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PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Ko-

misji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

w Niepor´cie we wrzeÊniu 2013 r. Punkt Kon-
sultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):

• 3 wrzeÊnia 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 10 wrzeÊnia 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska
• 17 wrzeÊnia 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak.;
• 24 wrzeÊnia 2013 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.
Spotkania Komisji we wrzeÊniu 2013 r. : Urzàd Gminy
Niepor´t, pokój nr 3, parter  – 10 i  24 wrzeÊnia 2013 r.
od godz. 16.00.

WKRÓTCE otwarcie restauracji
McDonald’s w Niepor´cie
Nowa restauracja b´dzie po∏o˝ona

nad samym brzegiem Jeziora Ze-

grzyƒskiego, w sàsiedztwie portu

jachtowego. To nowoczesny obiekt

z klimatyzowanà salà urzàdzonà

w nowoczesnym stylu architekto-

nicznym, charakteryzujàcym si´

bogatà paletà ̋ ywych barw, wielko-

formatowymi grafikami na Êcianach

i wygodnymi tapicerowanymi me-

blami. Oprócz klasycznego menu

McDonald’s goÊcie b´dà mogli cie-

szyç si´ przysmakami oferowanymi

w kawiarnianym kàciku McCafé.

Zmotoryzowani goÊcie b´dà mieli

do dyspozycji lini´ McDrive a go-

Êcie aktywnie sp´dzajàcy czas

nad Zalewem Zegrzyƒskim z pew-

noÊcià docenià stojaki rowerowe.

Specjalnie dla dzieci przygotowy-

wana jest strefa zabawy Gym&Fun.

Obiekt b´dzie przystosowany

do obs∏ugi osób niepe∏nospraw-

nych.

Restauracja wraz z towarzyszàcym

jej ogródkiem b´dzie czynna 7 dni

w tygodniu w godzinach 7.00-23.00.

Z kolei McDrive od niedzieli

do czwartku b´dzie czynny od 7.00

do 24.00, a w piàtki i soboty

– od 7.00 do 2.00. W godzinach po-

rannych, zarówno w restauracji jak

i na linii McDrive, b´dzie serwowa-

ne menu Êniadaniowe.

� èród∏o: Biuro prasowe 

McDonald’s Polska

Agencja 24/7PR

2 wrzeÊnia przywrócone zostaje kursowanie linii autobusowej na trasie Białobrzegi –
Beniaminów. Z myÊlà o lepszym dostosowaniu połàczenia do potrzeb mieszkaƒców, zostało ono
przedłu˝one do centrum Radzymina.

A
utobus na trasie Bia∏obrzegi

– Beniaminów uruchomiony

zosta∏ w styczniu 2013 roku.

Na okres wakacji linia zosta∏a zawie-

szona, w zwiàzku z niewielkim jej

wykorzystaniem przez pasa˝erów.

W celu zapewnienia ciàg∏oÊci kurso-

wania autobusu na tej trasie i podnie-

sienia frekwencji, podj´te zosta∏y

rozmowy z Gminà Radzymin

w sprawie wyd∏u˝enia linii. Wyni-

kiem wspólnych dzia∏aƒ jest urucho-

mienie od dnia 2 wrzeÊnia autobusu

na trasie Bia∏obrzegi – Beniaminów

– Radzymin (centrum). O tym, czy

w nowe po∏àczenie cieszyç si´ b´-

dzie wi´kszym powodzeniem, zade-

cydujà jego pasa˝erowie.

Wspólnie z Gminà Radzymin

og∏oszone zosta∏o te˝ zamówienie

publiczne na obs∏ug´ komunikacyj-

nà na trasie Wólka Radzymiƒska

– S∏upno (przez Sieraków), w zwiàz-

ku z zakoƒczeniem z dniem 31

sierpnia umowy z dotychczasowym

przewoênikiem. 

Od 2 wrzeÊnia równie˝ to po∏àcze-

nie b´dzie kontynuowane, a trasa nie

ulega zmianie. Poni˝ej przedstawia-

my rozk∏ady jazdy autobusów: 

• NA TRASIE BIA¸OBRZEGI 
– BENIAMINÓW – RADZYMIN
(OD PONIEDZIA¸KU DO PIÑTKU):

ODJAZDY Z RADZYMINA: 

6.00 | 6.50 | 7.40 | 15.00 | 16.15 |

17.20

ODJAZDY Z BIA¸OBRZEGÓW:

6.25 | 7.15 | 8.10, | 15.30, | 16.45 |

18.00

• NA TRASIE WÓLKA RADZYMI¡SKA
– S¸UPNO (PRZEZ SIERAKÓW)
(OD PONIEDZIA¸KU DO PIÑTKU):

ODJAZDY Z P¢TLI WÓLKA

RADZYMI¡SKA (DÑBKOWIZNA):

4:50 | 5:15 | 5:50 | 7:15s | 14:55s |

16:00 | 17:00

ODJAZDY ZE S¸UPNA

5:15 | 5:40 | 7:00s | 15:30s | 16:30 |

17:30 | 19:30

s – kursuje tak˝e w soboty

Roz∏o˝ony na kilka lat proces upo-

wszechniania edukacji przedszkolnej

ma zakoƒczyç si´ 1 wrzeÊnia 2017 r.

zapewnieniem wszystkim dzieciom

w wieku 3-5 lat miejsca realizacji

wychowania przedszkolnego

w przedszkolach i innych formach

wychowania przedszkolnego. Pierw-

szym krokiem w kierunku zniesienia

barier w upowszechnianiu edukacji

przedszkolnej jest ustawowe ograni-

czenie wysokoÊci op∏at pobieranych

od rodziców za korzystanie przez ich

dzieci z wychowania przedszkolne-

go. Od 1 wrzeÊnia 2013 r. op∏aty
za przedszkole nie mogà byç wy˝-
sze ni˝ 1 z∏ za ka˝dà godzin´ powy-
˝ej pi´ciu godzin, które sà bezp∏at-
ne. W latach nast´pnych op∏aty te

b´dà podlegaç waloryzacji zgodnie

z przepisami ustawy o systemie

oÊwiaty. Zaletà wprowadzonych roz-

wiàzaƒ ustawowych jest zmniejsze-

nie obcià˝enia rodziców kosztami

d∏u˝szego pobytu dziecka w przed-

szkolu. Ma to zahamowaç zjawisko

zabierania dzieci z przedszkola za-

raz po skoƒczonej piàtej (bezp∏atnej)

godzinie zaj´ç oraz stworzenie im

korzystniejszych warunków do roz-

woju. 

� H. Galas

1 wrzeÊnia wchodzà w ˝ycie nowe przepisy ustawy o systemie oÊwiaty dotyczàce
wychowania przedszkolnego. Głównym celem wprowadzonych zmian jest
systematyczne zwi´kszenie dost´pnoÊci wychowania przedszkolnego.

AUTOBUSEM z Białobrzegów
do Beniaminowa i Radzymina

UWAGA: Zamawiajàcy zastrzega
sobie mo˝liwoÊç korekty poda-
nych rozk∏adów jazdy w zale˝no-
Êci od zmian rozk∏adów jazdy in-
nych linii komunikacyjnych obs∏u-
gujàcych teren gminy Niepor´t.

� B.Wilk

PRZEDSZKOLA – godzina za złotówk´

UWAGA

Szanowni Klienci, informujemy, ˝e
w dniach od 2 do 15 wrzeÊnia 2013r.

