
Samochód, wartoÊci 694 440 z∏,

zakupiony zosta∏ przy udziale fi-

nansowym Gminy Niepor´t i dofi-

nansowany ze Êrodków: Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Âro-

dowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w kwocie 173,6 tys.

z∏, Komendy G∏ównej Paƒstwowej

Stra˝y Po˝arnej w Warszawie – 100

tys. z∏, Mazowieckiej Komendy

Wojewódzkiej Paƒstwowej Stra˝y

Po˝arnej – 150 tys. z∏, Zwiàzku

Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych

RP -150 tys. z∏ oraz GAS-System

S.A.- 50 tys. z∏. 

Przyby∏ych na uroczystoÊç goÊci:

Radnà Sejmiku Województwa Ma-

zowieckiego King´ Gajewskà, Sta-

rost´ Powiatu Legionowskiego Ja-

na Grabca, Wicestarost´ Roberta

Wróbla, Prezydenta Miasta Legio-

nowo Romana Smogorzewskiego,

Komendanta Paƒstwowej Stra˝y

Po˝arnej w Legionowie Mieczys∏a-

wa Klimczaka, Prezesa OSP w Nie-

por´cie Jaros∏awa Kawk´ powita-

li: Wójt Gminy Niepor´t Maciej

Mazur, Wiceprzewodniczàcy Rady

Gminy Marian Oszczyk, Prezes

OSP w Kàtach W´gierskich Jaro-

s∏aw Pisarek oraz stra˝acy. 

W uroczystym przekazaniu sa-

mochodu osobiÊcie udzia∏ wzi´li

– Prezes Zarzàdu Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Artur Dobrowolski oraz Dyrektor

GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia∏

w Rembelszczyênie Marcin Gro-

nowski.

Wójt Maciej Mazur serdecznie

podzi´kowa∏ wszystkim, którzy

wsparli finansowo zakup nowego

samochodu, zwi´kszajàc tym sa-

mym skutecznoÊç dzia∏aƒ stra˝a-

ków w niesieniu pomocy w chwi-

lach zagro˝enia ˝ycia, zdrowia

i mienia mieszkaƒców. Samo-

chód poÊwi´ci∏ Kapelan Mazo-

wieckich Stra˝aków ks. Jerzy

Sieƒkowski.
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UWAGA – termin płatnoÊci za odbiór odpadów komunalnych
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ termin wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za I kwartał, który upływa 16 marca 2015 r. Na druku
prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy
płatnoÊç, natomiast w tytule płatnoÊci: „OPŁATA ZA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. I kwartał 2015 r.
lub w przypadku rat miesi´cznych np. styczeƒ 2015 r.,
luty 2015 r. itp.” – płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y
pami´taç o terminach płatnoÊci zgodnie z kwartalnymi
okresami rozliczeniowymi.

W marcu rozpoczyna si´ rekrutacja na nowy rok szkolny
do przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. 

Do wzi´cia w niej udzia∏u w pierw-

szej kolejnoÊci uprawnione sà dzie-

ci zamieszka∏e na terenie gminy Nie-

por´t. Rekrutacja b´dzie mia∏a dwa

etapy. Pierwszy b´dzie przebiega∏

wed∏ug kryteriów ustawowych,

do których nale˝à:

– wielodzietnoÊç rodziny dziecka,

– niepe∏nosprawnoÊç dziecka, jego

rodziców lub rodzeƒstwa,

– samotne wychowywanie dziecka

przez jednego z rodziców,

– obj´cie dziecka pieczà zast´pczà.

Wszystkie kryteria ustawowe ma-

jà jednakowà wartoÊç i za ka˝de

z nich mo˝na otrzymaç 64 pkt.

Kryteria, które b´dà brane

pod uwag´ na drugim etapie post´-

powania rekrutacyjnego oraz liczb´

punktów za ka˝de z tych kryteriów,

zosta∏y ustalone uchwa∏à nr

V/12/2015 Rady Gminy Niepor´t

z dnia 26 lutego br. 

Kryteriów gminnych jest szeÊç i sà
one nast´pujàce: 
– dziecko, które obowiàzane jest od-

byç roczne przygotowanie przed-

szkolne w roku szkolnym, które-

go dotyczy rekrutacja, ubiegajàce

si´ o przyj´cie do przedszkola lub

oddzia∏u przedszkolnego w szko-

le podstawowej lub dziecko ubie-

gajàce si´ o przyj´cie do przed-

szkola, które w kolejnym roku

szkolnym b´dzie obowiàzane od-

byç roczne przygotowanie przed-

szkolne – 32 pkt.; 

– dziecko z rodziny obj´tej nadzo-

rem kuratorskim lub wsparciem

asystenta rodziny – 16 pkt.; 

– dziecko, którego oboje rodzi-

ce/opiekunowie prawni pracujà,

wykonujà prac´ na podstawie

umowy cywilnoprawnej, prowa-

dzà gospodarstwo rolne lub dzia-

∏alnoÊç gospodarczà albo uczà si´

w trybie dziennym – 8 pkt. (kry-

terium to stosuje si´ równie˝

do rodzica/opiekuna prawnego sa-

motnie wychowujàcego dziecko);

– dziecko, którego rodzice/opieku-

nowie prawni albo rodzic/opiekun

prawny mieszkajà/a na terenie

gminy Niepor´t i rozliczajà/a po-

datek dochodowy od osób fizycz-

nych w Urz´dzie Skarbowym

w Legionowie – 4 pkt.; 

– dziecko, którego rodzeƒstwo w ro-

ku szkolnym obj´tym rekrutacjà

b´dzie kontynuowa∏o edukacj´

przedszkolnà w przedszkolu/szko-

le podstawowej wskazanym/wska-

zanej we wniosku o przyj´cie

dziecka do przedszkola lub od-

dzia∏u przedszkolnego w szkole

podstawowej – 2 pkt.; 

– dochód na osob´ w rodzinie dziec-

ka, w zale˝noÊci od jego wysoko-

Êci – od 0 do 1 pkt. 

Od 9 do 17 marca rodzice mo-

gà potwierdzaç kontynuowanie

przez dziecko edukacji przed-

szkolnej w kolejnym roku szkol-

nym. 18 marca rozpocznie si´

zg∏aszanie do przedszkoli i od-

dzia∏ów przedszkolnych dzieci

urodzonych w 2010 r., podlegajà-

cych obowiàzkowemu, rocznemu

przygotowaniu przedszkolnemu

oraz sk∏adanie wniosków o przy-

j´cie dzieci urodzonych w latach

2011-2012 do przedszkoli na wol-

ne miejsca. 

Dok∏adne informacje o zasa-
dach i harmonogranie rekrutacji
a tak˝e wzory potrzebnych doku-
mentów sà dost´pne na stronach
internetowych a tak˝e bezpoÊred-
nio w sekretariatach wszystkich
gminnych przedszkoli i szkó∏ pod-
stawowych. � Henryka Galas

19 lutego odbyła si´ uroczystoÊç przekazania nowego ci´˝kiego samochodu ratowniczo-gaÊniczego MAN 4x4 BB jednostce OSP
w Kàtach W´gierskich. 

MAN 4x4 BB oficjalnie w Kàtach W´gierskich
Jednostka OSP w Kàtach W´-

gierskich od 2012 roku posiada

równie˝ Êredni samochód ratowni-

czo-gaÊniczy z nap´dem 4X4 Mer-

cedes Benz Atego 1329 AF i dzi´-

ki tym dwóm wozom znajduje si´

w czo∏ówce jednostek OSP na Ma-

zowszu. � B.Wilk
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Wznowienie prac w ulicy Wolskiej

Przebudowa ulicy
Cyprysowej – IV etap

Lista osób, które zakwalifikowano 
w II etapie do udziału w projekcie 
pn. „CYFROWE OKNO 
NA eÂWIAT – einclusion w gminie Niepor´t”

1 Bartosiewicz Krystyna

2 Bu∏ka S∏awomir

3 Chmiel Monika

4 Czechowska Katarzyna

5 Czubak Marzena

6 Dacewicz Konrad

7 Deptu∏a Agnieszka

8 Durzyƒska Justyna

9 Gajda Tomasz

10 Graczyk Emilia

11 Grzybek Ewa

12 Jasiƒska Teresa

13 Jasiƒska Paulina

14 Jasiƒska Karolina

15 Kartasiewicz Agnieszka

16 Korzeniewska Ma∏ogorzata

17 Koszela Kinga

18 Lewandowska Joanna

19 Mata Ilona

20 Nagraba Iwona

21 Nawrocka Beata

22 Panas Iwona

23 Piasta Agnieszka

24 Pietrucha Marek

25 Pietrzak Maria

26 Piotrowska Teresa

27 Pokornicka Monika

28 Powa∏a Marta

29 Pychewicz Mateusz

30 Pyszkiewicz Joanna

31 Rasiƒska Ma∏gorzata

32 Rasiƒski Marian

33 Rembelska Alina

34 R´belska Agnieszka

35 R´belski Bogdan

36 Rupiƒska Katarzyna

37 Sosnowska Jadwiga

38 Syperek Wojciech

39 Szaturska Renata

40 Szmigiel S∏awomir

41 Szraga Pawe∏

42 Szraga Emilia

43 Âwierczewska Gabriela

44 Trzasko Justyna

45 Wardak Marlena

46 Wysocki Grzegorz

47 Zakrzewska Anna

WIV etapie zbudowana zo-

stanie kanalizacja sanitar-

na w ulicy G∏ównej – 760

metrów oraz w drodze powiatowej,

ul. Wczasowej – 430 metrów. Jest

to zakoƒczenie rozpocz´tej w koƒ-

cu 2013 inwestycji, w ramach któ-

rej budowana jest kanalizacja

w Bia∏obrzegach oraz na odcinku

Bia∏obrzegi Rynia. 

