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DIAMENTOWY jubileusz
Ksi´dza Kanonika Zbigniewa Brzozowskiego
W niedziel´ 5 lipca w bardzo podniosłej
i uroczystej atmosferze obchodziliÊmy 75-lecie
urodzin Ksi´dza Kanonika Zbigniewa
Brzozowskiego, wieloletniego proboszcza parafii
p.w. Niepokalanego Pocz´cia N.M.P w Niepor´cie.

czytaj wi´cej na stronie 8

U
roczystoÊç swojà obecnoÊcià
uÊwietni∏ Jego Ekscelencja
Ksiàdz Arcybiskup Henryk

Hoser SAC. Celebrowana Euchary-
stia przez Ksi´dza Arcybiskupa
z asystà dostojnego Jubilata, zgro-
madzi∏a t∏umy wiernych parafii nie-
por´ckiej, jak równie˝ przedstawi-
cieli w∏adz samorzàdowych, instytu-
cji z terenu gminy Niepor´t oraz
zaproszonych goÊci. Szczerze wzru-
szony Ksiàdz Kanonik przyjmowa∏
˝yczenia pomyÊlnoÊci, zdrowia, wie-
lu ∏ask Bo˝ych na dalsze dni swoje-
go ̋ ycia i pos∏ugi kap∏aƒskiej. Dzi´-
kujàc wszystkim za przybycie,
za hojnoÊç majàcà swoje odbicie
w drobnych upominkach i morzu

kwiatów, dzi´kujàc za modlitw´,
Jubilat zwierzy∏ si´ ze swojego przy-
wiàzania i mi∏oÊci do wiernych pa-
rafii niepor´ckiej, co wywo∏a∏o
ogromne wzruszenie i zosta∏o nagro-
dzone gromkimi brawami.

W ubieg∏ym roku ksiàdz Zbigniew
Brzozowski Êwi´towa∏ 50 rocznic´
przyj´cia Êwi´ceƒ kap∏aƒskich, któ-
re otrzyma∏ z ràk kardyna∏a Stefa-
na Wyszyƒskiego. Obowiàzki pro-
boszcza parafii niepor´ckiej objà∏
w 1983 roku. By∏a to wówczas du-
˝a parafia, obejmujàca swoim zasi´-
giem znacznà cz´Êç gminy. W na-
st´pnych latach, przy pomocy
i wsparciu ksi´dza proboszcza, po-
wsta∏y dwie nowe parafie: w Bia∏o-

brzegach i Stanis∏awowie Pierw-
szym. Patronowa∏ budowie koÊcio-
∏ów w tych miejscowoÊciach. Dzi´-
ki jego staraniom koÊció∏ w Niepo-
r´cie odzyska∏ wiele z dawnej
ÊwietnoÊci, na nowo zachwyca wy-
jàtkowà urodà i prostotà elegancji. 

Od 26 lat ksiàdz proboszcz Zbi-
gniew Brzozowski nie pozwala za-
pomnieç parafianom o g∏´bokich

zwiàzkach narodu z religià chrze-
Êcijaƒskà i koÊcio∏em katolickim,
uczy ich mi∏oÊci do Boga i ludzi.
Sta∏ si´ autorytetem moralnym
i wzorem do naÊladowania. Wyra-
zem wdzi´cznoÊci i goràcych uczuç,
jakimi darzà go parafianie, by∏o
przyznanie ksi´dzu Zbigniewowi
Brzozowskiemu tytu∏u Honorowe-
go Obywatela Gminy Niepor´t. 

Urodziny Ksi´dza Kanonika Zbi-
gniewa Brzozowskiego zosta∏y po∏à-
czone z jego przejÊciem na emerytu-
r´ i z przej´ciem obowiàzków
rezydenta parafii niepor´ckiej. Obo-
wiàzki proboszcza parafii Niepoka-
lanego Pocz´cia N.M.P w Niepor´-
cie, przejà∏ jej wieloletni wikary ks.
Jerzy Sieƒkowski.

� M. Rajska

Wójt i Rada Gminy Niepor´t zapraszajà na obchody

14.08.2009 – godz. 19.15
Pomnik 28. Pułku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej

og∏oszenieog∏oszenie
WÓJT GMINY NIEPOR¢T 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW:

• pracownika ds. spraw porzàdkowych

• ratowników

Szczegó∏owe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç
telefonicznie pod numerem 0.22 767-04-24 w godzinach
pracy urz´du. Termin sk∏adania dokumentów up∏ywa
w dniu 14.08.2009r. 
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A K T U A L N O Â C I

FUNDUSZE SO¸ECKIE

Szanowni Paƒstwo, w dzisiej-
szym numerze WieÊci wyjaÊnimy
wàtpliwoÊci, jakie pojawi∏y si´
w zwiàzku z uchwa∏à Rady Gmi-
ny Niepor´t nr XXXVII/66/2009
z dnia 25 czerwca w sprawie fun-
duszu so∏eckiego w 2010 roku.

Przede wszystkim nale˝y przypo-
mnieç, ˝e od wielu ju˝ lat so∏tysi
gminy Niepor´t wydatkujà Êrodki
so∏eckie, tzn. Êrodki finansowe, któ-
re corocznie w okreÊlonej wysoko-
Êci przekazywane sà do dyspozycji
poszczególnych so∏ectw. Fundusze
te mo˝na wydatkowaç m.in. na bar-
dzo istotne, z punktu widzenia spo-
∏ecznoÊci wiejskiej, potrzeby:
na dzia∏alnoÊç kulturalnà, sportowà
i rekreacyjnà, utrzymanie porzàdku
i czystoÊci w so∏ectwie. O rozdyspo-
nowaniu Êrodków so∏ectwa w da-
nym roku decydujà sami mieszkaƒ-
cy podczas zebrania wiejskiego,

zorganizowanego w okresie plano-
wania bud˝etu gminy na rok nast´p-
ny. Gmina Niepor´t jest jednà z nie-
wielu w kraju, w której ju˝ przed
laty stworzono so∏tysom takà mo˝-
liwoÊç wydatkowania przydzielo-
nych Êrodków finansowych. W lu-
tym 2009 r. Sejm uchwali∏ ustaw´
o funduszu so∏eckim, która da∏a
gminom mo˝liwoÊç podj´cia decy-
zji o wyodr´bnieniu bàdê nie, w bu-
d˝ecie, Êrodków stanowiàcych fun-
dusz so∏ecki. Przyj´cie przepisów
ustawy zwiàzane jest z wype∏nie-
niem okreÊlonych procedur oraz
przepisów ksi´gowo-finansowych,
co nie pozostaje bez wp∏ywu na wy-
sokoÊç ponoszonych kosztów. Bio-
ràc powy˝sze pod uwag´ so∏tysi
gminy a nast´pnie radni, podj´li de-
cyzj´ o pozostaniu przy dotychcza-
sowej procedurze ustalania Êrodków
finansowych na realizacj´ zadaƒ so-
∏ectw i zasadach dysponowania ni-
mi z bud˝etu gminy, uznajàc je
za wystarczajàce. � Beata Wilk
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

JJaakkiimmii  sspprraawwaammii  zzaajjmmuujjee  ssii´́  DDzziiaa∏∏  ZZaaggoo--
ssppooddaarroowwaanniiaa  PPrrzzeessttrrzzeennnneeggoo??
Wi´kszoÊç naszych dzia∏aƒ reguluje usta-
wa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zm.). Chodzi tu przede
wszystkim o kszta∏towanie i prowadzenie
polityki przestrzennej na terenie gminy,
w tym uchwalanie studium uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy oraz miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, które na-
le˝à do zadaƒ w∏asnych gminy.
Gmina Niepor´t jako jedna z niewielu jest
a˝ w ok. 98% pokryta planami miejscowy-
mi. Posiadamy 27 obowiàzujàcych planów
miejscowych, poczàwszy od planów ogól-
nych w skali 1:10000, a˝ po plany bardziej
szczegó∏owe w skali 1:1000. OczywiÊcie nie
zmienia to faktu, ̋ e z uwagi na ciàg∏e zmia-
ny przepisów prawnych oraz uwarunkowaƒ
zewn´trznych musimy na bie˝àco pracowaç
nad zmianami w obowiàzujàcych planach.
Na bie˝àco wp∏ywajà te˝ do naszego dzia-
∏u wnioski dotyczàce zmiany przeznaczenia
od mieszkaƒców i w∏aÊcicieli nieruchomo-
Êci, które skrupulatnie rejestrujemy,
a w momencie przystàpienia do nowego
planu na danym obszarze analizujemy je
i staramy si´ w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´d-
niaç. Nie jest to zadanie ∏atwe, bo trzeba po-
godziç w planach niejednokrotnie sprzecz-
ne oczekiwania mieszkaƒców, z których jed-
ni na tych samych terenach chcieliby
budowaç domy jednorodzinne, a drudzy np.
warsztaty samochodowe. Obecnie jesteÊmy
na etapie sporzàdzania 5 planów miejsco-
wych i koƒczymy prace nad studium...
NNoo  ww∏∏aaÊÊnniiee,,  pprrzzeepprraasszzaamm  ˝̋ee  pprrzzeerrww´́,,  aallee
jjaakk  wwyyggllààddaajjàà  ppoosstt´́ppyy  zz oommaawwiiaannyymm  ssttuu--
ddiiuumm  ggmmiinnyy??
Studium uwarunkowaƒ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy jest
tak naprawd´ najwa˝niejszym dokumentem
planistycznym, sporzàdzanym w celu okre-
Êlenia polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania prze-
strzennego. Nie jest ono jednak tylko i wy-
∏àcznie spe∏nianiem oczekiwaƒ mieszkaƒ-
ców. Wójt, jako organ sporzàdzajàcy stu-
dium, uwzgl´dnia w nim przede wszystkim
zasady okreÊlone w koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju, ustalenia
strategii rozwoju i planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa oraz stra-
tegii rozwoju gminy. Jest to o tyle wa˝ne
opracowanie, ˝e jego ustalenia sà wià˝à-
ce dla organów gminy przy sporzàdzaniu
planów miejscowych.

