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Gazeta „Rzeczpospolita”
opublikowała wyniki
Rankingu Samorzàdów 2015.
W ogólnopolskim
zestawieniu gmin, które
uzyskujà najlepsze wyniki
finansowe oraz
w zarzàdzaniu rozwojem,
gmina Niepor´t zaj´ła
wysokie 22 miejsce. 

Gminne uroczystoÊci z okazji 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły si´ 14 sierpnia
przy pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej oraz nast´pnego dnia,
w koÊciele N.M.P. Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym.

Ranking przygotowany zosta∏

w dwóch etapach. W pierwszym,

w oparciu o dane z Ministerstwa Fi-

nansów, kapitu∏a wybra∏a miasta i gminy,

które w najlepszy sposób zarzàdza∏y swo-

imi finansami w latach 2011-2014 i jedno-

czeÊnie najwi´cej w tym czasie inwesto-

wa∏y. Do drugiego etapu zakwalifikowa-

no 250 gmin wiejskich, do których wys∏ano

ankiet´ z 18 pytaniami. Dotyczy∏y one

m.in. wspó∏pracy z organizacjami pozarzà-

dowymi, wyników testów szóstoklasi-

stów i gimnazjalistów, liczby nowych pod-

miotów gospodarczych, obowiàzujàcych

planów zagospodarowania przestrzennego,

udogodnieƒ dla rodzin wielodzietnych.

Po podsumowaniu punktów z pierw-

szego i drugiego etapu gmina Niepor´t

uplasowa∏a si´ na 22 miejscu wÊród 100

skalsyfikowanych gmin wiejskich (jako

jedyna gmina z powiatu legionowskie-

go). Bardzo wysoko oceniona zosta∏a

m.in. sytuacja finansowa gminy, a tak-

˝e dzia∏alnoÊç gospodarcza na jej tere-

nie. Warto dodaç, ˝e w zestawieniu

gmin o najwy˝szych dochodach na oso-

b´, gmina Niepor´t z kwotà 5080 z∏

uplasowa∏a si´ na 8 miejscu!

Jeszcze lepiej wypad∏a gmina Niepo-

r´t w towarzyszàcym Rankingowi Sa-

morzàdów – Rankingu Europejski Sa-

morzàd, wyró˝niajàcym gminy, które

najefektywniej pozyskujà fundusze

unijne oraz Innowacyjny Samorzàd.

W pierwszym gmina Niepor´t znalaz∏a

si´ na 7 miejscu (wÊród 100 gmin), któ-

re potwierdza umiej´tnoÊç i skutecznoÊç

pozyskiwania Êrodków unijnych, racjo-

nalnie i efektywnie inwestowanych.

W rankingu innowacyjnoÊci, w którym

oceniano programy realizowane z my-

Êlà o mieszkaƒcach, gmina Niepor´t za-

j´∏a 13 miejsce. 

Ranking Samorzàdów Rzeczpospoli-

tej jest najstarszym i najbardziej presti-

˝owym rankingiem w Polsce. Zawdzi´-

cza to przyj´tej metodzie niezwykle sze-

rokiej oceny dzia∏ania samorzàdów, jak

równie˝ profesjonalnemu sk∏adowi ka-

pitu∏y, której przewodniczy prof. Jerzy

Buzek. 

Wyniki rankingu zamieszczone zosta-

∏y w Rzeczpospolitej nr 162 (10191).

� B.Wilk

Obchody 95. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
W piàtek delegacja gminna, w asy-

Êcie Stra˝y Gminnej, z∏o˝y∏a kwia-

ty w miejscach pami´ci narodowej:

przy pomniku na placu WolnoÊci

w Niepor´cie, przy pomniku Legio-

nistów Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-

skiego w Bia∏obrzegach oraz

na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza

przy ulicy Nowolipie w Niepor´cie.

Na wieczornà uroczystoÊç

przy pomniku 28. Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒ-

skiej przybyli mieszkaƒcy, przedsta-

wiciele paƒstwowych, powiatowych

i gminnych w∏adz samorzàdowych,

kombatantów, wojska, policji, stra-

˝y po˝arnej, szkó∏, stowarzyszeƒ

i harcerzy Szczepu 14 DH i GZ Nie-

por´t. Opraw´ uroczystoÊci zapew-

ni∏a Kompania Honorowa i Poczet

Sztandarowy 9. Brygady Wsparcia

Dowodzenia Dowództwa General-

nego Rodzajów Si∏ Zbrojnych

w Bia∏obrzegach, chór M∏odzie˝ 50+

oraz poczty sztandarowe kombatan-

tów, OSP, szkó∏. Przy pomniku

wart´ pe∏nili ˝o∏nierze 9. Brygady

Wsparcia Dowodzenia DG RSZ. 

Msz´ Êwi´ta polowà koncelebro-

wali ksi´˝a W∏adys∏aw Trojanow-

skie, Tomasz Osiadacz i S∏awomir

Brajczewski. Uroczyste przemó-

wienie wyg∏osi∏ Wójt Gminy Nie-

por´t Maciej Mazur, a nast´pnie Dy-

rektor Departamentu Rolnictwa

i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rados∏aw Rybicki odczyta∏ list

w imieniu Marsza∏ka Województwa

Mazowieckiego Adama Struzika.

Po Apelu Pami´ci Or´˝a Polskie-

go i salwie honorowej delegacje z∏o-

˝y∏y kwiaty. Oficjalnà cz´Êç uroczy-

stoÊci zakoƒczy∏ wyst´p chóru M∏o-

dzie˝ 50+. 

15 sierpnia w koÊciele parafial-

nym w Stanis∏awowie Pierwszym

odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta ce-

lebrowana przez ksi´dza Tomasza

Osiadacza. Wart´ przy tablicy pa-

miàtkowej poÊwi´conej poleg∏ym

za Ojczyzn´, pod którà uroczyÊcie

z∏o˝ono wiàzank´ kwiatów, pe∏nili

˝o∏nierze 9. Brygady Wsparcia Do-

wodzenia DG RSZ.

� R.Â

AAllaann  BBaannaasszzeekk
–– mmiieesszzkkaanniieecc
WWóóllkkii
RRaaddzzyymmiiƒƒsskkiieejj
– mistrzem Europy
juniorów
w kolarstwie!

wi´cej czytaj na str. 6

Gmina Niepor´t wysoko 
w Rankingu Samorzàdów 2015

UUrroocczzyyssttooÊÊccii  rroozzppoocczz´́cciiaa  rrookkuu  sszzkkoollnneeggoo
UroczystoÊci rozpocz´cia roku
szkolnego 2015/2016 w szkołach prowadzonych
przez Gmin´ Niepor´t 
odb´dà si´ 1 wrzeÊnia 2015 r. (wtorek)
w nast´pujàcych godzinach:

• godz. 8.00 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
• godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie klasy 0-III
• godz. 9.30 – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej w Stanisławowie Pierwszym 
• godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie
• godz. 10.30 – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie
• godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej
• godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, klasy IV-VI



� Firma INWOKAN z Wyszkowa

buduje sieç wodociàgowà w uli-

cy Zwyci´stwa w Niepor´cie,

na odcinku prowadzàcym

do k∏adki na Kanale Królew-

skim. D∏ugoÊç sieci wynie-

sie 280 metrów. Planowany ter-

min realizacji inwestycji up∏y-

wa 3 wrzeÊnia, jej koszt to

52 tys. z∏otych.

� Firma INWOKAN z Wyszkowa

buduje równie˝ sieç wodociàgo-

wà w ulicy Bia∏ego Bzu w Nie-

por´cie. Tu d∏ugoÊç sieci wynie-

sie 218 metrów, koszt inwesty-

cji to 32 tys. z∏otych. Planowany

termin realizacji prac up∏ywa 3

wrzeÊnia.