Starania Gminy o uzyskanie Êrod-

ków na dokoƒczenie budowy kana-

lizacji w Ryni trwa∏y rok i by∏y mo˝-

liwe dzi´ki oszcz´dnoÊciom uzyska-

nym po zakoƒczonych przetargach.

Prace budowlane realizowane w ra-

mach umowy podstawowej i anek-

su zakoƒczà si´ w tym roku. 

Podpisany aneks reguluje rów-

nie˝ zwrot 81% poniesionych przez

gmin´ Niepor´t kosztów budowy

wodociàgów i kanalizacji zrealizo-

wanych w ubieg∏ych latach: sieci

wodociàgowej na odcinku Bia∏o-

brzegi-Rynia zrealizowanej

w trzech etapach w latach 2007-

2009, sieci wodociàgowej i kana-

lizacyjnej w ul. Tulipanowej w Nie-

por´cie wybudowanych w 2012 ro-

ku oraz sieci wodociàgowej w ul.

Rumiankowej w Niepor´cie i w ul.

Spacerowej w Bia∏obrzegach zreali-

zowanych w 2013 roku. 

W ramach umowy unijnej ∏àcz-

nie powstanie ponad 12 km kana-

lizacji oraz prawie 8 km wodocià-

gów, a wsparcie unijne wyniesie

ponad 12,2 mln z∏. Bez dofinanso-

wania ze Êrodków unijnych, reali-

zacja tak du˝ej w skali ca∏ego Ma-

zowsza, inwestycji, nie by∏aby

mo˝liwa. Ma ona pozytywny

wp∏yw na Êrodowisko – chroni wo-

dy zbiornika Jeziora Zegrzyƒskie-

go i tereny wokó∏ niego.

Inwestycja realizowana jest w ra-

mach Indykatywnego Wykazu In-

dywidualnych Projektów Kluczo-

wych dla Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Ma-

zowieckiego 2007-2013, wspó∏fi-

nansowanego z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego.

Prosimy mieszkaƒców o wyko-

nywanie projektów przy∏àczy, aby

po zakoƒczeniu budowy sieci kana-

lizacyjnej mo˝liwa by∏a realizacja

przy∏àczy na terenie posesji i pod-

∏àczanie si´ do infrastruktury. 

� B.Wilk

Wynika to ze stwierdzenia przez
Trybuna∏ Konstytucyjny niezgod-
noÊci z Konstytucjà przepisu sta-
nowiàcego dotychczas podstaw´
do przyznania tej dop∏aty przez
Gmin´ i zwiàzanà z tym zmianà
dotychczasowych przepisów usta-
wy o utrzymaniu czystoÊci i po-
rzàdku w gminach.
Ustawà z dnia 28 listopada 2014 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu

czystoÊci i porzàdku w gminach oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2015 r., poz. 87) zmieniono m.in.

treÊç art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13

wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czy-

stoÊci i porzàdku w gminach (tj. Dz.

U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) upraw-

niajàcego Rad´ Gminy do ustana-

wiania dop∏at dla w∏aÊcicieli nieru-

chomoÊci, na których zamieszkujà

mieszkaƒcy, którzy b´dà spe∏niaç

ustalone przez nià kryteria, eliminu-

jàc mo˝liwoÊç wskazanej wy˝ej do-

p∏aty.

Zmieniony przepis stanowi∏ do-

tychczas podstaw´ do ustanowienia

przez Rad´ Gminy dop∏aty dla ro-

dzin wielodzietnych, którym przy-

znano „Niepor´ckà Kart´ Rodzi-

ny 3+”, do op∏aty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi,

a po zmianie tego przepisu Rada

Gminy utraci∏a uprawnienia do usta-

nawiania dop∏aty w powy˝szym za-

kresie.

W zwiàzku ze zniesieniem mo˝-

liwoÊci dop∏aty do op∏aty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi,

Urzàd Gminy prosi o zg∏oszenie si´

osób dysponujàcych „Niepor´ckà

Kartà Rodziny 3+” do Dzia∏u Go-

spodarki Odpadami Komunalnymi

(pokój nr 26, II pi´tro) w celu do-

konania stosownej zmiany deklara-

cji o wysokoÊci op∏aty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nie z∏o˝enia no-

wej/zmienionej deklaracji nie

uwzgl´dniajàcej dop∏aty do op∏aty

za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi, b´dà wydawane decy-

zje w sprawie naliczenia op∏aty

za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi bez uwzgl´dnienia tej

dop∏aty.

� M.Lisowska

Od 1 lutego 2015 r. Gmina nie mo˝e ju˝ stosowaç
dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, którym
przyznano „Niepor´ckà Kart´ Rodziny 3+”.

Na poczàtku marca wznowione zostały prace budowlane sieci kanalizacyjnej w drodze
powiatowej – ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra.

Wykonawca, firma STD Nasi∏owski

z Zielonki, rozpocz´∏a roboty budow-

lane w Woli Aleksandra, od skrzy˝o-

wania ul. Wolskiej z ul. Gajowà. Na-

st´pnie przystàpi do budowy przewo-

du t∏ocznego, na odcinku od drogi

technologicznej do ulicy GoÊcinnej. 

Po wybudowaniu przewodu t∏ocz-

nego, gdy b´dà sprzyjajàce warunki

atmosferyczne, Wykonawca przystà-

pi do odtworzenia nawierzchni ul.

Wolskiej po robotach kanalizacyj-

nych, na odcinku, gdzie zakoƒczono

budow´ infrastruktury.

Obecnie trwajà prace budowlane

w ulicy ̧ àkowej i Radosnej w Sta-

nis∏awowie Drugim oraz G∏ównej

w Józefowie. W rejonie ul. ¸àko-

wej budowa kanalizacji obejmuje

budow´ t∏oczni kanalizacyjnej

oraz 1,2 km sieci. Natomiast w ul.

G∏ównej zostanà wybudowane

2 t∏ocznie kanalizacyjne i 2,2 km

sieci. Wykonawca prac zobowiàza-

ny jest do pisemnego uprzedzania

mieszkaƒców o wykonywanych pra-

cach i zwiàzanych z nimi utrudnienia-

mi w ruchu.

Przepraszamy mieszkaƒców za

utrudnienia w ruchu, jakie wystà-

pià podczas budowy sieci kanaliza-

cyjnej.

Budowa kanalizacji w po∏udnio-

wo-zachodniej cz´Êci gminy dofinan-

sowana jest ze Êrodków unijnych

z programu Operacyjnego Infra-

struktura i Ârodowisko, w ramach

Funduszu SpójnoÊci w kwocie ok. 6

mln z∏. ¸àcznie powstanie bli-

sko 9 km sieci kanalizacyjnej, do któ-

rej pod∏àczy si´ przesz∏o 900 miesz-

kaƒców. � BW

Trwajà prace budowlane przy prze-

budowie ulicy Cyprysowej w Stani-

s∏awowie Pierwszym. Wykonana

zostanie nawierzchnia z kostki oraz

wjazdy do posesji. Wykonawca in-

westycji jest firma TOMBUD

z Wieliszewa. Termin zakoƒczenia

prac, zaplanowany na 30 maja,

przy sprzyjajàcych warunkach at-

mosferycznych ulegnie znacznemu

skróceniu. Koszt – 38 tys. z∏

� BW

BUDOWA OÂWIETLENIA GMINNYCH DRÓG
• Podpisana zosta∏a umowa

na wykonanie oÊwietlenia
na ulicy LeÊnej w Józefowie. 

Na odcinku 170 metrów stanie 5

punktów Êwietlnych. Wykonawcà

prac jest firma ELES-BUD z Ko-

by∏ki, planowany termin realizacji

inwestycji – 14 maja. Koszt

– 21 tys. z∏.

• Trwa budowa oÊwietlenia ul.
BaÊniowych D´bów w Wólce
Radzymiƒskiej.

Na odcinku 370 metrów firma

ELES-BUD z Koby∏ki zamontu-

je 11 punktów Êwietlnych, w pla-

nowanym terminie do 24 kwietnia. 

Koszt – 40 tys. z∏. 

� BW

16 lutego Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur oraz Dyrektor
Mazowieckiej Jednostki Wdra˝ania Programów Unijnych Mariusz
Frankowski podpisali Aneks do umowy o dofinansowanie ze Êrodków
Unii Europejskiej budowy kanalizacji sanitarnej wokół Jeziora
Zegrzyƒskiego, który umo˝liwia wykonanie IV etapu kanalizacji
w Ryni. Po aneksowaniu umowy Gmina mo˝e odzyskaç dodatkowo
Êrodki w kwocie 3 mln 700 tys. zł. 

Budowa IV etapu
kanalizacji w Ryni

Zapraszamy mieszkaƒców Stanisławowa Drugiego oraz Woli
Aleksandra (ulic: Wolskiej, Kwiatowej, Radosnej i Łàkowej) 
na spotkanie z przedstawicielem wykonawcy KANALIZACJI SANITARNEJ,
firmy STD Nasiłowski z Zielonki, w dniu 12 MARCA (CZWARTEK),
O GODZ. 18.00, w filii GOK w Stanisławowie Drugim.

Na spotkaniu przedstawiony zostanie harmonogram robót budowlanych,
omówione warunki przyłàczania si´ do kanalizacji oraz bie˝àce problemy,
wyst´pujàce w trakcie realizacji inwestycji. 



Z
a∏o˝eniem ustawodawcy by-
∏o zintegrowanie dotychcza-
sowych rejestrów paƒstwo-

wych w zakresie danych osobo-
wych. Powsta∏ jeden system zwany
èród∏o, który b´dzie obs∏ugiwaç
ewidencj´ ludnoÊci, dowody osobi-
ste i USC i gromadzi∏ b´dzie da-
ne w jednym centralnym rejestrze.
Program ma umo˝liwiç ka˝demu
urz´dnikowi znalezienie wszyst-
kich informacji potrzebnych
do sprawnej obs∏ugi obywatela.

