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wi´tej pami´ci Eugeniusz Woênia-

kowski ca∏e ˝ycie zwiàzany by∏

z gminà Niepor´t i Wólkà Radzymiƒ-

skà, gdzie si´ urodzi∏ i mieszka∏ wraz z Ro-

dzinà.

ZdolnoÊci i umiej´tnoÊci bycia liderem

pokaza∏ ju˝ w latach osiemdziesiàtych,

kiedy pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego ra-

dy so∏eckiej w swojej rodzinnej miejsco-

woÊci. Jego obiektywizm, wra˝liwoÊç

i ch´ç niesienia pomocy potrzebujàcym

sprawi∏y, ˝e pe∏ni∏ te˝ rol´ ∏awnika sàdo-

wego. Zaci´cie spo∏ecznikowskie i potrze-

ba dzia∏ania na rzecz lokalnej spo∏eczno-

Êci sk∏oni∏y Go do startu w wyborach sa-

morzàdowych w 2006 roku, w których

zdoby∏ swój pierwszy mandat Radnego

Gminy Niepor´t i od razu zosta∏ wybra-

ny Przewodniczàcym Rady Gminy Nie-

por´t. Sukces ten powtórzy∏ jeszcze

w dwóch kolejnych kadencjach. Przez

dwanaÊcie lat bezpoÊrednio wp∏ywa∏

na rozwój gminy, kierujàc si´ zawsze

w swoich dzia∏aniach ideà samorzàdno-

Êci.

Anga˝owa∏ si´ we wszystkie inicjaty-

wy s∏u˝àce rozwojowi gminy i rodzinnej

miejscowoÊci. Dzi´ki jego aktywnemu po-

parciu w Wólce Radzymiƒskiej dzia∏a fi-

lia Gminnego OÊrodka Kultury, szko∏a

i przedszkole zosta∏y zmodernizowanie

i doposa˝one, a Ochotnicza Stra˝ Po˝ar-

na unowoczeÊniona. Czas, w którym

przewodniczy∏ Radzie Gminy Niepor´t, to

okres rozkwitu gminy, kiedy mi´dzy in-

nymi uchwalono „Studium uwarunkowaƒ

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Niepor´t”, przyj´to

kierunki zagospodarowania gminnego

Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynko-

wego Niepor´t – Pilawa i utworzono Cen-

trum Rekreacji Niepor´t, przyj´to kierun-

ki funkcjonowania systemu ochrony zdro-

wia na terenie Gminy Niepor´t, czego

konsekwencjà by∏o powo∏anie pierwszej

w historii gminnej spó∏ki z ograniczonà

odpowiedzialnoÊcià – Centrum Medycz-

nego Niepor´t, wybudowano Aquapark

„Fala” i liczne Êcie˝ki rowerowe oraz zde-

cydowano o powstaniu pierwszego

w gminie liceum. 

Pan Eugeniusz by∏ cz∏onkiem Komisji

OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Ra-

dy Gminy Niepor´t przez wszystkie trzy

kadencje. Znany by∏ z zami∏owania

do sportu, szczególnie upodoba∏ sobie

sporty walki, zw∏aszcza boks, o którym

z pasjà opowiada∏, ale bliski by∏ Mu te˝

nasz narodowy sport, którym jest pi∏ka

no˝na; wiele lat by∏ zwiàzany z pi∏karskim

klubem Mazur Radzymin. 

Zami∏owanie do historii regionu, w któ-

rym mieszka∏, mia∏o du˝y wp∏yw na po-

wstanie pomnika poÊwi´conego za∏odze

samolotu PZL-37B „¸OÂ”, zestrzelonej 7

wrzeÊnia 1939 r. nad ∏àkami w Wólce Ra-

dzymiƒskiej. Ze szczególnym zaanga˝o-

waniem kultywowa∏ te˝ obchody roczni-

cy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

pod pomnikiem 28 Pu∏ku Strzelców Ka-

niowskich. Wielokrotnie reprezentowa∏

Gmin´ Niepor´t na arenie krajowej i mi´-

dzynarodowej, uczestniczàc w ró˝nego ro-

dzaju uroczystoÊciach o charakterze pa-

triotycznym, kulturalnym czy religijnym.

