
• nr 12 (116) • 8 listopada 2013 • nakład 5 000 • g a z e t a  b e z p ł a t n a • 

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH

czytaj o...

GMINNE INWESTYCJE

str.2 SYGNAŁY Alarmowe 
i Komunikaty
Ostrzegawcze str.5 str.7

•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t   •   tel. (22) 767 04 00   •

LIGA MINISIATKÓWKI
Dziewczàt 2013/2014

88 POMOC SPO¸ECZNA – PORADNIK
– dodatek mieszkaniowy

– komu przys∏uguje?

– STRONA 3
•••••••••••••••••••••••••••••••

88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy

so∏ectwa Gminy Niepor´t. Zapraszamy
do zapoznania si´ z so∏ectwem Bia∏obrzegi 

– STRONA 4

koniecznie przeczytaj

We wrzeÊniu marszałek Adam Struzik 
oraz wójt Maciej Mazur podpisali umow´
na dofinansowanie zakupu i monta˝u instalacji
solarnych w Gminie Niepor´t. Rozpocz´te
w 2010 roku starania Gminy o uzyskanie
Êrodków unijnych zakoƒczyły si´ sukcesem
i wkrótce rozpocznie si´ realizacja projektu. 

BUDOWA
kolektorów
słonecznych
O

losach wniosku, który Gmina

Niepor´t w grudniu 2010 r.

z∏o˝y∏a do Mazowieckiej Jed-

nostki Wdra˝ania Programów Unij-

nych w Warszawie, informowaliÊmy

mieszkaƒców na bie˝àco. Dotyczy∏

on dofinansowania ze Êrodków Re-

gionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na la-

ta 2007-2013 (Dzia∏ania 4.3 – Ochro-

na powietrza, energetyka), budowy

systemu kolektorów s∏onecznych

na terenie Gminy Niepor´t. Projekt

przewidywa∏ instalowanie indywi-

dualnych zestawów kolektorów s∏o-

necznych na budynkach po∏o˝onych

na terenie Gminy Niepor´t i stano-

wiàcych w∏asnoÊç mieszkaƒców

Gminy Niepor´t, którzy przystàpili

do projektu oraz podpisali z Gminà

stosowne umowy. Wykorzystywanie

kolektorów s∏onecznych nie tylko ob-

ni˝a rachunki. Ma przede wszystkim

wymiar ekologiczny, pozwala nam

zachowaç czyste Êrodowisko. Zainte-

resowanie energià odnawialnà by∏o

bardzo du˝e, udzia∏ w projekcie za-

deklarowa∏o 591 gospodarstw. 

W lipcu 2011 r. Gmina Niepor´t

otrzyma∏a informacj´ z Mazowiec-

kiej Jednostki Wdra˝ania Progra-

mów Unijnych, ̋ e projekt przeszed∏

pomyÊlnie etap oceny merytorycz-

nej, jednak˝e z powodu braku Êrod-

ków finansowych nie zosta∏ przyj´-

ty do dofinansowania, a realizacja

projektu uzale˝niona b´dzie

od ewentualnych oszcz´dnoÊci lub

pozyskania dodatkowych Êrodków

na jego sfinansowanie. 

Okaza∏o si´, ˝e z kilkuset z∏o˝o-

nych wniosków w ramach naboru

tylko 45 wniosków znalaz∏o si´

na liÊcie rankingowej, spe∏niajàc

okreÊlone kryteria punktowe. Wnio-

sek Gminy Niepor´t znalaz∏ si´

na 35 miejscu, a tylko pierwszych 16

wniosków zosta∏o zakwalifikowa-

nych do dofinansowania, gdy˝ wy-

korzysta∏y ca∏à kwot´ przyznanych

Êrodków. 

Wójt Gminy Niepor´t z∏o˝y∏ pro-

test, zarzucajàc MJWPU dokonanie

krzywdzàcej oceny z∏o˝onego pro-

jektu. Protest zosta∏ rozpatrzony po-

zytywnie i wniosek zosta∏ ponownie

przekazany do oceny merytorycznej.

Okaza∏a si´ ona pomyÊlna i Gmina

znalaz∏a si´ na pierwszym miejscu

listy rezerwowej projektów przezna-

czonych do dofinasowania.

Z uwagi na bardzo spo∏eczny cha-

rakter wniosku, w który zaanga˝o-

wa∏o si´ wielu mieszkaƒców gminy

oraz jego du˝y wp∏yw na ochron´

Êrodowiska naturalnego, Wójt Gmi-

ny zwraca∏ si´ wielokrotnie do Mar-

sza∏ka Województwa oraz Mazo-

wieckiej Jednostki Wdra˝ania Pro-

gramów Unijnych z proÊbà

o zwi´kszenie Êrodków przeznaczo-

nych na alokacj´ (rezerw´) odwo-

∏awczà lub wykorzystanie mo˝liwo-

Êci pozyskania dodatkowych Êrod-

ków w naborze wniosków dla

dzia∏ania 4.3 „Ochrona powietrza,

energetyka” i zakwalifikowanie

wniosku Gminy Niepor´t do dofi-

nansowania.

Wysi∏ki te zakoƒczy∏y si´ sukce-

sem i w efekcie podpisaniem umo-

wy na przyznanie Gminie Êrodków

finansowych. Koszt ca∏ego projektu

to ponad 9 mln z∏, z czego dofinan-

sowanie unijne wyniesie 6,3 mln z∏.

Przed przystàpieniem do realizacji

projektu zwracamy si´ do Mieszkaƒ-

ców, którzy podpisali z Gminà umo-

wy, o dokonanie aktualizacji swoich
danych adresowych. Mo˝na to zro-

biç, dzwoniàc pod numer telefo-

nu: 22 767 04 05, 22 767 04 42, wy-

sy∏ajàc mail na adres inwestycje@nie-

poret.pl lub osobiÊcie w Dziale Inwe-

stycji i Zamówieƒ Publicznych, Plac

WolnoÊci 2A, Niepor´t. 

W nied∏ugim czasie mieszkaƒcy,

którzy podpisali z Gminà umow´

na udzia∏ w projekcie, otrzymajà

pismo informujàce o zasadach jego

realizacji, w tym m.in. o wp∏atach re-

alizowanych przez mieszkaƒców

oraz o koniecznoÊci potwierdzenia

dalszego uczestnictwa w projekcie. 

� B.Wilk

W zwiàzku z zakoƒczeniem budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Wojska Polskiego
i Pla˝owej w Białobrzegach, apelujemy do mieszkaƒców o wykonywanie przyłàczy
kanalizacyjnych i podłàczanie si´ do sieci. 

KORZYSTAJMY z nowo
wybudowanej infrastruktury
Budowa kanalizacji w Bia∏obrzegach jest cz´Êcià pro-

jektu dokoƒczenia opaski sanitarnej wokó∏ Jeziora Ze-

grzyƒskiego, w ramach którego zaplanowano wyko-

nanie infrastruktury do Ryni. Inwestycja realizowa-

na jest w ramach Indykatywnego wykazu

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego 2007-2013, wspó∏finansowanego z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie

z podpisanà umowà na dofinansowanie, do koƒca ro-

ku gmina otrzyma zwrot 81% poniesionych kosztów. 

Warunkiem niezb´dnym do pozytywnego rozlicze-

nia inwestycji jest uzyskanie tzw. efektu ekologicz-
nego, czyli pod∏àczenie do sieci jak najwi´kszej licz-
by odbiorców.

Apelujemy wi´c do mieszkaƒców o wykonywanie

projektów przy∏àczy kanalizacyjnych i zg∏aszanie bu-

dowy przykanalików na posesji do Miejskiego Przed-

si´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji w Wieliszewie. 

Z podobnym apelem zwracamy si´ do mieszkaƒców

ulicy Jana Kazimierza w Niepor´cie, by wykonywa-
li przy∏àcza wodociàgowe i pod∏àczali si´ do wybu-

dowanej sieci wodociàgowej. Realizacja tej inwesty-

cji, na którà równie˝ przyznano Gminie dofinansowa-

nie unijne, zakoƒczy∏a si´ w 2012 roku. Jak dotàd zbyt

ma∏a liczba odbiorców korzysta z infrastruktury

i Gminie grozi zwrot uzyskanego dofinansowania. 

� B.Wilk
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• ulicy GoÊcinnej w Stanis∏awowie

Drugim. Zamontowano 7 punktów

oÊwietleniowych jednoramiennych

na odcinku d∏ugoÊci 240 metrów.

Wykonawcà by∏ Zak∏ad Instalacji

Elektrycznych „Lumen” z Legio-

nowa, koszt inwestycji wy-

niós∏ 37 137 z∏;

Wykonano projekty i budow´ oÊwietlenia gminnych dróg:

• ul. Rumiankowej w Niepor´cie

– pierwszy etap, wykonawca

Przedsi´biorstwo Instalacji Elek-

trycznych z ¸om˝y zamontowa∏ 12

punktów oÊwietleniowych, na od-

cinku 300 m od ulicy Zegrzyƒskiej.

Koszt inwestycji wyniós∏

50 433 z∏;

• ul. Sienkiewicza w Józefowie

– w pierwszym etapie prac,

na odcinku d∏ugoÊci 360 m od ul.