ZZee  ssttuuddiiuumm  wwiiàà˝̋ee  ssii´́  oo sspprraawwaa  OOllsszzyynnkkii
GGrroocchhoowwsskkiieejj??
Istotnie, najwi´kszym problemem naszej
gminy jest przewidziany w planie zagospo-
darowania przestrzennego województwa
mazowieckiego postulowany przebieg dro-
giej wysokiej klasy tzw.”Trasy Olszynki
Grochowskiej”. Procedura sporzàdzenia
studium zosta∏a wyd∏u˝ona g∏ównie z tego
powodu. Uwzgl´dniajàc protesty i zarzuty
mieszkaƒców zg∏aszane w sprawie trasy
na etapie sporzàdzania planu ogólnego,
po licznych bezowocnych wystàpieniach
do w∏aÊciwych w sprawie ewentualnej bu-
dowy trasy organów tj. Generalnej Dyrek-
cji Dróg Publicznych i Autostrad oraz Za-
rzàdu Województwa Mazowieckiego – Ra-
da Gminy ostatecznie podj´∏a decyzj´
o wykreÊleniu z projektu studium omawia-
nej trasy i w takiej formie – podj´cie pró-
by uzgodnienia tego dokumentu. Niestety
wobec braku pozytywnych uzgodnieƒ oraz
po oddaleniu odwo∏aƒ gminy przez Samo-
rzàdowe Kolegium Odwo∏awcze i Woje-
wódzki Sàd Administracyjny obecnie przy-
gotowujemy projekt studium, wybierajàc
najmniej kolizyjny wariant przebiegu oma-
wianej trasy, który nie b´dzie blokowa∏ no-
wych terenów inwestycyjnych, i który w na-
szej ocenie i po przeprowadzeniu wst´p-
nych rozmów, ma szanse na uchwalenie.
PPrroosszz´́  ppoowwiieeddzziieeçç  ccooÊÊ  wwii´́cceejj  nnaa tteemmaatt  ttee--
ggoo  rroozzwwiiààzzaanniiaa..
W trakcie prac nad studium w paêdzierni-
ku 2008r. wesz∏y w ˝ycie przepisy, które zo-
bligowa∏y do sporzàdzenia do projektu stu-
dium nowego opracowania w postaci pro-
gnozy oddzia∏ywania na Êrodowisko. Ten
dokument dotychczas by∏ wymagany wy-
∏àcznie do projektu planu, wi´c jako ele-
ment studium jest nowatorskim dokumen-
tem. Przewidujemy, i˝ to opracowanie
wraz z nowym studium zostanie przygoto-
wane do po∏owy sierpnia i natychmiast
po dostarczeniu dokumentu przez projek-
tantów przystàpimy do fazy ponownych
uzgodnieƒ. Liczymy, ̋ e o ile uzyskamy kom-
plet uzgodnieƒ, w ostatnim kwartale tego
roku mamy szanse na wy∏o˝enie studium
do wglàdu publicznego i mo˝e na poczàt-
ku przysz∏ego roku, jak dobrze pójdzie,
uchwalenie studium. 
II ccoo  ddaalleejj??
Zaczniemy sukcesywnie przyst´powaç
do sporzàdzania nowych planów miejsco-
wych na terenach poszczególnych so∏ectw.
W zwiàzku z tym, ̋ e codziennie przychodzà
do nas w∏aÊciciele nieruchomoÊci z ró˝nych
cz´Êci gminy z pytaniami, kiedy na ich te-

renie b´dzie sporzàdzany nowy plan, a nie
mamy ju˝ mo˝liwoÊci przygotowania jedne-
go planu na ca∏à gmin´, tylko mniejsze pla-
ny na cz´Êci miejscowoÊci, trzeba b´dzie
wypracowaç jakàÊ zasad´ dotyczàcà kolej-
noÊci sporzàdzania planów. Licz´ tu oczy-
wiÊcie na wsparcie komisji dzia∏ajàcych
przy Radzie Gminy i samà Rad´, ̋ e uda si´
wypracowaç stanowisko i jakieÊ zasady,
które przybli˝à mieszkaƒcom gminy spo-
dziewane terminy na oczekiwane przez nich
plany. Ale póki co poczekajmy do uchwa-
lenia studium.
NNoo  ddoobbrrzzee,,  aallee  zz tteeggoo  ccoo  wwiieemmyy  pprraaccaa  ddzziiaa--
∏∏uu  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  ppllaannyy  mmiieejjssccoowwee..  
Na bie˝àco udzielamy informacji o prze-
znaczeniu nieruchomoÊci w obowiàzujà-
cych planach, czy to ustnie, czy te˝ w po-
staci wypisów i wyrysów z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzenne-
go. O wypisy wyst´pujà najcz´Êciej w∏a-
Êciciele nieruchomoÊci przyst´pujàcy
do budowy obiektów na nieruchomoÊci
oraz na etapie planowanego zbycia nie-
ruchomoÊci. Nie znaczy to, ˝e o uzyska-
nie wypisu z planu o przeznaczeniu nie-
ruchomoÊci nie mo˝e wystàpiç zaintere-
sowany nabyciem tej nieruchomoÊci
petent. Aby u∏atwiç mo˝liwoÊç zapozna-
nia si´ z przeznaczeniem danej nierucho-
moÊci bez koniecznoÊci przyjazdu
do Urz´du Gminy na naszej stronie in-
ternetowej umieÊciliÊmy wszystkie obo-
wiàzujàce na terenie gminy plany miej-
scowe w postaci graficznej – rysunki pla-
nów oraz w formie tekstowej – cz´Êci
tekstowe.
Wydajemy równie˝ zaÊwiadczenia o zgod-
noÊci zamierzonego sposobu u˝ytkowania
obiektu budowlanego z ustaleniami obo-
wiàzujàcego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz o zgodnoÊci budowy
z ustaleniami obowiàzujàcego planu zago-
spodarowania przestrzennego.
Prowadzimy równie˝ post´powania admi-
nistracyjne zwiàzane z tzw. „rentà plani-
stycznà”, tj. jednorazowà op∏atà okreÊlonà
w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, zwiàzanà ze wzrostem wartoÊci
nieruchomoÊci w wyniku uchwalenia bàdê
zmiany planu i zbyciem tej nieruchomoÊci
przez w∏aÊciciela. Stawka procentowa tej
op∏aty ustalana jest w ka˝dym planie miej-
scowym, o czym zawsze zamieszczamy in-
formacj´ w przygotowywanych wypisach
z planu.
W przypadku braku na terenie danej nie-
ruchomoÊci obowiàzujàcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
ka˝da zmiana zagospodarowania, polega-
jàca na budowie obiektu budowlanego lub
wykonaniu innych robót budowlanych,
a tak˝e zmiana sposobu u˝ytkowania obiek-
tu budowlanego lub jego cz´Êci, wymaga
ustalenia, w drodze decyzji, warunków za-
budowy. W przypadku inwestycji celu pu-
blicznego mówimy tu o decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� Beata Wilk

kierownikiem Działu
Zagospodarowania
Przestrzennego 

MACIEJEM 
CZERSKIM

10 lipca w Sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t odbyła si´ XXVIII Sesja Rady Gminy
Niepor´t V kadencji. 

Zespół Zarzàdzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego
poinformował o zakoƒczeniu zmagaƒ ze skutkami tzw.
„przyduchy” na wodach Bugu, Narwi i Zalewu Zegrzyƒskiego.
ZawartoÊç tlenu w wodzie wraca do normy, a dzi´ki wyt´˝onej
pracy ratowników i wolontariuszy nie doszło do ska˝enia
biologicznego.

