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Gmina Niepor´t

– doskonałe miejsce do wypoczynku

N

ie trzeba daleko jechaç, ˝eby znaleêç doskona∏e
miejsce do wypoczynku. W gminie Niepor´t znajdà coÊ dla siebie zarówno wielbiciele aktywnego
sp´dzenia czasu, jak i ci, którzy wolà spokojne wylegiwanie si´ na pla˝y. Gdy pogoda sprzyja, tak jak ma to miejsce od wielu dni, relaks jest pewny – na ∏ódce, na ciep∏ym
piasku, na leÊnej trasie wycieczkowej lub na basenie.
A mo˝e na desce surfingowej lub na meczu pi∏ki pla˝owej? Mo˝liwoÊci jest wiele, wystarczy umiej´tnie je wykorzystaç. Tak jak robià to organizatorzy Akcji lato, organizujàc dzieciom atrakcyjne wakacyjne dni. Cieszmy
si´ s∏oƒcem i ciep∏ymi wieczorami, niech lato na d∏ugo
w nas zagoÊci…
Ë B.Wilk
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OÊwietlenie ulic:

Budowa kanalizacji na osiedlach

Post´pujà prace
przy budowie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
na osiedlu
w Białobrzegach
i w Zegrzu
Południowym,
współfinansowanej
ze Êrodków Funduszu
SpójnoÊci w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Ârodowisko 2014-2020.

W

Zegrzu Po∏udniowym wybudowane ju˝ zosta∏y kana∏y grawitacyjne kanalizacji sanitarnej. Pozosta∏ do wykonania kana∏ na odcinku b´dàcym
przed∏u˝eniem ul. Rybaki, w kierunku jednostki wojskowej oraz kana∏
do przepompowni Êcieków, zaprojektowanej w rejonie ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa
zosta∏a zrealizowana w ok. 70%.
Drogi na osiedlu b´dà odtwarza-

Rembelszczyzna,
– ul. Izabeliƒskiej w miejscowoÊci Aleksandrów,
– ul. Weso∏ej w miejscowoÊci
Stanis∏awów Pierwszy.
Na ulicy Polnej w Rembelszczyênie zakres robót obejmuje wybudowanie odcinka oÊwietlenia
ulicznego o d∏ugoÊci 160 mb,
na 16 s∏upach.
Na ulicy Izabeliƒskiej w Aleksandrowie zakres robót obejmuje demonta˝ istniejàcego oÊwietlenia
i budow´ nowego na odcinku
o d∏ugoÊci 1 200 mb. OÊwietlenie
projektowane jest na 25 nowych
s∏upach oraz na 3 s∏upach istniejàcych.
Na ulicy Weso∏ej w Stanis∏awowie Pierwszym wybudowane zostanie oÊwietlenie o d∏ugoÊci 228 mb, na 7 s∏upach.
Inwestycje majà byç zrealizowane do 30.10.2017 r.
Termin sk∏adania ofert w przetarË BW
gu up∏ywa 16 sierpnia.

Budowa placu zabaw
i boiska do piłki pla˝owej
siatkowej w Niepor´cie

ne po zakoƒczeniu wszystkich prac
budowlanych.
Równie zaawansowane sà prace
na osiedlu w Bia∏obrzegach. W ulicy Wczasowej budowana jest komora w∏àczeniowa nowych przewodów
t∏ocznych z osiedla do istniejàcych
przewodów kanalizacji sanitarnej,
którymi Êcieki odprowadzane sà
do opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyƒskiego. Trwa budowa przepompowni zlokalizowanej na ty∏ach

pawilonu handlowego oraz budowa
kana∏ów grawitacyjnych sanitarnych i kanalizacji deszczowej.
W ulicach, w których zakoƒczone zostanà roboty budowlane, Wykonawca sukcesywnie odtwarza∏
b´dzie ich nawierzchni´.
Koszt realizowanych prac to
ok. 7,5 mln z∏otych. Ca∏kowite dofinansowanie otrzymane przez gmin´ wyniesie ok. 4 mln z∏otych.
Ë BW

Wakacyjne remonty szkół
¾ W Niepor´cie, w ramach gwarancji, firma Remex wykona∏a ponowne malowanie elewacji sali
sportowej przy szkole. Elewacja
sali sportowej uleg∏a odbarwieniu,
którego przyczynà okaza∏a si´ wadliwa partia materia∏owa, le˝àca
po stronie producenta tynku.
W szkole realizowany jest tak˝e
remont sto∏ówki, polegajàcy
na malowaniu Êcian i wymianie
pod∏óg oraz monta˝u nowego
okapu kuchennego.
¾ W Józefowie w cz´Êci pomieszczeƒ
dydaktycznych malowane sà Êciany
oraz wymieniana jest pod∏oga.