Funkcj´ radnego i Przewodniczàcego

Rady Gminy Niepor´t traktowa∏ jak mi-

sj´ i powo∏anie. Jego wieloletnia praca

i s∏u˝ba na rzecz mieszkaƒców gminy

Niepor´t stanowi wzór do naÊladowania

dla innych. Jako radny i jako kolega da∏

si´ poznaç z najlepszej strony. Ceni∏

uczciwoÊç, wiedz´ i umiej´tnoÊç wspó∏-

pracy. I w ˝yciu i na forum rady gminy

dba∏ o kultur´ dyskusji i szacunek dla

partnera. Swoim taktem i ˝yczliwoÊcià po-

trafi∏ ∏agodziç konflikty i nieporozumie-

nia, rodzàce si´ w czasie debaty publicz-

nej. 

Umia∏ doceniç prac´ i zaanga˝owanie

innych w sprawy gminnej spo∏ecznoÊci.

Sam by∏ cz∏owiekiem spokojnym i skrom-

nym, nie szukajàcym publicznego uzna-

nia. W przyjaêni by∏ lojalny i niezawod-

ny. Ch´tnie s∏u˝y∏ ̋ yczliwà radà i wspar-

ciem. Zawsze wspiera∏ dzia∏ania majàce

na celu rozwój gminy i dobro mieszkaƒ-

ców. Szczególnie bliska by∏a mu gminna

oÊwiata. Bardzo ceni∏ aspiracje oÊwiato-

we swojej lokalnej spo∏ecznoÊci. Jako rad-

ny i mieszkaniec Wólki Radzymiƒskiej,

pan Eugeniusz co roku fundowa∏ prywat-

nà nagrod´ dla najlepszego absolwenta

szko∏y podstawowej w swojej rodzinnej

miejscowoÊci. Promowa∏ dobrà nauk´

i wykszta∏cenie, pozwalajàce m∏odzie˝y

realizowaç w przysz∏oÊci ˝yciowe aspi-

racje. 

dokoƒczenie na stronie 2
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W niedziel´, 24 listopada, zmarł po długiej chorobie Eugeniusz Woêniakowski,
Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t trzech kadencji w latach 2006-2018.

Po˝egnaliÊmy Eugeniusza
Woêniakowskiego, Przewodniczàcego
Rady Gminy Niepor´t trzech kadencji
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Dzi´kujemy Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek 

i uczestniczyli w uroczystoÊci pogrzebowej 
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Spotkanie konsultacyjne
w sprawie rozbudowy DW 631
W Urz´dzie Gminy
odbyło si´ spotkanie
konsultacyjne 
w zwiàzku z planowanà
rozbudowà drogi
wojewódzkiej nr 631,
na odcinku
od skrzy˝owania z drogà
krajowà 61
do skrzy˝owania z drogà
wojewódzkà nr 634.

S
potkanie dotyczy∏o wydania

przez Wójta Gminy Niepor´t

decyzji o Êrodowiskowych

uwarunkowaniach inwestycji.

Uczestniczy∏ w nim wójt Maciej Ma-

zur, Dyrektor Mazowieckiego Zarzà-

du Dróg Wojewódzkich Tomasz Dà-

browski, przedstawiciel wykonawcy

dokumentacji projektowej, Spó∏ki

MP Mosty Tomasz Tarnowski, pra-

cownicy Dzia∏u Ochrony Ârodowi-

ska i Rolnictwa oraz przedstawicie-

le gmin, na obszarze których plano-

wana jest inwestycja – Radzymina,

Marek i Zielonki. Rozbudowa dro-

gi 631 b´dzie mia∏a istotne znacze-

nie dla poprawy p∏ynnoÊci i bezpie-

czeƒstwa ruchu drogowego oraz

zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pie-

szych. Podczas spotkania przedsta-

wiony zosta∏ zakres przysz∏ych prac,

majàcych wp∏yw na Êrodowisko,

omówiono tak˝e wspó∏prac´ gmin

i inwestora, której celem ma byç

sprawna realizacja postepowania

administracyjnego i w efekcie wyda-

nie przez Wójt Gminy Niepor´t de-

cyzji Êrodowiskowej dla wa˝nej in-

westycji drogowej. 