� W ulicy Jasnej w Stanis∏awowie

Pierwszym sieç wodociàgowà

buduje firma JR. SANBUD

z Grodziska Mazowieckiego.

D∏ugoÊç sieci wyniesie 672 me-

try. Koszt prac to 112 tys. z∏o-

tych, termin realizacji up∏ywa

9 wrzeÊnia. � BW
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6 czerwca 1998 r. oddano do u˝ytku nowy budynek
Szkoły Podstawowej w Józefowie. 

Zmiany w organizacji pracy
Szkoły Podstawowej w Józefowie

W roku szkolnym 1998/1999

ucz´szcza∏o do niej tylko 66

uczniów oraz 15 dzieci

do oddzia∏u przedszkolnego. Rada

Gminy Niepor´t w 1999 r. okreÊli∏a

szkole nowy obwód. Ze wzgl´du

na bardzo ma∏à liczb´ uczniów szko-

le ustalono obwód, najwi´kszy obsza-

rowo ze wszystkich szkó∏ podstawo-

wych w gminie Niepor´t, obejmujà-

cy szeÊç miejscowoÊci: Józefów,

Kàty W´gierskie, Micha∏ów-Grabin´,

Rembelszczyzn´, Stanis∏awów Dru-

gi i Wol´ Aleksandra. Ustalenie tak

du˝ego obwodu by∏o podyktowane

dà˝eniem do zapewnienia szkole

w przysz∏oÊci wi´kszej liczby

uczniów.

1 kwietnia 2004 r. dla terenów

nale˝àcych do obwodu szko∏y

uchwalone zosta∏y plany zagospo-

darowania przestrzennego. Spowo-

dowa∏o to bardzo dynamiczny

rozwój budownictwa mieszkanio-

wego, wzrost liczby mieszkaƒców,

a co za tym idzie szybkie zwi´k-

szanie si´ liczby uczniów w szko-

le. Szko∏a budowana jako jedno-

ciàgowa (w realiach innego syste-

mu oÊwiaty i innej struktury

organizacyjnej szkó∏), po 15 la-

tach, tj. w roku szkolnym

2014/2015 musia∏a przyjàç 351

uczniów i 52 dzieci do oddzia∏ów

przedszkolnych. 

Z analizy demograficznej miej-

scowoÊci nale˝àcych do obwodu

szko∏y wynika, ˝e szko∏´ czekajà

kolejne trudne lata w zwiàzku

z „wy˝em” wchodzàcym do szkó∏

podstawowych oraz z przewidywa-

nym wzrostem liczby mieszkaƒców

zwiàzanym z uchwalaniem planów

zagospodarowania przestrzennego

obejmujàcych kolejne miejscowo-

Êci nale˝àce do obwodu szko∏y. Ba-

za szko∏y sta∏a si´ niewystarczajà-

ca. W∏aÊnie trwa procedura przetar-

gowa na jej rozbudow´. 

Aby zapewniç bezpieczne i hi-

gieniczne warunki nauki i pracy

uczniom oraz pracownikom szko-

∏y – niezb´dne sà zmiany organi-

zacyjne w roku szkolnym

2015/2016. Po konsultacjach

z przedstawicielami rodziców,

majàc na uwadze dobro wszystkich

uczniów, podj´to decyzj´, ˝e

uczniowie klas drugich Szko∏y

Podstawowej im. Wandy Cho-

tomskiej w Józefowie b´dà dowo-

˝eni na zaj´cia edukacyjne do Gim-

nazjum im. Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie

Pierwszym. 

Wybór pad∏ na gimnazjum, gdy˝

szko∏a ta oferuje najlepsze warun-

ki lokalowe ze wszystkich szkó∏

gminnych. Czasowe przeniesie

klas drugich do gimnazjum budzi

zrozumia∏e wàtpliwoÊci i niepokój

rodziców. Pragniemy zapewniç, ̋ e

zarówno organ prowadzàcy, jak

i dyrektorzy oraz pracownicy obu

szkó∏ do∏o˝à wszelkich staraƒ, aby

dzieci uczy∏y si´ w sprzyjajàcych,

bezpiecznych warunkach. Ucznio-

wie klas drugich b´dà korzystali

nie tylko z sal dydaktycznych, ale

tak˝e z pozostajàcego do ich dys-

pozycji placu zabaw, auli, sali

gimnastycznej i basenu. B´dà mo-

gli uczestniczyç w zaj´ciach

dodatkowych oraz korzystaç

z obiadów przygotowywanych

na miejscu w sto∏ówce szkolnej.

Nad bezpieczeƒstwem dzieci b´dà

czuwaç wychowawcy poszczegól-

nych klas oraz dodatkowo zatrud-

niona woêna. Wszyscy uczniowie,

bez wzgl´du na odleg∏oÊç z domu

do szko∏y, b´dà mieli zapewniony

bezp∏atny dowóz do gimnazjum.

A co najwa˝niejsze, b´dà uczyç si´

w systemie jednozmianowym,

a wi´c w czasie sprzyjajàcym osià-

ganiu najlepszych efektów nauki. 

Majàc powy˝sze na uwadze,

prosimy rodziców o zrozumienie

sytuacji i Êcis∏à wspó∏prac´ z dy-

rektorem Szko∏y Podstawowej

w Józefowie w celu zapewnienia

wszystkim uczniom jak najlep-

szych warunków do nauki.

� H. Galas

Jan Grabiec został 4 sierpnia powołany przez
premier Ew´ Kopacz na stanowisko
wiceministra Administracji i Cyfryzacji. Tydzieƒ
przed nominacjà zło˝ył rezygnacj´ z funkcji
starosty legionowskiego, którà sprawował
nieprzerwanie od ponad 9 lat. Rozmawiamy
o tym, co skłoniło go do podj´cia tej
ryzykownej decyzji.

Nasz
minister
DDllaacczzeeggoo  zzrreezzyyggnnoowwaa∏∏  ppaann

zz ffuunnkkccjjii  ssttaarroossttyy  lleeggiioonnooww--

sskkiieeggoo??

T´ decyzj´ podyktowa∏y

wzgl´dy formalne. Przyjà∏em

propozycj´ pracy w Mini-

sterstwie Administracji i Cy-

fryzacji, której nie mo˝na ∏à-

czyç ze stanowiskiem prze-

wodniczàcego zarzàdu

powiatu. Konsekwencjà by-

∏a moja rezygnacja. Zosta-

wiam za sobà 9 lat pracy

i wiem, ˝e w starostwie zo-

stajà ludzie gotowi do odpo-

wiedniego pokierowania po-

wiatem. Jestem przekonany,

˝e Starosta Robert Wróbel

b´dzie liderem, który Êwiet-

nie poradzi sobie z proble-

mami powiatu.

KKaaddeennccjjaa  ssaammoorrzzààdduu  jjeesstt

nnaa ppoocczzààttkkuu,,  aa zzaa nniieessppee∏∏nnaa

33 mmiieessiiààccee,,  ppoo wwyybboorraacchh

ppaarrllaammeennttaarrnnyycchh  mmooggàà  nnaa--

ssttààppiiçç  zzmmiiaannyy,,  kkttóórree  ppoocciiàà--

ggnnàà  zzaa ssoobbàà  rróówwnniiee˝̋  zzmmiiaa--

nnyy  ww rrzzààddzziiee..  PPaaƒƒsskkaa  ddeeccyy--

zzjjaa  wwyyddaajjee  ssii´́  bbaarrddzzoo

rryyzzyykkoowwnnaa..  CCoo  sskk∏∏oonnii∏∏oo  PPaa--

nnaa  ddoo ppooddjj´́cciiaa  tteeggoo  kkrrookkuu??