Aquapark Fala b´dzie nieczynny
z powodu przerwy technologicznej.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e wa˝noÊç

karnetów obowiàzujàcych
w w/w terminie zostanie automatycznie 

przed∏u˝ona o 14 dni.
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PRZETARGI
Rozstrzygni´te zosta∏y przetargi
na budow´ oÊwietlenia drogowego:
• ulicy Kwiatowej w Micha∏owie-

-Grabinie. Wykonawca, firma

Przedsi´biorstwo Instalacji Elek-

trycznych z ¸om˝y, zamontuje 5

punktów Êwietlnych jednoramien-

nych, na odcinku d∏ugoÊci 145 me-

trów. Wymieniona te˝ zostanie jed-

na oprawa na ju˝ stojàcej lampie.

Koszt prac to 16 158 z∏.

• ulicy GoÊcinnej w Stanis∏awowie
Drugim. Tu wykonawcà jest Zak∏ad

Instalacji Elektrycznych „Lumen”

z Legionowa. Zamontuje 7 punktów

oÊwietleniowych jednoramiennych

na odcinku d∏ugoÊci 240 metrów.

Koszt prac wyniesie 34 185 z∏.

• ul. Sienkiewicza w Józefowie.
W pierwszym etapie prac, na odcin-

ku d∏ugoÊci 360 m od ul. Szkolnej,

zamontowanych zostanie 12 punk-

tów Êwietlnych. Wykonawcà jest

firma Instalatorstwo Elektryczne

Marek Kisielewski z Borowej Gó-

ry. Koszt prac to 41 183 z∏.

• ul. Rumiankowej w Niepor´cie
– I etap. Wykonawca, Przedsi´bior-

stwo Instalacji Elektrycznych

z ¸om˝y, zamontuje 12 punktów

oÊwietleniowych, na odcinku 300 m

od ulicy Zegrzyƒskiej. Koszt prac

wyniesie 42 340 z∏. 

Przewidywany termin zakoƒczenia
wszystkich prac to 25.10.2013 r. 
• Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg

na budow´ sieci wodociàgowej
w ulicy Rumiankowej w Niepor´cie
na odcinku 300 metrów. Wykonaw-

cà b´dzie firma INWOKAN z Wy-

szkowa. Koszt prac, które zakoƒczà

si´ do 15 listopada, wyniesie

67 270 z∏. � BW

Dobieg∏a koƒca przebudowa k∏ad-
ki na Kanale ˚eraƒskim w Niepo-
r´cie. Po uzyskaniu przez wyko-
nawc´ prac dokumentów niezb´d-
nych do odbioru koƒcowego
inwestycji, k∏adka oddana zosta∏a
w u˝ytkowanie.
G∏ównym celem modernizacji k∏ad-

ki by∏o przystosowanie jej do po-

trzeb osób niepe∏nosprawnych. Zbu-

dowane zosta∏y dwie pochylnie, któ-

re u∏atwià poruszanie si´ osobom

niepe∏nosprawnym, matkom z wóz-

kami, rowerzystom. 

Równie wa˝na by∏a poprawa sta-

nu technicznego konstrukcji i dosto-

sowanie jej do obowiàzujàcych

przepisów, majàcych na uwadze

bezpieczeƒstwo u˝ytkowników.

KŁADKA PO MODERNIZACJI

Wzd∏u˝ ulicy S∏onecznej w Stani-
s∏awowie Pierwszym zbudowany
zostanie chodnik, na odcinku
od ulicy Stru˝aƒskiej do granicy
z gminà Bia∏o∏´ka. 
Chodnik o nawierzchni z kostki be-

tonowej usytuowany b´dzie po lewej

stronie ulicy, idàc w stron´ Warsza-

wy. Wykonawcà b´dzie firma ZA-

RBUD z miejscowoÊci O∏daki Stefa-

nowo. Koszt prac wyniesie 362 tys. z∏,

planowany termin zakoƒczenia to

30 wrzeÊnia 2013 r. � BW

Na ulicy Cyprysowej w Stanis∏a-
wowie Pierwszym dobieg∏y koƒca
prace budowlane. 
Firma TOMBUD z Wieliszewa po-

∏o˝y∏a nawierzchni´ z kostki za kwo-

t´ 49 tys. z∏. By∏ to trzeci etap prac

na ulicy Cyprysowej. 

� BW

Trwa modernizacja budynku SP
ZOZ w Niepor´cie. Prowadzone sà
prace na zewnàtrz budynku i we-
wnàtrz, na pi´trze.
Na zewnàtrz trwa budowa ∏àcznika

mi´dzy oÊrodkiem zdrowia a cz´-

Êcià budynku, w której znajdujà si´

sala do rehabilitacji oraz punkt in-

formacyjno-konsultacyjny. ̧ àcznik

u∏atwi poruszanie si´ po oÊrodku,

eliminujàc przechodzenie przez po-

dwórko. Przy wejÊciu, zlokalizowa-

nym w ∏àczniku, zbudowana zosta-

nie pochylnia dla niepe∏nospraw-

nych. Trwa równie˝ remont po-

mieszczeƒ na I pi´trze budynku,

do których przeniesiona zostanie

administracja oÊrodka. Koszt inwe-

stycji wyniesie 112 tys. 694 z∏. Pra-

ce wykonuje firma EDBUDEX,

w terminie do 30.09.2013 r. 

� BW

CYPRYSOWEJ CIÑG DALSZY

BUDOWA
CHODNIKA
NA SŁONECZNEJ

Przeprowadzona zosta∏a moderni-
zacja budynku komunalnego
w Wólce Radzymiƒskiej, polegajà-
ca na wykonaniu nowego pokrycia
dachu. Na powierzchni 166 m2 dach

pokryty zosta∏ blachà trapezowà,

wykonano tak˝e obróbki blachar-

skie. Wymieniono rynny i rury spu-

stowe, uzupe∏niono podbitk´. Prace

wykona∏a firma Us∏ugi Remontowo-

-Budowlane Arbud z Pu∏tuska

za kwot´ 23 380 z∏. � BW

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
W WÓLCE RADZYMI¡SKIEJ

MODERNIZACJA OÂRODKA ZDROWIA
W NIEPOR¢CIE

W szkole w Bia∏obrzegach trwajà

prace remontowe, których realizacja

potrwa do koƒca wakacji.

Wymieniana jest pod∏oga w koryta-

rzu na parterze budynku. Do nowe-

go wykoƒczenia wykorzystywana

jest wyk∏adzina typu tarket. Zakres

prac obejmuje te˝ malowanie kory-

tarza. Prace wykonuje firma FACIT

z Wieniawy, za kwot´ blisko 43 tys.

z∏otych. 

� BW

PRACE REMONTOWE 
W SZKOLE W BIAŁOBRZEGACH

Na konstrukcji k∏adki, nad taflà wo-

dy, zamontowane zosta∏y znaki ˝e-

glugi Êródlàdowej. Koszt realizacji

prac wyniós∏ 2 mln z∏otych, z tego

500 tys. z∏ gmina pozyska∏a ze Êrod-

ków unijnych. � BW

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
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GMINA Niepor´t w pierwszej
pi´çdziesiàtce rankingu
samorzàdów

W ogólnopolskim Rankingu Samorzàdów
„Rzeczpospolitej” 2013 Gmina Niepor´t znalazła
si´ na wysokiej 43 pozycji w kategorii gmin wiejskich.

W rankingu sprawdzano i ocenia-

no, które miasta i gminy najbar-

dziej dbajà o rozwój i standard ̋ y-

cia mieszkaƒców, uwzgl´dniajàc

przy tym bezpieczeƒstwo finan-

sów. Ranking przeprowadzony

zosta∏ przez redakcj´ „Rzeczpo-

spolitej” w dwóch etapach.