Post´powanie administacyjne
w UG Niepor´t zosta∏o wszcz´te
z datà 21 listopada.

� M.Dàbrowska

Niebezpieczna budowla
W sprawie niedokoƒczonego budynku w Stanisławowie Pierwszym, który od lat stanowi zagro˝enie, a tak˝e
szpeci okolic´, na wniosek Wójta Gminy Niepor´t, po długim okresie staraƒ, policja wszcz´ła dochodzenie
o przest´pstwo z kodeksu karnego.
Budynek stoi w centrum osiedla.

W∏aÊciciel zatrzyma∏ budow´

na etapie stanu surowego – otwo-

ry okienne i drzwiowe sà puste,

dach pokryty deskami – i przesta∏

si´ nim interesowaç. Od lat budy-

nek niszczeje, dach spróchnia∏, be-

ton si´ kruszy, wokó∏ plenià si´

chwasty. Mury pokryte sà graffiti,

a wewnàtrz widaç Êlady dewasta-

cji. NieruchomoÊç jest niezabezpie-

czona, i niestety, ∏atwo mo˝na do-

staç si´ do Êrodka. Majàc na uwa-

dze bezpieczeƒstwo, zw∏aszcza

m∏odzie˝y szkolnej (niedaleko jest

szko∏a), wójt Maciej Mazur podej-

mowa∏ dzia∏ania, majàce na celu za-

bezpieczenie nieruchomoÊci

przed dost´pem osób postronnych.

Niestety, w∏aÊciciel jest nieuchwyt-

ny, nie ma z nim kontaktu, co bar-

dzo utrudnia∏o post´powanie, za-

równo Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego, jak i Stra-

˝y Gminnej. Poniewa˝ stan budyn-

ku jest coraz gorszy i zagra˝a on

bezpieczeƒstwu, wójt Mazur wnio-

skowa∏ na policj´ o wszcz´cie po-

stepowania. Niestety, wp∏yn´∏o po-

stanowienie o odmowie wszcz´cia

dochodzenia, dlatego skierowane

zosta∏o za˝alenie na t´ decyzj´

do Sàdu Rejonowego w Legiono-

wie. Po uwzgl´dnieniu go przez

Prokuratur´, w listopadzie Komisa-

riat Policji w Niepor´cie rozpoczà∏

dochodzenie w sprawie pope∏nienia

przest´pstwa przewidzianego

w art. 160 § 1 k.k. – kto nara˝a

cz∏owieka na bezpoÊrednie nie-

bezpieczeƒstwo utraty ˝ycia albo

ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolno-

Êci do lat 3. O wynikach dochodze-

nia zostaniemy poinformowani

po jego zakoƒczeniu.

� BW

Inwestycja przy boisku

W przysz∏ym sezonie pi∏karskim,

zawodnicy wyst´pujàcy na boisku

w Kàtach W´gierskich b´dà mieli

do dyspozycji budynek, w który

znajdowaç si´ b´dà szatnie dla

dwóch dru˝yn, z sanitariatami i na-

tryskami oraz pokój dla trenerów

i s´dziów. W∏aÊnie rozpocz´∏y si´

prace ziemne przy budowie obiek-

tu. W terminie do kwietnia 2020 ro-

ku zbudowany zostanie tak˝e par-

king oraz drogi dojazdowe na przy-

legajàcym terenie. 