Zmiany te docelowo majà byç dla
klientów korzystne, ale w poczàt-
kowym okresie funkcjonowania
nowych rozwiàzaƒ czas za∏atwia-
nia spraw mo˝e si´ wyd∏u˝yç, bo-
wiem program jest nadal modyfi-
kowany.

Od 1 marca obowiàzuje nowy
wzór dowodu osobistego oraz no-
wy wzór wniosku o wydanie dowo-
du osobistego.

• Nowy dowód nie b´dzie zawiera∏
ju˝ informacji o adresie zamel-
dowania (dzi´ki temu przy ka˝dej

zmianie meldunku nie trzeba b´-

dzie wymieniaç dokumentu), kolo-

rze oczu i wzroÊcie. Nie b´dzie te˝
zeskanowanego podpisu posiada-

cza dowodu osobistego. Ale we

wniosku o wydanie dowodu poda-

my adres do korespondencji

i opcjonalnie adres poczty elektro-

nicznej lub numer telefonu.

• Format i wymiary pozostajà takie

same jak dotychczas. Natomiast

fotografia, która b´dzie wykorzy-

stywana w dowodzie osobistym,

b´dzie taka sama jak ta, która

obowiàzuje w paszportach. Foto-
grafia do∏àczona do wniosku po-
winna byç wykonana nie wcze-
Êniej ni˝ 6 miesi´cy przed dniem

z∏o˝enia wniosku.

• Dowód osobisty b´dzie wa˝ny

przez 10 lat od daty wydania, z wy-

jàtkiem dowodu wydanego dzie-

ciom poni˝ej 5 roku ˝ycia, który

b´dzie wa˝ny przez 5 lat. Nie b´-
dzie dowodów wydawanych

na czas nieoznaczony dla osób,
które ukoƒczy∏y 65 rok ˝ycia.

• Jest mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku

o dowód na 30 dni przed datà
18 urodzin (bez obecnoÊci rodzica,

opiekuna prawnego lub kuratora). 

• Nie ma koniecznoÊci wymiany do-

kumentów. Dotychczasowe dowo-
dy osobiste zachowujà wa˝noÊç
do up∏ywu terminów w nich okre-
Êlonych, a adres miejsca zameldo-

wania zamieszczony w dowodzie

osobistym od 1 marca 2015 r. nie

ma ˝adnego znaczenia.

• NowoÊcià jest mo˝liwoÊç z∏o˝enia
wniosku o wydanie dowodu oso-
bistego w dowolnej gminie
w kraju (niezale˝nie od meldun-
ku) lub drogà elektronicznà.
Wniosek sk∏adany w gminie pod-

pisujemy w∏asnor´cznie, a sk∏ada-

ny elektronicznie nale˝y uwierzy-

telniç podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocà kwa-

lifikowanego certyfikatu lub pro-

filem zaufanym ePUAP. Nasz no-

wy dokument odbierzemy w tym

samym urz´dzie, w którym z∏o˝y-

liÊmy wniosek. 

• Dodatkowo, gdy z powodu choro-

by, niepe∏nosprawnoÊci lub innej

niedajàcej si´ pokonaç przeszkody

nie b´dzie mo˝liwoÊci z∏o˝enia

wniosku w gminie, pracownik

urz´du przyjmie formularz w miej-

scu naszego pobytu, a dowód oso-

bisty b´dzie móg∏ odebraç pe∏no-

mocnik posiadajàcy pe∏nomocnic-

two szczególne.

• Pracownik urz´du nie za˝àda ju˝

skróconego odpisu aktu stanu cy-

wilnego. Tak jak do tej pory do-

wód osobisty otrzymamy za dar-

mo.

Informacja o utrudnieniach
w pracy Dzia∏u Spraw Obywatel-
skich i USC Urz´du Gminy Niepo-
r´t.

Przyj´te rozwiàzania, mimo ˝e

docelowo majà byç dla klientów ko-

rzystne, to w pierwszym okresie

po ich wprowadzeniu mogà powo-

dowaç wyd∏u˝enie czasu za∏atwiania

spraw (obs∏ugi danego klienta urz´-

du).

Wyd∏u˝eniu mo˝e ulec czas ob-

s∏ugi klientów w zakresie ewidencji

ludnoÊci, wydawania dowodów oso-

bistych i rejestracji stanu cywilnego,

co zwiàzane jest z niskà stabilnoÊcià

sytemu SPR.

Utrudnienia majà zwiàzek
z tworzonym przez MSW od kil-
ku lat systemem opartym na bu-
dowie centralnych rejestrów i nie
sà zale˝ne od tutejszego Urz´du
Gminy. Aplikacja informatyczna,

która ma wspieraç System Rejestrów

Paƒstwowych, obarczona jest wada-

mi i stale modyfikowana. W zwiàz-

ku z powy˝szym prosimy o cierpli-

woÊç i wyrozumia∏oÊç

� E.Staniszewska
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Radni Gminy Niepor´t VII kadencji
Kontynuujemy cykl prezentujàcy sylwetki radnych Gminy Niepor´t,
wybranych na lata 2014–2018 (w porzàdku alfabetycznym). 

Radna MONIKA KAMI¡SKA
Jestem mieszkankà Micha∏owa-Grabiny od 16 lat.

Mam 48 lat, m´˝a, dwoje dzieci. Ukoƒczy∏am Aka-

demi´ Ekonomicznà w Poznaniu na kierunku Tu-

rystyka. Wiele lat pracowa∏am w zagranicznych

bankach. Bra∏am udzia∏ jako manager w amerykaƒ-

skim projekcie filmowym. Od lat dzia∏am chary-

tatywnie na rzecz wielu domów dziecka w Polsce.

Po raz pierwszy mam zaszczyt reprezentowaç

Mieszkaƒców mojej miejscowoÊci w Radzie Gmi-

ny. Dzia∏am w Komisji Gospodarczej oraz w Ko-

misji OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w któ-

rej wybrano mnie wiceprzewodniczàcà. Chc´ ak-

tywnie dzia∏aç na rzecz rozwoju i zwi´kszenia

atrakcyjnoÊci naszej Gminy. Wa˝na jest dla mnie

edukacja i poprawa warunków w placówkach

oÊwiatowych, rozbudowa szkó∏, szczególnie w Jó-

zefowie (wraz z koniecznym parkingiem). Uwa˝am

za priorytetowe zadbanie o okolic´ jedynego

w Gminie „Orlika”, napraw´

nawierzchni drogi w jego po-

bli˝u i jej niezb´dnego odwod-

nienia. Niezwykle wa˝na jest

sprawa kanalizacji i zapewnie-

nie sieci wodociàgowej na te-

renie ca∏ej Gminy. Dla miesz-

kaƒców niezmiernie istotne jest te˝ usprawnienie

komunikacji autobusowej i zadbanie o trasy rowe-

rowe. Chcia∏abym pomóc – zw∏aszcza tym, którzy

osiedlili si´ tu stosunkowo niedawno – w poznawa-

niu naszej okolicy, lokalnych atrakcji turystycznych,

walorów naturalnych i zach´ciç ich do uprawiania

sportu i turystyki. Uwa˝am, ̋ e sami mieszkaƒcy naj-

lepiej wiedzà co trzeba zrobiç, by ˝y∏o si´ lepiej,

ja zaÊ chc´ pomóc w realizacji tych zadaƒ na po-

ziomie Gminy. Zamierzam wspieraç wszelkie ini-

cjatywy spo∏eczne s∏u˝àce dobru nas wszystkich. 

Radny JAROSŁAW KAWKA
Lat 50, ˝onaty, syn Filip. Radny VI i VII kadencji Ra-

dy Gminy Niepor´t. W obecnej kadencji Przewodni-

czàcy Komisji Gospodarczej oraz cz∏onek Komisji

Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publiczne-

go.

Staram si´ pracowaç dla dobra mieszkaƒców so∏ec-

twa Niepor´t oraz ca∏ej gminy. B´dàc wieloletnim Pre-

zesem Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Niepor´cie mam

mo˝liwoÊç osobiÊcie wp∏ywaç na popraw´ bezpie-

czeƒstwa na terenie gminy. W poprzedniej kadencji

by∏em jednym z inicjatorów prowadzenia portów

na Jeziorem Zegrzyƒskim przez Gmin´, co stwarza

wed∏ug mnie najlepsze per-

spektywy ich rozwoju i jak

najlepsze wykorzystanie ich dla

dobra mieszkaƒców. W obecnej

kadencji moim priorytetem jest

przede wszystkim rozwój so∏ec-

twa Niepor´t, poprzez dokoƒ-

czenie prac w szkole im. B. Tokaja, jak równie˝ dal-

sze prace przy budowie dróg, chodników, kanaliza-

cji i wodociàgów. Zale˝y mi tak˝e na aktywizacji

mieszkaƒców, na podejmowanie wspólnych dzia∏aƒ

na rzecz rozwoju naszego so∏ectwa i ca∏ej Gminy.

Radny JAROSŁAW KOPERSKI
Jestem mieszkaƒcem Stanis∏awowa Pierwszego,

mam 55 lat, ̋ on´, dwoje doros∏ych dzieci. Prowadz´

w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà. W samorzàdzie

Gminnym dzia∏am od 20 lat. Przez 8 lat by∏em cz∏on-

kiem Rady So∏eckiej, 8 lat So∏tysem Stanis∏awowa

Pierwszego, obecnie jestem drugà kadencj´ Radnym

Gminy Niepor´t, okr´g Izabelin i Stanis∏awów

Pierwszy. Jestem cz∏onkiem Rady Parafialnej oraz

cz∏onkiem parafialnego Caritasu, a od niedawna pe∏-

ni´ funkcj´ sekretarza w kole w´dkarskim Nr 30

w Bia∏obrzegach. Wspó∏organizuj´ do˝ynki gminne

– Âwi´to Ziemniaka oraz festyn Matczynà Niedzie-

l´ przy naszej parafii. W Radzie Gminy pracuj´ w ko-

misji Rewizyjnej i Gospodarczej oraz Komisji Zago-

spodarowania Przestrzennego, której jestem Przewod-

niczàcym. Moim g∏ównym ce-

lem jest nadal praca nad do-

brym rozwojem Gminy Niepo-

r´t, a w szczególnoÊci so∏ectw,

które reprezentuj´, poprzez po-

praw´ dróg, bezpieczeƒstwa,

komunikacji, budow´ infra-

struktury technicznej typu wo-

dociàg, kanalizacja i oÊwietlenie. Du˝à wag´ przy-

wiàzuj´ do uchwalenia tak bardzo oczekiwanych

przez ka˝de so∏ectwo planów zagospodarowania prze-

strzennego. Korzystajàc z okazji chcia∏bym serdecz-

nie podzi´kowaç wszystkim za g∏os oddany 16 listo-

pada 2014 r. na mojà osob´. Dzi´kuj´! 

