraz paliwo. 
Czym sà wymagania ekoprojektu? Wymagania te zostały jed-
nolicie okreÊlone dla całej Unii Europejskiej. Zawierajà one mi-
nimalne normy emisji zanieczyszczeƒ do powietrza dla kotłów

oraz ogrzewaczy pomieszczeƒ (m.in. kominków). Zało˝eniem
ekoprojektu jest zmniejszenie zu˝ycia paliwa i redukcja zanie-
czyszczeƒ emitowanych przez ww. urzàdzenia.

O CZYM NALE˚Y PAMI¢TAå?
11 listopada 2017 roku:

wejÊcie w ˝ycie uchwały antysmogowej dla Ma-
zowsza. Wszystkie nowe instalacje na paliwa sta-
łe (piece, kominki i kotły) muszà spełniaç wyma-
gania ekoprojektu.

Od 1 lipca 2018 roku:
nie wolno spalaç paliwa kiepskiej jakoÊci, czyli
mułów i flotokoncentratów w´glowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
w´gla brunatnego oraz paliw stałych z ich wy-
korzystaniem; w´gla kamiennego w postaci
sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawie-
rajàcych biomas´ o wilgotnoÊci w stanie robo-
czym powy˝ej 20 proc. (np. mokrego drewna).

Do 1 stycznia 2023 roku:
wszystkie kotły na w´giel lub drewno, które nie
spełniajà wymogów dla klas3, 4 lub 5 wg nor-
my PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. kopciuchy, mu-
szà zostaç wymienione. Nowe kotły na paliwa
stałe muszà byç zgodne z wymogami ekoprojek-
tu. Równie˝ kominki muszà zostaç wymienione
na takie, które spełniajà wymogi ekoprojektu lub
zostaç wyposa˝one w urzàdzenie ograniczajàce
emisje pyłu do wartoÊci okreÊlonych w ekopro-
jekcie. 

Do 1 stycznia 2028 roku:
piece na w´giel lub drewno klasy 3 lub 4 wg nor-
my PN-EN 303-5:2012 muszà zostaç wymienio-
ne. Nowe kotły na paliwa stałe muszà byç zgod-
ne z wymogami ekoprojektu. 

POMOC PRAWNÑ 
OTRZYMAJÑ:
• m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia,

• osoby posiadajàce wa˝nà Kart´

Du˝ej Rodziny,

• osoby fizyczne, którym w okresie

roku poprzedzajàcego zosta∏o

przyznane Êwiadczenie z pomocy

spo∏ecznej na podstawie ustawy

o pomocy spo∏ecznej,

• seniorzy po ukoƒczeniu 65 lat,

• kombatanci,

• weterani,

• zagro˝eni lub poszkodowani kata-

strofà naturalnà, kl´skà ˝ywio∏o-

wà lub awarià technicznà,

• porady dotyczàce prowadzenia

dzia∏alnoÊci gospodarczej dost´pne

sà wy∏àcznie dla osób, które przy-

gotowujà si´ do jej rozpocz´cia.

W ramach nieodp∏atnej pomocy

prawnej uzyskamy informacj´ do-

tyczàcà Êcie˝ki post´powania w na-

szej sprawie, pomoc w sporzàdze-

niu pisma do sàdu lub urz´du, pro-

jektu pisma o zwolnienie

od kosztów sàdowych lub ustano-

wienie pe∏nomocnika z urz´du

w post´powaniu sàdowym lub usta-

nowienie adwokata, radcy prawne-

go, doradcy podatkowego lub

rzecznika patentowego w post´po-

waniu sàdowo-administracyjnym.

Osoba uprawniona przed uzyska-

niem nieodp∏atnej pomocy prawnej

sk∏ada pisemne oÊwiadczenie,˝e

nie wydano wobec niej decyzji

o zwrocie nienale˝nie pobranego

Êwiadczenia.