Szkolnej, zamontowano 12

punktów Êwietlnych. Wykonaw-

cà by∏a firma Instalatorstwo

Elektryczne Marek Kisielewski

z Borowej Góry. Koszt inwesty-

cji to 48 119 z∏;

• ulicy Kwiatowej w Micha∏owie-

-Grabinie. Wykonawca, firma

Przedsi´biorstwo Instalacji

Elektrycznych z ¸om˝y, za-

montowa∏ 5 punktów Êwietl-

nych jednoramiennych, na od-

cinku d∏ugoÊci 145 metrów.

Wymieniona zosta∏a jedna opra-

wa na ju˝ istniejàcej lampie.

Koszt inwestycji to 20 127 z∏.

BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NIEPOR¢CIE
Post´pujà prace przy budowie sa-
li oraz ∏àcznika z budynkiem
szko∏y. 
Trwa murowanie Êcian noÊnych

i dzia∏owych z bloków wapienno-

-piaskowych silka, wykonano nad-

pro˝a, wieƒce i s∏upy w budynkach.

Na sali oraz w ∏àczniku po∏o˝ono

pierwszà warstw´ konstrukcyjnà po-

sadzki. W ∏àczniku wykonany zosta∏

strop z p∏yt kana∏owych, wymienio-

no stolark´ okiennà. Wybudowana

ju˝ zosta∏a nowa klatka schodowa,

∏àczàca sal´ ze szko∏à oraz schody

zewn´trzne od strony wschodniej. 

W po∏owie listopada rozpocznie

si´ monta˝ konstrukcji dachu sali

z drewna klejonego.

Podpisana zosta∏a umowa na
utwardzenie ulicy Zacisznej
w Woli Aleksandra.
Prace wykonane zostanà na odcin-

ku 250 metrów, przez firm´ Us∏ugi

Transportowe, Budowlane i Drogowe

z Nasielska. Ich koszt wyniesie 43 tys.

z∏, termin wykonania do 15 listopada.

PRACE NA WIERZBOWEJ

Na ulicy Wierzbowej w Kàtach
W´gierskich rozpocz´∏y si´ prace
zwiàzane z utwardzeniem jej na-
wierzchni.
Po wykonaniu korytowania i podbu-

dowy z kruszywa, po∏o˝ona zostanie

nawierzchnia z p∏yt eko na odcinku

d∏ugoÊci 430 metrów. Wykonawcà

inwestycji, której koszt wyniesie 140

tys. z∏, jest firma TOMBUT z Wie-

liszewa. Planowany termin zakoƒ-

czenia prac to 30 listopada.

NOWY PRZYSTANEK LINII L-8

4 listopada uruchomiony zosta∏
nowy przystanek autobusowy li-
nii L-8 w miejscowoÊci Aleksan-
drów przy ulicy Izabeliƒskiej o na-
zwie – Królewska 01 i Królew-
ska 02.
O postawienie dodatkowego przy-

stanku wnioskowali mieszkaƒcy

Aleksandrowa, którzy dotàd korzy-

stali z przystanków przy ul. Przy-

sz∏oÊç oraz przy ul. Koncertowej

w Stanis∏awowie Pierwszym. Urzàd

Gminy zwróci∏ si´ w tej sprawie

do Zarzàdu Transportu Miejskiego

w Warszawie. Konieczne by∏o wy-

konanie projektu sta∏ej organizacji

ruchu, który nast´pnie zatwierdzony

zosta∏ przez Starostwo Powiatowe

oraz Komend´ Powiatowà Policji

w Legionowie. Nowy przystanek

skróci znacznie mieszkaƒcom drog´

do Êrodka komunikacji publicznej.

Korekcie uleg∏ te˝ rozk∏ad jazdy li-

nii L-8, w której uwzgl´dniono go-

dziny dojazdów uczniów do Gimna-

zjum oraz powrót do domu po lek-

cjach. Szczegó∏y znajdujà si´

na stronie www.ztm.waw.pl.

CHODNIK NA TOPOLOWEJ

Wzd∏u˝ ulicy Topolowej w Wólce
Radzymiƒskiej zbudowany zosta∏
chodnik.
Chodnik wraz z wjazdami do po-

sesji powsta∏ na odcinku d∏ugo-

Êci 327 metrów. Wykonawcà inwe-

stycji by∏a firma TOMBUT z Wie-

liszewa. 

Koszt inwestycji to 90 tys. z∏

� oprac. BW

ul. GoÊcinna

ul. Rumiankowa

ul. Sienkiewicza
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– Gmina Niepor´t wkracza w nowy

etap realizacji inwestycji proekolo-

gicznych i energooszcz´dnych. Roz-

poczynamy go budowà kolektorów

s∏onecznych, przy wykorzystaniu

znaczàcego, 70% dofinansowania

unijnego. Projekt skierowany jest

do gospodarstw domowych miesz-

kaƒców naszej gminy. Od poczàtku

cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowa-

niem, zg∏osi∏o si´ do niego bli-

sko 600 w∏aÊcicieli gospodarstw.

Inwestowanie w êród∏a energii od-

nawialnej jest konieczne. Prowa-

dzenie przez gmin´ gospodarki pro-

ekologicznej ma z jednej strony

zwiàzek z przepisami unijnymi,

z drugiej strony przynosi rzeczywi-

ste korzyÊci. Mieszkaƒcy mogà za-

oszcz´dziç energi´ i pieniàdze,

a gmina zachowuje swój turystycz-

no-rekreacyjny charakter, dzi´ki

m.in. czystemu powietrzu. B´dziemy

staraç si´ o nast´pne Êrodki unijne

na pozyskiwanie energii odnawial-

nej. Ten proces b´dzie post´powa∏

w ca∏ej Polsce, tego wymaga od nas

Unia. Mam nadziej´, ̋ e Gmina Nie-

por´t b´dzie jednym z pionierów

wÊród samorzàdów, w zakresie eko-

logicznego uzyskiwania energii.

W zwiàzku z rozpocz´ciem realiza-

cji budowy kolektorów s∏onecz-

nych, zwracam si´ z proÊbà

do mieszkaƒców, którzy podpisali

umowy z Gminà, o ostatecznà de-

klaracj´ udzia∏u w projekcie.

Rozmowa z...
Wójtem 
Gminy 
Niepor´t
MACIEJEM
MAZUREM
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A Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ kolejny termin wnosze-

nia op∏at za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za IV kwarta∏, który up∏ywa 15 listopada 2013 r. 
Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, któ-

rej dotyczy p∏atnoÊç, natomiast w tytule p∏atnoÊci:

„OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

oraz okres za jaki dokonujemy op∏aty np. IV kwar-

ta∏ 2013 r. lub w przypadku rat miesi´cznych np. paê-

dziernik 2013 r., listopad 2013 r. itp.” – p∏acàc w ratach

miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach p∏atnoÊci

zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi. 

Ponadto informujemy, ˝e Gmina ma obowiàzek odzy-

skiwania zaleg∏oÊci z tytu∏u opóênionych lub niezreali-

zowanych op∏at, w∏àcznie z ich egzekucjà w oparciu

o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy

o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA!
• W przypadku, gdy ktoÊ jeszcze nie dokona∏ op∏aty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za III kwarta∏, której termin up∏ynà∏ 15 wrzeÊnia
nale˝y niezw∏ocznie uiÊciç ww. op∏at´ na otrzymany

indywidualny nr konta.

• Informujemy, ˝e ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci,
na których zamieszkujà mieszkaƒcy ma obowiàzek
z∏o˝enia w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Plac Wolno-
Êci 1, deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Niez∏o˝enie ww.

deklaracji b´dzie skutkowa∏o wydaniem decyzji ad-

ministracyjnej okreÊlajàcej wysokoÊç op∏aty, którà da-

ny w∏aÊciciel b´dzie mia∏ obowiàzek wp∏acaç na konto

gminy.

Dodatek mieszkaniowy jest to Êwiad-

czenie pieni´˝ne wyp∏acane przez

Gmin´ na rzecz osób o niskich docho-

dach, którym przys∏uguje tytu∏ praw-

ny do lokalu (umowa zawarta z Woj-

skowà Agencjà Mieszkaniowà, Gmin-

nym Zak∏adem Komunalnym,

Zespo∏em Zarzàdców NieruchomoÊci

WAM) w celu umo˝liwienia im dop∏a-

ty do wydatków ponoszonych w tym

mieszkaniu.

Osoba ubiegajàca si´ o dodatek miesz-

kaniowy powinna z∏o˝yç wniosek

o przyznanie dodatku mieszkaniowe-

go (mo˝na pobraç w GOPS lub ze stro-

ny internetowej).

Dodatek mieszkaniowy przys∏uguje:
– najemcom, podnajemcom lokali

mieszkalnych,

– osobom mieszkajàcym w lokalu,

do których przys∏uguje im spó∏-

dzielcze prawo do lokalu mieszkal-

nego,

– osobom mieszkajàcym w domu jed-

norodzinnym lub wielorodzinnym,

– osobom zajmujàcym lokal mieszkal-

ny bez tytu∏u prawnego oczekujà-

cym na przys∏ugujàcy im lokal za-

mienny lub socjalny (prawo przy-

znaje SÑD).

Kryterium dochodowe:
Dodatek mieszkaniowy przys∏uguje

w/w osobom, je˝eli Êredni miesi´czny

dochód na jednego cz∏onka gospodar-

stwa domowego w okresie 3 miesi´cy

poprzedzajàcym dat´ z∏o˝enia wnio-

sku nie przekracza:

• 175% kwoty najni˝szej emerytury

w gospodarstwie jednoosobowym,

• 125% kwoty najni˝szej emerytury

w gospodarstwie wieloosobowym.