Inwestycj´ realizuje firma Wald-

-Glob z Pu∏tuska, jej koszt wynie-

sie 1 483 000 z∏. � BW

Inwestycja realizowana jest na od-

cinku 975 metrów od ulicy Wcza-

sowej w kierunku Ryni. Wykony-

wana jest nawierzchnia asfaltowa

ulicy i Êcie˝ki rowerowej oraz

chodnik z kostki. Koszt prac to

kwota 1 mln 400 tys. z∏, z tego po-

nad 820 tys. z∏ to dofinansowanie

przyznane gminie z Urz´du Mar-

sza∏kowskiego w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020. � BW

Ulica Jesionowa w Izabelinie

– na odcinku d∏ugoÊci 380 metrów

wykonana zosta∏a nak∏adka asfal-

towa na istniejàcej podbudowie. 

Ulica LeÊna w Wólce Radzymiƒ-

skiej – nak∏adka asfaltowa wyko-

nana zosta∏a na odcinku 290 me-

trów.

Wykonawcà inwestycji by∏a firma

INFRASTRUKTURA BUD – 59

z Warszawy. Koszt prac wyniós∏

blisko 140 tys. z∏otych. � BW
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Przebudowa Spacerowej
w Białobrzegach

Nowe nawierzchnie
asfaltowe na gminnych
drogach

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Gmina Niepor´t przystàpiła do budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja w drodze
wewn´trznej od ulicy Wojska Polskiego pozwoli na podłàczenie do sieci budynku Komisariatu Policji. 
Nowa inwestycja realizowana jest

w rejonie ulicy Zegrzyƒskiej, w uli-

cach Rumiankowej i Bia∏ego Bzu

oraz w rejonie Komisariatu. Kolej-

ny budynek u˝ytecznoÊci publicz-

nej b´dzie móg∏ byç przy∏àczony

do kanalizacji. ̧ àczna d∏ugoÊç no-

wych odcinków sieci wyniesie

oko∏o jednego kilometra. 

Inwestycja wspó∏finansowana

jest ze Êrodków Funduszu Spójno-

Êci w ramach Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Ârodowi-

sko 2014-2020. 

Koszt inwestycji to kwota

3 201 387 z∏. 

Prace, realizowane przez firm´

In˝ynieria Adampol z Pu∏tuska,

rozpocznà si´ w rejonie budynku

Komisariatu Policji i kontynuowa-

ne b´dà przy ul. Zegrzyƒskiej.

Termin ich wykonania zaplanowa-

ny jest w sierpniu 2020 roku.

� BW

Ulica Jesionowa

Ulica LeÊna

Po˝egnaliÊmy Eugeniusza Woêniakowskiego,
Przewodniczàcego Rady Gminy Niepor´t 
trzech kadencji
dokoƒczenie ze strony 1

Rzadko spotyka si´ cz∏owieka tak pe∏nego ̋ yczliwo-

Êci dla ludzi i Êwiata, jak Przewodniczàcy Eugeniusz

Woêniakowski. Dlatego tak trudno pogodziç si´ Je-

go odejÊciem. 