¾ Podpisana zosta∏a umowa z firmà
ELVOT
Energetyka
i OÊwietlenie z Warszawy na budow´ oÊwietlenia na terenie
gminy Niepor´t.
Wykonana zostanie budowa
punktów Êwietlnych:
– na ulicy S∏owiczej w Woli
Aleksandra,
– na ul. Poziomkowej w Józefowie
– na ulicy Stegny w Ryni,
– budowa oÊwietlenia terenu
GOK w Niepor´cie,
– budowa oÊwietlenia boiska
przy gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Wprowadzenia
Wykonawcy
na budowy nastàpi∏y 26 lipca, termin wykonania umowy ustalony
zosta∏ na 30 wrzeÊnia 2017 roku.
¸àczny koszt wykonanych prac
wyniesie 145 313,74 z∏.
¾ Og∏oszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budow´ oÊwietlenia:
– ulicy Polnej w miejscowoÊci

¾ W Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Po∏udniowym wykonywana jest instalacja wentylacji mechanicznej sal dydaktycznych.
Ponadto, we wszystkich gminnych
szko∏ach podstawowych trwajà prace zwiàzane ze zmianà systemu
oÊwiaty. Od wrzeÊnia uczyç si´
w nich b´dà uczniowie nowych
klas VII i VIII. Konieczne jest utworzenie pracowni fizycznych i chemicznych, zakup wyposa˝enia – stolików i krzese∏, dostosowanych
do potrzeb starszych ni˝ dotàd
uczniów, zreorganizowanie wykorzystania i przeznaczenia klas lekcyj-

nych. W wielu salach zmieniç nale˝y wysokoÊç zawieszenia tablicy.
W nowej szkole podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym, niezb´dne
jest dostosowanie budynku do obecnoÊci dzieci m∏odszych, m.in.: przebudowanie ∏azienek z obni˝eniem sanitariatów, obni˝enie wysokoÊci zawieszenia tablic, zorganizowanie
i wyposa˝enie pomieszczenia Êwietlicy (w gimnazjum nie by∏o Êwietlicy), zakupienie niezb´dnego wyposa˝enia do sal przeznaczonych dla
uczniów m∏odszych np. stolików,
krzese∏ek, dywaników.
Ë BW

W Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa
w Niepor´cie dobiegajà koƒca prace przy budowie placu zabaw dla
dzieci oraz boiska do pi∏ki siatkowej pla˝owej. To pierwsze z zaplanowanych na terenie Kompleksu
inwestycji sportowo-rekreacyjnych.
Na placu zabaw o powierzchni 500 m2
wykonawca, firma Saternus z Chorzowa montuje ju˝ zabawki. Dzieci
b´dà mia∏y do dyspozycji m.in. zestaw zabawowy z kolejkà linowà, karuzel´ czteromiejscowà i huÊtawk´
bocianie gniazdo. Nawierzchni´ ogrodzonego placu stanowi piasek. Oddanie placu do u˝ytku planowane jest
w drugiej po∏owie sierpnia. Jego
koszt wyniesie 250,3 tys. z∏.
W bezpoÊrednim sàsiedztwie placu zabaw wykonane zosta∏o boisko
do pi∏ki pla˝owej siatkowej. Gra
w tym miejscu nie przeszkodzi pla˝owiczom i ju˝ wkrótce mo˝na b´dzie
wypróbowaç tu swoje umiej´tnoÊci.
Budow´ boiska zrealizowa∏a firma

Hip Bud sp. z o.o., jego koszt wyniós∏ 27,5 tys, z∏.
Zgodnie z wykonanym projektem
architektoniczno-budowlanym zagospodarowania Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa, planowana jest równie˝ budowa
tras rowerowo-narto-rolkowych, Êcie˝ek spacerowych z oÊwietleniem, si∏owni zewn´trznej, kolejnych boisk
do pi∏ki pla˝owej, wykonanie promenady oraz zagospodarowanie zieleni.
Gmina z∏o˝y∏a wniosek o dofinansowanie realizacji powy˝szych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych ze Êrodków unijnych w ramach POIS 20142020, który obecnie jest na etapie
oceny merytorycznej II stopnia.
Wykonany zosta∏ te˝ projekt budowy skateparku, którego budowa
planowana jest przysz∏ym roku.
Gmina z∏o˝y∏a te˝ wniosek o dofinansowanie jego budowy ze Êrodków
unijnych w ramach RPO WM RYBY, który przeszed∏ pomyÊlnie I etap
weryfikacji.
Ë BW

Termomodernizacja szkoły w Wólce Radzymiƒskiej
W Wólce Radzymiƒskiej, w ramach zadania inwestycyjnego,

przeprowadzana jest termomodernizacja budynku Zespo∏u

Szkolno-Przedszkolnego. Zakres
prac, wykonywanych przez firm´
ARBUD Arkadiusz Kaszuba z Pu∏tuska, obejmuje: docieplenie dachu
na budynku g∏ównym szko∏y z wymianà instalacji odgromowej, napraw´ i docieplenie Êcian oraz fundamentów szko∏y i sali sportowej, wymian´ obróbek blacharskich.
Elewacja b´dzie w kolorze bia∏o-szarym z kolorowymi akcentami,
zaprojektowana zgodnie z aktualnymi tendencjami architektonicznymi.
Zakoƒczenie prac zaplanowano
w koƒcu wrzeÊnia, ich koszt wyniesie 473,4 tys. z∏.
Szko∏a realizuje tak˝e remont pomieszczenia kuchni, do którego zakupione zostanà nowe meble oraz remont sto∏ówki, z malowaniem Êcian
i wymianà pod∏ogi.
Ë BW