Na dzieƒ 1.03.2013 kwota najni˝szej

emerytury to 831,15 z∏.

Do sk∏adanego wniosku nale˝y do∏à-

czyç:

– deklaracj´ o dochodach osób prowa-

dzàcych gospodarstwo domowe,

– zaÊwiadczenie o otrzymywanej po-

mocy i jej wysokoÊç (np. zasi∏ek ro-

dzinny z dodatkami, alimenty, zasi-

∏ek sta∏y, stypendia, itp.),

– wykaz i wysokoÊç op∏at ponoszo-

nych na lokal mieszkalny.

WielkoÊç mieszkania (normatywna

powierzchnia u˝ytkowa lokalu miesz-

kalnego)

• 35m2 – dla 1 osoby

• 40m2 – dla 2 osób

• 45m2 – dla 3 osób

• 55m2 – dla 4 osób

• 65m2 – dla 5 osób

• 70m2 – dla 6 osób

W przypadku, gdy zamieszkuje oso-

ba niepe∏nosprawna na wózku lub oso-

ba niepe∏nosprawna, której niepe∏no-

sprawnoÊç wymaga zamieszkiwania

w oddzielnym pokoju, powierzchni´

normatywnà mo˝emy powi´kszyç

o 15%. 

Wydatkami poniesionymi przez osob´

ubiegajàcà si´ o dodatek mieszkanio-

wy ponoszone przez gospodarstwo do-

mowe sà: 

– czynsz,

– op∏aty zwiàzane z eksploatacjà

i utrzymaniem nieruchomoÊci w cz´-

Êciach przypadajàcych na lokale

mieszkalne w spó∏dzielni mieszka-

niowej,

– zaliczki na koszty zarzàdu nierucho-

moÊcià wspólnà,

– op∏aty za energi´ cieplnà, wod´, od-

biór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych,

– wydatek stanowiàcy podstaw´ obli-

czenia rycza∏tu na zakup opa∏u.

DODATKI MIESZKANIOWE
PRZYZNAJE I WYP¸ACA GMIN-
NY OÂRODEK POMOCY SPO-
¸ECZNEJ W NIEPOR¢CIE

� Lidia Szymaƒska

Przedstawiamy Paƒstwu kolejnà cz´Êç poradnika pomocy społecznej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z póên. zm.)

oraz uchwa∏y Rady Gminy Niepor´t Nr

XXV/39/2012 z dnia 10.05.2012 r za-

wiadamiam o wy∏o˝eniu do publiczne-

go wglàdu projektu „Miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego

dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Wólka Ra-

dzymiƒska– od po∏udniowej granicy

wsi do terenów w rejonie linii kolejo-

wej, w gminie Niepor´t”, wraz z pro-

gnozà oddzia∏ywania na Êrodowisko,

w dniach od 28.10.2013 r.
do 28.11.2013 r. w siedzibie Urz´du

Gminy Niepor´t Dzia∏ Zagospodarowa-

nia Przestrzennego (pok. nr 8) w godzi-

nach od 9.00 do 15.00, w dniach pracy

Urz´du Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyj´tymi

w projekcie planu miejscowego rozwià-

zaniami odb´dzie si´ w dniu

20.11.2013 r. w sali konferencyjnej

Urz´du Gminy o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy,

kto kwestionuje ustalenia przyj´te

w projekcie planu miejscowego, mo˝e

wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y sk∏adaç

na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t,

z podaniem imienia i nazwiska lub na-

zwy jednostki organizacyjnej i adresu

oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 17.12.2013 r. Jako

wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝

uwagi wniesione w postaci elektronicz-

nej opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym, weryfikowanym

przy pomocy wa˝nego kwalifikowane-

go certyfikatu w rozumieniu ustawy

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 262) lub opatrzone podpisem po-

twierdzonym profilem zaufanym ePU-

AP w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza-

cji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujà-

cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013

r., poz. 235) lub za pomocà elektronicz-

nej skrzynki podawczej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005

r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmio-

tów realizujàcych zadania publiczne.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa
Wólka Radzymiƒska – od po∏udniowej granicy wsi do terenów
w rejonie linii kolejowej, 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 2012 r., poz. 647, z póên. zm.)

oraz uchwa∏y Rady Gminy Niepor´t Nr

XXV/38/2012 z dnia 10.05.2012 r za-

wiadamiam o wy∏o˝eniu do publiczne-

go wglàdu projektu „Miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego

dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Rembelsz-

czyzna – rejon po zachodniej stronie

Kana∏u ˚eraƒskiego, w gminie Niepo-

r´t”, wraz z prognozà oddzia∏ywania

na Êrodowisko, w dniach od 28.10.2013
r. do 28.11.2013 r. w siedzibie Urz´-

du Gminy Niepor´t Dzia∏ Zagospoda-

rowania Przestrzennego (pok. nr 8)

w godzinach od 9.00 do 15.00,

w dniach pracy Urz´du Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyj´tymi

w projekcie planu miejscowego rozwià-

zaniami odb´dzie si´ w dniu

19.11.2013 r. w sali konferencyjnej

Urz´du Gminy o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy,

kto kwestionuje ustalenia przyj´te

w projekcie planu miejscowego, mo˝e

wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y sk∏adaç

na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t,

z podaniem imienia i nazwiska lub na-

zwy jednostki organizacyjnej i adresu

oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 17.12.2013 r. Jako

wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝

uwagi wniesione w postaci elektronicz-

nej opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym, weryfikowanym

przy pomocy wa˝nego kwalifikowane-

go certyfikatu w rozumieniu ustawy

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 262) lub opatrzone podpisem po-

twierdzonym profilem zaufanym ePU-

AP w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza-

cji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujà-

cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013

r., poz. 235) lub za pomocà elektronicz-

nej skrzynki podawczej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 17 lute-

go 2005 r. o informatyzacji dzia∏alno-

Êci podmiotów realizujàcych zadania

publiczne.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa
Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kana∏u ˚eraƒskiego,
w gminie Niepor´t”

DODATEK mieszkaniowy – komu przysługuje?

Choç wi´kszoÊç kierowców nie zwraca uwagi na sposób parkowania swoich samochodów, jest
to czynnoÊç bardzo skrupulatnie opisana w przepisach ruchu drogowego.

Coraz cz´Êciej na terenie gminy Niepo-

r´t zauwa˝yç mo˝na samochody, bloku-

jàce ciàg komunikacji pieszych, zapar-

kowane na drodze dojazdowej do pose-

sji, uniemo˝liwiajàce tym samym innym

uczestnikom ruchu bezpiecznà jazd´.

Nierzadko zdarza si´, ˝e Stra˝ Gmin-

na patrolujàc ul. Sienkiewicza w Niepo-

r´cie, a tak˝e ulice przyleg∏e, rejestruje

wykroczenia z art. 92§1 Kodeksu Wy-

kroczeƒ – niestosowanie si´ do znaków

drogowych pionowych, a w tym znaku

B – 36 „zakaz zatrzymywania si´”

oraz D – 40 „strefa zamieszkania”, obo-

wiàzujàcych na terenie ca∏ego os. G∏o-

gi. Warto przypomnieç, ˝e znak D-40

„strefa zamieszkania”, nakazuje kierow-

com parkowaç pojazdy w miejscach

do tego wyznaczonych, pieszy uczestnik

ruchu ma pierwszeƒstwo, a dopuszczal-

na pr´dkoÊç, z jakà mo˝e si´ poruszaç

pojazd, to nie wi´cej ni˝ 20 km/h. Po-

nadto nale˝y zaznaczyç, ̋ e nieprawid∏o-

wo zaparkowane pojazdy sà du˝ym

utrudnieniem dla innych kierowców,

a samochody pozostawione pod domem

w znaczàcy sposób ograniczajà widocz-

noÊç, co mo˝e doprowadziç do niepo-

trzebnej kolizji, a nawet wypadku.

Za powy˝sze wykroczenia organ upraw-

niony, a w tym funkcjonariusze Stra˝y

Gminnej oraz Policji, mogà na∏o˝yç

grzywn´ w postaci mandatu karnego

w wys. 100 z∏ i 1 pkt karny.

Podobnie sytuacja wyglàda na os.

Las, w szczególnoÊci przy ul. Ró˝anej,

gdzie ostatnimi czasy w∏aÊciciele samo-

chodów przyzwyczaili si´ do parkowa-

nia swoich aut pod oknami domostw.

Nie by∏oby w tym nic z∏ego, gdyby nie

fakt blokowania chodnika, a tym sa-

mym utrudnianie ruchu przechodniom,

co jest wykroczeniem z art. 97 Kodek-

su Wykroczeƒ, za które równie˝ mo˝-

na na∏o˝yç mandat karny w wys. 100 z∏.

Pami´tajmy, ˝e nasza wygoda nie za-

wsze idzie w parze z bezpieczeƒstwem

innych.