XXVIII Sesja Rady Gminy

ZAKO¡CZENIE prac sztabu kryzysowego

Obrady sesji poprowadzi∏ Przewodni-
czàcy Rady Gminy Eugeniusz Woênia-
kowski. Podczas sesji Rada Gminy Nie-
por´t podj´∏a m.in. nast´pujàce uchwa∏y
(treÊç wszystkich uchwa∏ w BIP):
– uchwa∏´ nr XXXVIII/68/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Pszeniczna” drodze
wewn´trznej po∏o˝onej we wsi Niepor´t
stanowiàcej dzia∏k´ o nr ewid. 34/12,
– uchwa∏´ nr XXXVIII/69/2009 w sprawie:
nadania nazwy „Brzozowa” drodze we-
wn´trznej po∏o˝onej we wsi Niepor´t sta-
nowiàcej dzia∏ki o nr ewid. 34/34 i 34/28,

– uchwa∏´ XXXVIII/70/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Spokojna” drodze
wewn´trznej po∏o˝onej we wsi Niepor´t
stanowiàcej cz´Êç dzia∏ki o nr
ewid. 34/34, 
– uchwa∏´ nr XXXVIII/71/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Kwitnàcej WiÊni”
drodze wewn´trznej po∏o˝onej we wsi
Niepor´t stanowiàcej cz´Êç dzia∏ki o nr
ewid. 34/34, 
– uchwa∏´ nr XXXVIII/72/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Polnych Maków”
drodze wewn´trznej po∏o˝onej we wsi Jó-

zefów stanowiàcej dzia∏ki o nr
ewid. 291/38, 291/56, 291/63,
– uchwa∏´ nr XXXVIII/73/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Szcz´Êliwa” drodze
wewn´trznej po∏o˝onej we wsi Józefów
stanowiàcej dzia∏ki o nr
ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20, 
– uchwa∏´ nr XXXVIII/74/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Spe∏nionych Ma-
rzeƒ” drodze wewn´trznej po∏o˝onej we
wsi Stanis∏awów Pierwszy stanowiàcej
dzia∏ki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22. 

� Beata Wilk

Do oczyszczania wód u˝yto specjali-
stycznego sprz´tu oraz prawie 200 jed-
nostek p∏ywajàcych. W akcji uczest-
niczy∏o ponad 1200 stra˝aków i kilku-
set ochotników z WOPR, Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej, zwiàzków w´dkar-
skich i mieszkaƒców. Na Zalewie
Zegrzyƒskim dzia∏ania trwa∏y
od od 9 do 15 lipca. Powo∏any Powia-
towy Zarzàd Kryzysowy kierowa∏ ak-
cjà, w którà zaanga˝owane by∏y si∏y
z Legionowa, gminy Niepor´t, Serock
i Wieliszew. Równie˝ w gminie utwo-
rzony zosta∏ sztab kryzysowy, które-
go cz∏onkowie pe∏nili dy˝ury po 12
godzin dziennie. W akcji wzi´∏o
udzia∏ 18 stra˝aków z Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Kàtach W´gier-
skich i Niepor´cie, dysponujàcych ∏o-
dzià motorowà. W Ryni, dzi´ki
uprzejmoÊci kpt Jacka Paszko, prowa-
dzàcego przystaƒ Pomoc Wodna, sta-
nà∏ kontener do sk∏adowania od∏owio-
nych, Êni´tych ryb. Utylizacjà 6 ton

zaj´∏a si´ wspó∏pracujàca z gminà fir-
ma AG Complex. Przez ca∏y czas
trwania dzia∏aƒ ratowniczych kontener
znajdowa∏ si´ pod nadzorem Sta˝y
Gminnej. ̧ àcznie z Zalewu wy∏owio-
no ok. 15 ton Êni´tych ryb. 4 tony ˝y-
wych przerzucono do Narwi, w miej-
sca gdzie woda by∏a lepiej natleniona. 

W dniu 10 lipca Paƒstwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Legiono-
wie zamknà∏ prewencyjnie wszystkie
kàpieliska na Zalewie. W chwili
obecnej cz´Êç z nich jest ju˝ dopusz-
czona do kàpieli. Mimo ̋ e kryzys mi-
nà∏, wody Bugu i Narwi b´dà wcià˝
monitorowane przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Ârodowiska. Pro-
blemem jest te˝ ogromny spadek po-
pulacji ryb, ju˝ podj´te zosta∏y dzia-
∏ania zmierzajàce do jej odbudowy.
Jednym z nich jest obowiàzujàcy za-
kaz po∏owu na Zalewie Zegrzyƒskim
i okolicznych wodach.

� Beata Wilk

Rozmowa z...
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Firma Lantmannen Unibake ze Stanisławowa Pierwszego,
specjalizujàca si´ w produkcji bułek typu „fast food”,
uzyskała presti˝owà nagrod´ w konkursie „Teraz Polska”
dla Produktów i Usług. Kapituła Konkursu przyznała jej
trzem produktom Godło Teraz Polska.

Od niedawna na Placu
WolnoÊci w Niepor´cie
rosnà ró˝norodne kwiaty
i krzewy. Ozdabiajà go
roÊliny 15 gatunków. Choç
na razie ich wyglàd jest
zaledwie zapowiedzià
przyszłej urody, ju˝ teraz
cieszà nasze oczy.
Niestety, szybko pojawił
si´ złodziej.

„Teraz Polska” dla
Lantmannen Unibake Poland

KRADZIE˚ na Placu
� Budowa pływalni

rozpocz´ta

Konkurs „Teraz Polska” od kilku lat
wy∏ania grup´ najlepszych produk-
tów i us∏ug, zarówno tych o ustalo-
nej renomie, jak i dotàd ma∏o zna-
nych, które dzi´ki swoim walorom
jakoÊciowym, technologicznym
i u˝ytkowym sà lub mogà staç si´
wzorem dla innych. Do tej pory
wzi´∏o w nim udzia∏ blisko 4500
przedsi´biorstw i nagrodzono
ok. 400 firm. 1 czerwca odby∏ si´
koncert galowy, koƒczàcy tegorocz-
nà edycj´ konkursu. Nagrod´ osobi-
Êcie odebra∏ Dyrektor Generalny fir-
my Witold Lisiecki. Jest to ogrom-
ne wyró˝nienie dla ca∏ego zak∏adu
i wszystkich jego pracowników
za sta∏à dba∏oÊç o najwy˝szà jakoÊç

wyrobów, jak równie˝ za fakt, ˝e
produkty powstajà wy∏àcznie z pol-
skich surowców, na wysoko zme-
chanizowanych liniach produkcyj-
nych. Firma ch´tnie prezentuje swo-
je mo˝liwoÊci, wspó∏pracuje z gminà
zapoznajàc odwiedzajàcych jà goÊci
z procesem produkcyjnym, umo˝li-
wiajàc zwiedzanie zak∏adu. Wyró˝-
nione God∏em Teraz Polska wyroby
to: ciabatta pszenna, bu∏ka do hod
doga francuskiego i bagietka z ma-
s∏em czosnkowym. Serdecznie gra-
tulujemy presti˝owej nagrody i ˝y-
czymy dalszych sukcesów, dzi´ki
którym szybki posi∏ek stanie si´ dla
nas przyjemnoÊcià!

� BW

J
ego ∏upem pad∏a dorodna ma-
gnolia, pi´knie kwitnàce drzew-
ko, którego kwiaty moglibyÊmy

podziwiaç wczesnà wiosnà. Zosta∏o
brutalnie wyrwane z ziemi. Ca∏e zda-
rzenie zarejestrowa∏y kamery moni-
toringu Urz´du Gminy i Banku
Spó∏dzielczego. Doskonale jest wi-
doczna sylwetka z∏odzieja, oddalajà-

cego si´ ulicà Jana Kazimierza.
Prawdopodobnie zostanie zidentyfi-
kowany. Mo˝na przypuszczaç, ˝e
ten kto ukrad∏, nie posadzi drzewka
we w∏asnym ogrodzie, tylko zapro-
ponuje je komuÊ za u∏amek ceny. Pa-
mi´tajmy o tym, ˝e taki zakup czy-
ni nas wspó∏winnymi kradzie˝y. Nie
dajmy szansy procederowi, który nas

wszystkich pozbawia czegoÊ warto-
Êciowego. ̧ adnie zagospodarowany
plac jest nie tylko wizytówkà naszej
miejscowoÊci, ale mo˝e byç te˝
miejscem, w którym z przyjemno-
Êcià usiàdziemy na chwil´ na ∏a-
weczce, podziwiajàc pi´kne roÊliny. 

� BW

Przy szkole od strony kana∏u, po-
wsta∏ wykop pod budynek p∏ywalni.
Wykop ma wymiary ok. 70 m
x 23 m. W planie robót do koƒca te-
go roku jest wykonanie fundamen-
tów, konstrukcji ˝elbetowych i mu-
rów. Zakoƒczenie inwestycji przewi-

dziane jest w koƒcu 2011 r. Gmi-
na z∏o˝y∏a wniosek o dofinansowa-
nie zadania z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, które mo˝e wy-
nieÊç do 85% kosztów budowy.

� BW

� Przebudowa
ulicy Małoł´ckiej 

Zakoƒczona zosta∏a ju˝ budowa
chodnika o nawierzchni z kostki be-
tonowej, na odcinku 2,2 km. Wyko-
nana zosta∏a równie˝ wymiana na-
wierzchni wraz z podbudowà, od uli-
cy Polnej w kierunku ulicy LeÊnej
w Izabelinie. Ostatni etap to prace
zwiàzane z remontem czàstkowym
nawierzchni asfaltowej oraz po-
wierzchniowe utrwalenie nawierzch-
ni, polegajàce na jej skropieniu

emulsjà i grysem i uwa∏owaniu,
na odcinku 3 km, od ul. Nowolipie
do ul. Izabeliƒskiej. 