Swojà prac´ w samorzàdzie

uwa˝am za s∏u˝b´ lokalnej

spo∏ecznoÊci. Âcie˝ka zawo-

dowa, jakà w ostatnich tygo-

dniach obra∏em, faktycznie

jest ryzykowna i zdaj´ sobie

z tego spraw´. Nie boj´ si´

wyzwaƒ. Przewa˝y∏ jednak

argument, ˝e jest to równie˝

szansa dla mieszkaƒców na-

szego powiatu na za∏atwie-

nie istotnych spraw, które

wymagajà decyzji na szcze-

blu rzàdowym lub parla-

mentarnym. MyÊl´ tu o zmia-

nie przepisów o „janosiko-

wym”, które dotyczy te˝

gminy Niepor´t, dokoƒcze-

niu budowy DK61 – przede

wszystkim ul. Zegrzyƒskiej

w Legionowie, o kontrakcie

dla szpitala w Legionowie.

Silna reprezentacja naszego

regionu w rzàdzie, poparta

doÊwiadczeniem samorzà-

dowym i znajomoÊcià pro-

blemów mieszkaƒców, mo˝e

byç pomocna w rozwiàzaniu

tych problemów. 

CCoo  PPaaƒƒsskkii  aawwaannss  ddoo rrzzààdduu

oozznnaacczzaa  ddllaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww

ggmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt??

Chc´, z bardziej dogodnej

pozycji, walczyç o rozwiàza-

nie kwestii, które podniosà

jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców

powiatu, a których za∏atwie-

nie nie by∏o mo˝liwe z pozio-

mu samorzàdu. W przypad-

ku mieszkaƒców gminy Nie-

por´t szczególnie istotne

kwestie to dokoƒczenie bu-

dowy drogi krajowej 61,

którà doje˝d˝ajà do szkó∏

i pracy w Legionowie i War-

szawie. To tak˝e doprowa-

dzenie do szcz´Êliwego fina-

∏u przedsi´wzi´cia zwiàzane-

go z rewitalizacjà linii

kolejowej do Zegrza. Dobre

skomunikowanie podwar-

szawskich miejscowoÊci ze

stolicà i sobà wzajemnie jest

jednym z moich priorytetów

ju˝ od lat. Wiele uda∏o si´

w tej kwestii dokonaç z po-

ziomu samorzàdu, ale te˝

wiele jeszcze pozosta∏o

do zrobienia. Kwestia liczby

i zasi´gu po∏àczeƒ to jedno,

ale system po∏àczeƒ autobu-

sowych i kolejowych nie b´-

dzie si´ rozwija∏ dalej bez

rozwiàzaƒ legislacyjnych.

Potrzebna jest ustawa me-

tropolitalna, która zdejmie

z gmin obowiàzek finanso-

wania przejazdów. Powsta-

nie metropolii pozwoli∏oby

ustalaç trasy tam, gdzie jest

du˝a liczba pasa˝erów, a nie

tylko tam gdzie gminy staç

na dofinansowanie. Jest

szansa na uchwalenie tych

przepisów jeszcze w tej ka-

dencji sejmu. Obecnie miesz-

kaƒcy wianuszka podwar-

szawskiego p∏acà, w mojej

ocenie, zbyt wiele zarówno

w cenie wspólnego biletu jak

i poprzez dotacje gmin.

NNiiee  bbooii  ssii´́  PPaann  zzaarrzzuuttóóww

oo wwyykkoorrzzyyssttyywwaanniiee  oobbeeccnneeggoo

ssttaannoowwiisskkaa  ddoo zzaa∏∏aattwwiiaanniiaa

iinntteerreessóóww  ttyyllkkoo  wwyybbrraannyycchh

ggrruupp??

OczywiÊcie praca na stano-

wisku rzàdowym oznacza

s∏u˝b´ na rzecz wszystkich

Polaków, pozostaj´ jednak

mieszkaƒcem powiatu legio-

nowskiego i zamierzam, roz-

wiàzujàc problemy struktu-

ralne, wspieraç starania

samorzàdowców podwar-

szawskich miejscowoÊci, któ-

rych potrzeby znam najle-

piej.

DDzzii´́kkuujjeemmyy  zzaa rroozzmmooww´́  ii ˝̋yy--

cczzyymmyy  ssuukkcceessuu!!

� Rozmawia∏a B.Wilk

Centrum Medyczne Niepor´t zaprasza do skorzystania z usług dwóch nowych poradni specjalistycznych
– Poradni okulistycznej oraz Poradni ginekologiczno-poło˝niczej.

Nowe Êwiadczenia w Centrum Medycznym Niepor´t

Budowa gminnej sieci wodociàgowej

Centrum Medyczne Niepor´t sp.

z o.o rozszerzy∏o zakres Êwiadczeƒ

medycznych o ofert´ dwóch specja-

listycznych poradni. W Poradni

okulistycznej Êwiadczenia udzielane

sà w ramach dzia∏alnoÊci komercyj-

nej od lipca 2015 r. Z pomocy leka-

rza skorzystaç mo˝na w czwartki

i piàtki w godzinach 15.30 – 19.00,

a od wrzeÊnia równie˝ w poniedzia∏-

ki w godzinach 11.00 – 15.00. Za-

pisy do poradni prowadzi rejestra-

cja CM Niepor´t pod numerem te-

lefonu 22 767 57 20. 

Zach´camy Panie do korzystania

w ramach Narodowego Funduszu

Zdrowia, i nie tylko, ze Êwiadczeƒ

w Poradni ginekologiczno – po∏o˝-

niczej w poniedzia∏ki i czwartki

w godzinach 9.00 – 13.00 oraz

w piàtki w godzinach 15.00 – 19.00.

Âwiadczenia udzielane sà przez

doÊwiadczonà kadr´ medycznà,

z wykorzystaniem nowoczesnego

sprz´ty, zakupionego ze Êrodków

finansowych przekazanych z bu-

d˝etu gminy Niepor´t.

Wi´cej informacji znajduje si´

stronie: cm.nieporet.pl

� A.Górecka



Numer 
obwodu GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

głosowania WYBORCZEJ

1. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” Gimnazjum 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

2. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole 
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, w Niepor´cie
Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, ul. Jana Kazimierza 104
Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, 

Gerwazego, Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, 
Stokrotki, Tulipanowa, Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska, Białego Bzu, Epopei.

3. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, im. Bronisława Tokaja 
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa. w Niepor´cie

ul. Dworcowa 9

4. Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, im. Bronisława Tokaja
Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, w Niepor´cie
Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia. ul. Dworcowa 9

5. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, 

ul. Wojska Polskiego 21

6. Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Gimnazjum 
Spełnionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna, im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 1 w Stanisławowie Pierwszym
do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste  ul. Jana Kazimierza 291
od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa, 
Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A.Mozarta, Sonaty, 
Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa, 
Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci.

7. Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy Szkoła Podstawowa im. Batalionu Saperów 
obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste KoÊciuszkowskich 
od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, w Izabelinie
Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna. ul. Szkolna 1

8. Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, 

ul. Szkolna 62

9. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10. Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, 

ul. Szkolna 62

11. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury 
w Stanisławowie Drugim, 

ul. Wolska 71A

12. Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 79

13. Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury 
w Zegrzu Południowym
ul. Osiedle Wojskowe 13
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Referendum 6 wrzeÊnia 2015 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T z dnia 28 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy

z dnia 14 marca 2003 r. o referendum

ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r.,

poz. 318) w zwiàzku z art. 16 § 1 usta-

wy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks

wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112

z póên. zm.) podaje si´ do publicznej

wiadomoÊci informacj´ o numerach

i granicach obwodów g∏osowania,
wyznaczonych siedzibach obwodo-
wych komisji do spraw referendum,
w tym o lokalach obwodowych komi-

sji do spraw referendum dostosowa-
nych do potrzeb wyborców niepe∏no-
sprawnych uprawnionych do udzia-
∏u w referendum oraz o mo˝liwoÊci

g∏osowania korespondencyjnego
i przez pe∏nomocnika, w referendum
ogólnokrajowym zarzàdzonym na
dzieƒ 6 wrzeÊnia 2015 r.

Lokale w∏aÊciwe do g∏osowania korespondencyjnego

Lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych

Lokale obwodowych komisji ds. referendum w dniu 6 wrzeÊnia 2015 r. (niedziela)
b´dà otwarte w godz. 6.00 – 22.00

� Wójt Gminy Niepor´t

/–/ S∏awomir Maciej Mazur
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Zach´camy
mieszkaƒców
do udziału
w tworzeniu
Strategii
Rozwoju Powiatu
Legionowskiego
na lata 
2015-2025.

Strategia Rozwoju
Powiatu Legionowskiego
Pierwszy dokument o charakterze pla-

nistycznym Powiatu Legionowskiego,

jakim jest Strategia Rozwoju Powia-

tu zosta∏ przygotowany w 2002 roku

z okresem obowiàzywania do ro-

ku 2015. W tym czasie zmieni∏ si´ nie

tylko nasz powiat, gminy, w których

mieszkamy, ale ca∏e otoczenie, w któ-

rym funkcjonujemy. Wchodzimy te˝

w nowy okres programowania Unii

Europejskiej – ostatni tak zasobny

w Êrodki finansowe na przedsi´wzi´-

cia prorozwojowe. To dobry czas

na podsumowanie tego, co ju˝ uda∏o

si´ w powiecie legionowskim zreali-

zowaç, a tak˝e na refleksj´ o kierun-

kach rozwoju naszej wspólnoty powia-

towej w perspektywie najbli˝szej de-

kady.

Zapraszamy wszystkich mieszkaƒ-

ców do wzi´cia udzia∏u w tworzeniu

Strategii Rozwoju Powiatu Legio-

nowskiego na lata 2015-2025, poprzez

wype∏nienie krótkiej internetowej AN-

KIETY. Zapraszamy tak˝e do uczest-

nictwa w kolejnych etapach konsulta-

cji spo∏ecznych i wyra˝ania opinii oraz

zg∏aszania wniosków i propozycji, któ-

re pomogà nam w okreÊleniu kluczo-

wych kierunków rozwoju powiatu.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki b´-

dà podawane wy∏àcznie w formie

zbiorczej. Wszystkie Paƒstwa opinie,

pomys∏y i rekomendacje sà bardzo

wa˝ne!

Link do ANKIETY znajduje si´

na stronie www.nieporet.pl,w aktual-

noÊci zatytu∏owanej – Strategia Roz-

woju Powiatu Legionowskiego.

W¸ÑCZ SI¢ W TWORZENIE
STRATEGII POWIATU – WY-
PE¸NIJ ANKIET¢. �

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODPADY ZIELONE:
W zwiàzku z coraz cz´stszymi problemami dotyczàcymi odbioru odpadów zie-

lonych przypominamy, ̋ e sà one odbierane raz w miesiàcu, w okresie od kwiet-

nia do listopada. Ponadto przypominamy, ˝e odpady zielone muszà byç groma-

dzone w bràzowych workach dostarczanych przez firm´ odbierajàcà odpady. Wor-

ki te dost´pne sà równie˝ w siedzibie Urz´du Gminy (pokój 26, II pi´tro).

W wyjàtkowych sytuacjach mo˝na wystawiç odpady zielone w innych workach

np. czarnych. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e tego rodzaju odpady zbierane sà
przez pracowników firmy odbierajàcej odpady razem z workami. W przy-

padku wystawiania odpadów zielonych w pojemnikach lub innych urzàdzenia

przeznaczonych do gromadzenia odpadów – odpady te nie zostanà w danym mie-

siàcu odebrane. Wówczas nale˝y zawieÊç je do Punktu Selektywnego Zbiera-

nia Odpadów Komunalnych w Niepor´cie przy ul. Ma∏o∏´ckiej 62. W przypad-
ku wystawiania przy odbiorze odpadów zielonych ga∏´zi prosimy o ich po-
ci´cie, tak aby by∏y nie d∏u˝sze ni˝ jeden metr, a nast´pnie ich powiàzanie.

POJEMNIKI – przypominamy:
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoÊci i porzàdku w gminach przypo-

minamy, ̋ e pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych za-

pewnia w∏aÊciciel danej nieruchomoÊci.

Pojemnik powinien byç o pojemnoÊci 240 l, w przypadkach wytwarzania ma-

∏ej iloÊci odpadów lub zamieszkiwania na nieruchomoÊci 1 lub 2 osób dopusz-

cza si´ pojemnik o pojemnoÊci 120 l.

Pojemnik musi: • byç wykonany z materia∏u zapewniajàcego jego trwa∏oÊç •

byç wyposa˝ony w pokryw´ • posiadaç kó∏ka • byç przystosowany do opró˝-

niania sprz´tem specjalistycznym.

Wobec pojawiajàcych si´ problemów z odbiorem zmieszanych odpadów komu-

nalnych informujemy, ˝e metalowe okràg∏e pojemniki nie spe∏niajà obowiàzu-

jàcych wymogów, a przede wszystkim nie sà przystosowane do opró˝niania spe-

cjalistycznym sprz´tem. W zwiàzku z powy˝szym zdarza si´, ˝e wpadajà one

do samochodów odbierajàcych zmieszane odpady komunalne. W gospodarstwach

domowych, w których nadal zmieszane odpady komunalne sà wystawiane w me-

talowych pojemnikach bàdê w workach, prosimy o jak najszybszy zakup pra-

wid∏owego pojemnika. Informujemy ponadto, i˝ niedostosowanie si´ do regu-

laminu spowoduje, ˝e firma nie odbierze zmieszanych odpadów komunalnych.

ZBIÓRKA ZU˚YTYCH OPON WE WRZEÂNIU
W zwiàzku z wrzeÊniowym odbiorem odpadów wielkogabarytowych, zu˝yte-

go sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), odpadów niebezpiecznych

i tekstyliów – prosimy, aby wszyscy mieszkaƒcy, u których w gospodarstwach
domowych zalegajà zu˝yte opony wystawili je w dniu odbioru ww. odpa-
dów. Nie b´dà odbierane opony samochodów ci´˝arowych.

KKOOMMUUNNIIKKAATT  NNAAWWIIGGAACCYYJJNNYY
Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, ˝e w zawiàzku
z prowadzonymi pracami udro˝nieniowymi – pogł´biarskimi w ujÊciowym odcinku
rzeki Bug i koniecznoÊcià przegrodzenia koryta rurociàgami, z dniem 12.08.2015
do odwołania zamkni´ty został całkowicie szlak ˝eglowny rzeki Bug w km 0–2.

Dofinansowanie przydomowej
oczyszczalni Êcieków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodo-

wiska i Gospodarki Wodnej uruchomi∏

nabór wniosków w ramach programu

pn.: „Budowa przydomowych
oczyszczalni Êcieków o przepustowo-
Êci do 7,5 m3/d dla osób fizycznych”.