Przebudowa Dworcowej
Trwajà przy przebudowie ulicy
Dworcowej w Niepor´cie. Wykonane ju˝ zosta∏y prace brukarskie,
poprzedzajàce po∏o˝enie nowej nawierzchni asfaltowej, m.in. wymiana kraw´˝ników i budowa nowego
parkingu w sàsiedztwie Gminnego
OÊrodka Kultury. Obecnie Wykonawca przystàpi∏ do frezowania istniejàcej nawierzchni. Nast´pne etapy to po∏o˝enie warstwy wyrównawczej, siatki wzmacniajàcej

i warstwy Êcieralnej. Zgodnie z planem, prace majà zakoƒczyç si´
Ë BW
w koƒcu sierpnia.
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Nowy okres
Êwiadczeniowy/zasiłkowy
na lata 2017-2018
Informujemy, ˝e poczàwszy od dnia 1sierpnia 2017 roku mo˝na sk∏adaç wnioski na nowy okres Êwiadczeniowy/zasi∏kowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania ze Êwiadczeƒ pomocy wsparcia w formach:
– Êwiadczeƒ rodzinnych (zasi∏ku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasi∏ku opiekuƒczego);
– Êwiadczeƒ wychowawczych (500+);
– funduszu alimentacyjnego.
Korzystanie ze w/w form wsparcia w nowym okresie Êwiadczeniowym/zasi∏kowym wymaga z∏o˝enia wniosku. Dotyczy to rodzin korzystajàcych, jak i tych, które zamierzajà po raz pierwszy skorzystaç z tych form wsparcia rodziny.

1 sierpnia uczciliÊmy pami´ç uczestników Powstania Warszawskiego.

Pami´tamy o Bohaterach
Powstania Warszawskiego

N

a placu WolnoÊci mieszkaƒców powitali Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska oraz
Starosta Legionowski Robert Wróbel. Opraw´ uroczystoÊci zapewnili harcerze 14 Dru˝yn Harcerskich
i Gromad Zuchowych Niepor´t.
Cz∏onek Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego Dariusz Wróbel opowiedzia∏ zebranym, co dzia∏o si´ na terenie gminy i w jej okolicach na prze∏omie lipca i sierpnia
1944 roku, jak wyglàda∏y ruchu
wojsk sowieckich i niemieckich, jakie dzia∏ania podejmowa∏y oddzia∏y
AK. Po z∏o˝eniu kwiatów przy pomniku na placu WolnoÊci, zebrani
udali si´ na cmentarz, gdzie uczcili
pami´ç ˝o∏nierzy AK, mieszkaƒców
gminy Niepor´t. Wiàzanki kwiatów
spocz´∏y tego dnia równie˝ w miej-

scu rozstrzelania ˝o∏nierzy, w niepor´ckim lesie, oraz przy pomniku Al-

fy i Skiby przy drodze Stru˝aƒskiej.
Ë BW

Dzieci uczestniczàce w Akcji Lato, organizowanej przez Gminny OÊrodek Kultury, spotkały si´
z pracownikami Urz´du i rozmawiały o ich pracy. ˚ywo interesowały si´ czym zajmuje si´ Wójt Gminy oraz
inni pracownicy.

Niecodzienni
goÊcie
w Urz´dzie
Gminy
Niepor´t
Dzieci swojà wizyt´ rozpocz´∏y
od gabinetu wójta, w którym zosta∏y przywitane przez zast´pc´ wójta
Alicj´ Soko∏owskà. Najwi´kszà
atrakcjà okaza∏a si´ mo˝liwoÊç posiedzenia za biurkiem, przy którym codziennie pracuje wójt gminy. Podczas
zwiedzania poszczególnych dzia∏ów
dzieci zadawa∏y pytania, na czym polega praca w Urz´dzie. W dziale In-

formacji Publicznej dowiedzia∏y si´,
jak powstaje gazeta gminna „WieÊci
Niepor´ckie”, a w dziale Gospodarki Komunalnej wzi´∏y udzia∏ w kon-

kursie na temat segregowania odpadów. W podzi´kowaniu za mi∏à wizyt´ otrzyma∏y nowe gminne mapki
oraz pocztówki.
Ë D.Brzowska

Mamy pierwszy paczkomat
w Niepor´cie!
Na osiedlu G∏ogi, przy ulicy Jana
Kazimierza 255 w Niepor´cie, pojawi∏ si´ pierwszy w naszej gminie
paczkomat. To dobra wiadomoÊç
m.in. dla osób robiàcych zakupy
przez internet. Teraz przesy∏k´ b´dzie mo˝na odebraç ju˝ nast´pnego dnia po jej nadaniu, a do tego
o dowolnej porze dnia i nocy.
Ë DB