Przebudowa ulicy Ma∏o∏´ckiej to
najwi´ksza tegoroczna inwestycja
drogowa – jej koszt wyniesie bli-
sko 840 tys. z∏. � BW

Min´ło ju˝ pierwsze półrocze 2009r. Czas na podsumowanie współpracy Urz´du
Gminy Niepor´t z firmà AG-Complex w sprawie prowadzenia na terenie gminy
od wrzeÊnia 2007r. – systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
w której uczestniczy ju˝ około 700 osób (posesji). 

SEGREGACJA odpadów na terenie Gminy Niepor´t

P
rzez ca∏y czas trwania ww. sys-
temu (wrzesieƒ 2007r. – czer-
wiec 2009r.) mieszkaƒcy Gminy

Niepor´t zebrali: ok. 21 ton plastiku,
ok. 60 ton szk∏a, ok. 84 ton papieru,
ok. 5 ton metalu, czyli razem
oko∏o 170 ton odpadów surowco-
wych. 

NIESTETY! Podczas trwania systemu
zebrano równie˝ – ok. 7 ton innych od-
padów, które NIE MOGÑ TRAFIAå
DO WORKÓW PRZEZNACZONYCH
DO SEGREGACJI!!!

Wspomniany wy˝ej system prze-
znaczony jest tylko dla mieszkaƒ-
ców gminy (tylko z gospodarstw do-
mowych – od podmiotów gospodar-
czych z terenu Gminy Niepor´t,
odpady surowcowe odbierane sà we-
d∏ug indywidualnych ustaleƒ zawar-
tych pomi´dzy ww. podmiotami go-
spodarczymi, a firmà AG-Complex
lub dowolnie wybranà firmà zajmujà-
cà si´ odbiorem odpadów komunal-
nych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci),
którzy wywiàzujà si´ z przepisów
prawa ustawowego, czyli posiadajà
podpisanà umow´ na wywóz odpa-
dów komunalnych (tzw. miesza-
nych) z dowolnie wybranà firmà
oraz jà realizujà.

Cieszy nas, ˝e coraz wi´cej miesz-
kaƒców gminy Niepor´t wykazuje po-
staw´ proekologicznà w∏aÊnie po-
przez segregacj´ odpadów komunal-
nych, zach´camy tym samym
wszystkich mieszkaƒców gminy
do uczestnictwa w wy˝ej wspomnia-
nej zbiórce. 

Aby zapisaç si´ do systemu nale˝y
wziàç ze sobà podpisanà umow´
na wywóz odpadów komunalnych
(tzw. mieszanych) z dowolnie wybra-
nà firmà oraz ostatni rachunek za re-
alizacj´ ww. umowy, przyjÊç do Urz´-
du Gminy Niepor´t (pok. 30, II pi´-
tro – tel. 767 04 47) i podpisaç
deklaracj´.

PRZYPOMINAMY! Odbiór wy-
stawianych przy furtce worków odby-
wa si´ w ostatni czwartek i piàtek

ka˝dego miesiàca, od godz. 7.00 (ra-
no) – worki nale˝y wystawiaç
przed godzinà 7.00 rano – w podziale:
• czwartek – Józefów, Micha∏ów-

-Grabina, Kàty W´gierskie, Rem-
belszczyzna, Stanis∏awów Pierw-
szy, Aleksandrów, Izabelin;

• piàtek – Niepor´t – os. G∏ogi/os.
D´bina, Niepor´t, Zegrze Po∏udnio-
we, Wólka Radzymiƒska, Beniami-
nów, Rynia, Bia∏obrzegi, Wola
Aleksandra, Stanis∏awów Drugi.
Urzàd Gminy Niepor´t prowadzi

równie, trzy gminne punkty odbio-
ru segregowanych odpadów komu-
nalnych tj. plastiku, papieru, szk∏a,
metalu, znajdujàce si´ w 3 so∏ectwach
tj. Niepor´t (ul. Ma∏o∏´cka), Micha-
∏ów – Grabina (ul. Przyrodnicza)
i Wola Aleksandra (ul. Wolska). 

Do punktów tych mieszkaƒcy gmi-
ny posiadajàcy podpisanà umow´
na wywóz odpadów komunalnych
(tzw. mieszanych) z dowolnie wy-
branà firmà oraz jà realizujàcy
(umow´ nale˝y okazaç osobie pra-
cujàcej na danym punkcie), mogà
bezp∏atnie dostarczaç segregowane
odpady komunalne (zebrane zgodnie
ze znajdujàcym si´ na puncie regula-
minem) w workach 120 litrowych
i wk∏adaç je do kontenerów KP-7,
które nast´pnie odbierane sà przez
specjalistycznà firm´. 

W ka˝dym z punktów ustawio-
na zosta∏a tablica informacyjna,
na której znajduje si´ regulamin punk-
tu oraz dni i godziny otwarcia tj.:
w miejscowoÊci Niepor´t i Micha-
∏ów-Grabina: poniedzia∏ek 15.00-
18.00, Êroda 15.00-18.00, sobo-
ta 12.00-17.00;
w miejscowoÊci Wola Aleksandra:
wtorek 15.00-18.00, czwartek 15.00-
18.00, sobota 12.00-17.00.

Przypominamy równie˝ o zbiórkach
zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego (ZSEE).

W pierwszà sobot´ ka˝dego mie-
siàca w godzinach 12.00 – 17.00
– mieszkaƒcy gminy mogà dostarczaç

ZSEE do Gminnych Punktów Odbio-
ru Segregowanych Odpadów Komu-
nalnych (od podmiotów gospodar-
czych z terenu Gminy Niepor´t, odpa-
dy surowcowe odbierane sà wed∏ug
indywidualnych ustaleƒ zawartych
pomi´dzy ww. podmiotami gospodar-
czymi, a firmà AG-Complex lub do-
wolnie wybranà firmà zajmujàcà si´
odbiorem odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci):
w Niepor´cie ul. Ma∏o∏´cka, w Woli
Aleksandra ul. Wolska, w Micha∏o-
wie-Grabina ul. Przyrodnicza.

Od wrzeÊnia 2007 r. do czerwca
2009 r. zebranych zosta∏o ok. 12 ton
ZSEE. Zach´camy mieszkaƒców gmi-
ny do dostarczania ZSEE do ww.
punktów – dbajàc tym samym
o ochron´ Êrodowiska oraz estetyk´
i czystoÊç naszej gminy. 

Nie wyrzucajmy ZSEE oraz innego
rodzaju odpadów w miejscach do te-
go nieprzeznaczonych np. w lasach.

Informujemy równie˝, ˝e w bliskiej
przysz∏oÊci organizowane b´dà na te-
renie gminy (najprawdopodobniej
w okresie jesienno-zimowym) zbiór-
ki odpadów wielkogabarytowych, czy-
li wszelkiego rodzaju mebli, ale o tym
w kolejnych numerach niniejszej ga-
zety.

Ponadto przypominamy o miej-
scach, w których zosta∏y ustawione
specjalne pojemniki przeznaczone
do zbiórki zu˝ytych i przetermino-
wanych baterii i akumulatorków.
Pojemniki, o których mowa wy˝ej
znajdujà si´: w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, w Gminnym OÊrodku Kul-
tury w Stanis∏awowie Drugim,
w Gminnym OÊrodku Kultury w Kà-
tach W´gierskich, w Gminnym
OÊrodku Kultury w Beniaminowie,
w Samodzielnym Publicznym Zak∏a-
dzie Opieki Zdrowotnej w Niepor´-
cie, w Woli Aleksandra przy ul.
Wolskiej na terenie Gminnego Punk-
tu Odbioru Segregowanych Odpa-
dów Komunalnych.

� Renata Szkolniak

GMINNE INWESTYCJE

W poprzednim numerze WieÊci
informowaliÊmy Paƒstwa o roz-
strzygni´ciu przetargu na budo-
w´ p∏ywalni w Stanis∏awowie
Pierwszym. W lipcu maszyny
budowlane wykonawcy wjecha-
∏y na teren gimnazjum.

Dobiega koƒca przebudowa uli-
cy Ma∏o∏´ckiej w miejscowo-
Êciach: Niepor´t, Aleksandrów,
Izabelin.