Wnioski przyjmowane sà do wy-

czerpania Êrodków na ten cel, jednak

nie póêniej ni˝ do 30.10.2015r. Bene-

ficjentami mogà byç osoby fizyczne

nie prowadzàce dzia∏alnoÊci gospodar-

czej w miejscu realizowanego zadania

(w miejscu gdzie ma powstaç przydo-

mowa oczyszczalnia).

JednoczeÊnie trwa nabór na zakup

i monta˝ instalacji fotowoltaicznej.

Wi´cej informacji w mo˝na uzy-

skaç w zak∏adce „Programy” na stro-

nie Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Ârodowiska i Gospodarki

Wodnej: https://www.wfosigw.pl/

strefa-beneficjenta/programy-2015-

osoby-fizyczne

�

28 sierpnia 2015 r. wchodzà w ˝ycie zmiany ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie
wydawania zezwoleƒ na usuni´cie drzew lub krzewów oraz
wymierzania kar w przypadku ich usuni´cia bez zezwolenia.

Nowe zasady zezwoleƒ
na usuwanie drzew i krzewów
Zniesiono obowiàzek uzyskania ze-

zwolenia na usuni´cie krzewów m.in.

z ogrodów przydomowych czy indywi-

dualnych ogrodów dzia∏kowych. Prze-

pis ten obejmuje wszystkie krzewy

na terenach pokrytych roÊlinnoÊcià pe∏-

niàcà funkcje ozdobne, urzàdzonà

pod wzgl´dem rozmieszczenia i dobo-

ru gatunków posadzonych roÊlin. Nato-

miast zezwolenie nadal b´dzie wyma-

gane na usuni´cie krzewów naturalnych,

takich jak krzewy Êródpolne czy nad-

wodne, których wiek przekracza 10 lat.

Do tej pory wymóg uzyskania ze-

zwolenia na usuni´cie drzew uzale˝-

niony by∏ od ich wieku (wymóg ten

dotyczy∏ drzew, których wiek przekra-

cza∏ 10 lat). Wed∏ug nowych przepi-

sów wymóg uzyskania zezwolenia

na usuni´cie drzew b´dzie uzale˝nio-

ny od obwodu pnia. Nie b´dzie wyma-

gane zezwolenie na usuni´cie drzew,

których obwód pnia na wysoko-

Êci 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm w przypadku topoli, wierz-

by, kasztanowca zwyczajnego, klo-

nu jesionolistnego, klonu srebrzy-

stego, robinii akacjowej oraz plata-

nu klonolistnego.

b) 25 cm w przypadku pozosta∏ych ga-

tunków drzew.

JednoczeÊnie nadal mo˝na usuwaç

drzewa owocowe bez zezwolenia.

W przypadku drzew rosnàcych w la-

sach prywatnych o wydanie zezwole-

nia na usuni´cie drzew nale˝y zwró-

ciç si´ z wnioskiem do Starosty.

W ustawie zniesiono tak˝e obowià-

zek uzyskania zezwolenia w przypad-

ku, gdy drzewo jest powalone lub z∏a-

mane w wyniku dzia∏ania czynników

naturalnych (np. wiatr), wypadku lub

katastrofy w ruchu làdowym, wod-

nym, powietrznym lub katastrofy bu-

dowlanej. W przypadku wystàpienia

takiej sytuacji, po przeprowadzeniu

ogl´dzin przez pracowników urz´du

gminy b´dzie mo˝na usunàç drzewo

bez decyzji administracyjnej.

Rozwiàzana zosta∏a równie˝ sprawa

niew∏aÊciwego prowadzenia piel´gna-

cji koron drzew. Zgodnie z nowymi

przepisami, usuni´cie ga∏´zi powy-

˝ej 30 % korony b´dzie podlega∏o ka-

rze za uszkodzenia drzewa, a powy-

˝ej 50% korony b´dzie uznawane ja-

ko zniszczenie drzewa. Wyjàtkiem

przekroczenia procentowej obj´toÊci

jest usuni´cie ga∏´zi obumar∏ych lub

nad∏amanych, utrzymanie uformowa-

nego kszta∏tu korony drzewa oraz wy-

konanie specjalistycznego zabiegu

w celu przywrócenia statyki drzewa.

Ustawa obni˝a wysokoÊç kary

za nielegalnà wycink´ drzew z trzy-

krotnoÊci do dwukrotnoÊci op∏aty oraz

zró˝nicowano wysokoÊç kar w zale˝-

noÊci od okolicznoÊci sprawy.

Pozosta∏e przepisy majà na celu

usprawnienie procedur w zakresie

wydawania zezwoleƒ na usuni´cie

drzew i krzewów. � K. Kula

W zwiàzku z coraz cz´stszymi przypadkami ataków psów puszczanych wolno,
a nawet bez kagaƒca, na ludzi oraz inne zwierz´ta przypominamy
o obowiàzkach, jakie cià˝à na ich właÊcicielach. 

Przypominamy – pilnowanie psa
zapewni bezpieczeƒstwo innym!
Posiadanie psa wià˝e si´ z obowiàz-

kami, jakie nak∏ada prawo na w∏aÊci-

ciela czworonoga. Warto przypomnieç

sobie podstawowe zasady dotyczàce

trzymania psa oraz obowiàzki, jakie

musi spe∏niç jego w∏aÊciciel, aby nie

dopuÊciç do przykrego w konsekwen-

cjach ataku naszego psa na cz∏owieka

lub innego czworonoga. 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r Ko-

deks wykroczeƒ (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1094), nak∏ada na w∏aÊciciela

czworonoga obowiàzek nale˝ytej kon-

troli psa podczas spaceru w miejscach

ogólnie dost´pnych. W∏aÊciciel nie

mo˝e wypuÊciç swojego czworonoga

bez nadzoru. Obowiàzek szczególnej
ostro˝noÊci przy trzymaniu zwierz´-
cia nak∏ada bowiem na w∏aÊciciela
art. 77 kodeksu wykroczeƒ: Kto nie
zachowuje zwyk∏ych lub nakaza-
nych Êrodków ostro˝noÊci przy trzy-
maniu zwierz´cia, podlega karze
grzywny do 250 z∏otych albo karze
nagany. 

Zgodnie z Regulaminem utrzyma-

nia czystoÊci i porzàdku na terenie

gminy Niepor´t, przyj´tym Uchwa∏à

nr XLIII/69/203 Rady Gminy Niepo-

r´t z dnia 11 lipca 2013 roku, osoby

utrzymujàce zwierz´ta domowe obo-

wiàzane sà do sprawowania nad nimi

w∏aÊciwej opieki, tak aby zwierz´ta nie

stwarza∏y i nie stanowi∏y zagro˝enia

dla zdrowia i ˝ycia ludzi i zwierzàt, nie

stanowi∏y ucià˝liwoÊci dla osób trze-

cich. JednoczeÊnie na terenach u˝yt-

ku publicznego, psy muszà byç prowa-

dzone na smyczy, natomiast psy

uznawane za ras´ agresywnà oraz in-

ne psy mogàce stanowiç zagro˝enie,

tak˝e w na∏o˝onym kagaƒcu
i pod opiekà osoby doros∏ej, która za-

pewni sprawowanie nad nim kontro-

li. NieruchomoÊç, na której przeby-
wajà swobodnie zwierz´ta domowe
winna byç ogrodzona i zabezpieczo-
na w sposób uniemo˝liwiajàcy sa-
modzielne wydostanie si´ zwierzàt
poza obszar. 