OKRESY ÂWIADCZENIOWE
1 paêdziernika 2017 r. rozpoczyna si´ nowy okres Êwiadczeniowy 2017/2018.
Aby nadal otrzymywaç rzàdowe Êwiadczenie rodzina 500+ nale˝y z∏o˝yç wniosek.
Wniosek mo˝na z∏o˝yç bezpoÊrednio w Gminnym OÊrodku pomocy Spo∏ecznej w Niepor´cie lub przez internet.
W przypadku Êwiadczeƒ wychowawczych w ramach rzàdowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane
na rok – od 1 paêdziernika danego roku do 30 wrzeÊnia kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwajàcy jeszcze okres by∏ d∏u˝szy – rozpoczà∏ si´ 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 wrzeÊnia 2017 r.).
Taki sam okres obowiàzuje w odniesieniu do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego.
Z kolei dla Êwiadczeƒ rodzinnych okres zasi∏kowy zaczyna si´ 1
listopada i trwa do 31 paêdziernika nast´pnego roku kalendarzowego.
ÂWIADCZENIA RODZINNE
Ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ
uzale˝niona jest od terminu z∏o˝enia wniosku.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz
wyp∏ata przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ nast´puje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 31 paêdziernika, ustalenie prawa
do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz wyp∏ata przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ nast´puje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy z∏o˝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz wyp∏ata przys∏ugujàcych
Êwiadczeƒ nast´puje do ostatniego dnia lutego nast´pnego roku.
ÂWIADCZENIA WYCHOWACZE / FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
Ustalenie prawa do Êwiadczeƒ wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego i wyp∏ata Êwiadczeƒ uzale˝nione sà od terminu z∏o˝enia wniosku.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia wychowawcze/fundusz alimentacyjny na nowy okres Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
do w/w Êwiadczeƒ oraz ich wyp∏ata nast´puje do dnia 31 paêdziernika.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia wychowawcze/fundusz alimentacyjny na nowy okres Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 wrzeÊnia
do dnia 30 wrzeÊnia danego roku, ustalenie prawa do w/w Êwiadczeƒ
oraz ich wyp∏ata nast´puje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia wychowawcze/fundusz alimentacyjny na nowy okres Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 paêdziernika do dnia 31 paêdziernika danego roku, ustalenie prawa
do w/w Êwiadczeƒ oraz ich wyp∏ata nast´puje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia wychowawcze/fundusz alimentacyjny na nowy okres Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do w/w Êwiadczeƒ oraz ich wyp∏ata nast´puje do dnia 31 stycznia nast´pnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia wychowawcze/fundusz alimentacyjny na nowy okres Êwiadczeniowy z∏o˝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia
danego roku do dnia 31 stycznia nast´pnego roku, ustalenie prawa
do w/w Êwiadczeƒ oraz ich wyp∏ata nast´puje do ostatniego dnia lutego nast´pnego roku.
SZYBKI KONTAKT
Zadzwoƒ:
(22) 490-43-41 lub 44
Napisz:
gopsnieporet@wp.pl
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Dbamy
o zabytki
na terenie
gminy Niepor´t
Zakoƒczy∏a si´ realizacja zadania
publicznego pn.: OCHRONA
ZABYTKÓW GMINY NIEPOR¢T – DZIEDZICTWO MATERIALNE, PAMI¢å. ETAP I, realizowanego przez Niepor´ckie
Stowarzyszenie
Historyczne
i wspó∏finansowanego przez
Urzàd Gminy Niepor´t.
Prace polega∏y na remoncie pomnika podchorà˝ych AK „Alfy”
i „Skiby” w Stanis∏awowie Pierwszym, renowacji nagrobków
na cmentarzu osadników ol´derskich w Micha∏owie-Grabinie oraz
znakowaniu obiektów wpisanych
do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Pamiàtkowy kamieƒ
upami´tniajàcy
bohaterskà Êmierç „Alfy”
i „Skiby” znajdujàcy si´
przy ul. Stru˝aƒskiej.
Zosta∏ wyremontowany w 60. rocznic´ ufundowania przez Êrodowiska
kombatanckie. G∏az upami´tnia
dwóch podchorà˝ych Armii Krajowej – Mieczys∏awa St´pnowskiego
ps. „Alfa” i Stanis∏awa Felickiego
ps. „Skiba”, którzy w czerwcu 1943
roku os∏aniali transport zrzuconej
przez aliantów broni. Dzi´ki ich bohaterskiej postawie broƒ zosta∏a
przej´ta, jednak oni sami ponieÊli
Êmierç w walce.
Pomnik znajdowa∏ si´ w bardzo
z∏ym stanie technicznym. P∏ytko
wykuty napis by∏ niewidoczny,
betonowa podstawa sp´kana a metalowy krzy˝ zardzewia∏y. G∏az pokryty by∏ grubà warstwà nalotu ze
spalin.
Prace obj´∏y:
• oczyszczenie g∏azu i chodnika
wodà pod ciÊnieniem,
• podkucie napisów,
• zaimpregnowanie powierzchni
g∏azu,
• wyrównanie i wzmocnienie podstawy g∏azu,
• wyczyszczenie i pomalowanie
metalowego krzy˝a.
Dzi´ki pracom pomnik odzyska∏
dawny blask, zahamowana zosta∏a
jego post´pujàca degradacja.
Remont pomnika Henryka
Rajncholca oraz
zabezpieczenie
pozostałych pomników
na cmentarzu