Po prawej stronie zosta∏ tylko palik...
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LATO w Józefowie

WYCIECZKA do Rancza w Dolinie
Miasteczko rodem z dzikiego zacho-
du znajduje si´ w Badowie Górnym,
a tworzy je kompleks charaktery-
stycznych dla tamtych czasów bu-
dynków: poczta, kuênia, wi´zienie,
bank, saloon i wozownia. Tu˝
po przyjeêdzie na ranczo czeka∏a nas
mi∏a niespodzianka – powitanie
przez Szeryfa. Nast´pnie zacz´∏a si´
doskona∏a zabawa w kowbojskim

i indiaƒskim stylu. Program pobytu
by∏ bardzo bogaty, zawiera∏ m. in.
malowanie twarzy, strzelanie z ∏uku,
zje˝d˝anie w stert´ siana, rzuty pod-
kowà oraz lassem, p∏ukanie z∏ota,
przeciàganie liny, skoki na trampo-
linie oraz ognisko z kie∏baskami. Po-
nadto, ka˝dy z uczestników wyciecz-
ki pod okiem opiekunów i instrukto-
rów móg∏ skorzystaç z jazdy konnej

na padoku. Bardzo atrakcyjne okaza-
∏y si´ równie˝ jazda wozem oraz
przeja˝d˝ka niepowtarzalnym po-
ciàgiem Pacific Express relacji East-
-West. Nie zabrak∏o oczywiscie sa-
loonu, w którym bawiliÊmy si´
przed powrotem do domu. Wrócili-
Êmy pe∏ni wra˝eƒ, czujàc si´ jak
prawdziwi pionierzy z dzikiego za-
chodu. � GOK

Wakacje i akcja
„LATO NA WSI”
rozpocz´ły si´
w Józefowie
ju˝ 22 czerwca.
W realizacj´
przedsi´wzi´cia
zaanga˝owali si´:
Urzàd Gminy
Niepor´t, Filia
Gminnego OÊrodka
Kultury
w Stanisławowie
Drugim, Szkoła
Podstawowa i Parafia
NMP Królowej
w Józefowie.

W
ramach Kampanii Zacho-
waj Trzeêwy Umys∏, pod-
czas wakacji prowadzone

sà zaj´cia w ramach programu pro-
filaktyczno-sportowego. Majà za-
pewniç dzieciom bezpiecznà i cieka-
wà form´ sp´dzania czasu wolnego.
Program jest po∏àczony z nabywa-
niem rzetelnej wiedzy o cz∏owieku,
szkodliwoÊci alkoholu, nikotyny
i narkotyków. Proponujemy dzie-
ciom i m∏odzie˝y Êwiat prawdzi-
wych wartoÊci, ciekawych zdarzeƒ,
Êwiat kole˝eƒstwa, nauki i sportu. 

Tegorocznà akcj´ rozpocz´liÊmy
od dwutygodniowych kolonii w nad-
morskiej miejscowoÊci Stegna. Gru-
pà dzieci opiekowa∏o si´ pi´ç paƒ:
Agnieszka Powa∏a, Iza Szelàg, Ane-
ta Pàtek, Beata Balcerek i Ola Ol-
szewska. OÊrodek wypoczynkowy
umiejscowiony by∏ w lesie. Na jego

terenie znajdowa∏o si´ boisko do siat-
kówki i pi∏ki no˝nej oraz plac zabaw.
Pierwszego dnia pogoda nie dopisy-
wa∏a, ale póêniej by∏o coraz ∏adniej.
Pod koniec pobytu, ka˝dy móg∏ sko-
rzystaç nie tylko z kàpieli w morzu,
ale równie˝ z pi´knego s∏oƒca. Co-
dziennie chodziliÊmy na pla˝´, albo
na wycieczki. Czas umila∏y nam
dyskoteki, ognisko, wyjazd na basen,
rejs statkiem, wspólne zabawy oraz
oglàdane z morskiej pla˝y zachody
i wschody s∏oƒca. OdwiedziliÊmy:
Frombork, Malbork, Krynic´ Mor-
skà. Podró˝owaliÊmy kolejkà wàsko-
torowà ze Stegny do Mikoszewa,
do miejsca w którym rzeka Wis∏a ∏à-
czy si´ z morzem. Ostatniego dnia
przykro by∏o rozstawaç si´ z waka-
cyjnà przygodà w Stegnie. W przy-
sz∏ym roku planujemy zorganizowaç
ponownie taki wyjazd.

Po powrocie, zaproponowaliÊmy
miesiàc pe∏en aktywnoÊci. W ponie-
dzia∏ki spotykaliÊmy si´ w szkole
na warsztatach teatralnych, prowa-
dzonych przez kierownik filii Gmin-
nego OÊrodka Kultury w Stanis∏awo-
wie Drugim Wies∏aw´ Bielskà. Nie-
spodziankà by∏y zaj´cia ze
studentami – wolontariuszami i wy-
konywane wspólnie doÊwiadczenia
fizyczne i chemiczne! W ka˝dà Êro-
d´ organizowaliÊmy ciekawe wy-
cieczki. ByliÊmy w kinie trójwymia-
rowym na filmie pt. „Epoka Lodow-
cowa 3”. OdwiedziliÊmy Ogród
Botaniczny w Powsinie. Najwi´kszà
atrakcjà by∏a jednak wizyta w Parku
Szcz´Êliwickim i mo˝liwoÊç jazdy
na torze grawitacyjnym. Z samej gó-
ry rozciàga∏ si´ fantastyczny widok
na ca∏à panoram´ Warszawy. Byli-
Êmy równie˝ w Parku Rozrywki

w Sobanicach, który oferuje mnó-
stwo atrakcji. W piàtki jeêdziliÊmy
na wycieczki rowerowe, aby lepiej
poznaç naszà gmin´ i jej okolice.
ByliÊmy na Dzikiej Pla˝y i chocia˝
nie uda∏o nam si´ wykapaç w Zale-
wie Zegrzyƒskim, to bawiliÊmy si´
wspaniale. Wyjazd do Za∏ubic zgro-
madzi∏ bardzo du˝à grup´ rowerzy-
stów z kilku miejscowoÊci. 

Ca∏a akcja letnia cieszy∏a si´ du-
˝ym zainteresowaniem. Dowodem
na to jest bardzo liczna grupa dzie-
ci i m∏odzie˝y, bioràca w niej udzia∏.
Z ca∏ego serca dzi´kujemy wszyst-
kim, dzi´ki którym tak atrakcyjnie
sp´dziliÊmy w lipcu czas, a zw∏asz-
cza: ksi´dzu proboszczowi Piotrowi
Âliwce, CARITAS w Józefowie oraz
Wójtowi Gminy S∏awomirowi Ma-
ciejowi Mazurowi. 

� AP

W ramach „Akcji
Lato”, 14 lipca
43osobowa grupa dzieci
i młodzie˝y z Gminnego
OÊrodka Kultury
w Niepor´cie oraz Filii
GOK w Beniaminowie
udała si´ na wycieczk´
do miasteczka
westernowego.

Jego prezesem zosta∏ Zenon Kublik,
honorowy krwiodawca od ponad 20
lat. To z jego inicjatywy dosz∏o na te-
renie gminy Niepor´t do powstania
Klubu, który na zebraniu za∏o˝yciel-
skim przyjà∏ nazw´ „Gucio”. Ideà
cz∏onków jest przede wszystkim po-
moc mieszkaƒcom w zakresie krwio-
dawstwa. Pierwszy sprawdzian ma-
jà ju˝ za sobà. W czerwcu potrzebna
by∏a krew dla chorego z naszej gmi-
ny. Czterech cz∏onków Klubu odda-
∏o mu ten najcenniejszy z darów. Ta-
ka forma krwiodawstwa jest z punk-
tu widzenia osób potrzebujàcych
najbardziej skuteczna. Kluby sà
w sta∏ym kontakcie z placówkami,
które koordynujà ich dzia∏alnoÊç

i dzi´ki temu mogà szybko i skutecz-
nie reagowaç, niosàc pomoc. 

Pobieranie krwi od zdrowej osoby
jest zabiegiem bezpiecznym. Do-
Êwiadczenia wykaza∏y, ˝e zarówno
jednorazowe jak i regularne oddawa-
nie krwi (w ÊciÊle okreÊlonych odst´-
pach czasu) w iloÊci nieprzekracza-
jàcej 10% obj´toÊci krwi krà˝àcej,
nie powoduje ˝adnych szkodliwych
nast´pstw w organizmie cz∏owieka. 

Nawet najmniejsza iloÊç oddanej
krwi mo˝e uratowaç czyjeÊ ˝ycie!

Osoby zainteresowane ideà krwio-
dawstwa na terenie gminy mogà
skontaktowaç si´ z prezesem Klubu
tel. 0 509 120 470.

� BW

O tym, jak cenny jest dar krwi, nie trzeba
nikogo przekonywaç. Z tym wi´kszà
satysfakcjà informujemy, ˝e od lutego
na terenie gminy działa Klub Honorowych
Dawców Krwi.

KLUB honorowych krwiodawców 
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Szanowni Mieszkaƒcy

Nasza Gmina jest gminà o charakterze turystycznym. Południo-
wa cz´Êç gminy to tereny pod rozwój inwestycji mieszkaniowych.
Północna cz´Êç, nad Zalewem Zegrzyƒskim, to głównie oÊrodki
rekrecyjne i działki letniskowe. MiejscowoÊç Niepor´t spełnia funk-
cj´ centrum administracyjnego gminy.
Wszystkie plany rozwoju regionu podporzàdkowane sà progra-
mowi ochrony Êrodowiska. Bioràc pod uwag´ powy˝sze czynni-
ki, Gmina Niepor´t ju˝ trzykrotnie otrzymała certyfikat „Gmina Fa-
ir Play”, uzyskujàc prawo do tytułu „Złota Lokalizacja Biznesu”
oraz zaj´ła pierwsze miejsce w kategorii gmin turystycznych.
Nad poprawà naszego bezpieczeƒstwa czuwa, oprócz Policji, Stra˝
Gminna powołana do ˝ycia w kwietniu 2005 r. uchwałà Rady Gmi-
ny Niepor´t. Stra˝ Gminna zabezpiecza mi´dzy innymi akcj´ „Bez-
pieczna droga do szkoły”, dba o porzàdek i spokój w miejscach
publicznych.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. rozpoczàł funkcjonowanie Gminny Za-
kład Komunalny, który realizuje zadania własne gminy Niepor´t
w zakresie usług komunalnych. Do jego podstawowych zadaƒ na-
le˝y: zbiorowe zaopatrzenie w wod´; utrzymanie, remonty sieci
i urzàdzeƒ wodociàgowych oraz kanalizacyjnych; administrowa-
nie mieszkaniowym zasobem 
gminy.
Wymienione powy˝ej przykłady sà odzwierciedleniem naszej dzia-
łalnoÊci na rzecz ustawicznego zwi´kszenia poczucia bezpieczeƒ-
stwa i komfortu ˝ycia naszych mieszkaƒców.