27 listopada, w dniu uroczystoÊci pogrzebowych,

w gminie Niepor´t obowiàzywa∏a ˝a∏oba og∏oszona

przez Wójta Gminy. Msza ˝a∏obna, w asyÊcie pocz-

tów sztandarowych gminnych jednostek Ochotniczej

Stra˝y Po˝arnej oraz szkó∏, koncelebrowana by∏a

przez czterech ksi´˝y proboszczów w koÊciele Nie-

pokalanego Pocz´cia NMP. Zmar∏ego ̋ egna∏a rodzi-

na, przyjaciele i sàsiedzi, przedstawiciele samorzà-

dów gminnych, radni i so∏tysi oraz bardzo liczna gru-

pa mieszkaƒców. Powiedziano wiele pi´knych s∏ów

o panu Eugeniuszu, o jego wyjàtkowej kulturze oso-

bistej i wielkim zaanga˝owaniu w sprawy mieszkaƒ-

ców, a podkreÊlano zw∏aszcza ogromnà mi∏oÊç, ja-

kà otacza∏ rodzin´ i dum´, którà czu∏ z osiàgni´ç dzie-

ci i wnuczek. Zmar∏y spoczà∏ na cmentarzu

parafialnym w Niepor´cie, dokàd trumna dotar∏a

na barkach jego kolegów samorzàdowców, w asy-

Êcie d∏ugiego konduktu ˝a∏obnego. � Red.
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Ambulans dla pacjentów 
Załó˝ kompostownik!

Centrum Medyczne Niepor´t Sp. z o. o

w Niepor´cie zakupi∏o ambulans typu

A1 zapewniajàcy transport sanitarny

pacjentów w ramach Podstawowej

Opieki Zdrowotnej. Samochód spe∏-

nia wszystkie cechy techniczne i ja-

koÊciowe dla tego typu pojazdów.

Koszt zakupionego przez Centrum

Medyczne Niepor´t ambulansu wy-

niós∏ 136 000 z∏. � DB

Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie
informuje, ˝e od dnia 18.11.2019 do 20.12.2019
r. w godzinach 8.00–18.00 przeprowadzana jest
wymiana wodomierzy głównych
na wodomierze z nakładkà radiowà.
Prosimy mieszkaƒców o udost´pnienie
pracownikom GZK pomieszczeƒ, w których
zlokalizowane sà wodomierze. W przypadku
Paƒstwa nieobecnoÊci w podanym terminie,
prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie
ustalenia innego dogodnego terminu wymiany
– tel. 22 774 87 89. 

HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY
Nazwa ulicy planowana data wymiany
PodleÊna 18.11.2019 r.
Lazurowa 18.11.2019 r.
MyÊliwska 19–21.11.2019 r.
Chłodna 22–26.11.2019 r.
Ogrodowa 26–28.11.2019 r.
Szafirowa 28–29.11.2019 r.
Plac WolnoÊci 02.12.2019 r.
Pionierska 03–04.12.2019 r.

Płacimy za odpady
K

westia ponoszenia op∏at

za odbiór i zagospodarowa-

nie odpadów komunalnych

dotyka solidarnie wszystkich

mieszkaƒców. Wszyscy jesteÊmy

zobowiàzani do regulowania nale˝-

noÊci w terminie, podobnie jak

gmina reguluje swojà nale˝noÊç

wobec firmy, z którà ma podpisa-

nà umow´. Niestety, nie wszyscy

mieszkaƒcy p∏acà w terminie, a pa-

mi´tajmy, ˝e gmina nie mo˝e

do systemu dop∏acaç, poniewa˝

musi on si´ SAMOFINANSO-
WAå. Gmina ma obowiàzek od-

zyskiwania zaleg∏oÊci i podejmu-

je kroki egzekucyjne. Jest to pro-

ces czasoch∏onny, ale skuteczny.

Stra˝ gminna przeprowadza kon-

trole zgodnoÊci liczby osób za-

mieszkujàcych nieruchomoÊç ze

z∏o˝onà do urz´du deklaracjà.

Pami´tajmy, ̋ e osoby, które nie

p∏acà za odbiór odpadów, pod-

wy˝szajà koszty ponoszone przez

wszystkich. 

15 listopada minà∏ termin ostat-
niej w tym roku p∏atnoÊci za od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów w kwocie: 29 z∏otych od oso-
by miesi´cznie, gdy segregujemy
i 58 z∏otych od osoby miesi´cznie,
gdy nie segregujemy odpadów. �

Do kompostownika wrzucamy:
• skoszonà traw´, 

• opad∏e owoce, 

• liÊcie drzew i chwasty, 

• obierki z warzyw i owoców, 

• skorupki jaj, 

• fusy po kawie lub herbacie, 

• resztki posi∏ków 

(z wykluczeniem mi´sa 

i t∏uszczu), 

• ostudzony popió∏ drzewny 

• rozdrobnione ga∏´zie i kor´. 