w Michałowie-Grabinie
przy ul. Kwiatowej.
Osadnicy niemieccy stanowili znaczy procent przedwojennej ludnoÊci gminy Niepor´t. Do Micha∏owa
– Grabiny zostali sprowadzeni przez
w∏aÊcicieli ziemskich na poczàtku XIX wieku. Byli fachowcami
w dziedzinie melioracji i nowoczesnego rolnictwa, dlatego te˝ stali si´
bardzo pomocni na podmok∏ych polach Micha∏owa – Grabiny, jak i innych miejscowoÊci, takich jak Józefów, Izabelin, Stanis∏awów I.
Âladem ich pobytu na naszym terenie jest cmentarz, którym Stowarzyszenie zajmuje si´ od 2012 roku.
Prace remontowe przy dwóch pomnikach z piaskowca wykonywane
by∏y ju˝ w 2015 r. W tym roku remontem zosta∏y obj´te kolejne nagrobki z pierwszej po∏. XX wieku,
które potrzebowa∏y natychmiastowego zabezpieczenia.
Prace obj´∏y:
• wyczyszczenie pomnika H. Reincholca z mchu i nalotu powierzchniowego wodà pod ciÊnieniem,
• sklejenie od∏amanych cz´Êci pomnika,
• zaimpregnowanie pomnika,
• postawienie pomnika we wskazanym miejscu.
Pozostałe pomniki:
• wyczyszczenie i zaimpregnowanie oraz postawienie pomnika
Friedricha Manka,
• wzmocnienie opaski betonowej
wykonanego z lastrico pomnika
NN Guchl oraz wykonanego
z betonu pomnika Friedricha
Guchl.
• wzmocnienie betonowej tablicy
inskrypcyjnej NN Kebber,
• sklejenie od∏amanych bàdê rozspojonych fragmentów pomników (dotyczy 7 nagrobków),
• odkopanie do fundamentów, wyczyszczenie wszystkich pomników i tumb grobowych z nalotu
powierzchniowego, uzupe∏nienie
ubytków oraz zabezpieczenie impregnatem przed czynnikami atmosferycznymi (dotyczy 22 nagrobków),
• wyczyszczenie i pomalowanie
˝eliwnych ∏aƒcuchów.
Przeprowadzone zabiegi zahamowa∏y post´pujàcà degradacj´
spowodowanà przez wczeÊniejsze

Odrestaurowany pomnik Henryka Rajncholca na cmentarzu
przy ulicy Kwiatowej

dewastacje i czynniki atmosferyczne, znacznie poprawiajàc te˝ estetyk´ zbytków.
Tabliczki informacyjne
Ponadto w ramach zadania zaprojektowano, wykonano i zamonto-

Odrestaurowany pamiàtkowy kamieƒ „Alfy” i „Skiby”
przy ulicy Stru˝aƒskiej

wano tabliczki informacyjne
na obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Zadanie publiczne opiewa∏o
na kwot´ 11 073z∏. Dofinansowanie ze strony Urz´du Gminy wynios∏o 10 000z∏, wk∏ad w∏asny Stowa-

rzyszenia wyniós∏ 1 073z∏.
Realizacja zadania znaczàco
wp∏yn´∏a na popraw´ stanu zabytków z terenu Gminy Niepor´t
Ë Konrad Szostek
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
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AKTUALNOÂCI 5
W Aquaparku Fala

Wizyta w pasiece
w Orzechowie Nowym

Na placu zabaw
W Galerii Figur Stalowych
w Pruszkowie

Zaj´cia windsurfingowe

Aktywne wakacje
W

ycieczki, warsztaty, ciekawe muzea, zaj´cia sportowe – to tylko niektóre
z propozycji przygotowanych dla
dzieci w gminie Niepor´t w okresie
wakacyjnym. Codziennie dzieje si´

coÊ ciekawego, dzieci poznajà nowe
miejsca i zdobywajà nowe umiej´tnoÊci. Akcja Lato, zorganizowana
przez Gminny OÊrodek Kultury we
wszystkich filiach, umo˝liwia atrakcyjne i aktywne sp´dzenie czasu

oraz poznanie kolegów z innych
miejscowoÊci. Z ofertà zaj´ç sportowych wystàpi∏ jak zwykle partner
Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+,
LSURF, najwi´ksze centrum windsurfingowe nad Jeziorem Zegrzyƒ-

skim. Sekcje windsurfingu, dzia∏ajàce w gminnych szko∏ach podstawowych – w Niepor´cie i Józefowie, po zimowym okresie çwiczeƒ
„na sucho” teraz çwiczà praktyczne
umiej´tnoÊci na wodzie. Na naj-

m∏odsze dzieci czekajà place zabaw,
a na starszych boiska do pi∏ki no˝nej i siatkówki pla˝owej. Wychodzimy z domów, bo lato nas wzywa!
Ë BW

W drugim tygodniu lipca członkowie chóru Młodzie˝
50+ z filii Gminnego OÊrodka Kultury w
Stanisławowie Drugim koncertowali i wypoczywali
w Kotlinie Kłodzkiej.

Koncertowa wizyta
Koncerty mia∏y miejsce w Polanicy Zdroju, Stroniu Âlàskim, K∏odzku i Mi´dzylesiu. Wyst´py chóru
w ka˝dym z tych miejsc spotyka∏y
si´ z ciep∏ym przyj´ciem. Zarówno wyst´py, jak i materia∏y informacyjne, które cz∏onkowie chóru
zabrali ze sobà, stanowi∏y dobrà

promocj´ gminy Niepor´t i samego zespo∏u. Poza koncertami by∏o
zwiedzanie huty szk∏a, a niemal˝e
codziennie w Polanicy na zdrojowym deptaku wszyscy bawili si´
i Êpiewali razem z seniorami.
Ë BW
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Organizatorzy zawodów
z cyklu Triathlon Series
na stale zagoÊcili w Niepor´cie. Ju˝ po raz
czwarty zaproponowali
zawodnikom rywalizacj´
na terenie gminy i zgromadzili na starcie przeszło 600 amatorów tej,
wymagajàcej charakteru, dyscypliny sportu.