Z powa˝aniem 
Sławomir Maciej MAZUR

Wójt – Szef Obrony Cywilnej Gminy Niepor´t

SŁU˚Y NASZEMU BEZPIECZE¡STWU
„RAZEM BEZPIECZNIEJ” – to rzàdowy program ograniczenia prze-
st´pczoÊci i aspo∏ecznych zachowaƒ stawiajàcy sobie za cel ograni-
czenie zjawisk budzàcych powszechny sprzeciw i poczucie zagro˝e-
nia. Dlatego za tak wa˝ne uznaliÊmy wzi´cie udzia∏u w ww. projek-
cie pod nazwà „System monitoringu wizyjnego Gminy Niepor´t”.
ZainstalowaliÊmy 5 kamer przekazujàcych obraz o wysokiej rozdziel-
czoÊci do gminnego centrum monitoringu. System monitoringu wizyj-
nego zdecydowanie zwi´kszy∏ nasze bezpieczeƒstwo i planowana jest
jego dalsza rozbudowa. 

„BEZPIECZNA GMINA NIEPOR¢T” – to gminny pro-
gram podejmujàcy problematyk´ bezpieczeƒstwa naszej
Gminy. Cele programu „Bezpieczna Gmina Niepor´t” sà

realizowane przy udziale nas wszystkich. Zwi´kszenie poczucia
bezpieczeƒstwa osiàgamy poprzez wdra˝anie uzupe∏niajàcych si´
podprogramów szczegó∏owych pod nazwà:

• Bezpieczny dom – osiedle – parking
• Bezpieczna szko∏a
• Bezpieczna ulica

LEGENDA

Urzàd Gminy

Gminny OÊrodek Zdrowia

Komisariat Policji

Obiekt zabytkowy

Ochotnicze Stra˝e Po˝arne

Kierunki ewakuacj

Transport toksycznych Êrodków 
przemys∏owych

Ârodki toksyczne

Gminne jednostki oÊwiatowe:

Gimnazjum w Stanis∏awowie 
Pierwszym tel. 772 30 30 
Przedszkole w Niepor´cie 
tel. 774 82 93
Przedszkole w Zegrzu 
Po∏udniowym tel. 782 21 51
Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach 
tel. 774 87 13
Szko∏a Podstawowa w Izabelinie 
tel. 774 83 22
Szko∏a Podstawowa w Józefowie 
tel. 772 30 69
Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie 
tel. 774 83 66
Zespó∏ Szkolno – Przedszkolny 
w Wólce Radzymiƒskiej tel. 774 87 69

DANE STATYSTYCZNE:

Powierzchnia Gminy – 9567 ha
Liczba ludnoÊci – ok. 11500 osób
Liczba podmiotów gospodarczych – ok. 1430

SO¸ECTWA:

Aleksandrów, Beniaminów, Bia∏obrzegi, Izabelin, Józefów, Kàty W´gierskie,
Micha∏ów-Grabina, Niepor´t, Rembelszczyzna, Rynia, Stanis∏awów Drugi,
Stanis∏awów Pierwszy, Wola Aleksandra, Wólka Radzymiƒska, Zegrze Po∏udniowe.

Centrum monitoringu
wizyjnego Gminy Niepor´t

GMINA NIEPOR¢T

Patrol Stra˝y Gminnej
podczas akcji
„Bezpieczna szko∏a”
w Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym

Samochód ratowniczo
– gaÊniczy TATRA
GCBA z Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej
w Kàtach W´gierskich

GMINNE Centrum 
Zarzàdzania Kryzysowego

KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRA˚ PO˚ARNA 998

POLICJA 997

WOJEW. CENTRUM ZARZÑDZ. KRYZYSOWEGO 987

S¸U˚BA AWARYJNA PREZESA PA¡STWOWEJ
AGENCJI ATOMISTYKI 194-30 / 022 695 98 29

INFORMACJA O WYPADKACH 022 628 13 13

POWIAT 
LEGIONOWSKI

POWIATOWE CENTRUM ZARZÑDZ. 022 764 04 14
KRYZYSOWEGO 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO 022 774 51 53

POWIATOWA STACJA 022 774 15 76
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 

POWIATOWY LEKARZ 022 775 57 72
WETERYNARII

POGOTOWIE RATUNKOWE 022 774 21 22 

KOMENDA POWIATOWA PSP 022 774 28 28

KOMENDA POWIATOWA 022 774 27 27
POLICJI

ZAK¸AD ENERGETYCZNY 022 767 50 20 

NADLEÂNICTWO JAB¸ONNA 022 774 45 96 

GMINA
NIEPOR¢T

URZÑD GMINY – CENTRALA 022 767 04 00

DZIA¸ OCHRONY ÂRODOWISKA 022 767 04 10
I ROLNICTWA 

GMINNE CENTRUM 022 767 04 40
ZARZÑDZANIA KRYZYSOWEGO

DZIA¸ OÂWIATY 022 767 04 43

DZIA¸ ZARZÑDU DRÓG 022 767 04 37
I GOSPOSPODARKI KOMUNALNEJ 

KOMISARIAT POLICJI 022 774 87 57

GMINNY OÂRODEK ZDROWIA 022 772 32 13

FILIA GMIN. OÂR. 022 782 22 25
ZDROWIA W ZEGRZU P¸D. 

GMINNY OÂRODEK 022 490 43 44
POMOCY SPO¸ECZNEJ 

GMINNY OÂRODEK KULTURY 022 774 83 26

GMINNY ZAK¸AD 0 604 248 425 / 022 774 87 89
KOMUNALNY 

KOMENDA STRA˚Y 0 668 116 761 / 022 774 87 91
GMINNEJ 

LEKARZ WETERYNARII 022 774 82 28

OCHOTNICZE 
STRA˚E PO˚ARNE

NIEPOR¢T 022 602 115 051

KÑTY W¢GIERSKIE 022 660 911 859

WÓLKA RADZYMI¡SKA 022 660 944 561 

TELEFONY ALARMOWE
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ZEFIREM po Zalewie

ABC korzystania z boiska

Na rejsy zapraszajà gminy
Niepor´t, Serock i Wieliszew,
które sfinansowa∏y przedsi´-
wzi´cie. Tras´ obs∏uguje sta-
tek „Zefir”, który wyrusza
w soboty i niedziele o godzi-
nie 11.00 z serockiego molo.
Nast´pne przystanki to: przy-
staƒ przy Wojskowej Akade-
mii Technicznej w Zegrzu
(11.45), Centrum Kongresowe
Warszawianka w Jachrance
(12.30), Wodociàg Pó∏nocny
w Wieliszewie (12.45), przy-
staƒ przy Hotelu 500 w Zegrzu
Po∏udniowym (13.30), przy-
staƒ przy WDW „Rynia”
(14.10). Powrót do Serocka,
po zatoczeniu p´tli,
o godz. 14.45. Cena biletu,
który mo˝na kupiç wy∏àcznie
na statku, wynosi tylko 3 z∏
(za trzygodzinny rejs!). Mo˝-
na zabraç ze sobà rower. Infor-

W okresie letnim,
w ka˝dà sobot´
i niedziel´ do koƒca
sierpnia, mo˝na wybraç
si´ na przeja˝d˝k´
tramwajem wodnym
po Zalewie Zegrzyƒskim. 