Rejon boiska „Orlik”, a tak˝e szko∏y

w Józefowie, ze wzgl´du na specyfik´

sà obj´te szczególnà opiekà stró˝ów

prawa, w zwiàzku z czym, kierowcy

niestosujàcy si´ do przepisów ruchu

drogowego, nie b´dà mogli liczyç na ta-

ryf´ ulgowà. Podobny plan stra˝nicy

wdra˝ajà w rejonie pozosta∏ych placó-

wek szkolnych. Kolejnym istotnym

punktem jest ul. Warszawska i obszar

WTW w miejscowoÊci Zegrze Po∏u-

dniowe, gdzie mi∏oÊnicy w´dkowania,

parkujàc swoje „cztery kó∏ka”, tereny

zielone chcà doprowadziç do ruiny.

Za niszczenie roÊlinnoÊci na terenie

przeznaczonym do u˝ytku publicznego

grozi mandat w wysokoÊci do 500 z∏.

W sytuacji, gdy pouczenia nie po-

skutkujà, a kierowca wielokrotnie po-

pe∏ni dane wykroczenie, zostanie na∏o-

˝ona na niego grzywna. W przypadku

odmowy przyj´cia mandatu, zgodnie

z art. 97§1 Kodeksu post´powania

w prawach o wykroczenia, Stra˝ Gmin-

na skieruje wniosek o ukaranie „pira-

ta” do Sàdu Rejonowego w Legiono-

wie, gdzie liczyç si´ mo˝e z du˝o wi´k-

szà karà pieni´˝nà ni˝ ta, którà

zaproponuje uprawniony organ. 

– Liczymy na wspó∏prac´ ze strony

mieszkaƒców gminy, którzy widzàc

nieprawid∏owo zaparkowane pojazdy,

proszeni sà o zg∏aszanie naruszeƒ

pod numer 112 lub 668 116 761 – mó-

wi Komendant Stra˝y Gminnej Joanna

Mizerska. � Przemys∏aw Kuligowski

STRA˚ przypomina o prawidłowym parkowaniu!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
Sprzeda˝ nieruchomoÊci przy rondzie Jana Paw∏a II

W dniu 23 grudnia 2013 r. o godzi-
nie 11.00 w sali konferencyjnej w bu-

dynku Urz´du Gminy Niepor´t odb´-

dzie si´ przetarg na sprzeda˝ niezabu-

dowanej nieruchomoÊci po∏o˝onej we

wsi i gminie Niepor´t przy ulicy Jana

Kazimierza i ul. Zegrzyƒskiej stanowià-

cej dzia∏k´ nr 914/5 o powierzch-

ni 0,3592 ha (ksi´ga wieczysta Nr WA-

1L/00030432/9).

Cena wywo∏awcza nieruchomo-

Êci: 664 323 z∏ brutto, w tym 23%
VAT.

Og∏oszenie o przetargu zamieszczo-

ne zosta∏o na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-

bie Urz´du Gminy Niepor´t adres: 05-

126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, oraz

na stronie internetowej Gminy Niepo-

r´t http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje

dotyczàce przetargu mo˝na uzyskaç

w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieru-

chomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t

Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, po-

kój nr 7, telefon 22 767-04-12, e-ma-

il: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzi-

nach pracy Urz´du.
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SOŁECTWO

Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO BIAŁOBRZEGI

Poło˝one w północno-
wschodniej cz´Êci gminy,
graniczy z sołectwami:
Rynia, Beniaminów, 
Wólka Radzymiƒska,
Niepor´t 
oraz Gminà Radzymin. 
Cz´Êç granicy sołectwa
wyznacza linia brzegowa
Jeziora Zegrzyƒskiego. 
Sołtys – Regina Sokołowska
Rada Sołecka –
Anna Górecka, 
Marzena Bielawska, 
Henryk Filipowicz, 
Adam R´belski.

Pod wzgl´dem zajmowanej
powierzchni, która wynosi
– 2162,6 ha, jest to
najwi´ksze sołectwo Gminy
Niepor´t. 67% powierzchni
stanowià lasy – 1462 ha.
– grunty orne – 45 ha
– tereny mieszkaniowe – 8 ha
– liczba

mieszkaƒców 1195,
w tym: kobiety – 619,

m´˝czyêni – 576

BIAŁOBRZEGI

Powstanie Jeziora Zegrzyƒskiego
spowodowało rozwój bazy i usług
turystycznych na terenie sołectwa.
Jednym z pierwszych i najpopular-
niejszych oÊrodków było „Mazow-
sze”, w którym w 1969 r. baz´ mia-
ła ekipa kultowego filmu „Rejs”.
Po dniu sp´dzonym na kr´ceniu
zdj´ç na Jeziorze Zegrzyƒskim, wie-
czorem bawiła si´ w tamtejszej re-
stauracji. W ostatnich latach liczne
porty, oÊrodki wczasowe, konfe-
rencyjne i domy wypoczynkowe
unowoczeÊniajà baz´ i rozszerzajà
ofert´ dla turystów, ̋ eglarzy i ama-
torów sportów wodnych.
Wa˝nà rol´ w ˝yciu Białobrzegów
odgrywa Jednostka Wojskowa,
obecnie 9. batalion dowodzenia.
Kontynuuje on tradycj´ jednostek,
kwaterujàcych w koszarach
od 1921 roku. 
Koszary w Białobrzegach wybudo-
wane zostały w latach 1907- 1908
na potrzeby 2. Zegrzyƒskiego Puł-
ku Piechoty Fortecznej, który stano-
wił załog´ fortu w Beniaminowie. 
Wa˝nym wydarzeniem historycz-
nym, które wià˝e si´ z miejscowo-

Êcià, był „kryzys przysi´gowy”.
W lipcu 1917 roku ˝ołnierze Puł-
ków Legionów Polskich odmówili
zło˝enia przysi´gi na wiernoÊç
Niemcom. W odwecie oficerowie
internowani zostali na terenie ko-
szar w Białobrzegach. Dla uczcze-
nia „kryzysu przysi´gowego” i nie-
złomnych legionistów Marszałka
Józefa Piłsudskiego w 1931 roku
w Białobrzegach stanàł pomnik.
Monument był dziełem in˝ynierów
Rudnickiego i ˚elazowskiego.
Na wysokim cokole z głazów umie-
Êcili oni spi˝owà rzeêb´ orła z roz-
postartymi skrzydłami i kawałkiem
łaƒcucha w dziobie. 
Orzeł i bràzowa tablica z inskryp-
cjà znikn´ły jeszcze podczas okupa-
cji. Po wojnie rozebrano cokół. Po-
mnik odtworzono z inicjatywy
i dzi´ki staraniom mieszkaƒców
Białobrzegów, którzy powołali Ko-
mitet budowy pomnika. Uroczyste
odsłoni´cie nastàpiło w czerw-
cu 2004 roku. W 2008 roku odsło-
ni´ta została tak˝e tablica pamiàt-
kowa na jednym z budynków ko-
szar, w którym przebywali

internowani oficerowie, upami´t-
niajàca chwalebny czyn ˝ołnierzy
Legionów.
W Białobrzegach znajduje si´ Szko-
ła Podstawowa im. Wojska Polskie-
go, która w 2009 obchodziła 50-le-
cie istnienia. Przy szkole jest boisko
ze sztucznà nawierzchnià oraz plac
zabaw dla dzieci. MiejscowoÊç jest
równie˝ siedzibà Parafii pw. Błogo-
sławionej Karoliny Kózkówny Dzie-
wicy i M´czennicy.
Sołectwo jest prawie w 100% zwo-
dociàgowane. W 2013 roku po-
wstała sieç w ul. Spacerowej. 
W 2013 roku zbudowana została
kanalizacja w ul. Wojska Polskiego
i Pla˝owej, obecnie podpisania zo-
stała umowa z wykonawcà inwe-
stycji – budowy kanalizacji od ist-
niejàcej przepompowni w ul. Wcza-
sowej w Białobrzegach do Ryni.
Komunikacj´ z Warszawà zapew-
nia autobus 705. Funkcjonuje rów-
nie˝ linia do Radzymina, przez Be-
niaminów.
Od 1976 roku w Białobrzegach
działa Koło W´dkarskie nr 30. 

� BW

„…Poprzez miedz´, poprzez łàki, poprzez leÊne Êcie˝ki wàskie,
cztery łapy psa noszà w Êwiat…” – Êpiewał pies Pankracy, ale
ostatnie miesiàce dla Stra˝y Gminnej w Niepor´cie nie były zbyt
łatwe, a to ze wzgl´du na szereg interwencji przeprowadzonych
wzgl´dem właÊcicieli czworono˝nych pupili. 

ŁAPY, łapy, cztery łapy…
Bardzo cz´sto zdarza si´, ˝e opieku-

nowie psów puszczajà je luzem, nie

baczàc na bezpieczeƒstwo swoje,

a tak˝e innych, zawsze t∏umaczàc, ˝e

ich pies jest bardzo spokojny i niko-

mu nic nie zrobi. Nic jednak bardziej

mylnego. Nie tak dawno, bo pod ko-

niec lutego br., dwa psy rasy owcza-

rek Êrodkowo-azjatycki dokona∏y be-

stialskiej egzekucji na popularnym

„mieszaƒcu”, wczeÊniej raniàc miesz-

kaƒca jednej z okolicznych wsi. Po-

nowny brutalny atak nieujarzmionych

czworonogów mia∏ miejsce w po∏owie

wrzeÊnia br. Dwa pozbawione ludz-

kiej opieki psy rasy mieszanej zaata-

kowa∏y m∏odego cielaka krowy. Zwie-

rz´ zosta∏o dotkliwie poranione i nie

uda∏o si´ go uratowaç, mimo inter-

wencji weterynarza.