Triathlon Series w Niepor´cie
W

szystko co niezb´dne
do przeprowadzenia udanej
rywalizacji, przynoszàcej
satysfakcj´ zarówno organizatorom
jak i zawodnikom, ma do zaoferowania gmina Niepor´t. Akwen Jeziora
Zegrzyƒskiego, nad którym zlokalizowane jest miasteczko zawodów
oraz bezpieczne trasy biegowe i rowerowe. W tym roku z powodu modernizacji drogi powiatowej na trasie
od Bia∏obrzegów do Radzymina runda rowerowa poprowadzona zosta∏a
trasa zast´pczà, ale za to w przysz∏ym
roku odÊwie˝ona nawierzchnia zapewni zawodnikom idealny przejazd.
600 uczestników rywalizowa∏o
w niedziel´ (16.07) na dystansie 1/2, 1/4 i 1/8 IRONMAN, odpo-

wiednio: p∏ywanie – 1900 m, 950 m
i 475 m (start z wody), rower
– 90 km z przewy˝szeniem 72 m,
45 km z przewy˝szeniem 36 m,
23 km z przewy˝szeniem 18 m oraz
bieg – 21 km, 10,5 km i 5,25 km.
Ustalone limity czasowe to w zale˝noÊci od dystansu 7 godz., 4,30
godz. i 2,45 godz.
Najlepsi zawodnicy rywalizujà
o miejsce na podium, dla wielu samo ukoƒczenie zawodów jest
ogromnym zwyci´stwem. Na mecie
w ka˝dym przypadku dominujà pozytywne emocje, ogromna radoÊç
sportowców i dopingujàcych ich
rodzin i przyjació∏.
W tej edycji zawodów najlepsze
czasy uzyskali:

Funkcjonariusze Stra˝y Gminnej, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie Policji i Młodzie˝owej Grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego przygotowali dla dzieci cykl spotkaƒ pod hasłem „Bezpieczne pogadanki na kocyku”.

Bezpiecznie nad
Jeziorem Zegrzyƒskim

Spotkania, podczas których rozmawiano z dzieçmi na temat bezpiecznego sp´dzania wakacji, zw∏aszcza
w czasie zabaw nad wodà, odby∏y si´
w porcie w Niepor´cie oraz na Dzikiej Pla˝y. By∏y gry, zabawy i konkursy, a tak˝e przypomnienie zasad
i nauka udzielania pierwszej pomo-

cy. Dzieci uczy∏y si´, jak zachowywaç si´ w sytuacjach kontaktów
z nieznajomymi oraz podczas ataku
czworonoga. Du˝o czasu poÊwi´cono na omówienie sposobu powiadamiania s∏u˝b ratunkowych o zdarzeniu oraz wyboru w∏aÊciwego numeË BW
ru alarmowego.

Napraw rower na stacji
paliw w Niepor´cie
Na stacji paliw w Niepor´cie
przy ul. Wojska Polskiego, a tak˝e przy ul. P∏ochociƒskiej 201 tu˝
za granicà z Warszawà, Shell zainstalowa∏ samoobs∏ugowe stacje naprawy rowerów. Do dyspozycji
klientów stacji jest pompka, kompresor stacyjny, którym równie˝
mo˝na dopompowaç ko∏a oraz specjalny, niezb´dny zestaw do naprawy jednoÊladu.
Samoobs∏ugowe stacje napraw wyposa˝one sà w zestaw kluczy, które pomogà w dokonaniu podstawowych
czynnoÊci naprawczych m.in.: wkr´tak krzy˝owy, wkr´tak p∏aski, klucz
nastawny, zestaw kluczy imbusowych 2-8 mm, a tak˝e ∏y˝ki do opon

oraz pompk´ z adapterem na wszystkie rodzaje wentyli. Zestawem mo˝na naprawiç wi´kszoÊç awarii jednoÊladu, od wymiany opon do nastawienia
odpowiednio
hamulców
i przerzutek.
Stacja paliw Shell w Niepor´cie
oraz przy ul. P∏ochociƒskiej oferujà
zni˝ki posiadaczom Niepor´ckiej
Ë BW
karty Rodziny 3+.

• na dystansie 1/8 IM – Pawe∏ Kalinowski z Warszawy z czasem 01:08:37 oraz w kat. kobiet Julia Goc z Kwidzyna z czasem 01:20:01
• na dystansie 1/4 IM – Pawe∏ MitruÊ z Warszawy z czasem
02:07:03 oraz w kat. kobiet Anna
Padlewska z Warszawy z czasem 02:23:09
• na dystansie 1/2 IM – Daniel Domirski z Katowic z czasem 04:08:01oraz w kat. kobiet Inga Wieteska z Warszawy z czasem 05:17:04
• sztafety na dystansie 1/4 IM: Jakub
Abramczyk, Jaros∏aw Górecki,
Piotr Cypryaƒski z czasem
01:58:12

• sztafety na dystansie 1/2 IM: Pawe∏ Korzeniowski, Micha∏ Pod-

siad∏owski, Adrian Zarzecki z czasem 03:48:08
Ë BW
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Zarys działaƒ bojowych I Rejonu Armii
Krajowej „Marianowo-Brzozów”
w Niepor´cie i okolicach w sierpniu 1944 roku – cz. I