SPOTKAJMY SI¢ NA TRASIE

W piàtek „Zefirem”

do Serocka

Wszystkie bilety na weekendowe wycieczki statkiem
„Genera∏ Kutrzeba” do Serocka a˝ do wrzeÊnia zo-
sta∏y ju˝ wyprzedane. W odpowiedzi na ogromne za-
interesowanie tà turystycznà atrakcjà, Zarzàd
Transportu Miejskiego od 24 lipca uruchomi∏ dodat-
kowe rejsy w piàtki. 
Dodatkowe wycieczki odb´dà si´ w piàtki: 31 lipca
oraz 7 sierpnia. Je˝eli piàtkowe rejsy b´dà cieszyç si´
du˝à popularnoÊcià, zostanà przed∏u˝one do 4 wrzeÊnia.
Do Serocka pop∏ynie statek „Zefir”, który mo˝e zabraç
na pok∏ad 110 pasa˝erów. Statek – podobnie jak w so-
boty i niedziele – b´dzie odp∏ywa∏ o godz. 9.00 z przy-
stani na Podzamczu. Po przybyciu do Serocka przewi-
dziana jest 2-godzinna przerwa (w godz. 12:00 – 14:00).
„Zefir” powróci do Warszawy oko∏o godz. 17.00.
W Punkcie Obs∏ugi Pasa˝era przy stacji Metra Centrum
zosta∏a uruchomiona przedsprzeda˝ biletów. JeÊli w dniu
rejsu b´dà jeszcze wolne miejsca, bilety b´dzie mo˝na
tak˝e zakupiç bezpoÊrednio na statku.
Dost´pnoÊç biletów na rejsy do Serocka mo˝na spraw-
dziç na stronie ZTM pod adresem: 
www.ztm.waw.pl/turystyczne/index.htm 
Pasa˝erowie znajdà tam tak˝e dok∏adne informacje
o przygotowanej przez ZTM ofercie linii turystycznych,
w tym rozk∏ady kursów, ceny biletów i wykaz miejsc,
gdzie mo˝na je nabyç. 

Za nami miesiàc wakacji. Zacz´ły si´ powroty z pierwszych
letnich wypraw. Coraz wi´cej dzieci, młodzie˝y oraz osób
dorosłych korzysta z ogólnodost´pnego boiska sportowego
w Niepor´cie przy ul. Dworcowej. 

W dniach 
27-28 czerwca
w Porcie Jachtowym
w Niepor´cie
rozegrane zostały
jedne z najwi´kszych
regat tego sezonu
na Zalewie
Zegrzyƒskim,
towarzyszàce
otwarciu
ogólnopolskiego
cyklu imprez PGNiG
– Bezpiecznie
nad wodà.

P
odczas uroczystego otwarcia
regat pogoda nie dopisywa∏a,
jednak pochmurna i nostal-

giczna aura nie zak∏óci∏a doskona-
∏ych nastrojów zebranych goÊci i mi-
∏oÊników ˝eglarstwa. 

Na otwarciu regat obecni byli:
Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir
Maciej Mazur – który objà∏ patronat
honorowy nad imprezà, Prezes
WOZ˚ Jerzy Durejko, przedstawi-
ciele sponsorów (PGNiG, BOÂ,
HL), kapelan ̋ eglarzy z W´gorzewa
oraz polska z∏ota czwórka podwój-
na z Pekinu – Adam Korol, Marek
Kolbowicz, Micha∏ Jeliƒski, Konrad
Wasilewski.

Za∏ogi ˝eglarskie walczy∏y o Pu-
char Prezesa Warszawsko-Mazo-
wieckiego Okr´gowego Zwiàzku
˚eglarskiego. Ogó∏em wystartowa-
∏y 54 za∏ogi w 10 klasach – Micro,

Delphia 24 One Design, T1, T2 i T3,
Laser Bahia, ˚agle 500, Tango,
Omega Sport, Omega Standard. 

Regatom towarzyszy∏y zorgani-
zowane w porcie liczne konkursy
ekologiczne i plastyczne.

W ramach kampanii PGNiG
– Bezpiecznie nad wodà – zorgani-
zowano pokazy ratownictwa z wy-
korzystaniem psów oraz udzielania
pierwszej pomocy, we wspó∏pracy
z wykwalifikowanymi ratownikami

WOPR. Mo˝na te˝ by∏o potrenowaç
wioÊlarstwo pod okiem naszych z∏o-
tych olimpijczyków z Pekinu, a na-
wet zmierzyç si´ z nimi na zestawie
ergonometrów wioÊlarskich pod∏à-
czonym do du˝ego ekranu.

Znu˝onym ˝eglarzom wieczory
up∏ywa∏y w atmosferze szant i ˝e-
glarskich ballad.

� M.Rajska

BEZPIECZNE regaty

Wszystkim u˝ytkownikom pragniemy
przypomnieç, ̋ e do 31 sierpnia boisko
jest dost´pne od poniedzia∏ku do piàt-
ku w godzinach od 9.00 do 20.00,
w soboty w godzinach od 13.00
do 20.00 a w niedziele od 10.00
do 18.00. Przebywanie i u˝ytkowanie
terenu boiska poza wskazanymi go-
dzinami jest zabronione. Zatrudnieni
przez Urzàd Gminy pracownicy pro-
wadzà nadzór nad prawid∏owym ko-
rzystaniem i eksploatacjà boiska, sys-
tematycznie wykonujàc prace porzàd-
kowe poprzez codzienne usuwanie
Êmieci oraz kontrol´ stanu techniczne-
go jego wyposa˝enia. 

Zgodnie z Zarzàdzeniem
nr 453/2006 Wójta Gminy Niepor´t
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. w spra-
wie regulaminu porzàdkowego u˝yt-
kowania boiska sportowego o na-
wierzchni z trawy syntetycznej usytu-
owanego przy ul. Dworcowej 9
w Niepor´cie, (zgodnie z jego treÊcià)
z boiska sportowego mogà nieodp∏at-
nie korzystaç wszyscy mieszkaƒcy
Gminy Niepor´t. Warunkiem korzy-
stania z boiska jest posiadanie odpo-
wiedniego obuwia sportowego (wy-
kluczone jest u˝ywanie korków pi∏kar-
skich). Na terenie boiska oraz w jego

najbli˝szym otoczeniu obowiàzuje za-
kaz palenia papierosów oraz spo˝ywa-
nia alkoholu. W czasie trwania roku
szkolnego za stan boiska i jego wypo-
sa˝enia odpowiadajà dyrektor szko∏y
oraz nauczyciele prowadzàcy zaj´cia,
w pozosta∏ych godzinach osoby ko-
rzystajàce z boiska.

Utrzymanie boiska i jego otoczenia
w porzàdku i czystoÊci jest obowiàz-
kiem wszystkich uczestniczàcych
w zaj´ciach oraz warunkiem ponow-
nego udost´pnienia boiska. Za bezpie-
czeƒstwo çwiczàcych podczas zorga-
nizowanych form zaj´ç rekreacyjno-
-sportowych odpowiada prowadzàcy
zaj´cia. Osoby i grupy niezorganizo-
wane korzystajà z boiska na w∏asnà
odpowiedzialnoÊç, w tym dzieci do 18
roku ˝ycia za zgodà i na odpowie-
dzialnoÊç rodziców/opiekunów praw-
nych.

Wszystkim u˝ytkownikom boiska
˝yczymy satysfakcji z jego korzysta-
nia. JednoczeÊnie prosimy o szczegól-
nà trosk´ i dba∏oÊç o jego wyglàd oraz
stan techniczny, tak aby s∏u˝y∏o jak
najd∏u˝ej wszystkim mieszkaƒcom
gminy.

� U. Mitka-Karandziej

macje mo˝na uzyskaç pod numerem te-
lefonu: 022 782 62 81.

� BW

W drodze na Zalew Zegrzynski 
przez Kana∏ Królewski

Zd
j´c

ie 
ud

os
t´

pn
io

ne
 p

rz
ez

 P
or

t J
ac

ht
ow

y 
w 

Ni
ep

or
´c

ie

Zd
j´c

ie 
ud

os
t´

pn
io

ne
 p

rz
ez

 P
or

t J
ac

ht
ow

y 
w 

Ni
ep

or
´c

ie



H I S T O R I A

7

Działania wojenne Insurekcji KoÊciuszkowskiej ogłoszonej 24 marca 1794 roku toczyły si´ tak˝e w Niepor´cie
i okolicach. 

INSUREKCJA KoÊciuszkowska
J

u˝ w pierwszych dniach maja, ów-
czesny wicebrygadier Jan Henryk
Dàbrowski z dwoma szwadrona-

mi Wielkopolskiej Brygady Kawale-
rii Narodowej przemaszerowa∏ przez
Niepor´t.1 By∏y to dzia∏ania zwiàzane
z organizowaniem frontu nadnar-
wiaƒskiego. 30 maja, wobec ruchów
wojsk pruskich, gen. Mokronowski
wys∏a∏ do Niepor´tu 30 strzelców Mi-
cha∏a Sokolnickiego „aby daç zaczà-
tek zebranemu tam na alarm pruski
pospolitemu ruszeniu”.2

8 lipca wojska pruskie w sile oko-
∏o dwóch kompanii przeprawi∏y si´
z Zegrza na posterunek 16 regimen-
tu, zmusi∏y go do odwrotu i spali∏y
karczm´ w Zagrobach ale wkrótce
wycofa∏y si´ za rzek´.3

10 lipca kwaterowa∏ w Niepor´cie
gen. mjr Gisiler, dowodzàcy wów-
czas polskim kordonem, zaÊ 16 lip-
ca, wskutek meldunku majora Teo-
dora Langforta stacjonujàcego
w Niepor´cie, o przygotowaniach
Prusaków do przeprawy przez Na-

rew, pu∏kownik Franciszek Rotten-
burg wys∏a∏ z Góry „ku Niepor´to-
wi 100 ˝o∏nierza regularnego oraz
okoliczne pospolite ruszenie”.4

W zespole archiwalnym „Militaria
z Jab∏onny” zachowa∏y si´ pisma
brygadiera Piotra Jaêwiƒskiego
do genera∏a Mokronowskiego.
W pierwszym, z 26 lipca 1794 roku,
czytamy: „Rapport Powinny Bryga-
diera Jaêwiƒskiego. Ordynans przez
Ciebie Obywatelu Generale mnie da-
ny uskuteczni∏em przez obj´cie Ko-
mendy nad ca∏à Si∏à Zbrojnà Naro-
dowà tu w Niepor´cie i w okolicach
rozpo∏o˝onà.” W koƒcowej cz´Êci ra-
portu czytamy dalej: „Rapportu do-
statecznego uczyniç nie mog´ dopo-
kàd ca∏ej pozycyi miejsca którego
mam broniç nie objad´, co czyniç za-
raz zaczynam. Dan w Niepor´cie
dnia 26 lipca 1794r.”