NIEODP¸ATNA POMOC
PRAWNA NIE OBEJMUJE
SPRAW:
• podatkowych zwiàzanych z pro-

wadzeniem dzia∏alnoÊci gospodar-

czej;

• z zakresu prawa celnego, dewizo-

wego i handlowego;

• zwiàzanych z prowadzeniem dzia-

∏alnoÊci gospodarczej.

�

TZW. USTAWA ANTYSMOGOWA
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Wystartowała II edycja ogólnopolskiego projektu konkursowego
„Byç jak Ignacy”. Jego głównym zało˝eniem jest promowanie nauk
przyrodniczych oraz wiedzy o osiàgni´ciach polskiej nauki. 

Byç jak Ignacy
Najbardziej cenione metody po-

znawcze to doÊwiadczenie i ekspe-

ryment. Szko∏a w Izabelinie konty-

nuuje udzia∏ w programie – w ze-

sz∏orocznej edycji znalaz∏a si´

w gronie laureatów. Z racji wyso-

kich osiàgni´ç reprezentowa∏a ca-

∏e Mazowsze. Utworzone wówczas

ko∏o naukowe – Klub Szalonych

Naukowców – zrzesza ponad dwu-

dziestu uczniów z klas II – VII, za-

interesowanych poznawaniem nauk

Êcis∏ych, poszukiwaniem i ekspery-

mentem naukowym. Projekt, pro-

wadzony przez Fundacj´ PGNiG,

zak∏ada popularyzacj´ postaci pol-

skich naukowców: Ignacego ̧ uka-

siewicza, Marii Sk∏odowskiej-Curie,

Miko∏aja Kopernika, Stefana Drze-

wieckiego i Kazimierza Prószyƒ-

skiego. Odkrycia przez nich doko-

nane majà staç si´ inspiracjà dla

uczestników programu, czego efek-

tem b´dzie praca konkursowa – ma-

kieta, wynalazek, model lub insta-

lacja, obrazujàca jedno ze zjawisk

fizycznych bàdê chemicznych. M∏o-

dych naukowców czeka wi´c du˝e

wyzwanie! Przed nimi cztery mie-

siàce poszukiwaƒ i pracy nad pro-

jektem. Pomo˝e im w tym zespó∏

koordynatorów, którym kieruje pa-

ni Joanna Sobecka. Odby∏o si´ ju˝

inauguracyjne spotkanie klubu.

Uczniowie zostali zapoznani z za-

∏o˝eniami programu oraz planem

dzia∏aƒ ko∏a. Czekajà ich ró˝norod-

ne w formie i treÊci zaj´cia oraz wy-

k∏ady i warsztaty w centrach pol-

skiej nauki. Atrakcjà pierwszego

spotkania by∏o programowanie ro-

botów. � SP Izabelin

To był dobry rok
dla Niepor´ckiego
Stowarzyszenia
Historycznego
Poczàtek roku to dobry czas,

aby podsumowaç dzia∏alnoÊç
w minionym 2017 r., a w Nie-

por´ckim Stowarzyszeniu Histo-
rycznym dzia∏o si´ du˝o. Chcieli-
byÊmy si´ Paƒstwu pochwaliç,
przedstawiajàc najwa˝niejsze wy-
darzenia. 
W poprzednim roku realizowali-

Êmy 3 projekty o ∏àcznej wartoÊci

20 936,85 z∏. Dwa z nich: „Ochro-

na zabytków gminy Niepor´t – dzie-

dzictwo materialne, pami´ç” eta-

py I i II, dofinansowane by∏y przez

Urzàd Gminy Niepor´t (∏àczna kwo-

ta dofinansowania 15 tys. z∏). W ra-

mach tych Êrodków wykonano: 

• remont pomnika podchorà˝ych

AK „Alfy” i „Skiby” przy ul. Stru-

˝aƒskiej w Stanis∏awowie Pierw-

szym,

• remont pomników oraz wycink´

wybranych drzew na zabytko-

wym cmentarzu osadników ol´-

derskich/niemieckich przy ul.