Wraz z rozpocz´ciem roku szkolne-

go rodzice coraz cz´Êciej alarmujà

o watahach psów biegajàcych po uli-

cy Stru˝aƒskiej, coraz Êmielej zacze-

piajàcych m∏odzie˝ w Józefowie, Wól-

ce Radzymiƒskiej czy Stanis∏awowie

Pierwszym.

Warto zaznaczyç, ˝e trzymane

w przydomowych ogródkach psy, po-

zbawione odpowiedniej opieki i zain-

teresowania, szukajà rozrywki wsz´-

dzie, nawet u sàsiada na podwórku, co

mia∏o miejsce równie˝ we wrzeÊniu br.

KapryÊny pupil, wbrew woli swojego

pana, postanowi∏ wymknàç si´ z za-

grody i udaç si´ do sàsiada, a dok∏ad-

niej do jego kur, i skróciç ich ˝ywot.

Takie sytuacje sà bardzo niezr´czne

dla obu stron i cz´sto trafiajà do sàdu.

Stra˝nicy przypominajà o obwiàzu-

jàcych przepisach, w myÊl których

w∏aÊciciel czworonoga ma obowiàzek,

zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeƒ,

wyprowadzaç psa na smyczy lub w ka-

gaƒcu, a niezachowanie podstawo-

wych Êrodków ostro˝noÊci przy trzy-

maniu psa grozi grzywnà w postaci

mandatu karnego do 250 z∏. Tyczy si´

to w szczególnoÊci psów z grupy agre-

sywnych, takich jak amstaff, dober-

man, rottweiler czy wspomniane

wczeÊniej owczarki azjatyckie, które

majà bardzo ekspansywnà i dominujà-

cà natur´. Stra˝ przypomina równie˝

o zakazie puszczania psów luzem

w kompleksach leÊnych. Zgodnie

z art. 166 Kodeksu Wykroczeƒ, funk-

cjonariusz, który ujawni∏ pope∏nienie

powy˝szego wykroczenia, mo˝e na∏o-

˝yç grzywn´ do 500 z∏! Pami´tajmy,

˝e zwierzyna leÊna ma znikome szan-

se w starciu z wi´kszoÊcià psów. 

Ponadto stra˝nicy przypominajà

o obowiàzku szczepienia przeciwko

wÊciekliênie swoich czworono˝nych

przyjació∏. Niewywiàzanie si´ z prze-

pisów okreÊlonych w art. 85 ust. 1a

ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt,

skutkuje na∏o˝eniem grzywny w wy-

sokoÊci do 500 z∏. Wià˝e si´ to rów-

nie˝ z procedurà poddania psa kwaran-

tannie w przypadku pogryzienia cz∏o-

wieka i serià bolesnych zastrzyków,

podawanych osobie zaatakowanej

przez zwierz´.

Komendant Stra˝y Gminnej, Joanna

Mizerska, uczula w∏aÊcicieli psów

i innych zwierzàt, by dope∏niali swych

obowiàzków. Pies, kot czy inny czwo-

ronóg to nie zabawka, którà po znu-

dzeniu mo˝na przywiàzaç w lesie

do drzewa lub podrzuciç do schroni-

ska. 

Majàc na uwadze bezpieczeƒstwo

nasze, a tak˝e naszych „towarzyszy

˝ycia”, w razie zauwa˝enia jakichkol-

wiek nieprawid∏owoÊci, prosimy

o zg∏aszanie wszelkich uwag pod nu-

merem (22) 774 87 91 – Komenda

Stra˝y Gminnej, lub bezpoÊrednio

do za∏ogi pod numer 668 116 761.

Przypominamy, ˝e przyjmowane sà

zg∏oszenia anonimowe, nale˝y wska-

zaç tylko w∏aÊciciela psa, który zwie-

rz´ puszcza luzem. Na podstawie

art. 77 Kodeksu Wykroczeƒ b´dà wy-

ciàgane konsekwencje w stosunku

do w∏aÊcicieli psów, niewywiàzujà-

cych si´ ze swoich obowiàzków. 

� Przemys∏aw Kuligowski

XLVI sesja Rady Gminy Niepor´t
30 paêdziernika odbyła si´ XLVI sesja Rady Gminy Niepor´t. Obrady poprowadził
Przewodncizàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.
Podczas paêdziernikowej sesji Rada

Gminy podj´∏a nast´pujàce uchwa∏y:

– uchwa∏à Nr XLVI/91/2013 do-

konano zmian Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Nie-

por´t,

– uchwa∏à Nr XLVI/92/2013 do-

konano niezb´dnych zmian

Uchwa∏y Bud˝etowej Gminy

Niepor´t na 2013 rok,

– uchwa∏à Nr XLVI/93/2013 Rada

Gminy odmówi∏a uwzgl´dnienia

wezwania z dnia 10.10.2013 r.

do usuni´cia naruszenia prawa

Stanowiskiem Nr 1/2013 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 11 lip-

ca 2013 r. w sprawie zarzàdza-

nia gminnym obszarem rekre-

acyjno-wypoczynkowym, skie-

rowanego do Rady Gminy

Niepor´t przez Port Jachtowy

Niepor´t Spó∏ka z o.o. z siedzi-

bà w Niepor´cie, adres: ul. Woj-

ska Polskiego 3, 05-126 Niepo-

r´t.

Po wyczerpaniu wszystkich punk-

tów porzàdku obrad Przewodniczà-

cy Rady Gminy zamknà∏ obra-

dy XLVI sesji Rady Gminy Niepo-

r´t. � J. Joƒska

W 2013 roku kontynuujemy akcj´
usuwania azbestu z nieruchomoÊci
na terenie Gminy Niepor´t, zgod-
nie z wymogami „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009 – 2032”. 
Program zak∏ada eliminacj´ azbestu

z terytorium Polski do koƒca 2032 r.

Gmina Niepor´t od 2006 r. prowadzi

intensywnà akcj´ usuwania tego nie-

bezpiecznego materia∏u. Do tej po-

ry przeznaczyliÊmy na ten cel

ok. 218 000 z∏ ze Êrodków w∏asnych

i dotacji, co pozwoli∏o na usuni´cie

z naszego Êrodowiska ok. 604 ton

popularnego eternitu.

Równie˝ na poczàtku 2013 roku

Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a wniosek

do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie, o przyznanie dofinan-

sowania w formie dotacji na usuwa-

nie wyrobów zawierajàcych azbest.

Z powodu bardzo du˝ego zaintereso-

wania gmin województwa mazowiec-

kiego tym projektem i zbyt niskiego

bud˝etu na przedmiotowe zadanie,

wniosek Gminy Niepor´t znalaz∏ si´

na liÊcie rezerwowej. Dzi´ki stara-
niom Gminy uda∏o si´ pozyskaç do-
datkowe Êrodki na realizacj´ zada-
nia jeszcze w 2013 roku w kwocie
do 50 000 z∏. Dofinansowanie obej-

muje nast´pujàcy zakres prac: zabez-

pieczenie wyrobów zawierajàcych

azbest oraz transport do miejsca

unieszkodliwienia na sk∏adowisku

odpadów niebezpiecznych. Kwota

dotacji pozwoli na usuni´cie azbestu

z oko∏o 63 posesji, czyli usuni´-

cie 122 ton wyrobów zawierajàcych

azbest. W zwiàzku z krótkim czasem

na zakoƒczenie zadania i niekorzyst-

nymi warunkami pogodowymi,

do koƒca 2013 roku realizowany b´-

dzie tylko odbiór zdemontowanych

ju˝ materia∏ów azbestowych. Obecnie

trwa procedura wy∏onienia firmy,

która b´dzie realizowa∏a zadanie.

W 2014 roku Gmina staraç si´ b´dzie

o pozyskanie nast´pnych Êrodków fi-

nansowych, na demonta˝ i odbiór ma-

teria∏ów azbestowych z obiektów bu-

dowlanych. � K. Kula

USUWAMY azbest
Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOÂiGW
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RODZAJE SYGNAŁÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

PRZECZYTAJ
I ZAPAMI¢TAJ DLA
WŁASNEGO
BEZPIECZE¡STWA

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU
ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU
OSTRZEGAWCZEGO NALE˚Y
DZIAŁAå SZYBKO ALE
ROZWA˚NIE I BEZ PANIKI

Prezentujemy Paƒstwu
sygnały alarmowe
i komunikaty ostrzegawcze
powszechnie obowiàzujàce
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Mogà byç wykorzystane
w sytuacji rzeczywistego
zagro˝enia lub w ramach
treningów i çwiczeƒ,
dotyczàcych systemów
wykrywania i alarmowania,
zgodnie z obowiàzujàcymi
w tym zakresie zasadami.

– o włàczeniu radioodbiornika,
telewizora lub internetu,

– post´puj zgodnie z poleceniami
podawanymi w komunikatach,

– powiadom rodzin´, sàsiadów
i znajomych o zagro˝eniu,

– wyłàcz urzàdzenia gazowe
i elektryczne, wygaÊ êródła ognia,

PAMI¢TAJ

Ogólnoeuropejski 
numer 
alarmowy 112
Stra˝ Po˝arna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997

SYGNAŁY Alarmowe i Komunikaty Ostrzegawcze

25 paêdziernika w Niepor´cie odbyła si´ gminna
uroczystoÊç zwiàzana z obchodami Dnia Edukacji
Narodowej. 