Z dniem 1 marca
2015 r. straciła 
moc ustawa
o ewidencji ludnoÊci
i dowodach
osobistych z 1974r.,
i weszły w ˝ycie
dwie nowe ustawy:
ustawa o ewidencji
ludnoÊci oraz
ustawa o dowodach
osobistych. 

W drugiej połowie lutego odbyły si´ kolejne zebrania wiejskie, podczas
których wybierano sołtysów.

Obecnie
urz´dujàcy
i ubiegajàcy
si´ o reelekcj´
Prezydent RP
– Bronisław
Komorowski,
w poniedziałek
23 lutego
przyjechał
do Niepor´tu. 

Wybory sołtysów

Prezydent w Niepor´cie

Zebrania odby∏y si´ 24 lutego
w Rembelszczyênie i 26 lutego
w Stanis∏awowie Drugim.
Mieszkaƒcy zadecydowali, ̋ e do-

tychczas dzia∏ajàcy so∏tysi nadal

b´dà reprezentowaç so∏ectwa.

Sk∏adamy gratulacje Wojciechowi

Szybowskiemu (II kadencja)

z Rembelszczyzny i Wies∏awie

Bielskiej (V kadencja) za Stanis∏a-

wowa Drugiego.

� BW

Prezydent przyjecha∏ aby spotkaç

si´ z seniorami, którzy byli jego

goÊçmi w 2011 roku. Tym razem

w ramach rewan˝u seniorzy z po-

wiatu legionowskiego zaprosili

Prezydenta Bronis∏awa Komorow-

skiego do Niepor´tu. Spotkanie

odby∏o si´ nad Jeziorem Zegrzyƒ-

skim, w bardzo przyjaznej atmos-

ferze. Po oficjalnym powitaniu,

które przebieg∏o w obecnoÊci ka-

mer, Pan Prezydent i seniorzy roz-

mawiali przy kawie i domowej

szarlotce m.in. o zaj´ciach Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku, które po-

magajà seniorom zachowaç aktyw-

noÊç ˝yciowà.

� BW

Nowe dowody
osobiste



G
azociàg wysokiego ciÊnienia

relacji Rembelszczyzna –Gu-

storzyn o Êrednicy 700 mm

ma 175,29 km d∏ugoÊci. Jego budo-

wa na terenie gminy Niepor´t popro-

wadzona by∏a w strefie istniejàcych

gazociàgów wysokiego ciÊnienia

o Êrednicy 500 mm i liczy ok. 9,6 km. 

Prace budowlane i rekultywacja

terenu w gminie Niepor´t zosta∏y

zakoƒczone. W chwili obecnej

GAZ-SYSTEM S.A. wystàpi∏

z wnioskiem do Wojewódzkiego In-

spektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie o uzyskanie pozwo-

lenia na u˝ytkowanie gazociàgu. 

W∏aÊcicielom gruntów, na terenie

których prowadzone by∏y prace bu-

dowlane, przys∏ugujà odszkodowa-

nia. W gminie Niepor´t jest to 420

dzia∏ek. Niezb´dne dokumenty

GAZ-SYSTEM S.A. przekaza∏ Wo-

jewodzie Mazowieckiemu w celu

wszcz´cia i prowadzenia post´powa-

nia administracyjnego w zakresie od-

szkodowaƒ. Ka˝dy w∏aÊciciel nieru-

chomoÊci jest o wszcz´ciu post´po-

wania powiadamiany pisemnie.

Wojewoda Mazowiecki w decyzji

administracyjnej okreÊli wysokoÊç

odszkodowania za ograniczenie spo-

sobu korzystania z nieruchomoÊci

w zwiàzku z ustanowieniem strefy

kontrolowanej gazociàgu, zaj´ciem

nieruchomoÊci na czas budowy oraz

za szkody rolnicze i inne powsta∏e

w trakcie budowy. Wojewoda
do oszacowania wartoÊci szkód przyj-

muje granice okreÊlone w decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie terminalu (pas o szeroko-

Êci 35 metrów na gruntach ornych

i o szer. 25 metrów na terenach le-

Ênych), natomiast za szkody spowo-

dowane podczas budowy poza pasem

okreÊlonym w ww. decyzji odpowia-

da wykonawca robót budowlanych.

Wyp∏ata odszkodowania poszcze-
gólnym W∏aÊcicielom/U˝ytkow-
nikom nastàpi w terminie 14 dni
od dnia, w którym decyzja Wo-
jewody Mazowieckiego o ustale-
niu odszkodowania stanie si´
ostateczna. 
Pytania dotyczàce procedury od-

szkodowawczej nale˝y kierowaç

do przedstawicieli Urz´du Woje-

wódzkiego i GAZ-SYSTEM S.A.:

Mazowiecki Urzàd Wojewódz-
ki, Wydzia∏ Skarbu Paƒstwa 
i NieruchomoÊci
• Wydzia∏ Skarbu Paƒstwa

i NieruchomoÊci, 

Pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Ma∏gorzata Kamiƒska,

Kierownik Oddzia∏u

NieruchomoÊci Drogowych,

tel. (22) 695-68-11,

e-mail: mkulka@mazowieckie.pl

W godzinach 13.30 – 15.30 infor-

macji udzielajà:

• obr´b 001 – Niepor´t

Ewelina Olszewska,

tel. (22) 695 63 72

• obr´b 008 – Kàty W´gierskie

Marek Szewczyk

tel. (22) 695 69 22

• obr´b 013 – Stanis∏awów

Mariusz Macio∏ek

tel. (22) 695 63 72

• obr´b 011 – Rembelszczyzna

Marek Szewczyk

tel. (22) 695 69 22

GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia∏
w Rembelszczyênie 
• Henryk Oracz 

tel. (22) 189 09 05, 

henryk.oracz@gaz-system.pl 

• Anna ¸ukaszczuk

tel. (22) 189 08 98, 

anna.lukaszczuk@gaz-system.pl

�
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Spółka GAZ-SYSTEM S.A.
informuje o stanie
realizacji inwestycji
– budowy gazociàgu
wysokiego ciÊnienia
relacji Rembelszczyzna-
Gustorzyn na terenie
Gminy Niepor´t oraz
o kwestiach dotyczàcych
wypłaty odszkodowaƒ
dla właÊcicieli
nieruchomoÊci, przez
których teren
przechodzi inwestycja. 

W dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek) odbyła si´ V sesja Rady
Gminy Niepor´t VII kadencji. Obrady poprowadził
Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.

W obradach udzia∏ wzi´∏o 14 rad-

nych. W pierwszej cz´Êci obrad

Êlubowanie z∏o˝yli nowo wybrani

so∏tysi: Krzysztof Majewski, so∏-

tys wsi Rynia, Adam Banaszek,

so∏tys wsi Izabelin, Wojciech Szy-

bowski, so∏tys wsi Rembelszczy-

zna.

Podczas sesji Radni podj´li

m.in. nast´pujàce uchwa∏y: 

– uchwa∏à nr V/4/2015 zatwier-

dzono roczne plany pracy sta-

∏ych komisji Rady Gminy Nie-

por´t na 2015 rok;

– uchwa∏à nr V/5/2015 zatwier-

dzono plan pracy Rady Gminy

Niepor´t na 2015 rok;

– uchwa∏à nr V/8/2015 zdecydo-

wano o udzieleniu z bud˝etu

Gminy Niepor´t pomocy rzeczo-

wej Województwu Mazowiec-

kiemu w wysokoÊci 9 840, 00 z∏,

w formie wykonania przez Gmi-

n´, ze Êrodków w∏asnych doku-

mentacji technicznej chodnika

wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza (dr.

woj. 633) w Stanis∏awowie

Pierwszym na odcinku od ulicy

Izabeliƒskiej do ul. Pogodnej;

– uchwa∏à nr V/9/2015 zdecydo-

wano o przekazaniu Policji z do-

chodów w∏asnych Gminy Êrod-

ków finansowych, w wysokoÊci

20 tys. z∏ z przeznaczeniem na

rekompensat´ pieni´˝nà za czas

s∏u˝by funkcjonariuszy Komen-

dy Powiatowej Policji w Legio-

nowie – Komisariatu Policji

w Niepor´cie – przekraczajàcy

norm´ okreÊlonà w art. 33 ust. 2

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji;

– uchwa∏à nr V/11/2015 ustalono

ceny za korzystanie z Kom-

pleksu Rekreacyjno-Wypoczyn-

kowego Niepor´t-Pilawa;

– uchwa∏à nr V/12/2015 okreÊlo-

no kryteria rekrutacji do przed-

szkoli i oddzia∏ów przedszkol-

nych w szko∏ach podstawowych

prowadzonych przez gmin´ Nie-

por´t, które b´dà brane pod uwa-

g´ na drugim etapie post´powa-

nia rekrutacyjnego oraz okreÊle-

nia liczby punktów za ka˝de

z tych kryteriów i dokumentów

niezb´dnych do potwierdzenia

spe∏nienia poszczególnych kry-

teriów;

– uchwa∏à nr V/22/2015 ustalono

stawki op∏aty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi,

którà obowiàzani sà ponosiç

na rzecz Gminy Niepor´t w∏aÊci-

ciele nieruchomoÊci, na których

zamieszkujà mieszkaƒcy: 

1) 10,00 z∏. miesi´cznie – od

ka˝dej osoby zamieszkujàcej

danà nieruchomoÊç, z za-

strze˝eniem pkt 2;

2) 20,00 z∏. miesi´cznie – od ka˝-

dej osoby zamieszkujàcej da-

nà nieruchomoÊç, je˝eli odpa-

dy komunalne nie sà zbiera-

ne i odbierane w sposób

selektywny. 