Kwiatowej w Micha∏owie-Grabi-

nie

• znakowanie obiektów wpisanych

do Gminnej Ewidencji Zabytków

• wykonanie i monta˝ planszy,

informujàcej o miejscu katastrofy

samolotu PZL P7a., w której

1 wrzeÊnia 1939 r. poleg∏ kpt. Mie-

czys∏aw Leonard Olszewski (ul.

Wolska w Stanis∏awowie Dru-

gim). 

Ostatni z projektów: „Historia

warta poznania – Twoja ma∏a ojczy-

zna. Etap II” dofinansowany by∏

przez Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich Mazowsze Lokalnie (kwota

dofinansowania 2845,00z∏). Dzi´ki

tym Êrodkom zakupiliÊmy urzàdze-

nie do bicia monet wraz z osprz´-

tem oraz wyprodukowaliÊmy pa-

miàtkowe pocztówki. Zaprojekto-

wane i r´cznie przez nas wybijane

monety z okazji 100. Rocznicy

Kryzysu Przysi´gowego” – odmo-

wy z∏o˝enia przysi´go zaborcom

w 1917 r., rozdawaliÊmy bezp∏atnie

podczas obchodów tej rocznicy

w Bia∏obrzegach, na organizowa-

nych przez nas prelekcjach i w kon-

kursach internetowych. 

Ponadto w kwietniu przeprowa-

dziliÊmy, za zgodà Konserwatora

Zabytków, badania w miejscu kata-

strofy samolotu PZL P. 7a kpt. Mie-

czys∏awa Olszewskiego w Stanis∏a-

wowie Drugim. OrganizowaliÊmy

te˝ prelekcje dotyczàce wybranych

zagadnieƒ z historii Niepor´tu i oko-

lic oraz publikowaliÊmy artyku∏y

w „WieÊciach Niepor´ckich”. 

Zapraszamy do naszego gro-

na wszystkich zainteresowanych

przesz∏oÊcià miejsca, w którym

mieszkajà. � Konrad Szostek

Prezes Niepor´ckiego 

Stowarzyszenia Historycznego

Tel. 515 405 238 

Stowarzyszenie w liczbach: członków – 20, spotkaƒ statutowych w 2017 r. – 11,
zorganizowanych prelekcji – 5, artykułów w „WieÊciach Niepor´ckich” – 6 w 13 cz´Êciach. 

GMINNY OÂRODEK KULTURY 
W NIEPOR¢CIE ZAPRASZA NA SPEKTAKLE:

11 lutego o 16:00 „Obrz´dy polskie” w wykonaniu Teatru
Obrz´dowego i dzieci´cej grupy teatralno-
wokalnej. 

18 lutego o 18:00 „Nasze miasto” Thorntona Wildera Teatru
Strefa Szefa re˝. Bogusława Oksza-Klossi

24 lutego o 17:00 premiera sztuki „Lekcja miłoÊci” Iriny
Waskowej w re˝. Bogusławy Oksza-Klossi.
Wyst´pujà Iwona Drà˝kiewicz i Anna
Goł´biewska. Spektakl poprzedzi koncert
piosenek rosyjskich. 
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Akcja Zima 
w Gminnym
OÊrodku Kultury

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie przygotował dla dzieci dwa tygodnie
atrakcyjnego wypoczynku. 

W pierwszym tygodniu z zor-

ganizowanych zaj´ç wspól-

nie korzysta∏y dzieci

z Gminnego OÊrodka Kultury w Nie-

por´cie oraz z Filii w Zegrzu Po∏u-

dniowym i Stanis∏awowie Drugim.

W poniedzia∏ek dzieci uczestni-

czy∏y w spotkaniu „Bezpieczna

Zima” przygotowanym przez Stra˝

Gminnà, zaj´ciach teatralnych pro-

wadzonych przez pana Tomka

i warsztatach plastycznych, na któ-

rych pod okiem pani Izy i pani Ane-

ty powstawa∏y przepi´kne pawie. 