Zalety kompostowania: 
• kompost to nawóz naturalny,

który jest êród∏em cennych pier-

wiastków, substancji oraz próch-

nicy, 

• nadaje si´ do nawo˝enia wszyst-

kich gatunków i odmian roÊlin,

• posiadanie kompostownika to

ograniczenie kosztów zwiàza-

nych z wywozem odpadów, któ-

re mogà zostaç poddane biode-

gradacji. � AZ

Nowa dotacja na usuwanie
azbestu w gminie Niepor´t
Wojewódzki Fundusz Ochrony Âro-

dowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie, na podstawie umowy

nr 0915/19/OZ/DA z dnia 13 listopa-

da 2019 r., udzieli∏ po raz drugi gmi-

nie Niepor´t dotacji w kwocie

7 156,09 z∏ na realizacj´ zadania

„OZ-2 Ogólnopolski program fi-
nansowania usuwania wyrobów
zawierajàcych azbest na terenie
województwa mazowieckiego”. 

Kwota dotacji stanowi 40% kosz-

tów zwiàzanych m.in. z odbiorem,

transportem i utylizacjà wyrobów za-

wierajàcych azbest, zgromadzonych

na terenie gminy. W listopadzie 2019 r.

firma dzia∏ajàca w oparciu o umow´

zawartà z gminà Niepor´t przeprowa-

dzi∏a prace zwiàzane z odbiorem wy-

robów zawierajàcych azbest. Rozpo-

cz´te przez firm´ ÂRODOWI-

SKO I INNOWACJE Sp. z o.o.

z siedzibà przy ul. Marynarskiej 15;

02-674 Warszawa prace, pozwolà

na odebranie ponad 46 ton odpadów

z azbestem. � Z.Kotlarski

PORADNIA DIABETOLOGICZNA
DLA MIESZKA¡CÓW GMINY NIEPOR¢T 
– finansowana ze Êrodków bud˝etu Gminy Niepor´t

CENTRUM MEDYCZNE NIEPOR¢T
ul. PodleÊna 4

informacje: tel. 22 767 57 20

W a r u n k i :
Zamieszkanie na terenie Gminy Niepor´t 

i rozliczanie si´ w Urz´dzie Skarbowym w Legionowie.

W naszych gospodarstwach powstaje bardzo du˝o
odpadów biodegradowalnych. Warto zatem
rozwa˝yç zrobienie na działce przydomowego
kompostownika. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
kompost nie jest Êmietnikiem – nie mo˝emy wi´c
wrzucaç do niego absolutnie wszystkiego.

WYMIAN WODOMIERZY

Z OSTATNIEJ CHWILI...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w GRUDNIU b´dzie dost´pny na stronie
www.nieporet.pl na poczàtku grudnia.
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PRZETARG! ATRAKCYJNA NIERUCHOMOÂå W CENTRUM NIEPOR¢TU PRZEZNACZONA DO SPRZEDA˚Y
ATRAKCYJNA NIERUCHOMOÂå W CENTRUM NIEPOR¢TU PRZEZNACZONA DO SPRZEDA˚Y: 
• 600 m do przystanku komunikacji SKM i ZTM • sieç wodociàgowa, kanalizacyjna, gaz, pràd • w odległoÊci ok 1 km znajduje si´:

Jezioro Zegrzyƒskie, publiczne przedszkole i Centrum Medyczne Niepor´t • w pobli˝u obiekty handlowe i usługowe
NieruchomoÊç składa si´ z dwóch działek ewidencyjnych
o numerach 1254/7 i 1254/11 o łàcznej powierzch-
ni 0,2435 ha poło˝onych w Niepor´cie przy ul. Ró˝a-
nej. W planie zagospodarowania przestrzennego prze-
znaczona jest pod zabudow´ mieszkaniowà jednoro-
dzinnà i usługi nieucià˝liwe o symbolu w planie MN/U-1.
Przez nieruchomoÊç przebiega gazociàg wysokiego ci-
Ênienia; znaczna cz´Êç nieruchomoÊci le˝y w strefie
ochronnej od gazociàgu wysokiego ciÊnienia.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 16 grudnia 2019 r.
o godz.10.00 w budynku Urz´du Gminy Niepor´t, ad-
res: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.