W pierwszym na podstawie da-

nych pochodzàcych z Minister-

stwa Finansów wybrane zosta∏y

samorzàdy, które najlepiej zarzà-

dza∏y swoimi finansami w latach

2009-2012 i jednoczeÊnie najwi´-

cej w tym czasie inwestowa∏y.

Do drugiego etapu zakwalifikowa-

∏y si´ 564 samorzàdy, w tym

250 gmin wiejskich. Udzia∏ w nim

polega∏ na wype∏nieniu ankiety,

oceniajàcej szereg czynników,

g∏ównie gospodarczych, ale te˝

dotyczàcych oÊwiaty, wspierania

przedsi´biorczoÊci, wspó∏pracy

z jednostkami pomocniczymi.

Suma punktów uzyskanych

w obydwu etapach decydowa∏a

o pozycji w rankingu. Gmi-

na Niepor´t znalaz∏a si´ na wy-

sokiej 43 pozycji listy, obejmu-

jàcej 100 gmin wiejskich, jako

trzecia gmina z województwa

mazowieckiego. � BW

Post´pujà prace przy budowie sa-
li gimnastycznej w Niepor´cie.
Po zakoƒczeniu prac rozbiórko-
wych i ziemnych wykonawca przy-
stàpi∏ do wznoszenia Êcian no-
Ênych budynku.

Wykonane ju˝ zosta∏y ∏awy funda-

mentowe sali oraz ∏àcznika. Dobie-

g∏o koƒca murowanie Êcian funda-

mentowych z bloczków betono-

wych, wykonywana jest izolacja

pozioma i pionowa.

Obecnie wykonawca przystàpi∏

do wznoszenia Êcian noÊnych budyn-

ku. W ∏àczniku szko∏y wymieniona

zosta∏a stolarka okienna.

� BW

W szkole w Wólce Radzymiƒskiej
zakoƒczy∏y si´ prace remontowe. 
Wykonnano: remont elewacji fron-

towej budynku, wymian´ rynien

spustowych, malowanie pomiesz-

czenia kuchennego oraz korytarza

prowadzàcego do kot∏owni. Remont

wykona∏a firma BIMER z Chotomo-

wa za kwot´ 6 tys. z∏otych. 

� BW

REMONT
W SZKOLE 
W WÓLCE
RADZYMI¡SKIEJ

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
NA TERENIE PRZEDSZKOLA W NIEPOR¢CIE

W przedszkolu w Bia∏obrzegach
dobieg∏y konca remontowe we-
wnàtrz budynku, zmodernizowany
zosta∏ te˝ plac zabaw dla dzieci. 
W ramach modernizacji placu zabaw

cz´Êç starych zabawek zastàpi∏y no-

we. Na podbudowie z piasku stan´-

∏y: du˝y, kolorowy zestaw ze zje˝-

d˝alniami i siatkà wspinaczkowà,

karuzela i huÊtawka. Ich koszt to 38

tys. z∏. W budynku wyremontowana

zosta∏a sala zabaw najm∏odszej gru-

py przedszkolaków. Po∏o˝ono zosta-

∏y g∏adzie gipsowe, pomalowano

Êciany i wymieniono listwy przypo-

d∏ogowe oraz zamontowano nowe

drzwi szafy wn´kowej. Koszt prac to

9 tys. z∏. � BW

PRACE REMONTOWE W PRZEDSZKOLU W BIAŁOBRZEGACH

Z PLACU BUDOWY – SALA GIMNASTYCZNA W NIEPOR¢CIE

Na terenie Gminnego Przedszko-
la w Niepor´cie trwajà prace po-
legajàce na wykonaniu docieplenia
i elewacji budynku. Wymieniona
zosta∏a te˝ nawierzchnia chodnika. 
Zewn´trzne Êciany budynku pokry-

to ju˝ warstwà styropianu o grubo-

Êci 10 cm, na który k∏adziony jest

tynk strukturalny w dwóch kolorach.

Okratowanie okien zostanie wy-

czyszczone i dwukrotnie pomalowa-

ne. Koszt prac, których wykonawcà

jest firma EDBUDEX z Legionowa

wyniesie przesz∏o 90 tys. z∏. Prace

b´dà trwaç do koƒca wakacji.

Równie˝ na terenie przedszkola, fir-

ma Dromo z Warszawy wymieni∏a

nawierzchni´ chodnika – od bramy

do drzwi wejÊciowych, schodów i po-

chylni przed wejÊciem oraz na placu

przed budynkiem. Koszt prac to kwo-

ta 26,4 tys. z∏otych. � BW

Urzàd Gminy Niepor´t in-

formuje, ˝e w wykonaniu Uchwa-

∏y Nr 1/2013 Rady Gminy Niepo-

r´t z dnia 11 lipca 2013 r. w spra-

wie zarzàdzania gminnym

obszarem rekreacyjno-wypoczyn-

kowym, z dniem 31 paêdziernika
2013 r. koƒczà si´ obowiàzujàce

dotychczas, a zawarte przez Gmi-

n´ umowy dzier˝awy terenów tzw.:

,,Portu Jachtowego w Niepor´-
cie” oraz ,,Portu Pilawa”. Tym sa-

mym koƒczà swojà dzia∏alnoÊç

na tym terenie – Spó∏ka Port Jach-

towy Niepor´t oraz Wioska Tury-

styczno – ˚eglarska,, Port Pilawa”

Wioletta Dàbkowska.

Informuje si´ jednoczeÊnie wszyst-

kich Zainteresowanych, ˝e Gmina

Niepor´t b´dzie kontynuowa∏a do-

tychczasowà dzia∏alnoÊç prowa-

dzonà na wy˝ej wskazanym obsza-

rze Kompleksu rekreacyjno – wy-

poczynkowego z portem, zachowu-

jàc jego dotychczasowy charakter

i przeznaczenie. Po okresie przygo-

towawczym planowane jest podnie-

sienie standardu Kompleksu, celem

dalszej poprawy warunków do ko-

rzystania z jego walorów oraz pod-

niesienia atrakcyjnoÊci sp´dzania

czasu na tym obszarze, z uwzgl´d-

nieniem rozwoju mo˝liwoÊci upra-

wiania sportów wodnych. 

Odnoszàc si´ do informacji Portu

Jachtowego Niepor´t Spó∏ka z o. o.,

udzielonej w piÊmie Spó∏ki z dnia

7 sierpnia 2013 r. skierowanym

do Klientów i GoÊci Portu, wyja-

Ênia si´ i informuje, i˝ niezale˝nie

od zbli˝ajàcego si´ terminu opusz-

czenia Portu przez Spó∏k´, Spó∏ka

jako operator terenu zobowiàzana

jest do udost´pniania nieruchomo-

Êci zgodnie z jej przeznaczeniem

do koƒca okresu obowiàzywania

umowy dzier˝awy, to jest do dnia

31.10.2013 r. Podobne zasady obo-

wiàzujà równie˝ operatora,, Portu

Pilawa”.

W trosce o dobro GoÊci, Klientów

i Interesariuszy, Gmina Niepor´t in-

formuje, ̋ e nie wymaga oraz nie b´-

dzie egzekwowa∏a od dotychczaso-

wych operatorów tzw. ,,Portu Jach-

towego Niepor´t” oraz ,,Portu

Pilawa” obowiàzku usuni´cia

do dnia 31.10.2013 r. z terenu

dzier˝awionych Portów jachtów

nale˝àcych do osób trzecich. Jach-

ty obecnych klientów Portów mogà

zatem pozostaç na terenie tych Por-

tów po dniu 1.11.2013 r. – po wcze-

Êniejszym wyra˝eniu zgody przez

Gmin´ i uzgodnieniu warunków. 