DZIE¡ Edukacji 
Narodowej
W

ójt Gminy Niepor´t S∏awomir

Maciej Mazur spotka∏ si´

z pracownikami szkó∏ i przed-

szkoli, zarówno czynnymi zawodowo,

jak i z emerytami oraz z osobami, któ-

re swoimi dzia∏aniami wspierajà gmi-

n´ w realizacji zadaƒ oÊwiatowych. 

Podczas uroczystoÊci wójt podzi´ko-

wa∏ wszystkim pracownikom oÊwiaty

za wk∏ad i zaanga˝owanie w prac´, z∏o-

˝y∏ ˝yczenia z okazji ich Êwi´ta oraz

nagrodzi∏ dyrektorów szkó∏, nauczycie-

li i pracowników niepedagogicznych,

którzy w szczególny sposób wyró˝ni-

li si´ w pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej w ubieg∏ym roku szkolnym. 

WÊród pracowników szkó∏ i przed-

szkoli nagrodzonych przez wójta zna-

leêli si´:

• dyrektorzy: pani Barbara Skrzypkie-

wicz – dyrektor Gimnazjum im. Boha-

terów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, pani

Agnieszka Powa∏a – dyrektor Szko∏y

Podstawowej im. Wandy Chotom-

skiej w Józefowie, pani Edyta KuÊ

– dyrektor Szko∏y Podstawowej

im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie,

pani Wanda Bi∏as – dyrektor Szko∏y

Podstawowej im. I Batalionu Saperów

KoÊciuszkowskich w Izabelinie, pani

Agata ̧ ukasiuk – dyrektor Szko∏y Pod-

stawowej im. Wojska Polskiego w Bia-

∏obrzegach, pani Wanda Delis – dyrek-

tor Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego

w Wólce Radzymiƒskiej, pani El˝bieta

Zieliƒska – dyrektor Gminnego Przed-

szkola w Niepor´cie, pani Anna Ko-

∏odziej – dyrektor Gminnego Przed-

szkola „Akademia Ma∏ych Odkryw-

ców” w Zegrzu Po∏udniowym oraz

pani Bo˝ena Madej – dyrektor Gmin-

nego Przedszkola w Bia∏obrzegach;

• nauczyciele: pani Anna Wenerska

i pani Wanda Hermaniuk z Gimnazjum

im. Bohaterów Bitwy Warszaw-

skiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierw-

szym, pani Jolanta Wojdalska ze Szko-

∏y Podstawowej im. Wandy Chotom-

skiej w Józefowie, pani Teresa

R´belska-Atallah, pani Ma∏gorzata Pio-

trowska-Kur i pani Ma∏gorzata Stro-

mecka ze Szko∏y Podstawowej im. Bro-

nis∏awa Tokaja w Niepor´cie, pani

Aneta Sieczka ze Szko∏y Podstawowej

im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkow-

skich w Izabelinie, pani Agnieszka

Zbrze˝na ze Szko∏y Podstawowej im.

Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach,

pani Ewa Pisarek i pani Iwona Ochen-

kowska z Zespo∏u Szkolno-Przedszkol-

nego w Wólce Radzymiƒskiej, pani

El˝bieta Szewc z Gminnego Przed-

szkola „Akademia Ma∏ych Odkryw-

ców” w Zegrzu Po∏udniowym oraz pa-

ni Olga Filipowicz z Gminnego Przed-

szkola w Bia∏obrzegach;

• pracownicy niepedagogiczni: pani

Danuta Kawka z Gminnego Przed-

szkola w Niepor´cie oraz pani Ire-

na Rudziƒska ze Szko∏y Podstawowej

im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.

˚yczenia z okazji Dnia Edukacji Na-

rodowej nauczycielom oraz Êrodowi-

sku oÊwiatowemu gminy Niepor´t

z∏o˝yli tak˝e Przewodniczàcy Rady

Gminy Niepor´t – pan Eugeniusz

Woêniakowski oraz ksiàdz Grzegorz

Kucharski. 

W tym dniu równie˝ dyrektorzy

szkó∏ i przedszkoli nagrodzili swoich

najlepszych nauczycieli oraz pracow-

ników niepedagogicznych. 

� S.Mielcarz
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We wrzeÊniu 2013r. na terenie naszej Gminy rozpocz´ła działalnoÊç
Akademia Muzyki O! SMYKI. Zało˝yli jà młodzi absolwenci
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Anna
Lubiak-Osmycka oraz Michał Osmycki.

PUCHAR Optymizmu

AKADEMIA Muzyki O!Smyki
z Kàtów W´gierskich

GIMNAZJALIÂCI na spotkaniu
z Arturem ˚mijewskim

Organizatorem zawodów by∏

Punkt Przedszkolny „Gapcio”

z Warszawy. Gminne Przed-

szkole w Niepor´cie reprezento-

wa∏y dzieci z grupy „Motyle”,

pod czujnym okiem wycho-

wawczyƒ Magdaleny Kowa-

lewskiej i Agnieszki Pisarek.

Konkurencje sportowe, z ja-

kimi zmierzy∏y si´ przedszko-

laki, by∏y trudne i wymagajà-

ce du˝ej sprawnoÊci fizycznej.

Dzielne „Motylki” wywalczy-

∏y Puchar Optymizmu, dyplom

dla przedszkola oraz medale.

Bardzo zm´czeni, ale opty-

mistycznie nastawieni wrócili-

Êmy póênà porà w sobotnie po-

po∏udnie do przedszkola, gdzie

ju˝ z niecierpliwoÊcià oczeki-

wali Rodzice zwyci´zców.

� Magdalena Kowalewska

Muzycy ci kilka lat temu zamieszka-

li w Kàtach W´gierskich i od tego cza-

su planowali za∏o˝enie tu placówki ar-

tystycznej. „Muzyka jest tym, co nas

odrywa od codziennoÊci, pozwala

nam wyraziç siebie i swoje uczucia.

Chcemy podzieliç si´ pasjà z tymi,

którzy szukajà drogi rozwoju arty-

stycznego, chcà pi´knie prze˝yç wa˝-

ne dla siebie wydarzenia, czy po pro-

stu sp´dziç twórczo wolny czas” –

mówi Anna Lubiak-Osmycka. 

Nauczyciele Akademii sà zawodo-

wymi koncertujàcymi muzykami,

z bogatym doÊwiadczeniem estrado-

wym i artystycznym. JednoczeÊnie

posiadajà odpowiednie wykszta∏cenie

pedagogiczne. Anna Lubiak-Osmyc-

ka od 5 lat pracuje w Szkole Muzycz-

nej nr 4 im. Karola Szymanowskie-

go w Warszawie jako nauczyciel gry

na wiolonczeli. Praktyk´ pedago-

gicznà odbywa∏a w kraju i za grani-

cà (Wenezuela). Micha∏ Osmycki

wspó∏pracowa∏ z gwiazdami polskie-

go kina. Udziela∏ konsultacji z gry

na skrzypcach Andrzejowi Chyrze

podczas przygotowaƒ do roli skrzyp-

ka w filmie „Magiczne drzewo”.

Oferta Akademii skierowana jest

do dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych oraz

do osób niepe∏nosprawnych. Akade-

mia oferuje nauk´ gry na pianinie,

keyboardzie, skrzypcach, wiolon-

czeli, a tak˝e lekcje Êpiewu klasycz-

nego i rozrywkowego. Prowadzony

jest równie˝ nabór na lekcje gry

na gitarze. Wi´cej informacji mo˝na

uzyskaç na stronie www.osmyki.pl.

W czerwcu br. odby∏ si´ koncert in-

auguracyjny Akademii Muzyki w Sa-

li Widowiskowej Ratusza w Legiono-

wie. 17 listopada 2013r. o godz. 18:30

zapraszamy do GOK w Niepor´cie

na koncert w wykonaniu kwartetu

smyczkowego z udzia∏em pedagogów

Akademii Muzyki O! SMYKI.

W koncercie udzia∏ wezmà: Wojciech

Proniewicz-skrzypce, Micha∏ Osmyc-

ki-skrzypce, Kamil Walasek-altówka

oraz Anna Lubiak-Osmycka – wiolon-

czela. Program koncertu b´dà stano-

wiç przeboje muzyki klasycznej, fil-

mowej i rozrywkowej. �

Spotkanie odby∏o si´ w sali widowi-

skowej legionowskiego ratusza. Ho-

norowy obywatel miasta Legionowo

opowiedzia∏ zebranym o swoim

dzieciƒstwie, latach m∏odzieƒczych,

kiedy zdawa∏ egzaminy do szko∏y te-

atralnej, a tak˝e o pracy na planach

filmowych. Zwróci∏ uwag´, jak wa˝-

nà kwestià w zawodzie aktora jest

w∏aÊciwa dykcja, impostacja g∏osu

i kontakt z publicznoÊcià.

Uwieƒczeniem spotkania by∏a pro-

jekcja filmu „Mój rower”, w którym

pan Artur gra∏ jednà z g∏ównych ról,

obok znanego muzyka, Micha∏a

Urbaniaka oraz Krzysztofa Chodo-

rowskiego.

Na zakoƒczenie uczniowie gimna-

zjum wr´czyli panu Arturowi ˚mi-

jewskiemu kwiaty i podzi´kowanie.

� Iwona i Piotr Kutra

20 paêdziernika Êwi´towaliÊmy 50.wyst´p zespołu Młodzie˝ 50+ ze Stanisławowa Drugiego. 