Cena wywoławcza brutto: 340 000 zł 
w tym 23% VAT
WysokoÊç wadium: 34 000 zł

Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y wnieÊç
w formie pieni´˝nej – z oznaczeniem nieruchomoÊci,
której dotyczy – przelew lub wpłata – na rachunek ban-
kowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Banku Spółdziel-
czym w Legionowie o/ Niepor´t Nr 25 8013 1029 2003
0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóêniej
w dniu 11 grudnia 2019 r. wadium znajdowało si´
na rachunku bankowym Gminy Niepor´t.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tabli-
cy ogłoszeƒ w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t ad-
res: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, na stronie inter-
netowej Gminy Niepor´t oraz w http://www.bip.niepo-
ret.pl.
Szczegółowe warunki i informacje dotyczàce przetar-
gu mo˝na uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t, telefon 22 767-04-12, e-mail:
b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach pracy Urz´du.

åwiczenia ratowniczo-gaÊnicze
w ramach akcji KRYZYS-19

S
ytuacja kryzysowa zainsceni-

zowana zosta∏a w Kompleksie

Rekreacyjno-Wypoczynko-

wym Niepor´t-Pilawa i mia∏ to byç

gwa∏towny po˝ar, szybko zbli˝ajà-

cy si´ do osiedla w Bia∏obrzegach,

po∏àczony z wypadkiem drogowym

i p∏onàcym pojazdem. W akcji ra-

towniczej uczestniczyli równie˝

funkcjonariusze policji oraz Stra˝

Gminna, a Centrum Medyczne Nie-

por´t postawione zosta∏o w stan go-

towoÊci. Celem çwiczeƒ by∏o m.in.

sprawdzenie przyj´tych w „Planie

Zarzàdzania Kryzysowego Gminy

Niepor´t” rozwiàzaƒ w sytuacjach

kryzysowych i praktyczne spraw-

dzenie umiej´tnoÊci osób odpowie-

dzialnych za realizacj´ zadaƒ zarzà-

dzania kryzysowego i obrony cywil-

nej. By∏y to drugie w tym roku çwi-

czenia z Si∏ami Zbrojnymi RP, po-

przednie IZOTOP-19 odby∏y si´

w marcu. We wrzeÊniu mia∏y miej-

sce çwiczenia powiatowo-gminne

RUBIN-19.

� BW

3 gminne jednostki Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej – z Kàtów W´gierskich,
Niepor´tu i Wólki Radzymiƒskiej – wzi´ły udział w çwiczeniu
ratowniczo-gaÊniczym w ramach akcji KRYZYS-19. 
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Obchody Narodowego
Âwi´ta NiepodległoÊci
w gminie Niepor´t

101. rocznica Odzyskania przez Polsk´ NiepodległoÊci Êwi´towana
była w gminie Niepor´t uroczyÊcie i radoÊnie. 