Wszelkie wnioski, zapytania oraz

propozycje w sprawach zwiàza-

nych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci

na ww. terenie, lub ze sposobem

korzystania z tego terenu, przyjmo-

wane sà w Kancelarii Urz´du Gmi-

ny, adres: Plac WolnoÊci 1, 05 -126

Niepor´t, w godzinach pracy Urz´-

du oraz drogà elektronicznà na ad-

res info@nieporet.pl.

Ponadto w serwisie internetowym

www.nieporet.pl uruchomiona zo-

staje zak∏adka dedykowana tej pro-

blematyce, pod którà publikowane

b´dà bie˝àce komunikaty i informa-

cje dotyczàce terenów obu Portów.

Informacji udziela tak˝e ustanowio-

ny przez Wójta Pe∏nomocnik Gmi-

ny d/s Rekreacji, Turystyki i Por-

tów Jachtowych, dy˝urujàcy

w Urz´dzie Gminy Niepor´t w ka˝-
dy czwartek wrzeÊnia od godz.
10.00 do 12.00.

Wójt Gminy Niepor´t 

/-/ S∏awomir Maciej Mazur

Niepor´t, dnia 26 sierpnia 2013 r. 

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA W SPRAWIE ,,PORTU JACHTOWEGO W NIEPOR¢CIE” ORAZ ,,PORTU PILAWA”
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W najbli˝szym czasie zostanà do-

starczone do w∏aÊcicieli nierucho-

moÊci, którzy z∏o˝yli deklaracj´

o wysokoÊci op∏aty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi,

pisma z indywidualnymi nr kont

do uiszczania op∏at za wywóz od-

padów. Op∏aty nale˝y uiszczaç

na przyznany indywidualny nr

konta (nie uiszczaç na ogólne

konto Urz´du). W tytule p∏atnoÊci

prosimy wpisaç okres za jaki do-

konujemy op∏aty. Jednak w przy-

padku, gdy dokonujemy wp∏aty

na konto ogólne Urz´du, w tytu-

le p∏atnoÊci prosimy o podanie

czego dotyczy op∏ata, imienia

i nazwiska osoby, której dotyczy

p∏atnoÊç, adresu zamieszkania

oraz adresu nieruchomoÊci, której

dotyczy op∏ata.

•••
Przypominamy równie˝, i˝

w przypadku odbioru odpadów

z przydomowych altan Êmietni-

kowych firma SITA POLSKA

zabiera wszystkie odpady, które

si´ w niej znajdujà. W zwiàzku

z tym prosimy o pozostawianie

w ww. altanach tylko i wy∏àcz-

nie odpadów przeznaczonych

do odbioru.

•••
Pojemniki z odpadami niepodle-

gajàcymi segregacji (zmieszany-

mi) lub worki z selektywnie ze-

branymi odpadami komunalny-

mi nale˝y w terminie odbioru

(zgodnie z harmonogramem)

wystawiaç poza teren nierucho-

moÊci np. ustawiaç przy furtce,

nie póêniej ni˝ do godz. 7.00
(rano).
W przypadku posiadania ze-

wn´trznej altany Êmietnikowej,

nale˝y otwieraç jà w terminie

odbioru (zgodnie z harmonogra-

mem), nie póêniej ni˝ do godzi-
ny 7.00 (rano).
Firma odbiera ww. odpady
w godzinach od 7.00 do 20.00.
Przy odbiorze odpadów segrego-

wanych firma zostawi nowe

worki do selektywnej zbiórki

na kolejny miesiàc.

•••
W przypadku nie odebrania od-

padów przez firm´ zgodnie

z harmonogramem prosimy

o zg∏aszanie reklamacji do Urz´-

du Gminy Niepor´t nr tel.

(22) 767 04 47, dnia nast´pnego

po wyznaczonym dniu odbioru

odpadów.

POKA˚ klas´, 
posprzàtaj po swoim pupilu

W kilku miejscach na terenie gminy stan´ły kosze na odchody psów.
To poczàtek akcji, która ma oczyÊciç chodniki i publiczne tereny zielone
z przykrych niespodzianek, jakie pozostawiajà nasi pupile po spacerze.

Zanieczyszczenia, jakie pozostawia-

jà wyprowadzane na spacer psy sà

dokuczliwe dla wszystkich osób,

poruszajàcych si´ w przestrzeni pu-

blicznej. Chwila nieuwagi na chod-

niku i musimy zajàç si´ czyszcze-

niem obuwia, zamiast biec do auto-

busu. Spacer leÊnym parkiem

przypomina slalom, wytyczony

przez wyjàtkowo ambitnego organi-

zatora trasy. Miejsca zabaw dla

dzieci te˝ nie sà wolne od pu∏apek,

a to w∏aÊnie tam powinniÊmy szcze-

gólnie dbaç o czystoÊç, majàc

na uwadze zdrowie najm∏odszych.

Problem nasila si´ zwykle wiosnà,

gdy topniejàcy Ênieg ods∏ania liczne

miejsca, w których zwierz´ta za∏a-

twia∏y swoje potrzeby. 

Najlepsze rozwiàzanie – to po-

sprzàtanie.

Ustawienie na terenie gminy koszy

na odchody zwierzàt to jeden z ele-

mentów akcji, która ma prowadziç

do utrzymania czystoÊci w miejscach

publicznych. Podstawà jest jednak

poczucie odpowiedzialnoÊci w∏aÊci-

cieli czworonogów. Gdy sprzàtni´-

cie tego, co zostawi∏ pies stanie si´

nawykiem, skoƒczà si´ niech´tne

komentarze pod adresem w∏aÊcicie-

li, a spacery przestanà kojarzyç si´

nam z omijaniem pu∏apek. Potrzeba

niewàtpliwie czasu, aby osiàgnàç ta-

ki efekt, ale musimy spróbowaç.

Pierwsze kosze zlokalizowane zo-

sta∏y: na osiedlu G∏ogi – na ulicy

Sienkiewicza (przy parkingu obok

parku leÊnego), – przy wyjÊciu

na Êcie˝k´ rowerowà od ulicy Skrze-

tuskiego oraz na Êcie˝ce rowerowej

na wysokoÊci gimnazjum; na placu

WolnoÊci; na osiedlu w Bia∏obrze-

gach i na osiedlu w Zegrzu Po∏u-

dniowym. Ich liczba b´dzie systema-

tycznie zwi´kszana na terenie ca∏ej

gminy. Kosze zaopatrzone sà w pa-

pierowe torebki, w ka˝dej znajduje

si´ tekturowa ∏opatka. Ten zestaw hi-

gieniczny nie zanieczyszcza dodat-

kowo Êrodowiska. Zach´camy

do sprzàtania po naszych czworono-

gach – poka˝my klas´!

Apelujemy równie˝, aby do wy-

raênie oznakowanych koszy nie

wrzucaç innych odpadów. 

Te wrzucamy do w∏aÊciwych po-

jemników. � BW

P
odczas przeglàdu stwierdzono,

˝e na niektórych dzia∏kach rów

nie jest nale˝ycie konserwowa-

ny. Starostwo Powiatowe w Legio-

nowie wyda w∏aÊcicielom dzia∏ek,

którzy nie wywiàzujà si´ ze swoich

obowiàzków, decyzje nakazujàce

wykoszenie skarp oraz odmulenie

dna rowu. 