Takich raportów, meldunków
i próÊb jest 29. Ostatni, datowany jest
na 1 paêdziernika 1794r. „Dan
w obozie pod Zegrzem”. 

W zbiorach „Archiwum Potockich
z Jab∏onny” znajduje si´ teczka
z szesnastoma odr´cznymi pokwito-
waniami pobrania „ze Spichlerza
Dóbr Niepor´ckich” fura˝u (paszy
dla koni) i ˝ywnoÊci dla oddzia∏ów
stacjonujàcych w Niepor´cie i oko-
licy. Z tych dokumentów dowiaduje-
my si´ o rodzaju oddzia∏ów i kto ni-
mi dowodzi∏, miejscu kwaterowania,
a tak˝e co pobierano i w jakiej ilo-
Êci. Pokwitowania te do∏àczone sà
do zestawienia wykonanego przez
kierujàcego spichlerzem. Wynika to
z pokwitowania wystawionego przez
kpt. J.M. Szyd∏owskiego, zawierajà-
cego dopisek: „z Spiklerza Józefa
Za∏enckiego”. W innym pokwitowa-
niu czytamy: „ekonomowi niepor´c-
kiemu”.

Miejsca kwaterowania to: Niepor´t,
obóz pod Niepor´tem, Bia∏obrzegi,
Zagroby, Zegrze, obóz pod Zegrzem,
a tak˝e Kuligów. Natomiast wymie-
nione oddzia∏y to: Regiment 17, pu∏k
ochotników, pu∏k 5 Dywizji Praskiej,

pu∏k Wolontariuszów, Brygada Pierw-
sza Wielkopolska, Regiment 15, Regi-
ment 16

Pokwitowanie podpisane przez p∏k.
Micha∏a Sokolnickiego zawiera cie-
kawe informacje: „Konsystujàc z Ba-
talionem moim dni kilka” [w Niepo-
r´cie] oraz „Kwit panu Józefowi Za-
∏´skiemu zawiadujàcemu dobrami
Klucza Niepor´ckiego” 

Wojska insurekcji koÊciuszkow-
skiej, zw∏aszcza oddzia∏y pospolite-
go ruszenia, by∏y s∏abo wyposa˝one
osobiÊcie. Tadeusz KoÊciuszko od-
r´cznym pismem zwróci∏ si´ o po-
moc w tej sprawie do Rady Najwy˝-
szej Narodowej5: „Rada Najwy˝sza
zechce zach´ciç Obywateli miasta
Warszawy aby ka˝da familia po pa-
rze butów ofiar´ uczyni∏a wojsku
i par´ koszul majàc wzglàd aby
w proporcji majàtku swego przyczy-
nili si´. Dnia 12 Augusta [sierp-
nia 1794] T. KoÊciuszko”. 

Wszystkie te dokumenty datowa-
ne sà od 24 kwietnia do 27 lip-

ca 1794 roku. 16 listopada 1794 ro-
ku nastàpi∏ drugi rozbiór Polski,
a 24 paêdziernika 1795 roku Rzecz-
pospolita znikn´∏a z mapy Europy
na 123 lata.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

1 St. Herbst, Z dziejów wojskowych
powstania koÊciuszkowskiego 1794
roku, s.140 

2 w sk∏ad którego wchodzili zapew-
ne mieszkaƒcy Niepor´tu, ibidem
s. 198 

3 ibidem s. 250,
4 ibidem s. 274 i 310
5 Rada Najwy˝sza Narodowa – cen-

tralna w∏adza cywilna podczas insurek-
cji koÊciuszkowskiej. Ustanowiona
przez Najwy˝szego Naczelnika Si∏y
Zbrojnej Narodowej Tadeusza Ko-
Êciuszk´ 10 maja 1794 w obozie
pod Po∏aƒcem. Sk∏ada∏a si´ z 8 radców
i 32 zast´pców i by∏a organem wyko-
nawczym decyzji Naczelnika. 

Skopiowane www.wikipedia.pl 

Grafika z XIX wieku przedstawiajàca epizod z Insurekcji 
KoÊciuszkowskiej 1794 rok

„Rada Najwy˝sza” List Tadeusza KoÊciuszki w sprawie
odzie˝y i obuwia dla wojska. 12.VIII.1794 rok

Pokwitowanie za odbiór fura˝u i ˝ywnoÊci dla oddzia∏u
brygadiera Jaêwiƒskiego

POSZUKIWANIA monitora
rzecznego

W okresie wakacyjnym uwaga Stowarzyszenia MiłoÊników Historii Regionu Gminy
Niepor´t skierowała si´ na Zalew Zegrzyƒski, jako byç mo˝e miejsce odkryç historycznych
z kategorii – zapomniane jednostki ˝eglugi Êródlàdowej. 

Od kilku lat z ró˝nych êróde∏ docie-
rajà do nas informacje, ˝e w czasie
wojny obronnej w 1939 roku
przy moÊcie na Narwi w Zegrzu Po-
∏udniowym funkcjonowa∏o p∏ywajà-
ce stanowisko obrony przeciwlotni-
czej, w formie tzw. monitora rzecz-
nego. Stanowisko mia∏o
prawdopodobnie pojedynczà armat´
i p∏ywa∏o po wodzie na zasadzie
przeprawy promowej – nap´d na li-
n´ wodzàca pomi´dzy brzegami.
Wrak takiej jednostki, o charaktery-
stycznym du˝ym kole z´batym ob-

rotnicy armaty, mia∏ przetrwaç za-
wieruch´ wojennà oraz budow´ Za-
lewu i zostaç porzuconym gdzieÊ
przy brzegu zbiornika. 

Na poczàtku lipca dzi´ki pomocy
Zarzàdu Zlewni Narwi w D´bem,
przy okazji przeglàdu dost´pnoÊci li-
nii brzegowej, rozpocz´to pierwsze
poszukiwania wraku monitora
od strony wody. 

W toku poszukiwaƒ naszà uwag´
zwróci∏ wrak zatopiony przy Porcie
Pilawa w Bia∏obrzegach. Wrak ten
jest zachowany w miar´ dobrym sta-

nie i sà na nim widoczne ró˝ne me-
chaniczne urzàdzenia nap´dowe.
Byç mo˝e kad∏ub monitora zosta∏
przebudowany i wykorzystywany
do innych celów na Zalewie Ze-
grzyƒskim, tak jak wykorzystano ka-
d∏uby barek desantowych z cza-
sów II wojny Êwiatowej do wykona-
nia p∏ywajàcych pomieszczeƒ
portowych. Zdj´cia wraku i barek
prezentuj´ obok. SpodziewaliÊmy
si´ odnaleêç wi´cej wraków, ale chy-
ba ju˝ zosta∏y z∏omowane. MyÊl´, ̋ e
przy nast´pnej okazji poszukiwania

b´dà dalej prowadzone równie˝
od strony làdu. Samo wybrze˝e
zbiornika te˝ ma swoje tajemnice,
o czym Êwiadczà odnalezione przy-
padkowo fragmenty okucia niemiec-
kiej skrzyni amunicyjnej z II wojny
Êwiatowej. 

Je˝eli czytelnicy „WieÊci Niepo-
r´ckich” dysponujà informacjami
o zapomnianych wrakach na Zalewie
lub opisanego tutaj monitora rzecz-
nego, to prosz´ o kontakt z redakcjà.

� DariuszWróbel
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Z A P R O S Z E N I E

Wójt i Rada Gminy Niepor´t zapraszajà na obchody

Program uroczystoÊci:
14 sierpnia (piàtek)
19.15 – msza Êwi´ta koncelebrowana przy pomniku 28. Pułku Strzelców

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej.
20.00 – Apel Poległych i zło˝enie kwiatów pod pomnikiem.

Po uroczystych obchodach zapraszamy na pocz´stunek – grochówk´ wojskowà.

15 sierpnia (sobota)
12.00 – msza Êwi´ta w koÊciele pod wezwaniem N.M.P. Wspomo˝ycielki Wiernych

w Stanisławowie Pierwszym i zło˝enie kwiatów pod tablicà upami´tniajàcà
poległych za Ojczyzn´.

13.00 – 14.00 – zło˝enie kwiatów:
– na Placu WolnoÊci w Niepor´cie
– przy pomniku legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach
– na grobie Nieznanego ˚ołnierza przy ul. Nowolipie w Niepor´cie.