Nast´pnego dnia w Stanis∏awo-

wie Drugim piekliÊmy w∏asno-

r´cznie przygotowane, przepyszne

bu∏eczki dro˝d˝owe z nadzieniem

czekoladowym, a mi∏oÊników spor-

tu czeka∏y zawody w tamtejszej

kr´gielni.

Wycieczka do Narodowego Ban-

ku Polskiego, czyli Centrum Pienià-

dza, okaza∏a si´ wielkà frajdà dla

m∏odszych i starszych. Na miejscu

czeka∏y na dzieci warsztaty, a pa-

nie przewodniczki opowiedzia∏y

nam skàd si´ biorà pieniàdze, jak

powstajà i jakie k∏opoty mieliby-

Êmy, gdyby jedynà mo˝liwoÊcià

wymiany dóbr pozosta∏ handel wy-

mienny. 

W czwartek poznaliÊmy praw-

dziwego samuraja. W arkana sztu-

ki walki IAIDO wtajemniczy∏ nas

pan Adam Jaworski. Po japoƒskich

çwiczeniach przenieÊliÊmy si´

do sali balowej. Karnawa∏owà za-

baw´ poprowadzi∏a dla nas Izabe-

la Madej, a pokaz iluzji zaprezen-

towa∏ zaproszony czarodziej – Da-

wid Dabiƒski. Wielu uczestników

przygotowa∏o na t´ okazj´ bajecz-

ne kreacje. 

Ten tydzieƒ atrakcji zakoƒczy∏a

wizyta w papugarni „Carmen”. Ja-

ko pierwsi odwiedzajàcy, mogliÊmy

zaserwowaç papugom Êniadanie.

Kolorowe ptaki nie narzeka∏y

na brak apetytu, interesowa∏y si´ te˝

elementami naszej garderoby. Kil-

koro dzieci planuje ju˝ za∏o˝enie

w∏asnych hodowli. Na koniec, w ki-

nie Wis∏a obejrzeliÊmy przedpre-

mierowy pokaz znakomitej komedii

animowanej „Tedi i mapa skarbów”.

Nast´pne dni ferii to Akcja Zima

w trzech Filiach Gminnego OÊrod-

ka Kultury: Kàtach W´gierskich,

Beniaminowie i Wólce Radzymiƒ-

skiej.

Rozpocz´liÊmy spotkaniem ze

Stra˝nikami Gminnymi, którzy

udzielili nam cennych rad na temat

bezpiecznych ferii i zachowania

na Êniegu i lodzie. Ca∏y tydzieƒ sp´-

dziliÊmy wspólnie integrujàc si´,

bawiàc i je˝d˝àc na wycieczki. By-

∏y zaj´cia plastyczne, muzyczne

i ruchowe. W Teatrze Lalka od ku-

lis poznaliÊmy prac´ aktorów i do-

wiedzieliÊmy si´ ciekawych rzeczy

o powstawaniu lalek i rekwizytów.

Niespo˝ytym pok∏adom energii

dzieci da∏y upust w sali zabaw

w Kiddos, a wizyta w Galerii Figur

Stalowych i znajdujàce si´ tam eks-

ponaty zapad∏y na d∏ugo w pami´-

ci uczestników. 

Dzi´kujemy pracownikom GOK

w Niepor´cie oraz Filii w: Kàtach

W´gierskich, Wólce Radzymiƒ-

skiej, Zegrzu Po∏udniowym, Benia-

minowie i Stanis∏awowie Drugim

za przygotowanie dla dzieci atrak-

cyjnego wypoczynku. 

� T.Mitrowski, A.Piesio
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ZIMOWE IMPREZY SPORTOWE W GMINIE NIEPOR¢T

Polski Zwiàzek Piłki Siatkowej z okazji Jubileuszu
90-lecia uhonorował najbardziej zasłu˝one postacie
zwiàzane z piłkà siatkowà. Jednym z odznaczonych
tytułem Zasłu˝ony Trener Piłki Siatkowej został
mieszkaniec gminy Niepor´t – trener Bronisław
Orlikowski (na zdj´ciu czwarty od lewej).