Urzàd Gminy Niepor´t ze swojej

strony zleci∏ wykoszenie skarp rowu

przy przepustach drogowych, gdzie

mog∏o dochodziç do znacznego spo-

wolnienia sp∏ywu wody. Ponadto

w najbli˝szym czasie wykonane b´-

dzie oczyszczenie przepustów

pod ulicà ¸àkowà oraz Polnà w Sta-

nis∏awowie Drugim, przy wykorzy-

staniu specjalistycznego sprz´tu me-

chaniczno-ciÊnieniowego. Na chwi-

l´ obecnà zarzàdca Kana∏u

Bródnowskiego wspólnie z Gminà

Niepor´t na bie˝àco prowadzà pra-

ce, polegajàce na rozbiórce tam bo-

browych pi´trzàcych wod´. Podj´to

równie˝ dzia∏ania majàce na celu

ograniczenie populacji bobrów.

Urzàd Gminy wystàpi∏ do Ko∏a ¸o-

wieckiego „MEWA” o przeprowa-

dzenie odstrza∏u redukcyjnego bo-

brów. Po uzyskaniu pozytywnej

odpowiedzi Urzàd Gminy zwróci si´

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Ârodowiska w Warszawie z wnio-

skiem o zniesienie okresowej

ochronnoÊci bobrów na okres od

15 wrzeÊnia do 30 grudnia, aby

umo˝liwiç wykonanie odstrza∏u re-

dukcyjnego. � P. Filipowicz

KÑPIEL, nie tylko słoneczna

Pi´kna pogoda
sprzyja
wypoczynkowi
nad Jeziorem
Zegrzyƒskim.
Dzikà Pla˝´
w Niepor´cie
ch´tnie
odwiedzajà
turyÊci nie tylko
z Warszawy,
ale nawet
znad morza.

ZWROT podatku
akcyzowego
zawartego
w cenie oleju
nap´dowego
wykorzystywa-
nego
do produkcji
rolnej na 2013
rok
Do 30 sierpnia 2013 r. mo˝na

sk∏adaç w Urz´dzie Gminy

Niepor´t wniosek o zwrot po-

datku akcyzowego zawartego

w cenie oleju nap´dowego

wykorzystywanego do pro-

dukcji rolnej wraz z faktura-

mi VAT (lub ich kopiami) sta-

nowiàcymi dowód zakupu

oleju nap´dowego w okresie

od 1 lutego 2013 r. do 31 lip-
ca 2013 r. 
Wszelkie niezb´dne informa-

cje oraz wniosek mo˝na otrzy-

maç w Dziale Ochrony Ârodo-

wiska i Rolnictwa Urz´du

Gminy Niepor´t (pokój nr 30,

II pi´tro, tel. (22) 767 04 10),

lub pobraç ze strony interneto-

wej www.nieporet.pl

�

Wprawdzie najwi´ksze letnie upa∏y

mamy ju˝ za sobà, ale do koƒca la-

ta jeszcze troch´ czasu i okazji

do pla˝owania równie˝. Na Dzikiej

Pla˝y ruch zaczyna si´ ju˝ w godzi-

nach rannych. Z kolejnych podje˝-

d˝ajàcych autobusów i samocho-

dów, wysypujà si´ pla˝owicze. War-

to przyjechaç wczeÊniej, ˝eby zajàç

zacienione miejsce pod jednym

z wielu rosnàcych tu drzew. Spra-

gnieni s∏onecznych kàpieli rozk∏ada-

jà koce na piasku, blisko wody.

Pod niebieskimi parasolami znajdu-

je si´ stanowisko ratowników Legio-

nowskiego Wodnego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego, którzy co-

dziennie od godziny 10.00 do 18.00

strzegà kàpieliska i bezpieczeƒstwa

osób z niego korzystajàcych. Teren

jest dobrze oznakowany. Czerwona

lina torowa wyznacza obszar dla nie-

umiejàcych p∏ywaç, ˝ó∏ta – miejsce

dla p∏ywaków. Zewn´trzna ˝ó∏ta li-

na wyznacza stref´ bezpieczeƒstwa,

w obr´bie której obowiàzuje zakaz

wp∏ywania np. skuterów, motoró-

wek. Poza obszarem kàpieliska sto-

jà znaki informujàce, ˝e w tym

miejscu pla˝a jest niestrze˝ona. Kà-

paç mo˝na si´ bez obawy równie˝

dlatego, ̋ e woda jest na bie˝àco mo-

nitorowana pod wzgl´dem czystoÊci.

Du˝ym powodzeniem cieszà si´ te˝

urzàdzenia sportowe – si∏ownia ze-

wn´trzna, plac zabaw dla dzieci

i dwa boiska do pi∏ki siatkowej pla-

˝owej. D∏ugi spacer pla˝owymi alej-

kami proponujemy zakoƒczyç

na molo, z widokiem na panoram´

Jeziora Zegrzyƒskiego. Na molo jest

znak zakazujàcy skoków do wody.

Nale˝y traktowaç go powa˝nie. Stra˝

Gminna wspólnie z ratownikami

WOPR i Policjà pilnujà, by by∏ prze-

strzegany. Odpoczàç mo˝na

przy grillu, w miejscu wyznaczonym

i oznakowanym. Pami´taç jednak

nale˝y, ˝e na terenie Dzikiej Pla˝y

obowiàzuje zakaz wnoszenia i spo-

˝ywania alkoholu, a tak˝e wprowa-

dzania zwierzàt. � BW

W sierpniu
pracownicy Działu
Ochrony Ârodowiska
Urz´du Gminy
Niepor´t przy udziale
pracowników
Referatu Zarzàdzania
Ârodowiskiem ze
Starostwa
Powiatowego
w Legionowie,
dokonali przeglàdu
stanu technicznego
rowu „Kanał B”
w Stanisławowie
Drugim. 

PRZYPOMINAMY

KONSERWACJA „Kanału B”
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14 i 15 sierpnia
odbyły si´ gminne
uroczystoÊci z okazji
93. rocznicy Bitwy
Warszawskiej.

93. ROCZNICA Bitwy Warszawskiej

U
roczystoÊç 14 sierpnia odby-

∏a si´ przy pomniku 28. Pu∏-

ku Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej. Licznie

przybyli na nià mieszkaƒcy, przed-

stawiciele powiatowych i gminnych

w∏adz samorzàdowych, kombatan-

tów, wojska, policji, stra˝y po˝arnej,

szkó∏, stowarzyszeƒ i harcerzy.

Opraw´ uroczystoÊci zapewni∏a

Kompania Honorowa i Poczet Sztan-

darowy 9. batalionu dowodzenia

w Bia∏obrzegach, poczty sztandaro-

we: Zwiàzku Kombatantów RP i By-

∏ych Wi´êniów Politycznych Ko∏a

Powiatowego w Legionowie, Towa-

rzystwa Przyjació∏ Radzymina,

Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych

w Wólce Radzymiƒskiej, Niepor´cie

i Kàtach W´gierskich, Zasadniczej

Szko∏y Zawodowej ZDZ im. Kpt.

Stefana Pogonowskiego w Radzymi-

nie, Gimnazjum im. Bohaterów Bi-

twy Warszawskiej 1920 roku w Sta-

nis∏awowie Pierwszym, SP im. Woj-

ska Polskiego w Bia∏obrzegach, SP

im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´-

cie, SP im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie, SP im. 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich w Wólce

Radzymiƒskiej, a tak˝e harcerze

14. DH „Puszcza” z Izabelina oraz

zuchy 14. GZ Tropki i Tropiciele

Przyrody z Izabelina. Oprawa mu-

zyczna nale˝a∏a do chóru Klubu Se-

niora w Niepor´cie. Przy pomniku

wart´ pe∏nili ˝o∏nierze 9. batalionu

dowodzenia oraz harcerze.