– uchwa∏à nr V/23/2015 zmienio-

no uchwa∏´ w sprawie okreÊle-

nia wzoru deklaracji o wysoko-

Êci op∏aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

– uchwa∏à nr V/24/2015 zmienio-

no uchwa∏´ nr XLVIII/108/2013

Rady Gminy Niepor´t w sprawie

Gminnego programu „Niepo-

r´cka Karta Rodziny 3 +”

Podj´cie powy˝szych uchwa∏

uwarunkowane zosta∏o noweliza-

cjà ustawy o utrzymaniu czystoÊci

i porzàdku w gminach, którà znie-

sione zosta∏y dopuszczone do-

tychczasowà ustawà – dop∏aty

do op∏aty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi dla rodzin

wielodzietnych, wobec stwierdze-

nia niekonstytucyjnoÊci tych prze-

pisów. Nowelizacja ustawy powo-

duje koniecznoÊç dostosowania

do aktualnie obowiàzujàcych prze-

pisów uchwa∏ rad gmin wydanych

na jej podstawie.

Od dnia 1 lutego 2015 r. nie jest

mo˝liwe utrzymanie dop∏aty

do op∏aty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi dla w∏aÊcicieli

nieruchomoÊci, na których zamiesz-

kujà mieszkaƒcy, b´dàcych cz∏on-

kami rodzin wielodzietnych, w tym

rodzin zast´pczych, majàcych

na utrzymaniu troje lub wi´cej

dzieci w wieku do 18 roku ̋ ycia lub

do 24 roku ̋ ycia, gdy dziecko uczy

si´ lub studiuje, którym odr´bnà

uchwa∏à Rady Gminy przyznano

„Niepor´ckà Kart´ Rodziny 3+”. 

Ponadto radni przyj´li program

opieki nad zwierz´tami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bezdomno-

Êci zwierzàt na terenie Gminy Nie-

por´t w 2015 roku, podejmujàc

uchwa∏´ nr V/21/2015. 

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy zamknà∏ ob-

rady V sesji Rady Gminy Niepo-

r´t. � J.Joƒska

V sesja Rady Gminy Niepor´t

Kwalifikacja wojskowa rocznika 1996
Twój pierwszy krok do kariery ˝ołnierza zawodowego

Odszkodowania z tytułu 
budowy gazociàgu
Rembelszczyzna-Gustorzyn

Kwalifikacj´ wojskowà osób za-

meldowanych na pobyt sta∏y lub

czasowy, trwajàcy ponad 3 miesià-

ce na terenie Gminy Niepor´t,

przeprowadzi Powiatowa Ko-
misja Lekarska w Legionowie
z siedzibà w Starostwie Powiato-
wym w Legionowie pod adre-
sem: 05-119 Legionowo, ul. gen.
W∏. Sikorskiego 11, sala konfe-
rencyjna, parter. 

M´˝czyêni z Gminy Niepor´t
stajà na kwalifikacj´ wojskowà
w dniach 23 i 24 marca br. nato-
miast w dniu 30 marca b.r. wy-
∏àcznie kobiety. 

Zobowiàzanie do zg∏oszenia si´

na kwalifikacj´ okreÊlone jest

w imiennym wezwaniu do kwali-

fikacji wojskowej. Nieotrzymanie

wezwania imiennego nie zwalnia

osoby podlegajàcej kwalifikacji

wojskowej od obowiàzku zg∏osze-

nia si´ w terminie i miejscu wska-

zanym w Obwieszczeniu Wojewo-

dy Mazowieckiego z dnia 16 stycz-

nia 2015 r. o przeprowadzeniu

kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Osoba stawiajàca si´ do kwalifi-
kacji winna posiadaç ze sobà:
1) dowód osobisty lub inny doku-

ment stwierdzajàcy to˝samoÊç,

2) dokumentacj´ medycznà w tym

wyniki badaƒ specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie 12

miesi´cy przed dniem stawienia

si´ do kwalifikacji,

3) aktualnà fotografi´ o wymia-

rach 3x4 cm bez nakrycia g∏owy,

4) dokumenty potwierdzajàce po-

ziom wykszta∏cenia i kwalifika-

cje zawodowe.

W trakcie badaƒ lekarskich zosta-

nà okreÊlone kategorie zdrowia,

a ponadto nastàpi za∏o˝enie ewiden-

cji wojskowej i wydanie ksià˝ecz-

ki wojskowej. Za niestawienie si´

do kwalifikacji wojskowej bez uza-

sadnionej przyczyny grozi kara

grzywny, ograniczenia wolnoÊci

lub zarzàdza si´ przymusowe do-

prowadzenie przez Policj´ w trybie

przepisów o post´powaniu egzeku-

cyjnym w administracji.

Szczegó∏owych informacji
udziela: Urzàd Gminy Niepor´t,
Dzia∏ Bezpieczeƒstwa Zarzàdza-
nia Kryzysowego i Obrony Cy-
wilnej, tel. (022)7670440.

� Kierownik Dzia∏u 

Bezpieczeƒstwa Zarzàdzania 

Kryzysowego Tadeusz Biernat

OGÓLNOPOLSKA LIGA B-FIGHT
ORIENTAL RULES, K1, LOW-KICK

I FULL CONTACT 
SENIORÓW I JUNIORÓW

1144..0033..22001155rr..  rroozzppoocczz´́cciiee  ggooddzz.. 1122..0000..
Miejsce: sala sportowa przy Szkole Podstawowej 

im. B. Tokaja w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9

Organizatorzy: Baltic Martial Arts Federation, 
LKSW Tajfun Legionowo
Patronat: Polski Zwiàzek Kickboxingu, Wójt Gminy Niepor´t
Organizatorzy dopuszczajà start zawodników zrzeszonych w PZKB oraz niezrzeszonych. 
Kontakt: biuro@bmaf.pl, BMAF tel. 506 097 305
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Po raz siódmy wr´czone zosta∏y podzi´ko-

wania i wyró˝nienia Firma Przyjazna

Gminie Niepor´t za w∏àczanie si´ przed-

si´biorców w realizacj´ przedsi´wzi´ç wa˝nych

dla mieszkaƒców i rozwoju gminy. 

W uroczystoÊci, która odby∏a si´ w Gminnym

OÊrodku Kultury, udzia∏ wzi´li przedsi´biorcy,

reprezentujàcy ró˝ne sektory gospodarki oraz

zaproszeni goÊci: Starosta Powiatu Legionow-

skiego Jan Grabiec, Wicestarosta Robert Wró-

bel, Prezydent Legionowa Roman Smogorzew-

ski, Radna Województwa Mazowieckiego

Kinga Gajewska, Radni Powiatu Legionowskie-

go Agnieszka Powa∏a i Wies∏aw Smoczyƒski. 

Celem spotkania jest uhonorowanie przedsi´-

biorców odznakà Firma Przyjazna Gminie Nie-

por´t za ich dzia∏ania na rzecz rozwoju gminy,

za wspieranie inicjatyw kulturalnych, sporto-

wych i oÊwiatowych. Jest to tak˝e okazja

do dzielenia si´ doÊwiadczeniami w gronie

osób, które na co dzieƒ spotykajà si´ z podob-

nymi problemami. 

Do tradycji nale˝y wr´czenie szczególnego

wyró˝nienia w postaci pamiàtkowej statuetki

przedstawicielowi firmy, która w szczególny

sposób anga˝uje si´ w ˝ycie gminy. W tym ro-

ku otrzyma∏ jà GAZ-SYSTEM S.A Oddzia∏

w Rembelszczyênie, a odebra∏ dyrektor Mar-

cin Gronowski. Firma dofinansowuje dzia∏al-

noÊç kulturalnà na terenie gminy, wyposa˝a

pierwszoklasistów w wyprawk´ szkolnà, ma

tak˝e swój wk∏ad w zapewnienie bezpieczeƒ-

stwa po˝arowego – wspó∏finansowa∏a zakup

nowego samochodu ratowniczo-gaÊniczego

dla jednostki OSP w Kàtach W´gierskich. 

Dyplom gratulacyjny z okazji 20-lecia dzia-

∏alnoÊci otrzyma∏a firma BERICAP POLSKA,

majàca siedzib´ w Stanis∏awowie Pierwszym.

Z ràk wójta Macieja Mazura odebra∏ go Dyrek-

tor Generalny Jacek Bàk. 

Firmy, po raz pierwszy uczestniczàce w uro-

czystoÊci, uhonorowane zosta∏y odznakà Firma

Przyjazna Gminie Niepor´t. Otrzymali jà: Dy-

rektor Centrum Medycznego Niepor´t Anna

Górecka, Prezes UKS „D´bina” Dariusz Pie-

Êniak i trener klubu Bronis∏aw Orlikowski,

Krzysztof Krzy˝ewski, w∏aÊciciel Hurtowni Za-

bawek „KRIS”, Prezes Zarzàdu Mazurkas Tra-

vel Rafa∏ Baranowski, Leszek Dzi´gielewski

z firmy „Laguna – Rejsy dla Ciebie”.

Wyró˝nieni zostali tak˝e nowi Partnerzy

Gminnego Programu „Niepor´cka Karta Rodzi-

ny 3+”: Danuta i Miros∏aw Pusto∏owie, w∏aÊci-

ciele Ronda Bar, Iwona Wnuk z Parku Lino-

wego „Radocha”, Marlena R´belska-Dyguda

z firmy ADVancer oraz Ma∏gorzata Dobrowol-

ska z Greckich Delikatesów. 