U
roczystoÊç wr´czenia pamiàt-

kowych medali i dyplomów

odby∏a si´ we wroc∏awskiej

Hali Stulecia w przerwie pó∏fina∏o-

wego meczu Pucharu Polski.

Za wk∏ad w rozwój Polskiej Siat-

kówki odznaczonym trenerom po-

dzi´kowali m.in. Prezes Polskiego

Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej i przewod-

niczàcy Wydzia∏u Trenerskiego. 

Bronis∏aw Orlikowski prowa-

dzi∏ seniorskie zespo∏y: GKS Ja-

strz´bie, Csepel Budapeszt, CWKS

Resovia. Z dru˝ynà KS Jastrz´bie

Borynia w 1991 r. zdoby∏ roku brà-

zowy medal mistrzostw Polski.

Pracowa∏ równie˝ na stanowisku

trenera ds. m∏odzie˝y PZPS. Pro-

wadzi∏ reprezentacje juniorek i ju-

niorów, z którymi bra∏ udzia∏ w fi-

na∏ach mistrzostw Europy. Broni-

s∏aw Orlikowski ma wielki wk∏ad

w rozwój siatkówki w gminie Nie-

por´t. Przez wiele lat by∏ trenerem

i nauczycielem w szkole Podstawo-

wej w Niepor´cie oraz w Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym.

By∏ za∏o˝ycielem UKS D´bina

i wieloletnim trenerem klubu oraz

twórcà wielu sportowych sukcesów

siatkarskich swoich wychowan-

ków. Serdecznie gratulujemy od-

znaczenia! � RÂ

Trener Bronisław Orlikowski uhonorowany
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  LLUUTTYYMM 2018 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, Olimpijska

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, Promykowa

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, Agawy

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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Wspomnienia z młodoÊci
– Mieczysław Zieliƒski 
wrzesieƒ 1939 roku (cz.II)
W

kolejnej cz´Êci wspomnieƒ

p. Mieczys∏aw Zieliƒski

wróci∏ pami´cià do mrocz-

nych lat okupacji. Wiosnà 1940 ro-

ku niemiecki aparat administracyj-

ny by∏ ju˝ na tyle rozwini´ty, ̋ e oku-

pant hitlerowski poprzez urz´dy

gmin rozpoczà∏ program wywozu

mieszkaƒców Generalnego Guber-

natorstwa na roboty przymusowe

na teren III Rzeszy. W Niepor´cie

tworzono równie˝ listy osób kiero-

wanych na roboty przymusowe

do Niemiec. Z rodziny Mieczys∏a-

wa Zieliƒskiego wyznaczeni do wy-

jazdu zostali jego bracia stryjeczni:

Julian i Józef oraz brat Boles∏aw. Jak

wspomina∏ p. Mieczys∏aw, z bratem

Boles∏awem to by∏o tak, ˝e ich tata

wykonywa∏ wówczas prace dla so∏-

tysa wsi Niepor´,t W∏adys∏awa Ko-

sa i poprosi∏ so∏tysa aby wykreÊli∏

Boles∏awa z listy do wyjazdu na ro-

boty przymusowe. So∏tys, aby nie

by∏o podejrzeƒ o nieprawid∏owoÊci,

zgodzi∏ si´, jednak pod warunkiem,

˝e Boles∏aw opuÊci dom rodzinny,

a ciotka Rembelska (siostra ojca) za-

melduje go i oÊwiadczy, ̋ e ch∏opak

pracuje u nich na roli. Wyznaczone

na roboty osoby zbiera∏y si´ w wy-

znaczony dzieƒ przed urz´dem gmi-

ny i pod konwojem z∏o˝onym z oko-

licznych kolonistów niemieckich

w brunatnych mundurach (mundu-

ry SA – Die Sturmabteilungen der

NSDAP – Oddzia∏y Szturmowe

NSDAP przyp. autora) kierowane

by∏y do Warszawy na ulic´ Skary-

szewskà. Tam znajdowa∏ si´ Arbe-

itsamt – (urzàd pracy), organ nie-

mieckiej administracji paƒstwowej,

zajmujàcy si´ ca∏oÊcià spraw zatrud-

nienia. Urzàd ten kierowa∏ osoby

na roboty przymusowe w ró˝ne

miejsca na terenie III Rzeszy. Robot-

nicy przymusowi trafiali m.in. do fa-

bryk zbrojeniowych, cukrowni,

do pomocy w gospodarstwach rol-

nych. Jesienià 1940 roku koloniÊci

niemieccy z Aleksandrowa, Izabe-

lina, Stanis∏awowa i Micha∏owa

Grabiny zacz´li opuszczaç prowa-

dzone gospodarstwa i wyje˝d˝aç

na tereny Kujaw i Pomorza, gdzie

zajmowali polskie gospodarstwa,

wczeÊniej odebrane przez niemiec-

kà administracj´ polskim rodzinom.

Obok tematów okupacyjnych, po-

prosi∏em p. Mieczys∏awa, pseudo-

nim „Brzoza”, równie˝ o wspomnie-

nia z jego s∏u˝by w III Batalionie

Armii Krajowej w Niepor´cie. Pan

Mieczys∏aw wspomina∏, ̋ e w godzi-

nach popo∏udniowych 1 sierp-

nia 1944 roku otrzyma∏ rozkaz wy-

j´cia ze skrytki przy ul. Dworcowej

siedmiu karabinów Mauser, w celu

ich oczyszczenia po przypadko-

wym postrzale w wyniku którego

zginà∏ por. Armii Krajowej Witold

Kazubski, nauczyciel w miejscowej

szkole. Zadanie to p. Mieczys∏aw

wykona∏ wspólnie z Wac∏awem

Galasem ps.”Huk”, u którego

w obejÊciu gospodarczym znajdo-

wa∏a si´ skrytka broni. Wracajàc

jeszcze do nieszcz´Êliwego wypad-

ku z bronià, p. Mieczys∏aw wspo-

mnia∏, ̋ e oprócz Êmierci por. Kazub-

skiego zdarzenie to mog∏o mieç jesz-

cze dalsze tragiczne nast´pstwa dla

mieszkaƒców Niepor´tu. Wspo-

mniana broƒ, po zakoƒczeniu çwi-

czeƒ przez ˝o∏nierzy AK w niepo-

r´ckich lasach, przechowywana by-

∏a tymczasowo na terenie szko∏y

podstawowej w Niepor´cie. Kierow-

nikiem szko∏y by∏ Bronis∏aw Tokaj

ps. „Bogdan”, dowódca III Batalio-

nu AK w Niepor´cie, który miesz-

ka∏ razem z rodzinà w budynku

szkolnym. Pod koniec lipca 1944 ro-

ku niespodziewanie do szko∏y przy-

jechali ˝o∏nierze niemieccy, infor-

mujàc kierownika, ̋ e w trybie alar-

mowym zajmujà pomieszczania

szko∏y na potrzeby Wehrmachtu. Ta

sytuacja spowodowa∏a koniecznoÊç

pilnej ewakuacji akowskiej broni

z terenu szko∏y. Bronis∏aw Tokaj za-

danie to powierzy∏ por. Kazubskie-

mu, który zorganizowa∏ przerzut

broni do schowka na ul. Dworcowej.

Niestety, prawdopodobnie przez

poÊpiech lub braki w wyszkoleniu

˝o∏nierzy, nie sprawdzono roz∏ado-

wania karabinów, co spowodowa∏o

przypadkowy wystrza∏ karabinu

(uderzenie stopà kolby o pod∏o˝e

spowodowa∏o zwolnienie naciàgu

zamka i wystrza∏ karabinu – przyp.

autora) przy wk∏adaniu broni

do schowka na posesji Galasów

przy ul. Dworcowej i Êmiertelny po-

strza∏ por. Kazubskiego. Ponadto p.