W myÊl Regulaminu utrzymania

czystoÊci i porzàdku na terenie gminy

Niepor´t, w∏aÊciciel i opiekunowie

zwierzàt domowych sà zobowiàzani

do niezw∏ocznego usuwania zanie-

czyszczeƒ spowodowanych przez te

zwierz´ta w miejscach przeznaczo-

nych do u˝ytku publicznego,

a w szczególnoÊci do usuwania tych

zanieczyszczeƒ z chodników, ulic,

trawników, skwerów i zieleƒców oraz

pomieszczeƒ budynków wielorodzin-

nych przeznaczonych do wspólnego

u˝ytku (korytarze, klatki schodowe),

poprzez zebranie zanieczyszczeƒ

do papierowej lub foliowej torebki lub

pojemnika i wrzucenia ich do kosza.

Pami´tajmy, ̋ e za zachowanie psa

zawsze odpowiada jego w∏aÊciciel.

Szkody, które czynià psy, wynikajà

z b∏´dów, które pope∏niajà ich w∏aÊci-

ciele – np. puszczajàc je wolno bez

kontroli na terenach publicznych,

nieprzestrzegajàc szczepieƒ, trzyma-

jàc psy w niew∏aÊciwych warun-

kach. 

� K. Kula
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GAZ-SYSTEM S.A.
z Akcjà Lato w Niepor´cie

Podczas wakcaji w urz´dzie gminy pojawiła si´
du˝a grupa rozeÊmianych „interesantów”. Z wizytà
do wójta przyszli uczestnicy Akcji Lato z Gminnego
OÊrodka Kultury. 

Przez ostatnie cztery tygodnie dzieci z gminy Niepor´t
uczestniczyły w zaj´ciach zorganizowanych przez
Gminny OÊrodek Kultury w ramach wydarzenia 
„GAZ-SYSTEM S.A. z Akcjà Lato w Niepor´cie”. Najmłodsi z wizytà

w urz´dzie

UczciliÊmy pami´ç bohaterów
Powstania Warszawskiego

W gabinecie wójta mali goÊcie bez

skr´powania pytali o jego prac´,

ch´tnie te˝ udzielali odpowiedzi

na zadane im pytania na temat

gminy Niepor´t. Bez problemu

wymieniali poszczególne so∏ec-

twa, gminne szko∏y i oÊrodki kul-

tury. Rozmowa na temat funkcjo-

nowania Rady Gminy odby∏a si´

w sali konferencyjnej, gdzie

przy okràg∏ym stole dzieci zaj´∏y

miejsca radnych. G∏osujàc

nad projektem lokalizacji skatepar-

ku w gminie zrozumia∏y, ˝e nie

jest ∏atwo podjàç decyzj´, która

pogodzi oczekiwania wszystkich

osób. Po spotkaniu z wójtem dzie-

ci obejrza∏y wystaw´ na placu

WolnoÊci, zorganizowanà z okazji

25 rocznicy samorzàdu terytorial-

nego. Na zamieszczonych zdj´-

ciach bezb∏´dnie rozpoznawa∏y

miejscowoÊci i budynki. 

Dzi´kujemy za sympatycznà

wizyt´ w urz´dzie gminy i zapra-

szamy na kolejne spotkanie.

� BW

Z∏o˝yliÊmy kwiaty na Placu Wol-

noÊci, przy tablicy upami´tniajàcej

mieszkaƒców gminy Niepor´t

– ˝o∏nierzy AK, rozstrzelanych

w sierpniu 1944 roku przez hitle-

rowców, na cmentarzu parafialnym

w miejscu, gdzie sà pochowani oraz

w niepor´ckim lesie w miejscu ich

Êmierci. Kwiaty spocz´∏y równie˝

na grobie dowódcy oddzia∏u AK

i przy drodze Stru˝aƒskiej, w miej-

scu Êmierci dwóch podchorà˝ych

Armii Krajowej – ps. „Alfa” i ps.

„Skiba”. � xx

Sponsorem akcji by∏ Operator Ga-

zociàgów Przesy∏owych GAZ-

-SYSTEM S.A. Frekwencji móg∏-

by nam pozazdroÊciç niejeden or-

ganizator, ka˝dego dnia pokaêna

grupa dzieci stawa∏a w progu

Gminnego OÊrodka Kultury w pe∏-

nej gotowoÊci do kolejnych zaj´ç.

By∏ to czas pe∏en atrakcji, Êwiet-

nej zabawy, nowych znajomoÊci

i niezapomnianych przygód. 

WÊród licznych zaj´ç, zarówno

tych dla ducha jak i dla cia∏a, war-

to wymieniç wycieczki autokarowe

do Warszawy i do Legionowa, jak

i pieszy spacer po Niepor´cie,

w trakcie którego dzieci wcieli∏y si´

w rol´ przewodników. By∏y rów-

nie˝ gry terenowe i oczywiÊcie nie

zabrak∏o wycieczki rowerowej. Wa-

kacje w GOK to równie˝ okazja

do nabycia nowych umiej´tnoÊcia-

mi jak ∏owienie ryb, pieczenie

dro˝d˝ówek, robienie T-shirtów,

myde∏ek i kapeluszy, czy te˝ nauka

s∏ówek po hiszpaƒsku lub francusku. 

W zwiàzku z ogromnymi upa∏a-

mi, które towarzyszy∏y tegorocz-

nej edycji Akcji Lato, jesteÊmy

niezmiernie wdzi´czni OSP z Nie-

por´tu za fontann´ wodnà i OSP

z Wólki Radzymiƒskiej, u których

goÊciliÊmy na Pikniku Stra˝ackim,

gdzie równie˝ nie zabrak∏o mo-

krych atrakcji. Chcemy podzi´ko-

waç równie˝ filiom GOK Niepo-

r´t, u których mogliÊmy goÊciç, jak

równie˝ Parkowi Radocha za dzieƒ

w Parku Linowym, Grahuli za moc

atrakcji w kr´gielni, MOK Legio-

nowo za seans filmowy oraz Mu-

zeum Historycznemu w Legiono-

wie oraz Ko∏u W´dkarskiemu

nr 30 z Bia∏obrzegów. Dzi´ki

uprzejmoÊci Pracowni Nowocze-

snej Edukacji dzieci wzi´∏y udzia∏

w zaj´ciach z robotyki. 

Ostatni tydzieƒ Akcji Lato up∏y-

nà∏ na rywalizacji Olimpijskiej

w Kompleksie Rekreacyjnym Nie-

por´t – Pilawa, za goÊcinnoÊç

bardzo dzi´kujemy gospodarzom.

Konkurencje wodne zapewni∏a

nam ekipa Mi´dzy ˚aglami oraz

LSurf, podniebne wyÊcigi odby∏y

si´ Parku Radocha, zawody w´d-

karskie zorganizowali cz∏onko-

wie Ko∏a W´dkarskiego nr 30

z Bia∏obrzegów. Dzieci wykaza∏y

si´ ogromnà odwagà, hartem du-

cha i ch´cià rywalizacji, nie zapo-

mina∏y przy tym o zasadach fair-

-play. Wszyscy olimpijczycy

w pe∏ni zas∏u˝yli na pyszny pocz´-

stunek w Tawernie, przygotowany

przez pana Krzysztofa Kostro. 

Serdecznie gratulujemy zarów-

no zwyci´zcom, jak i uczestnikom

Olimpiady. ZAPRASZAMY JU˚

ZA ROK. Za kolejne wspólne wa-

kacje dzi´kujemy wszystkim dzie-

ciom i naszemu sponsorowi Ope-

ratorowi Gazociàgów Przesy∏o-

wych GAZ-SYSTEM S.A.