Honorowe wyró˝nienia otrzymali równie˝

ksi´˝a proboszczowie: W∏adys∏aw Trojanow-

ski z Parafii Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´t-

szej Marii Panny w Niepor´cie, Tomasz Osia-

dacz z Parafii NajÊwi´tszej Marii Panny Wspo-

mo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym oraz Marek Kruszewski z Parafii

B∏ogos∏awionej Karoliny Kózkówny Dziewi-

cy i M´czennicy w Bia∏obrzegach.

Spotkanie zakoƒczy∏ wyst´p zespo∏u Józefin-

ki, które przekaza∏y zebranym mnóstwo pozy-

tywnej energii, prezentujàc znane i lubiane prze-

boje w nowych aran˝acjach. pp BWilk

17 lutego wójt Maciej Mazur spotkał si´
z przedstawicielami firm z terenu gminy Niepor´t. 

Strefa Podmiejska 
zaprasza do Teatru Studio
Spektaklem „Na pe∏nym morzu”

S∏awomira Mro˝ka, wyre˝yserowa-

nym przez Bogus∏aw´ Oksza-Klos-

si, grupa teatralna Strefa Podmiejska

zdoby∏a g∏ównà nagrod´ XIII edy-

cji Festiwalu ASTERIADA w 2014

roku. Wyst´p w Domu Kultury

„W∏ochy”, obok Grand Prix Festi-

walu, przyniós∏ m∏odzie˝y jeszcze

jeden sukces. WieÊç o talencie pod-

opiecznych Gminnego OÊrodka Kul-

tury szybko roznios∏a si´ w stolicy

i Strefa Podmiejska zosta∏a zapro-

szona do wystawienia spektaklu

w Teatrze Studio w Warszawie oraz

w Domu Kultury W∏ochy. Wyst´p

w Teatrze Studio, który odb´dzie si´

w kwietniu, to wyjàtkowe wyró˝nie-

nie, potwierdzajàce wysoki poziom

umiej´tnoÊci m∏odych artystów

i profesjonalizm re˝ysera. To krok

do Êwiata teatru, zarezerwowanego

dla najbardziej utalentowanych. Ser-

decznie gratulujemy!

„Strefa Podmiejska” powsta∏a

w paêdzierniku 2001 r. z inicjatywy

aktorki Teatru RozmaitoÊci Bogus∏a-

wy Oksza-Klossi, kierujàcej Gmin-

nym OÊrodkiem Kultury w Niepor´-

cie. Grupa mo˝e si´ pochwaliç kilku-

nastoma wystawionymi tytu∏ami,

reprezentujàcymi zarówno scenicznà

klasyk´, jak i twórczoÊç wspó∏czesnà,

równie˝ kabaretowà.

� BW

Ubiegłoroczny sukces grupy Strefa Podmiejska na festiwalu ASTERIADA
zaowocował w tym roku wyjàtkowym wyst´pem w Teatrze Studio
w Warszawie.

Spotkanie Firma Przyjazna Gminie Niepor´t



Celem konkursu by∏o rozbudzanie

zainteresowania wÊród m∏odzie˝y

gimnazjalnej tematykà Bitwy War-

szawskiej 1920 r. i jej bohaterami.

W trzech kategoriach: literackiej, hi-

storycznej i plastycznej wzi´∏o

udzia∏ 35 uczniów z gimnazjów po-

wiatu legionowskiego. WÊród laure-

atów znaleêli si´ uczniowie Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym,

a tak˝e uczniowie z Gimnazjum im.

Or∏a Bia∏ego w Chotomowie oraz

z Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra

Kamiƒskiego w Legionowie.

UÊwietnieniem uroczystoÊci by∏

wyk∏ad W∏odzimierza B∏awdzie-

wicza i Konrada Szostka z Niepo-

r´ckiego Stowarzyszenia Historycz-

nego, dotyczàcy znaczenia Bitwy

Warszawskiej w dziejach Polski.

GoÊcie pochwalili pomys∏ upo-

wszechniania wiedzy o Cudzie

nad Wis∏à i zach´cali m∏odzie˝

do odwiedzenia miejsc pami´ci

znajdujàcych si´ na terenie Gminy

Niepor´t. Opraw´ artystycznà wy-

darzenia zapewni∏ zespó∏ instrumen-

talnego Osmyki z Kàtów W´gier-

skich. Dyrektor Gimnazjum

Agnieszka Stankiewicz podzi´ko-

wa∏a nauczycielom odpowiedzial-

nym za przygotowanie konkursu,

a tak˝e Radzie Rodziców, która by-

∏a sponsorem wszystkich nagród

oraz pysznych pàczków.pp P.Kutra
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Od 12 do 15
lutego w Centrum
Targowym
przy ulicy Marsa
w Warszawie
odbyły si´
najwi´ksze w tej
cz´Êci Europy
Targi Sportów
Wodnych
i Rekreacji WIATR
i WODA. 

Po raz dwudziesty siódmy

na targach spotkali si´ przed-

stawiciele bran˝y oraz mi∏oÊni-

cy sportów wodnych i rekreacji. Za-

prezentowa∏o si´ ponad 430 wy-

stawców z Polski i zagranicy.

Mimo zimowej aury w halach

targowych poczuliÊmy goràcà at-

mosfer´ nadchodzàcego lata.

Oprócz pi´knych jachtów ˝aglo-

wych, luksusowych ∏odzi motoro-

wych, pontonów, skuterów wod-

nych i innych jednostek p∏ywajà-

cych, na targach mo˝na by∏o

znaleêç bogatà ofert´ turystycznà.

Regiony turystyczne z kraju i zagra-

nicy zaprezentowa∏y swoje atrakcje

zwiàzane z aktywnym wypoczyn-

kiem nad wodà i na wodzie.

Gmina Niepor´t razem ze Zwiàz-

kiem Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego

mia∏a wspólne stoisko promocyjne,

które by∏o licznie odwiedzane przez

˝eglarzy i osoby uprawiajàce tury-

styk´. Du˝ym powodzeniem cie-

szy∏y si´ oferowane materia∏y infor-

macyjne gminy, oraz hoteli dzia∏a-

jàcych na jej terenie: OÊrodka

Szkoleniowego Alianz, Centrum

Konferencyjno-Rekreacyjnego Pro-

menada, Rewity WDW Rynia. 

Du˝e zainteresowanie budzi∏a

przygotowana na sezon ˝eglar-

ski 2015 oferta Kompleksu Rekre-

acyjno-Wypoczynkowego Niepo-

r´t-Pilawa. Armatorom ̋ eglarstwa

udost´pnione zostanà w kwietniu

kolejne nowoczesne komfortowe

pomosty. Gmina Niepor´t dà˝y

do stworzenia w tym miejscu opty-

malnych warunków do aktywnego

uprawiania sportu, rekreacji i wy-

poczynku z wykorzystaniem

wszystkich mo˝liwoÊci, jakie daje

ten pi´kny teren i jego po∏o˝enie. 

Tegoroczne targi zwi´kszy∏y za-

interesowanie ofertà turystycznà

gminy Niepor´t, o czym Êwiadczy-

∏a rekordowa liczba osób odwiedza-

jàcych nasz stoisko.
pp D. Brzozowska 

Gmina Niepor´t
na targach Wiatr i Woda

Po raz trzeci Uczniowski Klub Sportowy „D´bina”
organizuje w Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym Lig´ Piłki Siatkowej Młodziczek.
Zwyci´zcà Ligi zostanie dru˝yna, która wygra
najwi´cej spotkaƒ w trakcie czterech turniejów
rozgrywanych systemem „ka˝dy z ka˝dym”. 

Sobotnie przedpołudnie
28 lutego było dla
uczestników II Turnieju
Bryd˝a Sportowego
o Puchar Wójta Gminy
Niepor´t poczàtkiem
corocznych rozgrywek.

Liga Piłki Siatkowej
Młodziczek w Gimnazjum

Niepubliczny oÊrodek zdrowia
– Praktyka Lekarska im prof.
Tadeusza Gałamona w Niepor´cie

W tym roku w Lidze udzia∏ biorà

dru˝yny z Radomia, P∏ocka oraz

Warszawy. W dwóch edycjach na-

szej Ligi udzia∏ weêmie równie˝

dru˝yna dziewczàt z Bia∏orusi

– Osdushor im. Sapegi z Grodna.

I edycj´ rozegranà w dniu 21 lutego

wygra∏a reprezentacja naszej gminy,

sk∏adajàca si´ z uczennic Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym.

Wyniki naszej dru˝yny:
UKS D´bina Niepor´t – UKS

SMS Warszawa 2:1,

UKS D´bina Niepor´t – UMKS

MOS Warszawa 2:0,

UKS D´bina Niepor´t – MUKS

„trzynastka” Radom 2:0,

UKS D´bina Niepor´t – UKS

Volley P∏ock 2:0,

UKS D´nina Niepor´t – UKS

Plas Warszawa 2:0.

KolejnoÊç I edycji Ligi:
I miejsce: UKS D´bina Niepor´t
II miejsce: UKS SMS Warszawa

III miejsce: UMKS MOS Warszawa

IV miejsce: MUKS „trzynastka”

Radom

V miejsce: UKS Volley P∏ock

VI miejsce: UKS Plas Warszawa

Na wyró˝nienie i s∏owa podzi´-

kowania za wzorowà postaw´ za-

s∏u˝y∏a obs∏uga s´dziowska turnie-

ju, sk∏adajàca si´ z uczniów oraz

absolwentów Gimnazjum w Stani-

s∏awowie Pierwszym: Dominika

Baƒska, Dominika Knap, Rafa∏

Bàkowski, Michalina Jaszczur oraz

Piotr Kamiƒski. 

Terminy nast´pnych turniejów:

21 marca, 18 kwietnia, 23 maja.

pp DP

„Praktyka” Êwiadczy zdecydowanà

wi´kszoÊç us∏ug bezp∏atnie – dla osób

zadeklarowanych do poradni lekarza

rodzinnego, pediatry, piel´gniarki

Êrodowiskowo-rodzinnej i po∏o˝nej

Êrodowiskowej.