W

strukturach Armii Krajowej na naszym terenie
podstawowà jednostkà
bojowà by∏ 3 Batalion AK w Niepor´cie, dowodzony przez por. rezerwy Bronis∏awa Tokaja ps.
„Bogdan”. Batalion organizacyjnie
nale˝a∏ do I Rejonu Armii Krajowej „Marianowo – Brzozów”
– dowodzàcy podpu∏kownik Roman K∏oczkowski ps. „Grosz”
organizacyjnie w sk∏adzie VII Obwodu AK „Obro˝a”. Od 28 lipca 1944 roku 3 Batalion przeszed∏
w stan tzw. „pogotowia” oznaczajàcy wydobycie z magazynów
i przygotowanie do u˝ycia zgromadzonej broni i amunicji. Zaprzysi´˝onym ˝o∏nierzom AK
w poszczególnych Zgrupowaniach
Walki nie wolno by∏o opuszczaç
miejsca zamieszkania bez zgody
prze∏o˝onych. Og∏oszenie w oddzia∏ach AK pogotowia wynika∏o
z bardzo dynamicznej sytuacji
na froncie w rejonie Warszawy.
W dniu 29 lipca 1944 roku czo∏gi 3 Korpusu Pancernego gen. Niko∏aja Wiedieniejewa, wchodzàce
w sk∏ad 2 Armii Pancernej gen.
Siemiona Bogdanowa wznowi∏y
natarcie w kierunku Warszawy,
spychajàc w kierunku stolicy rozbite w dniach 27-28 lipca oddzia∏y niemieckiej 73 Dywizji Piechoty gen. Fritza Franka. Po zmianie
kierunku natarcia gen. Wiedieniejew wys∏a∏ patrole w kierunku
T∏uszcza, a wieczorem oddzia∏y
3 Korpusu przekroczy∏y lini´
kolejowà Warszawa-Bia∏ystok.
W sztabie niemieckiej 9 Armii
gen. Nicolausa von Vormanna, odpowiedzialnej za obron´ Êrodkowej Wis∏y i Warszawy starano si´
w jak najkrótszym czasie zebraç
si∏y mogàce zatrzymaç radziecki
klin pancerny kierujàcy si´ w stron´ przedmieÊç Warszawy. W rejon Warszawy z W∏och skierowano jednostki dywizji „Hermann
Goring” gen. Wilhelma Schmalza,
które od 26 lipca rozpocz´∏y przemarsz na front g∏ównymi ulicami
Warszawy w celu zastraszenia
ludnoÊci (liczono si´ z mo˝liwoÊcià wybuchu powstania). Dywizja mia∏a miejsce koncentracji
w rejonie Marek. Z pó∏nocno
– wschodniej cz´Êci frontu, na kierunek Wyszkowa Êciàgano w trybie
alarmowym jednostki 4 Dywizji
Pancernej gen. Clemensa Betzela.
W rejon Niepor´tu pospiesznie
kierowa∏y si´ jednostki pancerne
i artyleria niemieckiej 19 Dywizji
Pancernej gen. Hansa Kallnera,
które obesz∏y pozycje radzieckie
pod Radzyminem od pó∏nocy.
Ponadto marsz. Walter Model dowodzàcy Grupà Armii „Ârodek”
i GA „Pó∏nocna Ukraina”, na proÊb´ gen. von Vormanna w dniu
29 lipca rozkaza∏ wchodzàcym
w sk∏ad 2 Armii gen. Walthera
WeiBa – 3 Dywizji Pancernej SS
„Totenkopf” SS-oberfuhrera Hellmutha Beckera i 5 Dywizji Pancernej SS „Wiking” SS-gruppenfuhrera Herberta Otto Gille, oderwanie si´ od wojsk radzieckich
nad dolnym Bugiem w rejonie Siedlec i marsz przez W´grów w stron´ Warszawy. W dniu 30 lipca oddzia∏y radzieckiego 3 Korpusu