UroczystoÊç rozpocz´∏a msza

Êwi´ta polowa, celebrowana przez

ksi´dza Piotra J´drzejewskiego, po-

przedzona poÊwi´ceniem krzy˝a.

Po uroczystym wprowadzeniu Kom-

panii Honorowej i odegraniu hymnu

paƒstwowego g∏os zabra∏ Wójt Gmi-

ny Maciej Mazur. Przypomnia∏ hi-

storyczny moment, jakim dla Polski

i dla ca∏ej Europy by∏a Bitwa War-

szawska oraz ustanowione w ho∏dzie

jej bohaterom Âwi´to ˚o∏nierza.

Sankcjonowa∏ je prawnie rozkaz

ministra spraw wojskowych, genera-

∏a broni Stanis∏awa Szeptyckiego,

s∏owami: „w dniu tym Wojsko

i Spo∏eczeƒstwo czci chwa∏´ or´˝a

polskiego, której uosobieniem i wy-

razem jest ˝o∏nierz. W rocznic´ roz-

gromienia nawa∏y bolszewickiej

pod Warszawà Êwi´ci si´ pami´ç po-

leg∏ych w walce z wiekowym wro-

giem o ca∏oÊç i niepodleg∏oÊç Pol-

ski”. Pomnik Strzelców Kaniow-

skich powsta∏ z inicjatywy Korpusu

Oficerskiego Pu∏ku Strzelców Ka-

niowskich, a jego ods∏oni´cia doko-

na∏ 14 wrzeÊnia 1924 roku prezydent

Stanis∏aw Wojciechowski.

Apel pami´ci Or´˝a Polskiego od-

czyta∏ por. Stanis∏aw Wiszniewski

z 9. batalionu dowodzenia, po nim

delegacje z∏o˝y∏y kwiaty u stóp po-

mnika. Oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci

zakoƒczy∏ wyst´p chóru Klubu Se-

niora w Niepor´cie. 

Tradycyjnie, przybyli mogli skosz-

towaç wojskowej grochówki, du˝ym

zainteresowaniem cieszy∏a si´ te˝

wystawa broni palnej, karabinów, pi-

stoletów i rewolwerów z koƒ-

ca XIX i poczàtku XX wieku.

15 sierpnia w koÊciele parafial-

nym w Stanis∏awowie Pierwszym

odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta

celebrowana przez ksi´dza Piotra

J´drzejewskiego. Uczestniczyli

w niej mieszkaƒcy, przedstawicie-

le samorzàdu gminnego, m.in. Wójt

Gminy Maciej Mazur, Przewodni-

czàcy Rady Gminy Eugeniusz Woê-

niakowski, zast´pca Wójta Alicja

Soko∏owska, radni i so∏tysi. Obec-

ny by∏ poczet sztandarowy Zwiàz-

ku Kombatantów RP i BWP Ko∏a

Powiatowego w Legionowie oraz

harcerze z 14. DH „Puszcza” z Iza-

belina oraz zuchy 14. GZ Tropki

i Tropiciele Przyrody z Izabelina.

Wart´ przy tablicy pamiàtkowej

poÊwi´conej poleg∏ym za Ojczyzn´,

pod którà uroczyÊcie z∏o˝ono wià-

zank´ kwiatów, pe∏nili ˝o∏nierze 9.

batalionu dowodzenia w Bia∏obrze-

gach. 

Po zakoƒczeniu mszy Êwi´tej, wià-

zanki kwiatów uroczyÊcie z∏o˝one

zosta∏y przez delegacj´ gminnà,

w asyÊcie Stra˝y Gminnej, w miej-

scach pami´ci narodowej: przy po-

mniku na placu WolnoÊci w Niepo-

r´cie, przy pomniku legionistów

Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

w Bia∏obrzegach oraz na grobie

Nieznanego ˚o∏nierza przy ulicy

Nowolipie w Niepor´cie. � BW
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Chór Klubu Seniora
w Niepor´cie
zaprasza
We wtorki, w sali Gminnego OÊrodka Kultury
w odbywajà si´ próby niepor´ckiego chóru Klubu
Seniora. Pod czujnym okiem i uchem dyrygenta
zespól szlifuje repertuar, przygotowuje si´
do kolejnych wyst´pów. 

C
hór dzia∏a od niedawna, po raz

pierwszy zaprezentowa∏ si´

w listopadzie 2012 roku

w Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie. Tworzà go cz∏onkowie

niepor´ckiego Klubu Seniora, którzy

zaanga˝owali si´ ca∏ym sercem we

wspólne Êpiewanie. Dyrygentem

i opiekunem artystycznym zespo∏u

jest pan Grzegorz Orliƒski, akompa-

niament muzyczny zapewnia grajàcy

na akordeonie pan Piotr Âmiejczak.

Próby odbywajà si´ raz w tygodniu,

w razie koniecznoÊci cz´Êciej.

Po pierwszym wyst´pie szybko przy-

szed∏ pierwszy sukces. Ju˝ w stycz-

niu chór reprezentowa∏ Powiat Le-

gionowski podczas etapu fina∏owe-

go V Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek

„Kol´dowe Serce Mazowsza 2013”,

wzià∏ te˝ udzia∏ w gminnym kol´do-

waniu. Wyst´puje podczas gmin-

nych uroczystoÊci, m.in. na Âwi´cie

Gminy Niepor´t, ostatnio podczas

obchodów rocznicy Bitwy Warszaw-

skiej. – Repertuar dobieram tak, aby

wskrzesiç polskie piosenki, troch´ ju˝

zapomniane, a bardzo pi´kne – mó-

wi dyrygent Grzegorz Orliƒski

– W repertuarze mamy utwory pa-

triotyczne, klasyczne oraz religijne

i kol´dy. Chór liczy obecnie 20-25

osób. Jak zapewnia pan Orliƒski, ze-

spó∏ jest otwarty dla osób lubiàcych

Êpiewaç, gotowych zaanga˝owaç si´

we wspólne Êpiewanie i doskonale-

nie warsztatu. – Wszyscy cz∏onkowie

sà stuprocentowymi amatorami, ale

zale˝y nam na jak najwy˝szym pozio-

mie wykonania utworów. Aby uzy-

skaç odpowiedni efekt musimy du˝o

çwiczyç. S∏yszymy opinie, ˝e robimy

post´py, i to nas bardzo cieszy.

Cz∏onkowie chóru bardzo powa˝nie

traktujà wyst´py. Przygotowujàc si´

do ostatnich koncertów çwiczyli na-

wet wówczas, gdy na dworze pano-

wa∏y wr´cz tropikalne upa∏y. Bo nie

tylko Êpiew jest wa˝ny, ale te˝

wspólne sp´dzanie czasu. 

� BWilk

1 sierpnia minutà ciszy i wiàzankami kwiatów uczciliÊmy
pami´ç Powstaƒców Warszawy 1944 roku. 

PAMI¢TAMY
W uroczystoÊci uczestniczyli miesz-

kaƒcy gminy, przedstawiciele w∏adz

samorzàdowych, radni i so∏tysi.

Kwiaty z∏o˝one zosta∏y przy pomni-

ku na pl. WolnoÊci w Niepor´cie,

nast´pnie przeszliÊmy na cmentarz,

gdzie uczciliÊmy pami´ç zamordo-

wanych przez Niemców w dniu

13 i 19 sierpnia 1944 roku ̋ o∏nierzy

AK, mieszkaƒców Gminy Niepor´t.