Zieliƒski twierdzi, ˝e nied∏ugo

po tym wystrzale ulicà Dworcowà

przejecha∏ samochód z ˝o∏nierzami

niemieckimi i gdyby oni us∏yszeli

ten strza∏, to konsekwencje dla

mieszkaƒców mog∏y byç tragiczne.

W czasie czyszczenia broni przy-

szed∏ kwatermistrz III Batalionu

ppor. Konstanty Radziwi∏∏ ps.”Ko-

rab” i p. Galas zda∏ mu relacj´

o Êmierci por. Kazubskiego. Wie-

czorem 1 sierpnia 1944 roku p. Mie-

czys∏aw uda∏ si´ do gajówki Broni-

s∏awa Smolarczyka na koncentracj´

oddzia∏ów III Batalionu AK w Nie-

por´cie w ramach planu „Burza”.

Pierwszym jego zadaniem by∏o wy-

kopanie wspólnie z Boles∏awem

Trzonkowskim ps. „Wiàz” pojem-

nika zrzutowego, zakopanego obok

gajówki. Metalowy pojemnik

w kszta∏cie walca zakopany by∏

ok. 100 metrów za gajówkà.

Do obudowy pojemnika przymoco-

wane by∏y: ∏opata i kilof, a w Êrod-

ku mia∏ trzy przegrody. W przegro-

dach znajdowa∏y si´ zapakowane

angielskie pistolety maszynowe ty-

pu „Sten” oraz angielskie rewolwe-

ry. Jeden uszkodzony rewolwer

otrzyma∏ ˝o∏nierz w dru˝ynie goƒ-

ców, Zenon Winnicki. Pozosta∏a

broƒ zosta∏a przekazana do oddzia-

∏ów powstaƒczych w Warszawie

i Legionowie. Pierwszà noc p. Mie-

czys∏aw sp´dzi∏ z oddzia∏em

przy gajówce, potem jako goniec

w III Batalionie AK by∏ na postoju

obok strzelnicy na „Nowopolu”

w Micha∏owie Reginowie. Do jego

zadaƒ nale˝a∏o m. in. powiadamia-

nie ˝o∏nierzy AK, którzy nie przy-

byli jeszcze do oddzia∏u na koncen-

tracj´. Wszyscy czekali na dalszy

bieg wydarzeƒ w Warszawie.

W zwiàzku z nap∏ywem znacznych

iloÊci wojsk niemieckich w rejon

Niepor´tu, dowódca III Batalionu,

Bronis∏aw Tokaj, ostatecznie podjà∏

decyzj´ o powrocie do domów cz´-

Êci ̋ o∏nierzy. Mieczys∏aw Zieliƒski

i Wac∏aw Galas te˝ zostali zwolnie-

ni i udali si´ do swoich rodzin.

Przy drewnianym krzy˝u ko∏o nie-

por´ckiego cmentarza ukryli swoje

„filipinki”. Ale powrót p. Mieczy-

s∏awa do rodzinnego domu na ul.

Dworcowej nie by∏ ju˝ mo˝liwy

CCddnn..

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  HHIISSTTOORRYYCCZZNNEE
z a p r a s z a

OSOBY ZAINTERESOWANE HISTORIÑ GMINY NIEPOR¢T I REGIONU

do współpracy, a tak˝e na comiesi´czne spotkania Stowarzyszenia
w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie oraz organizowane
cyklicznie prelekcje. 

Zapraszamy te˝ do odwiedzania strony fb Stowarzyszenia pod adresem:
www.facebook.com/nieporeckie.stowarzyszenie.historyczne/

Tablica w koÊciele parafialnym w Niepor´cie upami´tniajàca
˝o∏nierzy III Batalionu AK (fot. autora)