Pancernego opanowa∏y Wo∏omin,
a wchodzàca w jego sk∏ad 103
Brygada Pancerna dowodzona przez pu∏kownika Potapowa
w sile oko∏o 40 czo∏gów T-34
wkroczy∏a do Radzymina.** Tak
wspomina∏ ten czas dowódca III Zgrupowania Walki „Beniaminów” ppor. Zygmunt Mirecki
ps. „Zim”: „Dnia 30-go lipca
w po∏udnie otrzyma∏em meldunek
o pop∏ochu Niemców w Legionowie i wycofaniu si´ nieprzyjaciela z mniejszych obiektów wojskowych. W podleg∏ej mi jednostce
og∏osi∏em „Godzin´ walki”. O godzinie 14-tej zebra∏em kilkunastu
˝o∏nierzy i po rozdaniu broni,
amunicji i bia∏o-czerwonych opasek ruszyliÊmy na koszary w Beniaminowie. Niemcy podpalili magazyn ˝ywnoÊciowy i mundurowy pozostawiajàc oko∏o 6000 jeƒców
sowieckich i opuÊcili koszary.
O poÊpiechu i panice Êwiadczy∏
fakt pozostawienia w magazynie
broni i amunicji, a na wartowni
flagi z numerem jednostki stacjonujàcej. Po wejÊciu do koszar rozprowadzi∏em posterunki alarmowe, wyznaczy∏em wart´ przy bramie g∏ównej i kilku ˝o∏nierzy
do uporzàdkowania uratowanej
broni, amunicji i ˝ywnoÊci…
W obozie jeƒców sowieckich wyznaczy∏em na komendanta rosyjskiego doktora, czyniàc go odpowiedzialnym za utrzymanie porzàdku oraz zakaza∏em wychodzenia
poza druty. O godzinie 18-tej wobec licznie zgromadzonej ludnoÊci
cywilnej wciàgnà∏em na maszt
polskà choràgiew, og∏aszajàc jawnà walk´ z najeêdêcà”.* 31 lipca
ok. godz. 15.00 oddzia∏ wojsk niemieckich ruszy∏ do natarcia na koszary w Beniaminowie od strony
Niepor´tu, ale zosta∏ odparty przez
˝o∏nierzy AK zajmujàcych dogodne pozycje obronne na wzgórzach
przy drodze do Bia∏obrzegów.
Po zaj´ciu przez Rosjan Radzymina 30 lipca 1944 r. w pierwszym
momencie oddzia∏y niemieckie
w rejonie Niepor´tu wykazywa∏y
du˝à nerwowoÊç. Nap∏ywajàce
1 sierpnia 1944 r. oddzia∏y grenadierów pancernych 19 Dywizji
Pancernej rozpocz´∏y pospieszne
okopywanie stanowisk wzd∏u˝
Kana∏u Królewskiego oraz maskowanie pozycji artylerii Êcinanymi
drzewami. Ponadto w lasach niepor´ckich koncentrowa∏y si´ jednostki pancernej grupy bojowej
(Kampfgruppe) „Bayer” dowodzonej przez pu∏kownika Johannesa Bayera z niemieckiej 19 Dywizji Pancernej, której zadaniem by∏
atak na pozycje radzieckie w Radzyminie od pó∏nocy. W sk∏ad
grupy wchodzi∏y: cz´Êç II batalionu 27 Pu∏ku pancernego, I batalion 74 Pu∏ku, I dywizjon artylerii oraz mniejsze jednostki dywizyjne, które 2 sierpnia uderzy∏y
z rejonu Niepor´tu przez Wólk´
Radzymiƒskà na Cegielni´ i Aleksandrów pod Radzyminem. JednoczeÊnie zbie˝ne natarcie z Marek
na Strug´ wykona∏ 1 Pu∏k Spadochronowy Grenadierów Pancernych Dywizji „Hermann Goring”.
RównoczeÊnie od strony Wyszkowa wzd∏u˝ drogi na Radzymin ata-

Plan sytuacyjny Niepor´tu i okolic w sierpniu 1944 r. Rys. Zygmunt Mirecki ps. „Zim”

kowa∏y jednostki pancerne i grenadierzy 4 Dywizji Pancernej
(Kampfgruppe) „Christern” – dowódca p∏k. Hans Christern. Powróçmy do wspomnieƒ Zygmunta Mireckiego ps. „Zim”: „31 lipca o godzinie 8-mej rano
zameldowa∏ si´ ppor. „Krzy˝-Toporski” jako taktycznie podleg∏y
dowódca IV-tej Placówki w Radzyminie, b´dàc jednoczeÊnie Komendantem miasta Radzymin, zaj´tego przez wojska sowieckie.
Poniewa˝ mia∏em ma∏o broni ustaliliÊmy, ˝e ˝o∏nierze jego pozostanà na swoim terenie a dowódca
b´dzie utrzymywa∏ ∏àcznoÊç przez
goƒców, czekajàc na wyjaÊnienie
niejasnej sytuacji… Nast´pnie wys∏a∏em Jerzego Domaradzkiego ps.
„Ksawery” do dowództwa wojsk
radzieckich w Radzyminie, jako
oficera ∏àcznikowego z pismem zawiadamiajàcym o sytuacji w Beniaminowie i na przedpolu, ruchu
nieprzyjaciela oraz bardzo ci´˝kiej
sytuacji jeƒców, potrzebujàcych
pomocy lekarskiej i Êrodków me-

dycznych. JednoczeÊnie poprosi∏em o przys∏anie 2 czo∏gów jako
ochrony, umo˝liwiajàcej zaj´cie
przyczó∏ka mostowego w Zegrzu,
chronionego przez oddzia∏ w´gierski. W ustnej odpowiedzi radziecki oficer przyrzek∏ przys∏aç pomoc
o Êwicie nast´pnego dnia”. Oba
niemieckie natarcia wyprowadzone 2 sierpnia z rejonu Niepor´tu
i Marek mimo silnego oporu ˝o∏nierzy radzieckich 50 Brygady
Pancernej i zniszczenia kilkunastu
niemieckich czo∏gów i transporterów zakoƒczy∏y si´ powodzeniem.
Niemcy z 19 Dywizji Pancernej
zdobyli Cegielni´ niszczàc stojàce
tam w zasadzce trzy czo∏gi T-34
z 1 Kompani Czo∏gów starszego
lejtnanta Starina i wyszli na wewn´trzny pas obrony Radzymina.** W samym Radzyminie zosta∏y równie˝ otoczone radzieckie
czo∏gi, które ze wzgl´du na brak
paliwa prowadzi∏y walk´ okr´˝nà
do wyczerpania amunicji. Odzyskanie przez Niemców Radzymina oznacza∏o odblokowanie wa˝-

nego w´z∏a komunikacyjnego
Warszawa-Wyszków i przywrócenie ∏àcznoÊci drogowej mi´dzy 2
i 9 Armià.
Cdn.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
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