� I.Jacyna

W∏aÊnie wróciliÊmy z kujawskiej
krainy, gdzie rozbiliÊmy obóz
w pi´knej stanicy. W Smerzynie
– choç sp´dziliÊmy tam nieca∏e
dwa tygodnie – wiele zwiedziliÊmy,
kontakt z Solcem z∏apaliÊmy
i po harcersku si´ bawiliÊmy. Te-
mat obozu „Powrót do przesz∏o-
Êci”, dlatego budowaliÊmy wspól-
nie S∏owiaƒskie w∏oÊci. „Sklawino-
wie”, „Historyczki”, „Gniezdno”
i „Zuchowianie”, takie powsta∏y
dru˝yny s∏owiaƒskie. 
Gdy Bydgoszcz zwiedziliÊmy i gród

postawiliÊmy, uroczyÊcie z sàsiada-

mi na ogniskach Êwi´towaliÊmy.

Zwiad terenowy dokonany, musz-

trowanie zakoƒczone pla˝owaniem,

by∏a te˝ Êcianka wspinaczkowa

i geochashingowa trasa nocna.

Do Pa∏acyku w Lubostroniu zaw´-

drowaliÊmy pe∏ni werwy z rana,

gdzie wcale nie straszy∏a ̋ adna noc-

na dama. Nast´pnie nauka szyfrów,

gdzie oprócz Morse’a i czekoladki,

przodowa∏y GA-DE-RY-PO-LU-

-KI. Przysz∏a pora na sznury i nie-

jednemu plàta∏y si´ dziury. A na ko-

niec mieliÊmy wen´ twórczà, by od-

tworzyç „Kabaret pod Latrynkà”. 

Kolejny dzieƒ pe∏en wra˝eƒ – test

z pierwszej pomocy i samarytanki,

nast´pnie Pi´ciobój z samoobronà

i wtedy wiedza harcerska da∏a si´ nam

we znaki. Koƒczymy dzieƒ apelem,

a przy ognisku, gdzie plàsy i gitara,

tam dru˝yn zabawa. Chatki tylko dla

chojraków, co sza∏asy potrafià budo-

waç i kuchni´ polowà obrabowaç.

Belgijk´ wytaƒczyliÊmy na placu,

i zuchów i harcerzy przy tym zaba-

wiajàc. Niespodziankà by∏y listy,

które zuchy jako listonosze nam do-

starczy∏y. Na koniec dla poprawy hu-

moru seans filmowy na czele z „Kru-

dami”, gdzie ka˝dy mia∏ okazj´ po-

czuç si´ jaskiniowcami.

W poniedzia∏ek ˚nin zwiedzili-

Êmy – kolejkà dooko∏a Wenecj´ ob-

jechaliÊmy, by si´ dostaç do polskie-

go Biskupina. Tam zaj´cia ró˝ne

czeka∏y – strzelanie z ∏uku, monet

wybijanie, tylko ̋ al by∏o gród opusz-

czaç, gdy˝ pasowaliÊmy do niego jak

ula∏.

Na koniec rozkaz przyznajàcy wy-

trwa∏ym stopnie i mnóstwo spraw-

noÊci, morze pochwa∏ i okrzyki ra-

doÊci. Z powrotem pamiàtek z To-

runia by∏o bez liku, pierniki napiekli

i ze smakiem zjedli. Rodzicom dzie-

ci oddane bezpiecznie, przed szko-

∏à certyfikat otrzyma∏y z wyprawy,

wszyscy smutni, ˝e obóz skoƒczo-

ny i trafi teraz na kroniki karty.

� pwd. Dominika Zakrzewska

– dru˝ynowa 14 GDH 

„Puszcza”

Czuwaj!

GMINNY OÂRODEK KULTURY W NIEPOR¢CIE
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do KLUBU „GOKUÂ”

Harmonogram zaj´ç – WRZESIE¡
� Zaj´cia integracyjne „Przywitamy si´ wesoło”.
� Zaj´cia integracyjne „Poznajemy samych siebie”

– metodà ruchu rozwijajàcego W. Scherborn.
� Zaj´cia integracyjne „Kolory sà wÊród nas” – zabawy

z chustà animacyjnà.
� Zaj´cia integracyjne „Jesienne zabawy – wesołe cyferki”

– metodà E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej.

Planowany termin uruchomienia zaj´ç – wrzesieƒ 2015 r. 
Informacje o działalnoÊci klubiku znajdujà si´ na stronie
www.kultura_nieporet.pl

Z A J ¢ C I A  W R A M A C H  K L U B U  „ G O K U Â ”

� zaj´cia tematyczne o charakterze
edukacyjnym „Cztery pory roku”

� podstawy j´zyka angielski � taniec 
� bajkoterapia � zabawy metodà ruchu

rozwijajàcego W. Scherborn � zabawa
w teatr � muzyczne zabawy
z wykorzystaniem instrumentów Orffa

� zabawy z chustà animacyjnà – Klanza 
� zabawy sceniczne z wykorzystaniem

profesjonalnego sprz´tu scenicznego
(mikrofony) � zabawy paluszkowe 

� twórcze zabawy stolikowe, kształtujàce
umiej´tnoÊç logicznego myÊlenia

� zabawy kształtujàce umiej´tnoÊç wyra˝ana
emocji � relaksacja � eksperymenty

� wczesne poznawanie literek metodà
logopedycznà J. Cieszyƒskiej 

� zaj´cia z wczesnej edukacji matematycznej
metodà E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej

� logorytmika � wczesna terapia r´ki 
� metoda projektu � spacery badawcze –
„Botanicy”
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Alan Banaszek,
mieszkaniec
Wólki
Radzymiƒskiej,
zdobył złoty
medal
mistrzostw
Europy juniorów
w kolarstwie.

Mieszkaniec Wólki
Radzymiƒskiej
mistrzem Europy!
M

istrzostwa odbywa∏y si´

w estoƒskim mieÊcie Tartu.

Alan Banaszek, z klubu

BDC NOSiR Nowy Dwór Mazo-

wiecki, w wyÊcigu ze startu wspól-

nego pokona∏ na finiszu trasy liczà-

cej 124 kilometry Belga Stana De-

wulfa i Holendra Denisa vad der

Horsta. – Jecha∏em z przekonaniem,

ze mog´ odnieÊç sukces. Pomagali mi

zawodnicy z naszego zespo∏u.

W koƒcówce postanowi∏em zaatako-

waç pierwszy i uda∏o si´. Moment,

gdy us∏ysza∏em Mazurek Dàbrow-

skiego by∏ niesamowity – powiedzia∏

Alan podczas wizyty w urz´dzie gmi-

ny. Na spotkaniu z wójtem Mazurem

zademonstrowa∏ koszulk´ mistrza

i z∏oty medal. 

To pierwszy tak du˝y sukces

w karierze Alana, który jest cz∏on-

kiem znanej z kolarskich osiàgni´ç

rodziny Banaszków. Sukcesy od-

nosi∏ jego tata – Bogdan, stryj

– Darek, Êcigajà si´ te˝ z sukcesa-

mi jego dwaj bracia stryjeczni

– Adrian i Norbert. Jest absolwen-

tem Szko∏y Podstawowej w Wól-

ce Radzymiƒskiej i Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym,

a obecnie uczy si´ i trenuje

w Szkole Mistrzostwa Sportowe-

go w Âwidnicy

Teraz Alan i jego koledzy z re-

prezentacji szykujà si´ do startu

w mistrzostwach Êwiata, który

odb´dzie si´ w Richmond w USA,

26 wrzeÊnia. ̊ yczymy nast´pnego

sukcesu! � BW

Mateusz Golis to kolejny mieszkaniec gminy Niepor´t,
wychowanek UKS D´bina, który b´dzie rozwijał
umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie siatkarskie w jednym
z najbardziej zasłu˝onych klubów młodzie˝owych
w Polsce, jakim jest MOS Wola Warszawa. 