50. KONCERT zespołu
MŁODZIE˚ 50+

GoÊcie przybyli t∏umnie, a jubilaci

dali wspania∏y wyst´p. Mi∏ym akcen-

tem by∏ wst´p chóru „Echo Niepor´-

tu”, który dla M∏odzie˝y przygotowa∏

wiàzank´ ˝ywio∏owych piosenek.

Nie zabrak∏o równie˝ jubileuszowe-

go tortu i ˝yczeƒ z∏o˝onych przez

wójta Macieja Mazura. Po oficjalnej

cz´Êci spotkania goÊcie d∏ugo bawi-

li si´ przy muzyce granej na ˝ywo.

Chórowi M∏odzie˝ 50+ ˝yczymy

wielu wspania∏ych wyst´pów i rado-

Êci z nich p∏ynàcej.

� I.Jacyna

W ramach Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y
w paêdzierniku odby∏y
si´ zawody lekkoatletycz-
ne, w których z sukcesa-
mi startowali uczniowie
gminnych szkó∏, w tym
zawodnicy ze Szko∏y Pod-
stawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie. 

3 paêdziernika o godz.

10.00 w Pomiechówku od-

by∏y si´ Powiatowe Indywi-

dualne Biegi Prze∏ajowe

Klas V i VI Szkó∏ Podsta-

wowych. Dziewcz´ta i ch∏opcy pró-

bowali swoich si∏ na dystansach 1000

i 800 metrów. Niepor´ckà szko∏´ re-

prezentowa∏o 24 zawodników: 12

dziewczàt i 12 ch∏opców, spoÊród któ-

rych miejsca w drugim etapie – bie-

gach mi´dzypowiatowych – wywal-

czy∏o 9 zawodników: Aleksandra Ko-

smowska, Aleksandra Machczyƒska,

Maja Marczak, Aleksandra Poznaƒ-

ska, Kacper Poznaƒski, Karol Krze-

miƒski, Adrian Ciesielski, Natalia

Pergó∏ oraz Wiktoria Lewandowska. 

Indywidualne zawody mi´dzypo-

wiatowe odby∏y si´ 11 paêdziernika

– nasza reprezentacja wywalczy-

∏a II i III miejsce na podium, co da-

∏o Oli Poznaƒskiej awans do zawo-

dów wojewódzkich. 

15 paêdziernika rywalizowa∏y

sztafety. 11 dru˝yn startowa∏o na dy-

stansie 800 m. Dziewcz´ta zdoby∏y

w tych biegach III miejsce, a ch∏op-

cy II i obie dru˝yny zakwalifikowa-

∏y si´ do zawodów mi´dzypowiato-

wych, które odby∏y si´ 18 paêdzier-

nika. Dla niepor´ckich sportowców

by∏ to ostatni etap startów w ramach

WOM, ukoƒczony przez sztafet´

dziewczàt na V, a przez sztafet´

ch∏opców na VII miejscu.

� Karolina Korycka kl. 6b

DO BIEGU, gotowi, start!

JUBILEUSZ 50-lecia po˝ycia
mał˝eƒskiego

5 listopada w Gminnym OÊrodka Kultury w Niepor´cie, w uroczystej oprawie, 11 par z Gminy Niepor´t
Êwi´towało jubileusz 50-lecia po˝ycia mał˝eƒskiego. Miło nam było widzieç Dostojnych Jubilatów
w dobrym zdrowiu, radosnych i tryskajàcych humorem.

Wójt Gminy Maciej Mazur dzi´kujàc Jubilatom

za godne i d∏ugie po˝ycie ma∏˝eƒskie oraz pi´k-

ny przyk∏ad dla m∏odego pokolenia, odznaczy∏

„Medalami za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie”

w imieniu Prezydenta RP pary:

• Halin´ i Kazimierza Wróbel,
• Donat´ i Stanis∏awa Majewskich,
• Iren´ i Janusza Kozibàk,
• Mariann´ i Tadeusza Karkowskich,
• Danut´ i Stanis∏awa Kawka,
• Stanis∏aw´ i Piotra Maƒk,
• Mari´ i Mieczys∏awa Uhl,
• El˝biet´ i Andrzeja Otulak,
• Bernadet´ i Tadeusza Zió∏ek,
• Danut´ i Jerzego Michalskich,
• Wand´ i W∏adys∏awa Rembelskich.

W uroczystoÊci wzi´li tak˝e udzia∏ Przewod-

niczàcy Rady Gminy Niepor´t Eugeniusz

Woêniakowski oraz kierownik Urz´du Stanu

Cywilnego Ma∏gorzata Gajda.

Przy lampce szampana zebrani wys∏uchali

koncertu zespo∏u Piena Voce oraz dzielili si´

wspomnieniami z lat wspólnego ̋ ycia. Dostoj-

nym Jubilatom ̋ yczymy jeszcze wiele wspól-

nie prze˝ytych rocznic w zdrowiu, szcz´Êciu

rodzinnym, ̋ yczliwoÊci ze strony najbli˝szych

oraz tradycyjnych stu lat ˝ycia.

� M.Gajda

26 paêdziernika, w Mi´dzynarodowym Dniu Sportu, odbyły si´ I Mazowieckie Zawody Sportowe o Puchar Optymizmu. 

W sobot´, 26 paêdziernika, grupa uczniów z Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym uczestniczyła w spotkaniu z aktorem, Arturem ˚mijewskim.
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Uczniowie z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym po raz kolejny
nie zawiedli. 

W biegach prze∏ajowych organizo-

wanych w ramach Mazowieckich

Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej w Po-

miechówku zdobyli a˝ cztery pucha-

ry, w tym 17 osób zakwalifikowa∏o

si´ na Mi´dzypowiatowe Biegi Prze-

∏ajowe. W klasyfikacji ogólnej dziew-

czynki wywalczy∏y pierwsze miejsce

w powiecie w biegu na 1000 m, na-

tomiast ch∏opcy drugie miejsce w bie-

gu na 1500 m. Szczególnie wyró˝niç

nale˝y nast´pujàcych uczniów:

• w klasach pierwszych: Dawid
Wyr´bek I m, Wiktoria Imbier-
ska III m, Damian Panas III m;

• w klasach drugich: Angelika
Drozd II m, Natalia Bartkow-
ska III m;

• w klasach trzecich: Marysia Wy-
sieƒska III m, Patryk Grzesz-
czak III m.

W mi´dzypowiecie rywalizacja

by∏a bardzo zaci´ta, jednak˝e i tu

uda∏o si´ naszym czterem uczniom

wywalczyç, a w zasadzie wybiegaç

dwa miejsca do fina∏ów na szczeblu

wojewódzkim. Awans uzyskali An-

gelika Drozd oraz ¸ukasz Gina∏.

Efektem zawodów w biegach szta-

fetowych 10 x 800 m jest pierwsze
miejsce w powiecie dla dziewczàt

i trzecie miejsce w powiecie dla

ch∏opców w sztafecie 10 x 1000 m.

Dziewczynki zakwalifikowa∏y si´

do zawodów mi´dzypowiatowych

i godnie reprezentowa∏y naszà szko∏´. 

W klasyfikacji generalnej w roku

szkolnym 2012/2013 Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym po raz

szósty zaj´∏o pierwsze miejsce
w powiecie za osiàgni´cia sportowe.

Naszej wspania∏ej m∏odzie˝y ˝y-

czymy dalszych sukcesów.

� Nauczyciele wych. fizycznego

DwadzieÊcia jeden zespo∏ów rywa-

lizowa∏o o przydzielenie do 1, 2

lub 3 ligi. Gra toczy∏a si´ w formu-

le jednego zwyci´skiego seta, liczo-

nego do 15, z przewagà dwóch

punktów.

Zespo∏y podzielono na trzy grupy,

tak aby ka˝da z ekip mia∏a do roze-

grania 6 meczów. ¸àcznie rozegra-

no ich 63 w ciàgu 6 godzin, dzi´ki

sprawnej organizacji zawodów.

Do pierwszej ligi awans zdoby∏y

z pierwszych miejsc w swoich gru-

pach: faworyt zmagaƒ ¸KS ¸ódê,

w którego szeregach gra srebrna trój-

ka ostatniego Kindera, SP 220 I oraz

Praska 30 I. Z drugich miejsc awan-

sowa∏y zespo∏y Nike Ostro∏´ka I,

BAS Bia∏ystok I oraz gospodarz tur-

nieju – UKS D´bina I, a stawk´ uzu-

pe∏ni∏ trzeci zespó∏ z najlepszym bi-

lansem spotkaƒ Blusoft Mazovia

Pomiechówek I.

W drugiej lidze znalaz∏y si´ SP

Praska 30 II, UKS D´bina II, MKS

MOS Wola I, MKS Iskra Legiono-

wo, Sparta Grodzisk Mazowiecki I,

SP 220 II i Blusoft Mazovia Pomie-

chówek II.

W trzeciej: BAS Bia∏ystok II,

UKS D´bina III, Sparta Grodzisk II,

MOS Wola II, Nike Ostro∏´-

ka II i III oraz SMS Warszawa.

Koƒcowym akcentem by∏o rozda-

nie nagród. Okaza∏y puchar dla naj-

lepszej zawodniczki trafi∏ w r´ce

Klaudi Packiewicz z BAS Bia∏ystok,

zaÊ siedem najlepszych ekip zosta∏o

nagrodzonych atrakcyjnymi upo-

minkami od sponsorów turnieju.