W przychodni mo˝na codziennie

bezp∏atnie wykonaç badania labora-

toryjne, a ponadto badania ekg, spi-

rometri´, badanie ultradêwi´kowe

(usg) jamy brzusznej, tarczycy pier-

si i stawów biodrowych u niemowlàt.

Prowadzimy punkt szczepieƒ

– gdzie szczepimy bezp∏atnie i odp∏at-

nie zgodnie z obowiàzujàcym kalen-

darzem szczepieƒ. 

Dodatkowo mo˝na skorzystaç z od-

p∏atnych konsultacji w poradniach kar-

diologicznej, stomatologicznej, alergo-

logicznej, medycyny pracy, medycy-

ny sportowej oraz wykonaç badanie

holterowskie EKG i echo serca.

Kontakt: tel. 22 7748250,

ul. Dworcowa 8b, 05-126 Niepor´t,

www.przychodnia-nieporet.waw.pl
pp

By∏o to drugie spotkanie mi∏oÊni-

ków bryd˝a sportowego, zorgani-

zowane pod patronatem Wójta

Gminy Niepor´t Macieja Mazura

przez Pana Kazimierza Przymusiƒ-

skiego. Turniej mia∏ miejsce w au-

li Gimnazjum im. Bohaterów Bi-

twy Warszawskiej 1920 r. w Sta-

nis∏awowie Pierwszym, trwa∏

od 11 rano do póênych godzin po-

po∏udniowych. Nad prawid∏owym

przebiegiem turnieju czuwa∏ s´dzia

paƒstwowy – Pan Arkadiusz Cie-

chomski z Warszawskiego Zwiàz-

ku Bryd˝a Sportowego.

W wyniku rywalizacji wy∏onio-

no i nagrodzono zwyci´skà par´

graczy, która odebra∏a z ràk Wój-

ta pamiàtkowy puchar.

W przerwach mi´dzy kolejnymi

partiami mo˝na by∏o posiliç si´

w bufecie. Na uczestników czeka-

∏a goràca kawa, herbata, kanapki.

Jak co roku turniejowi towarzy-

szy∏a du˝a dawka emocji. Na ko-

lejne spotkanie trzeba czekaç

okràg∏y rok, ale ju˝ dziÊ wiadomo,

˝e ch´tnych do udzia∏u w III Tur-

nieju o Puchar Wójta Gminy Nie-

por´t nie zabraknie.

pp D.B.

Po trwajàcej blisko rok moderni-

zacji budynku, ostatecznie

w dniu 14 lutego otwarta zosta∏a

niepor´cka restauracja, która

w tym roku obchodziç b´dzie

swoje 50 urodziny. 

Pomieszczenie otrzyma∏o atrak-

cyjny wystrój, w którym nowocze-

snoÊç harmonijnie ∏àczy si´ z ele-

mentami regionalnymi. Dla za-

ostrzenia apetytu – aran˝acja kuch-

ni pozwala nam przyglàdaç si´ pro-

cesowi powstawania daƒ. Szef

kuchni poleca tradycyjne dania

kuchni polskiej.

Wszystkich sentymentalnych,

ciekawskich, g∏odnych, spragnio-

nym, lubiàcych polskà kuchni´

w najlepszym wydaniu – zaprasza-

my. pp

OGŁOSZENIE O PRAC¢:
Restauracja McDonald’s Niepor´t zatrudni osoby
pełnoletnie w pełnym i niepełnym wymiarze godzin
na stanowisko pracownik restauracji.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny z restauracjà: 
Niepor´t, ul. Zegrzyƒska 2, tel.: 784-039-893

12 lutego w Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym
rozstrzygni´to I Powiatowy
Konkurs Wiedzy i TwórczoÊci
Patriotycznej Młodzie˝y
Gimnazjalnej im. kpt.
S. Pogonowskiego, którego
organizatorem było
Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym

Konkurs Wiedzy i TwórczoÊci Patriotycznej 

II Turniej Bryd˝a Sportowego

Restauracja 
Zag∏obianka 
w nowej 
odsłonie
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MARCU 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie, 
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

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



Poja∏taƒski przebieg granic w Eu-

ropie i zmiany systemu poli-

tycznego w∏adzy w Polsce da∏y

podstaw´ do narastania oporu niepod-

leg∏oÊciowego Êrodowisk nieuznajà-

cych rzàdu „lubelskiego”. èród∏a te-

go oporu tworzy∏y si´ spontaniczne

ju˝ latem 1944 roku na Kresach

Wschodnich, gdzie oddzia∏y Armii

Krajowej po pierwszym okresie

wspó∏dzia∏ania z Armià Czerwonà

by∏y rozbrajane, a ˝o∏nierze represjo-

nowani. ÂwiadomoÊç utraty du˝ych

obszarów na wschodzie Polski pot´-

gowa∏a narastajàcy konflikt z sowie-

tami. Rok 1944 koƒczy∏ si´ dla Po-

laków widocznym podzia∏em kraju

pomi´dzy dwóch okupantów. Podzie-

lona Armia Polska na t´ na Wscho-

dzie i na Zachodzie, dwa oÊrodki w∏a-

dzy w Londynie i Lublinie, narasta-

jàcy konflikt polityczny w kraju

z wyrokami Êmierci dla cz∏onków or-

ganizacji niepodleg∏oÊciowych, po-

wi´ksza∏y w spo∏eczeƒstwie tragicz-

ne skutki okupacji hitlerowskiej.

˚o∏nierze Armii Krajowej widzàc sy-

tuacj´ swoich kolegów, którzy

po ujawnieniu byli aresztowani przez

oddzia∏y NKWD i wywo˝eni do ∏a-

grów, szykanowani przez funkcjona-

riuszy polskiego Urz´du Bezpie-

czeƒstwa podejmowali decyzj´

o przystàpieniu do czynnego oporu

wobec nowej w∏adzy, a tworzàce si´

oddzia∏y partyzanckie by∏y jedynym

miejscem ich schronienia. W kraju

na 30 czerwca 1946 roku wyznaczo-

no termin referendum w kwestiach

ustrojowych, w którym s∏ynnym

„3xTAK” m.in. zlikwidowano wy˝-

szà izb´ parlamentu Senat. W dalszej

kolejnoÊci zakazano, przy protestach

spo∏ecznych, publicznych obchodów

Êwi´ta 3 Maja. Ostatecznie wybory

do Sejmu Ustawodawczego

z 19 stycznia 1947 roku „potwierdzi-

∏y” jednoznaczne zwyci´stwo Pol-

skiej Partii Robotniczej i jej koalicjan-

tów (powy˝ej 80% g∏osów), wskazu-

jàc jednoczeÊnie na pora˝k´

opozycyjnego Polskiego Stronnictwa

Ludowego (powy˝ej 10% g∏osów)

przy oprotestowanym przez PSL

sposobie liczenia, a w∏aÊciwie nieli-

czenia kart do g∏osowania. Na pó∏-

nocnym Mazowszu w po∏owie 1945

roku powstajà m. in. struktury Obwo-

du „Mewa” Ruchu Oporu Armii Kra-

jowej, organizowane przez by∏ego

dowódc´ plutonu dywersji AK Ob-

wodu Radzymin st. sier˝. Józefa Wa-

lentego Marcinkowskiego „Wyboja”.

Og∏oszona w marcu 1947 roku amne-

stia sk∏oni∏a „Wyboja” do wydania

rozkazu zaprzestania walki i ujawnie-

nia si´ ˝o∏nierzy ROAK Obwodu

„Mewa”. Cz´Êç ujawniajàcych si´

˝o∏nierzy zosta∏a aresztowana, co

spowodowa∏o ponowne odbudowa-

nie struktur partyzanckich w ra-

mach 11 Grupy Operacyjnej Narodo-

wych Si∏ Zbrojnych. Ostatnie oddzia-

∏y zosta∏y rozbite na prze∏omie

paêdziernika i listopada 1950 roku.

„Wyboj” majàcy za sobà walk´

z okupantem hitlerowskim w Obwo-

dzie Radzymin zostaje skazany na ka-

r´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Re-

jonowy w Warszawie i stracony 2

kwietnia 1952 roku. Jednà z bardziej

spektakularnych akcji zbrojnych od-

dzia∏ów podziemia niepodleg∏oÊcio-

wego na Pó∏nocnym Mazowszu by-

∏o rozbicie wi´zienia w Pu∏tusku 25

listopada 1946 roku. Akcj´ przepro-

wadzi∏ 25-osobowy oddzia∏ WiN-

-u dowodzony przez ppor. Stanis∏a-

wa ¸aneckiego „Przelotnego” (WiN

Ostrów Mazowiecka), 6-osobowy

patrol WiN Stanis∏awa Sumiƒskiego

„Visa” oraz 8-osobowy patrol WiN

Pu∏tusk Zygmunta Dàbkowskiego

„Kryma”. W wyniku rozbicia wi´zie-

nia w Pu∏tusku uwolniono 70-ciu

aresztowanych i skazanych wi´êniów

politycznych. W tej akcji w wyniku

zbyt wczesnego zdj´cia posterunków

os∏aniajàcych teren walk poleg∏ ppor.