Kwiaty spocz´∏y równie˝ na grobie

dowódcy III Batalionu I Rejo-

nu VII Obwodu AK „Obro˝a” Bro-

nis∏awa Tokaja. PochyliliÊmy g∏owy

w miejscu Êmierci dwóch podchorà-

˝ych Alfa i Skiby, którzy zgin´li

w walce os∏aniajàc zrzut broni. War-

t´ w miejscach pami´ci podczas uro-

czystoÊci pe∏nili cz∏onkowie Stra˝y

Gminnej. � BW

WA˚NE NUMERY
� Urzàd Gminy Niepor´t, 

Plac WolnoÊci 1 – (0 22) 767 04 00

� Gminny Zakład Komunalny,
ul. PodleÊna 4b 
– (22) 774 87 89 (wew. 101 – 106)

� Gminny OÊrodek Kultury,
ul. Dworcowa 9a – (22) 774 83 26

� Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t,
ul. Dworcowa 9a 
– (22) 774 80 80

� Gminny Zespół OÊwiaty
– (0 22) 767 04 43

� Aquapark Fala, ul. Koncertowa 3,
Stanisławów Pierwszy 
– (22) 772 00 89

� Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej,
ul. PodleÊna 4a 
– (22) 490 43 44, (22) 490 43 41

� Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. PodleÊna 4 – (22) 772
32 05, 772 32 13

� Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
w Legionowie, ul. Mickiewicza 11
– (22) 774 28 28

� Komenda Powiatowa Policji
w Legionowie – 997, 112, 
(22) 774 27 77

� Urzàd Pocztowy w Niepor´cie – (22)
774 86 55

� Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
– (22) 772 30 30

� Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja
w Niepor´cie – (22) 774 83 66

� Szkoła Podstawowa 
im. W. Chotomskiej w Józefowie
– (22) 772 30 69

� Szkoła Podstawowa im. Wojska
Polskiego w Białobrzegach
– (22) 774 87 13

� Szkoła Podstawowa im. I Batalionu
Saperów KoÊciuszkowskich
w Izabelinie – (22) 774 83 22

� Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce
Radzymiƒskiej
– (22) 774 87 69

� Gminne Przedszkole w Niepor´cie
– (22) 774 82 93

� Gminne Przedszkole w Białobrzegach
– 0 790 239 018

� Gminne Przedszkole w Zegrzu
Południowym „Akademia Małych
Odkrywców” – (22) 782 21 51

� Niepubliczne Przedszkole „KubuÊ
Puchatek” w Niepor´cie – (22) 774 87 12

� Niepubliczne Przedszkole „Odkrywcy”
w Kàtach W´gierskich – 501 406 539

� Niepubliczne Przedszkole „Nutka
Milutka” w Michałowie-Grabinie
– 502 214 561

� Starostwo Powiatowe w Legionowie
– (22) 764 01 00

� Urzàd Miasta Legionowo
– (22) 774 20 31

� Urzàd Miasta i Gminy Serock
– (22) 782 88 00

� Urzàd Gminy Wieliszew
– (22) 782 27 32

� Urzàd Gminy Jabłonna
– (22) 767 73 01

� Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie
– (22) 813 20 11

� Mazowiecki Zarzàd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
– (22) 244 90 00/12

� Urzàd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
– (22) 597 91 00

� Mazowiecki Urzàd Wojewódzki
w Warszawie – (22) 695 69 95

� Kuratorium OÊwiaty w Warszawie
– (22) 551 24 00

� Legionowskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
– (22) 695 889 010

� Zarzàd Transportu Miejskiego
w Warszawie – (22) 459 42 04

� Polska Grupa Energetyczna
Legionowo – (22) 767 50 30

� Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Legionowie 
– (22) 774 51 53

TELEFONY ALARMOWE

Ogólnopolskie:

� Ogólnopolski numer alarmowy – 112

� Pogotowie ratunkowe – 999

� Stra˝ Po˝arna – 998

� Policja – 997

� Pogotowie gazowe – 992

� Pogotowie energetyczne – 991

� Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – 601 100 100

GMINA NIEPOR¢T:

� Komisariat Policji – 22 774 87 57/67

� Komisariat Rzeczny Policji
w Niepor´cie – (22) 774 87 57

� Komenda Stra˝y Gminnej – 668 116
761, 22 774 87 91

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Niepor´t
– 605 625 333

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Kàty
W´gierskie – 660 911 859

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Wólka
Radzymiƒska – 607 681 335

WA˚NE NUMERY

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie rozpocznà nowy rok szkolny z Operatorem Gazociàgów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

POCZÑTEK roku szkolnego 
z GAZ-SYSTEM S.A. 
Ju˝ w czerwcu, podczas uroczystoÊci

zakoƒczenia roku szkolnego klas 0-III,

dyrektor ds. finansowych oddzia∏u

GAZ SYSTEM S.A. w Rembelsz-

czyênie, pani Ewa Piasecka oraz kie-

rownik Dzia∏u Handlowego pani Iwo-

na Dominiak wr´czy∏y najm∏odszym

uczniom wyprawki szkolne, w sk∏ad

których wchodzà: plecaki, worki

na kapcie oraz piórniki z wyposa˝e-

niem. 

To ju˝ kolejna taka inicjatywa firmy,

która zgodnie z przyj´tym Programem

Spo∏ecznej OdpowiedzialnoÊci Bizne-

su aktywnie anga˝uje si´ w dialog

z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy

mi´dzy innymi z zakresu edukacji. Po-

dobne wyprawki otrzymali tak˝e

uczniowie w latach: 2010, 2011 i 2012.

Spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej

im. B. Tokaja w Niepor´cie, z panià

dyrektor Edytà KuÊ serdecznie dzi´ku-

je w∏adzom spó∏ki za podj´tà inicjaty-

w´, która z pewnoÊcià jest cennym

wsparciem dla wielu rodzin i wp∏yn´-

∏a na zmniejszenie wydatków zwiàza-

nych z rozpocz´ciem przez dzieci na-

uki w szkole. � I.Kopka
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W nawiàzaniu do obchodów 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 roku przedstawi´ Czytelnikom mało znany epizod
udziału w walkach na naszym terenie, dywizjonu strzelców
konnych 10 Dywizji Piechoty, z którego powstał 4 Pułk
Strzelców Konnych im. Ziemi Ł´czyckiej. 

B
y∏ to kolejny po ochotni-

czym Dyonie „Huzarów

Âmierci” porucznika Józefa

Si∏y-Nowickiego oddzia∏ polskiej

kawalerii, broniàcy przed nawa∏à

bolszewickà przedmoÊcia war-

szawskiego w rejonie Niepor´tu.

Poczàtki tworzenia 4 Pu∏ku Strzel-

ców Konnych si´gajà maja 1920

roku, gdy nastàpi∏o uroczyste po-

Êwi´cenie sztandaru pu∏kowego.

Tworzàcy si´ nowy pu∏k przejà∏

tradycj´ kawalerii dywizyjnej 10

Dywizji Piechoty, wywodzàcy si´

ze szwadronu kawalerii dawnej 4

Dywizji gen. Lucjana ˚eligow-

skiego, z którego pochodzi∏a te˝

cz´Êç ˝o∏nierzy pu∏ku. 10 Dywizja

Piechoty i jej dywizjon strzelców

konnych toczy∏a walki na froncie

pó∏nocno-wschodnim i w dniu 6

lipca 1920 roku rozpocz´∏a odwrót

na kierunku Grodno, SupraÊl, Bia-

∏ystok, Zambrów, Ostrów Mazo-

wieckà, Wyszków i Jab∏onn´

pod Warszawà. W czasie walk od-

wrotowych i forsowania wp∏aw

Niemna w dniu 21 lipca 1920 ro-

ku, dzi´ki odwadze i rozwadze

w dowodzeniu przez porucznika

¸ada-Moczarskiego dywizjon wy-

szed∏ z niewielkimi stratami.