Mateusz GOLIS
Mateusz ma ju˝ na swoim kon-

cie III miejsce w Mistrzostwach

Mazowsza M∏odzików w sezonie

sportowym 2013/2014 z MOS

Wola Warszawa oraz III miejsce

w Mazowieckich Igrzyskach M∏o-

dzie˝y Szkolnej Siedlce 2015 r.

Obecnie znajduje si´ w kadrze

Siatkarskich OÊrodków Szkole-

nia województwa mazowieckiego.

Od 1 wrzeÊnia b´dzie uczniem kla-

sy pierwszej sportowej o profilu

pi∏ka siatkowa w III Liceum Ogól-

nokszta∏càcym im. Gen. Sowiƒ-

skiego w Warszawie.

Mateusz GOLIS – rocznik: 1999.

Wzrost: 180 cm, zasi´g z wysko-

ku do ataku: 317 cm, pozycja

na boisku: libero.

Uczeƒ: SP Izabelin, Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym.

Przynale˝noÊç klubowa: UKS

D´bina Niepor´t, sezon 2015/2016

wypo˝yczenie MOS Wola War-

szawa � D. PieÊniak

PRZERWA TECHNOLOGICZNA W AQUAPARKU FALA
Szanowni Klienci, informujemy, ˝e
w dniach oodd 2244..0088..22001155  rr..
ddoo 0066..0099..22001155  rr..  AAqquuaappaarrkk  FFaallaa
bb´́ddzziiee  nniieecczzyynnnnyy  z powodu planowanej
przerwy technologicznej. 

OOGG¸̧OOSSZZEENNIIEE  ––  PPRRAACCAA!!!!!!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie
zzaattrruuddnnii  PPSSYYCCHHOOLLOOGGAA  SSZZKKOOLLNNEEGGOO.

Oferty prosimy kierowaç na adres
izabelin1@vp.pl
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WWRRZZEEÂÂNNIIUU 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez osiedla Wojskowego)
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
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Walki w roku 1920 na terenie okolic
Niepor´tu – nowe informacje historyczne.
Wlistopadzie zesz∏ego roku mia∏em

mo˝liwoÊç rozmowy z p. Mariannà

K´piƒskà z d. Joƒczyk, mieszkankà

Nowolipia. Tematem naszego spotkania by∏y

wspomnienia p. Marianny o mogile nieznane-

go ˝o∏nierza, poleg∏ego w sierpniu 1920 roku

na polu w pobli˝u Kana∏u Królewskiego

w Niepor´cie. Pani Marianna na podstawie opo-

wiadania swojego ojca W∏adys∏awa Joƒczyka

potwierdzi∏a wczeÊniejsze moje ustalenia, ̋ e po-

chówku tego ̋ o∏nierza dokona∏ m.in. ich sàsiad

p. Pogorzelski. Uzupe∏ni∏a okolicznoÊci po-

chówku o nowe fakty. ˚o∏nierz zosta∏ pocho-

wany w p∏aszczu wojskowym, w którego kie-

szeni odnaleziono list prawdopodobnie pisany

do narzeczonej. W pami´ci p. Marianny utrwa-

li∏o si´, przekazane przez ojca, imi´ pochowa-

nego ˝o∏nierza – Stanis∏aw, gdy˝ jako „Twój

Stasiek” zosta∏ list podpisany przez ˝o∏nierza.

Niestety, list póêniej zagubiono, co uniemo˝-

liwi∏o identyfikacj´ poleg∏ego. Pani Marianna

zapami´ta∏a, ˝e mogi∏a by∏a ogrodzona drew-

nianym p∏otkiem i corocznie odbywa∏y si´

przy niej uroczystoÊci patriotyczne z udzia∏em

Wojska Polskiego. Bardzo dobrze zapami´ta-

∏a uczestniczàcych w uroczystoÊciach kolejnych

rocznic walk 1920 roku polskich kawalerzy-

stów, którzy konno uÊwietniali te obchody,

wzbudzajàc zachwyt okolicznych mieszkaƒ-

ców. UroczystoÊci przy mogile odbywa∏y si´

ka˝dego roku, do wybuchu wojny w 1939 ro-

ku. Ciekawym materia∏em historycznym doty-

czàcym wojny polsko – bolszewickiej dyspo-

nuje obecnie mieszkanka Wólki Radzymiƒskiej.

Posiada ona bowiem dwie oryginalne pocztów-

ki-zdj´cia, nale˝àce do ˝o∏nierza 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich. Interesujàcy jest fakt,

˝e ˝o∏nierz ten pochodzi∏ ze Zgierza ko∏o ¸o-

dzi, co niezaprzeczalnie potwierdza jego zwià-

zek z 28 PSK, w którym w 1920 roku s∏u˝y∏o

wielu ochotników z ¸odzi i okolic tego miasta.

Jedno zdj´cie-pocztówka (fot. nr 2) przedsta-

wia portret marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, któ-

re to zdj´cia otrzymywali ˝o∏nierze 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich. Na odwrocie pocztów-

ki jest treÊç listu pisanego przez ̋ o∏nierza do ro-

dziny w Zgierzu pisanego w miejscu postoju

w dnu 26.VII.1920 roku (fot. nr 1). Ze wzgl´-

du na charakter pisma pe∏en zapis na zdj´ciu

trudny jest do odczytania, ale z jego fragmen-

tów mo˝na dowiedzieç si´ kilku szczegó∏ów

m.in. ˝e by∏ to list pisany do siostry ˝o∏nierza.

˚o∏nierz zapytuje siostr´ czy dosta∏a fotogra-

fi´, którà otrzyma∏ w pu∏ku oraz dzi´kuje

za otrzymanà kartk´ z ˝yczeniami imieninowy-

mi i pami´ç o nim. Pocztówka opatrzona jest

stemplem poczty polowej 10 Dywizji Piecho-

ty i piecz´cià 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich.

Adresowana jest na Powiat ¸ódzki Poczta

Zgierz. Druga pocztówka – zdj´cie ma charak-

ter pamiàtkowy i przedstawia zdj´cie z pogrze-

bu marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Pocztówka

ta nie jest zapisana. Uzyskane od p. Marianny

K´piƒskiej informacje o mogile nieznanego ̋ o∏-

nierza z wojny 1920 roku oraz posiadane zdj´-

cia-pocztówki, udost´pnione redakcji przez

mieszkank´ Wólki Radzymiƒskiej to ju˝ nielicz-

ne êród∏a wiedzy o wydarzeniach, które mia∏y

miejsce 95 lat temu na polskiej ziemi, gdy od-

rodzone po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918

roku Wojsko Polskie odpiera∏o bolszewickà na-

wa∏´ podà˝ajàcà w kierunku Warszawy. Cel

bolszewików by∏ ju˝ w zasi´gu wzroku, tak bli-

sko na wyciàgniecie r´ki, ale na drodze sta∏

m.in. Radzymin, Ossów, LeÊniakowizna, Bor-

kowo nad Wkrà, Niepor´t, Zamostki, Wólka

Radzymiƒska… nie doszli do Warszawy.

Chwa∏a i pami´ç o bohaterskich ˝o∏nierzach

i ochotnikach wojny 1920 roku niech trwa.

� Dariusz Wróbel 

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

Fot. 2. Marsza∏ek Józef Pi∏sudski na okolicznoÊciowej pocztówce-zdj´ciu.Fot. 1 Tekst pisany do rodziny przez ˝o∏nierza 28 PSK – sierpieƒ 1920 rok

Zaproszenie na spotkanie z historykiem Leszkiem ˚ebrowskim
„POLSKA PO 1944 ROKU WYZWOLENIE CZY UJARZMIENIE?”
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