By∏ to poczàtek zmagaƒ 21 ekip,

którego fina∏em b´dzie marcowy,

ostatni turniej – wy∏aniajàcy zwy-

ci´zc´ oraz zespo∏y, którym przy-

pad∏ awans, bàdê spadek do innej

ligi.

Zdecydowana wi´kszoÊç spotkaƒ

by∏a niezwykle zaci´ta i sta∏a na wy-

sokim poziomie, znamionujàcym

du˝e zaawansowanie taktyczno-

-techniczne dziewczàt. Zaanga˝owa-

nie, wola walki, czasami z∏oÊç i ∏zy,

ale cz´Êciej radoÊç i satysfakcja

z udanych zagraƒ by∏y ciekawym,

pozytywnym doÊwiadczeniem dla

jej uczestników oraz licznie przyby-

∏ych na nasz turniej sympatyków

m∏odzie˝owej siatkówki.

16 listopada ciàg dalszy zmagaƒ,

emocji, czyli II Turniej Czwórek

Dziewczàt w Stanis∏awowie Pierw-

szym.

� D.PieÊniak

LIGA Minisiatkówki
Dziewczàt 2013/2014

SUKCESY sportowe
gimnazjalistów

Turniej rozstawieniowy w dniu 19 paêdziernika zainaugurował
Lig´ Czwórek Dziewczàt sezonu 2013/2014 o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t, zorganizowanà w Stanisławowie
Pierwszym przez UKS D´bina Niepor´t. 

W dniach
1–3 listopada
reprezentacja
Gminy Niepor´t
w minisiatkówce
dziewczàt
uczestniczyła
w Mi´dzy-
narodowym
Turnieju w Grodnie
na Białorusi. 

W
yjazd 12-letnich dziewczàt,

uczennic VI klasy Szko∏y

Podstawowej w Izabelinie,

przyniós∏ wspania∏y sukces – 1 miej-

sce, spoÊród 12 uczestniczàcych

dru˝yn. 

W pokonanym polu dziewcz´ta

UKS D´bina Niepor´t zostawi∏y

m.in. rówieÊniczki z Grodna, Lidy,

Miƒska, Witebska, Gomel, a w fina-

le nie da∏y szans ekipie z Sankt Pe-

tersburga.

Zwyci´˝czynie zagra∏y w sk∏adzie:

kpt Sylvia Postek, Maryla Kaczmar-

czyk, Patrycja Bartkowska, Aleksan-

dra Ho∏uj, Magda Postek i Ola Kemp-

fi. W spotkaniach pokaza∏y rosnàce

sportowe umiej´tnoÊci oraz silnà mo-

tywacj´, dajàce nadziej´ na kolejne

dobre wyniki w planowanych zawo-

dach na Mazowszu, w kraju, a byç

mo˝e ponownie za granicà.

Udzia∏ w turnieju w Bia∏orusi

umo˝liwi∏ dziewcz´tom nie tylko za-

demonstrowanie wysokiej formy

sportowej. By∏ te˝ okazjà do spotka-

nia si´ z innà kulturà i j´zykiem.

Choç zm´czone, wróci∏y do domów

zadowolone, z mocà wra˝eƒ.

� D. PieÊniak

SIATKARSKI sukcesSIATKARSKI sukces
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Mogi∏y nieznanych ˝o∏nierzy
W lesie w Kàtach W´gierskich,

przy czarnym szlaku turystycznym,

znajduje si´ mogi∏a nieznanego ˝o∏-

nierza Wojska Polskiego poleg∏ego

we wrzeÊniu 1939 roku. Miejsce to

by∏o nam znane od dawna. W tym ro-

ku przyszed∏ czas na renowacj´ mo-

gi∏y, która by∏a w bardzo z∏ym stanie.

Za∏o˝yliÊmy nowy krzy˝ oraz wymie-

niliÊmy tabliczk´, gdy˝ poprzednia

by∏a ca∏kowicie nieczytelna. Efekt

pracy przedstawia zdj´cie obok.

Podobne prace wykonaliÊmy na mo-

gile nieznanego ˝o∏nierza armii ra-

dzieckiej, znajdujàcej si´ przy niebie-

skim szlaku pieszym w niepor´ckim

lesie.

OdÊwie˝ony zosta∏ grób nieznanego

˝o∏nierza z Bitwy Warszawskiej 1920

roku, znajdujàcy si´ na wzgórzu

przy ulicy Nowolipie w Niepor´cie.

Pami´ci jeƒców w∏oskich
W bia∏obrzeskim lesie napotkaç mo˝-

na by∏o trzy betonowe p∏yty nagrob-

ne ˝o∏nierzy w∏oskich, którzy zgin´li

w obozie jenieckim w Bia∏obrzegach

w marcu 1944 r. i zostali pochowani

oko∏o 100 metrów od miejsca chowa-

nia zmar∏ych jeƒców radzieckich. By-

li to: Capitano Colombini Cipriano,

Tenente (porucznik) Leonardi Lucia-

no, Capitano Ranelli Salwatore. Ich

cia∏a ekshumowano po wojnie

na cmentarz w∏oski w Warszawie

na Bielanach, pozostawiajàc epitafia.

Czas i warunki atmosferyczne spowo-

dowa∏y p´kni´cia tych p∏yt nagrob-

nych a litery na nich by∏y bardzo s∏a-

bo widoczne.

Naszà inicjatywà by∏o przeniesienie

ich na cmentarz jeƒców radzieckich,

aby by∏y lepiej dost´pne mieszkaƒ-

com, gdy˝ w lesie trudno by∏o do nich

trafiç, a i wiele osób nie wiedzia∏o

o ich istnieniu. Zosta∏y poddane grun-

townej renowacji, której koszty pokry∏

Urzàd Gminy Niepor´t.

Po uzyskaniu zgody Rady Ochrony

Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz Ma-

zowieckiego Urz´du Wojewódzkiego,

p∏yty zasta∏y posadowione na bia∏o-

brzeskim cmentarzu. Nied∏ugo stanie

tam tablica informacyjna, sfinansowa-

na przez Urzàd Gminy Niepor´t. 

Osadnikom z Micha∏owa-Grabiny
Ju˝ drugi rok porzàdkujemy cmentarz

osadników ol´derskich w Micha∏owie

– Grabinie. Ludzie ci zostali tu spro-

wadzeni w drugiej po∏owie XIX w.

z terenu Niemiec. Otrzymali tu ziemi´,

budowali w∏asne domy. Dlaczego?

Lepiej od nas znali si´ na stosunkach

wodnych – melioracji, kulturze rolnej.

W czasie II Wojny Âwiatowej wysie-

dleni zostali w okolice Poznania lub

Kujaw. Pozosta∏ po nich zdewastowa-

ny cmentarz, na którym w g´stych za-

roÊlach zastaliÊmy poprzewracane na-

grobki. Du˝o czasu i si∏y kosztowa∏o

doprowadzenie go do obecnego stanu,

w czym równie˝ wspiera∏ nas Uzàd

Gminy Niepor´t. W tym roku nieoce-

niona okaza∏a si´ pomoc ZHP 14

Grunwaldzkiej Dru˝yny Harcerskiej

„Puszcza” w Niepor´cie. W czasie li-

stopadowych Êwiàt zap∏on´∏o tam wie-

le zniczy, jakie postawili mieszkaƒcy,

odwiedzajàcy z zainteresowaniem

udost´pniony cmentarz.

Nie wszystkie miejsca uda∏o si´ od-

nowiç. Wieloma z tych, które potrze-

bujà renowacji b´dziemy si´ sukce-

sywnie zajmowaç. JeÊli pogoda i nasz

prywatny czas pozwolà, do koƒca ro-

ku odnowimy jeszcze trzy mogi∏y, ja-

kie sà w Dàbkowiênie, Zamostkach

Wólczaƒskich i Puszczy S∏upeckiej.

Liczymy równie˝ na Paƒstwa po-

moc w tej kwestii. Czekamy na zg∏o-

szenia mogi∏ lub miejsc pami´ci wy-

magajàcych renowacji. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej

strony internetowej www.historia.nie-

poret.org oraz facebook’a

facebook.com/nieporeckie.stowarzy-

szenie.historyczne.

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

„Umarłych wiecznoÊç dotàd trwa, dokàd pami´cià si´ im płaci”
Wisława Szymborska

Mogi∏a nieznanego ˝o∏nierza armii radzieckiej

P∏yty epitafijne ˝o∏nierzy w∏oskich: Capitano Colombini Cipriano, Tenente Leonardi Luciano, Capitano Ranelli Salwatore

Mogi∏a nieznanego ˝o∏nierza Wojska Polskiego poleg∏ego we wrzeÊniu 1939 roku

Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych oraz Zaduszki to czas zadumy i wspominania tych, którzy
odeszli. Zbli˝ajàce si´ Êwi´ta zmobilizowały Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne
do porzàdkowania mogił wojskowych, miejsc pami´ci oraz jednego z cmentarzy.
Artykuł ten b´dzie swego rodzaju sprawozdaniem z prowadzonych przez nas prac.

„…DALEJ mówià
kamienie”

Uporzàdkowany cmentarz osadników ol´derskich w Micha∏owie-Grabinie

Grób nieznanego ˝o∏nierza z Bitwy Warszawskiej 1920 roku