„Przelotny”. Na terenie ca∏ego kraju

dochodzi do szeregu starç ˝o∏nierzy

podziemia z oddzia∏ami MO, UB

i LWP. Walczà oddzia∏y Narodowe-

go Zjednoczenia Wojskowego,WiN,

NSZ, ROAK. Znani dowódcy ̋ o∏nie-

rzy wykl´tych to m.in. kpt. Stanis∏aw

Sojczyƒski „Warszyc” (KWP), Józef

KuraÊ „Ogieƒ”, W∏adys∏aw Wàdol-

ny „MÊciciel”, kpt. Kazimierz Ka-

mieƒski „Huzar” (WiN), Zdzis∏aw

Broƒski „Uskok”, Edward Taraszkie-

wicz „˚elazny”, mjr. Hieronim De-

kutowski „Zapora”, por. Marian Ber-

naciak „Orlik”, mjr. Zygmunt Szen-

dzielarz „¸upaszka”, Hieronim

Piotrowski „Jur” i inni. Jedno z rond

w Rembelszczyênie nosi imi´ rotmi-

strza Witolda Pileckiego „Witolda”

– „najodwa˝niejszego z odwa˝nych”,

˝o∏nierza Armii Krajowej, który

na ochotnika zg∏osi∏ si´ do misji wy-

wiadowczej w KL Auschwitz

i z ulicznej ∏apanki na ˚oliborzu

w dniu 19 wrzeÊnia 1940 roku trafia

do prawdziwego piek∏a na ziemi.

Po brawurowej ucieczce 27 kwiet-

nia 1943 roku z obozu, walczy póê-

niej w Powstaniu Warszawskim ja-

ko ̋ o∏nierz zgrupowania AK „Chro-

bry II”. Po wyzwoleniu z oflagu

w Murnau zostaje oficerem II Kor-

pusu Polskiego we W∏oszech.

Do Warszawy wraca 8 grudnia 1945

roku jako Roman Jezierski z zada-

niem organizacji siatki wywiadow-

czej i przekazywania meldunków

na rzecz II Korpusu. Zagro˝ony

aresztowaniem, nie wykonuje pole-

cenia wyjazdu na Zachód, zostaje

aresztowany 8 maja 1947 roku.

Po okrutnym Êledztwie, wobec któ-

rego „OÊwi´cim to by∏a igraszka” zo-

staje skazany 15 marca 1948 roku

na kar´ Êmierci, którà wykonano 25

maja 1948 roku. Przez historyków

uznawany jest za jednego z szeÊciu

najodwa˝niejszych ̋ o∏nierzy II woj-

ny Êwiatowej, walczàcych w podzie-

miu. 21 paêdziernika 1963 roku we

wsi Majdan Kozic Górnych ginie

ostatni partyzant Józef Franczak „La-

lek” – ˝o∏nierz „Uskoka” i „Zapory”.

Ukrywa∏ si´ pi´tnaÊcie lat. W dniu

1 marca wspominamy losy ̋ o∏nierzy,

wykl´tych przez wiele lat z pami´ci

historycznej Polski, o którà walczy-

li i w tej walce wielu poleg∏o… 

pp  Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne
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˚ubr z Warszawy 
Kiedy we wspomnieniach wracam nad Jezioro Zegrzyƒskie, to z czasów
dawnych wakacyjnych wypraw staje mi przed oczami obraz obcià˝onych
˝wirem barek pchanych po Narwi przez pot´˝nego ˚ubra. 
Ma∏e jednostki musia∏y ust´powaç

drogi tym kolosom, które p∏ywa∏y

nawet nocà. Tak˝e Kana∏ ˚eraƒski

t´tni∏ ̋ yciem, bo kursowa∏y t´dy ze-

stawy pchane z kruszywem dla Fa-

bryki Elementów Betonowych Fa-

elbet, a z Wis∏y wchodzi∏y barki

transportujàce zbo˝e z Gdaƒska

do zak∏adów zbo˝owych M∏yny

Warszawskie w Bia∏o∏´ce. Warto

przypomnieç histori´ ˚ubrów i ich

rol´ w o˝ywieniu ̋ eglugi Êródlàdo-

wej na Narwi oraz rozwoju przemy-

s∏u Warszawy. 

Lata 60. XX w. to okres dyna-

micznego rozwoju ̋ eglugi Êródlàdo-

wej i krajowego przemys∏u stocznio-

wego. Nowy trend w ˝egludze wy-

znacza∏y statki typu pchacz, a wi´c

przeznaczone do prowadzenia barek

przed dziobem jednostki, a nie ich

holowania za rufà. Taka konfigura-

cja daje wi´kszà elastycznoÊç

w przewozach, przez mo˝liwoÊç

dobierania liczby transportowanych

barek zale˝nie od wielkoÊci frachtu.

Du˝a pojemnoÊç barek sprawia te˝,

˝e d∏ugi jest czas ich za∏adunku i roz-

∏adunku, w tym czasie gdy trwajà

operacje portowe, pchacz mo˝e wy-

konywaç inne zadania. 

W Polsce pierwszym testowym

zestawem pchanym by∏ Mazur.

Na podstawie doÊwiadczeƒ zebra-

nych przy eksploatacji tego pchacza

w 1959 r. Biuro Projektów i Studiów

Taboru Rzecznego we Wroc∏awiu

opracowa∏o projekt kolejnego pcha-

cza o nazwie ˚ubr. Przy specyfika-

cji za∏o˝eƒ tej jednostki zastosowa-

no si´ do wymagaƒ Warszawskiej

˚eglugi na WiÊle, która potrzebowa-

∏a taboru p∏ywajàcego do przewozu

˝wiru wydobywanego nad Narwià. 

Pchacze klasy ̊ ubr by∏y wyposa-

˝one w dwa silniki wysokopr´˝ne ty-

pu B90W produkcji Puckich Zak∏a-

dów Mechanicznych w Pucku, dys-

ponujàc mocà 2 x 66 kW. Kad∏ub

pchacza mia∏ wymiary: d∏ugoÊç

L=21,0 m, szerokoÊç B=5,8 m, za-

nurzenie T=0,75 m. ̊ ubr móg∏ pro-

wadziç dwie barki, a ∏àczna d∏ugoÊç

takiego zestawu to 83 m, szero-

koÊç 8,5 m, noÊnoÊç 580 t. Na sto-

jàcej wodzie zestaw pchany rozwi-

ja∏ pr´dkoÊç 9 km/h. D∏ugoÊç pcha-

cza ˚ubr i barek zosta∏y dobrane

z uwzgl´dnieniem parametrów Êlu-

zy ̋ eglugowej na ˚eraniu, której ko-

mora ma d∏ugoÊç 85 m. SzerokoÊç

jednostek by∏a zaÊ taka aby na Ka-

nale ̊ eraƒskim mog∏y mijaç si´ dwa

zestawy pchane. Ta w∏aÊciwoÊç ̊ u-

brów i ich barek, mo˝e byç porów-

nana do statków klasy Panamax,

a wi´c projektowanych tak by mo-

g∏y si´ zmieÊciç w Êluzach Kana∏u

Panamskiego. 

Po opracowaniu dokumentacji

wykonano badania na modelach fi-

zycznych statku, przeprowadzone

na Jezioraku w oÊrodku badawczym

Politechniki Gdaƒskiej. Projekt do-

kumentacji oznaczonej B 039 ukoƒ-

czono w czerwcu 1959 r., prototyp

zbudowa∏a zaÊ Warszawska Stocz-

nia Rzeczna w Warszawie, przeka-

zujàc go do prób w sierpniu 1960 r.

W latach 1960-1967 ̊ ubry produko-

wano w stoczni w Warszawie w d∏u-

giej serii, która osiàgn´∏a prawdopo-

dobnie 49 szt. tych jednostek. 

˚ubry eksploatowane w ˚eglu-

dze Warszawskiej p∏ywa∏y na „dro-

dze ˝wirowej” mi´dzy Gnojnem

i Bzuzem a portem Faelbetu na ˚e-

raniu. W okresie najwi´kszego na-

silenia tych przewozów pracowa∏y

jednostki oznaczone numerami W-

-10, W-12, W-13, W-15, W-16, W-

-17, W-18.

Zas∏u˝ona dla rozwoju ˝eglugi

Êródlàdowej Warszawska Stocznia

Rzeczna, nie przetrwa∏a jednak

zmian gospodarczych. W 1967 r.

w ramach procesu deglomeracji,

czyli przenoszenia przemys∏u z cen-

trum miasta na obrze˝a, planowano

przeprowadziç stoczni´ do Modlina

na miejsce dawnej stoczni PZIn˝.

Na przeniesienie nie zgodzi∏o si´ jed-

nak wojsko, do którego nale˝a∏ te-

ren basenu portowego w Modlinie.

W 1970 r. stoczni´ w Porcie Czer-

niakowskim postawiono w stan upa-

d∏oÊci, choç decyzja ta nie by∏a uza-

sadniona ekonomicznie. Stocznia

by∏a dobrze wyposa˝ona w park ma-

szynowy, mia∏a zamówienia

na pchacze ˚ubr i dysponowa∏a do-

skona∏à kadrà specjalistów. Oko-

∏o 1972 r. w zwiàzku z budowà w´-

z∏a drogowego Trasy ¸azienkow-

skiej rozebrano budynki stoczni,

a pochylnie zasypano gruzem. 

Obecnie w ramach rewitalizacji

Portu Czerniakowskiego umocnio-

no nabrze˝a i wykonano p∏ywajà-

ce pomosty. Ma∏o kto pami´ta jed-

nak o tym, ˝e by∏a tu du˝a stocz-

nia, która oprócz ˚ubrów

produkowa∏a tak˝e statki pasa˝er-

skie typu SP-45. Warszawa jako

miasto portowe, ze stocznià rzecz-

nà, to obraz który przechowajà ju˝

tylko kroniki historyczne. ˚ubry

zaÊ, za sprawà dostarczanego przez

nie ˝wiru wydobywanego z kory-

ta Narwi, a wykorzystywanego

do produkcji prefabrykatów w fa-

brykach domów, przyczyni∏y si´

do rozbudowy stolicy.
pp Artur Magnuszewski

1 Marca – Narodowy Dzieƒ
Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych
Dla wielu Polaków, a w szczególnoÊci
˝ołnierzy Armii Krajowej, koniec okupacji
hitlerowskiej i zakoƒczenie II wojny
Êwiatowej nie oznaczały czasu pokoju. 

Pchacz ˚ubr W-03 
(ze zbiorów W. Danielewicza – http://www.zegluga.info)