Nad Narwià pod wsià Roszki-

-Wodêki podchorà˝y Mieczys∏aw

Janusz spotka∏ si´ sam z pi´cioma

Rosjanami, których wzià∏ do nie-

woli, w tym komisarza pu∏kowego.

Pod Ostrowià Mazowieckà 4 sierp-

nia, po ci´˝kiej bitwie pluton do-

wodzony przez podporucznika

Franciszka Wiktora Karasska odbi∏

bolszewikom zdobyte przez nich

dzia∏o i odda∏ artylerzystom.

W czasie tego boju wachmistrz Ty-

tus Zulauf i plutonowy Mieczys∏aw

Bieniasz odprowadzajàcy tabory

dywizjonu zostali napadni´ci przez

oddzia∏ kawalerii bolszewickiej.

W dniu 25 lipca dywizjon otrzyma∏

uzupe∏nienie ze szwadronu zapaso-

wego przyprowadzone przez pod-

chorà˝ego ¸apiƒskiego w sile 51

jeêdêców.* Ponadto gen. ̊ eligow-

ski wzmocni∏ dywizjon przydziela-

jàc do jego sk∏adu kilkunastu

ochotników i oraz pluton Tatarów

pod dowództwem podporucznika

Wassana bek Totjewa. Pluton ten

by∏ sformowany z Tatarów ˝yjà-

cych na ziemiach litewsko-bia∏oru-

skich oraz z tych którzy przeszli

na polskà stron´ z oddzia∏ów ko-

zackich i do koƒca wojny walczy∏

w sk∏adzie dywizjonu. W dywizjo-

nie jako ochotnicy s∏u˝yli m.in.

Stanis∏aw Car, szef Cywilnej Kan-

celarii Naczelnika Paƒstwa Józefa

Pi∏sudskiego oraz Stefan Perzyƒski

adwokat warszawski, którzy za m´-

stwo w walkach odznaczeni zosta-

li Krzy˝ami Walecznych. W czasie

walk na przedpolach Warszawy

dywizjon posiada∏ w swoich szere-

gach 9 oficerów i podchorà˝ych

oraz oko∏o 500 ˝o∏nierzy i 400 ko-

ni.*10 Dywizja Piechoty otrzyma-

∏a w sierpniu 1920 roku zadanie

obrony stolicy razem z 1 Dywizjà

Litewsko-Bia∏oruskà i 11 Dywizjà

Piechoty. Walki w rejonie Niepo-

r´tu, Wólki Radzymiƒskiej, Radzy-

mina i Mokrego na trwa∏e przesz∏y

do historii chwalebnego szlaku bo-

jowego 10 Dywizji Piechoty w cza-

sie wojny polsko-bolszewickiej

1920 roku. Przebieg walk poszcze-

gólnych pu∏ków piechoty na na-

szym terenie opisa∏em w innych ar-

tyku∏ach. W prze∏omowym czasie

walk w nocy z 14 na 15 sierpnia

1920 roku pod Niepor´tem swoje

zas∏ugi mia∏ te˝ dywizjon strzelców

konnych 10 Dywizji Piechoty.

Wtedy to bolszewicka 27 Dywizja

Strzelców przerwa∏a front drugiej

linii obrony przedmoÊcia warszaw-

skiego pod Radzyminem i podesz∏a

pod Niepor´t i dalej klinem jedne-

go pu∏ku wdar∏a si´ a˝ pod Józefów

na kierunku Jab∏onny. Ten odcinek

frontu na kierunku Warszawy by∏

powa˝nie zagro˝ony, ze wzgl´du

na szczup∏e si∏y wojsk polskich

w tym rejonie. Dywizjon wykony-

wa∏ wtedy dzia∏ania zwiadowcze

dla XIX Brygady Piechoty dowo-

dzonej przez pu∏kownika Ma∏a-

chowskiego. Wieczorem 14 sierp-

nia dowódca dywizjonu wys∏a∏ pa-

trol zwiadowczy w sile plutonu

dowodzony przez podchorà˝ego

Mieczys∏awa Janusza do Niepor´-

tu. Patrol posuwa∏ si´ przez Niepo-

r´t ku Wólce Radzymiƒskiej

i stwierdzi∏, ˝e w drugiej linii

obrony sà luki, gdy˝ cz´Êç stano-

wisk opuÊci∏a polska piechotach.

G∏ównà si∏´ obrony stanowi∏a wte-

dy polska artyleria, dzia∏ajàca

pod os∏onà patroli z Dyonu Ochot-

niczego „Huzarów Âmierci”.**

Walki „Huzarów Âmierci” opisa-

∏em we wczeÊniejszym artykule.

Podchorà˝y Janusz obsadzi∏ okopy

drugiej linii strzelcami konnymi

oraz wysy∏a∏ patrole zwiadowcze,

które powstrzymywa∏y podjazdy

bolszewickie kierujàce si´ w stro-

n´ Niepor´tu. Ta sytuacja mia∏a

miejsce do czasu nadejÊcia w nocy

oddzia∏ów piechoty z 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich z 10 Dywi-

zji. Bój 10 Dywizji Piechoty trwa∏

przez ca∏y 15 sierpnia i doprowa-

dzi∏ wspólnie z innymi oddzia∏ami

do zdobycia wieczorem Radzymi-

na. Po wejÊciu do walki grupy ma-

newrowej Naczelnego Wodza

w rejonie D´blina, 17 sierpnia

1920 roku sytuacja na przedmoÊciu

warszawskim w rejonie Radzymi-

na zosta∏a opanowana i front pol-

ski ruszy∏ na wschód.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* Wielka Ksi´ga Kawalerii Polskiej 1918-

1939 Tom 34 – 4 Pu∏k Strzelców Konnych

Wyd. Edipresse Polska 2013 rok.

** Marek Gajewski Huzarzy Âmierci Woj-

ny 1920 r. Wyd. OÊrodek Badaƒ Historii

Wojskowej Muzeum Wojska w Bia∏ymsto-

ku Bia∏ystok 1999 rok

WALKI dywizjonu
strzelców konnych
10 Dywizji Piechoty 
pod Niepor´tem
w 1920 roku

Przeglàd kawalerii ochotniczej – inscenizacja walk
nad Wkrà w 1920 roku, Borkowo 2012 r. (fot. autora)

Po raz kolejny
mieszkaƒcy Józefowa,
Kàtów W´gierskich
i Michałowa-Grabiny
zaprezentowali swój
wieniec na do˝ynkach
Diecezji Warszawsko-
Praskiej, które w tym
roku odbyły si´
w Miƒsku
Mazowieckim.
Wystawiono razem
około 40 prac.

WIENIEC
do˝ynkowy

Dwa pi´kne anio∏y, unoszàce do góry

monstrancj´, bardzo podoba∏y si´

uczestnikom do˝ynek. Do ich wykona-

nia twórcy wykorzystali tym razem

przede wszystkim k∏osy zbó˝ i troch´

ziaren ry˝u. Prace przy wieƒcu trwa∏y

przesz∏o trzy tygodnie. Podstaw´ stano-

wi∏a konstrukcja metalowa z siatkà,

oklejona masà papierowà. W nast´p-

nym etapie, przy wykorzystaniu k∏osów

zbó˝, wieniec uzyska∏ ostateczny wy-

glàd. 

W najbli˝szà niedziel´ (1 wrzeÊnia)

wieniec reprezentowa∏ b´dzie Gmin´

Niepor´t podczas Ogólnopolskich Do-

˝ynek w Cz´stochowie.

� BWilk