G
minne obchody 101. roczni-

cy Odzyskania przez Polsk´

Niepodleg∏oÊci rozpocz´∏o

w piàtek z∏o˝enie kwiatów pod po-

mnikiem Legionistów Marsza∏ka

Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrze-

gach, w którym uczestniczyli przed-

stawiciele samorzàdu oraz dyrektor,

nauczyciele i uczniowie Szko∏y Pod-

stawowej w Bia∏obrzegach. Na Pla-

cu WolnoÊci w Niepor´cie od ra-

na trwa∏ piknik historyczny. Dla

uczniów gminnych szkó∏ i przed-

szkoli organizatorzy przygotowali

wiele atrakcji – nauk´ musztry,

przeja˝d˝ki wojskowymi pojazdami,

poznawanie uzbrojenia, poszukiwa-

nie skarbów z wykrywaczem meta-

li, strzelanie z ∏uku i walki z ryce-

rzem, fotobudk´. Swoje stoisko in-

formacyjne mia∏a 9 Brygada

Wsparcia Dowodzenia Dowództwa

Generalnego RSZ oraz potomek

brata marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego,

z grupy rekonstrukcyjnej I Pu∏ku Pie-

choty Pierwszej Brygady Legio-

nów Polskich. W po∏udnie, wszyscy

zebrani na placu odÊpiewali wspól-

nie hymn Polski. W godzinach po-

po∏udniowych odby∏y si´ oficjalne

uroczystoÊci z udzia∏em pos∏a Ja-

na Grabca, Kompanii Honorowej 9

Batalionu Dowodzenia, harcerzy,

pocztów sztandarowych jednostek

Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych oraz

gminnych szkó∏. Msz´ Êwi´tà za Oj-

czyzn´ w koÊciele Niepokalanego

Pocz´cia NMP, z oprawà artystycz-

nà Scholi Otwartych Serc, odprawi∏

ksiàdz kanonik W∏adys∏aw Troja-

nowski. Po mszy, na Placu Wolno-

Êci, zebrani wys∏uchali przemówie-

nia wójta Macieja Mazura oraz

Apelu Pami´ci, nast´pnie rozleg∏a

si´ salwa honorowa. Po z∏o˝eniu

kwiatów przez delegacje, uroczy-

stoÊç zakoƒczy∏a defilada Kompanii

Honorowej 9 Batalionu Dowodzenia

oraz pocztów sztandarowych. 

11 listopada Êwi´towaliÊmy

od rana w duchu sportowej rywa-

lizacji, podczas gminnego IV Bie-

gu Niepodleg∏oÊci. Dzieci startowa-

∏y na dwóch dystansach 400 i 800

metrów, a m∏odzie˝ i doroÊli mie-

li do wyboru 3,5 km, 5 i 10 km.

Wystartowa∏o blisko 500 uczestni-

ków. Najszybszymi mieszkaƒcami

gminy Niepor´t w biegu na 10 km

byli: Marta Bazaƒska Janas i Ko-

Êcielski Mariusz. Na ka˝dego

na mecie czeka∏ medal okoliczno-

Êciowy oraz goràcy i s∏odki pocz´-

stunek. Puchary wr´czali zwyci´z-

com wójt Maciej Mazur, zast´pca

wójta Alicja Soko∏owska, ksiàdz

proboszcz Tomasz Osiadacz. Wie-

czorem Gminny oÊrodek Kultury

zaprosi∏ na spektakl „Upalny dzieƒ”

w wykonaniu zespo∏u teatralnego

Studio z Pruszkowa.

Za pomoc w organizacji pikniku

historycznego organizatorzy dzi´-

kujà: 9 Brygadzie Wsparcia Dowo-

dzenia DGRSZ i sponsorom – Gaz

System SA oraz firmie Bracia

– Specjalistyczne Us∏ugi Komunal-

ne z Rembelszczyzny. Organiza-

cj´ IV Biegu Niepodleg∏oÊci wspar-

li: wolontariusze ze szkó∏ w Izabe-

linie i Stanis∏awowie Pierwszym

pod opiekà nauczycieli oraz firmy:

Lantmannen Unibake, Cukiernia

Na Przysz∏oÊç 112 w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, Arkadiusz Pietru-

cha Catering Stanis∏awów Pierw-

szy, Rancho Bena, Sala Bankieto-

wa Grand. Szczególne

podzi´kowania kierujemy do stra-

˝aków z OSP, Stra˝y Gminnej

i Policji za zabezpieczenie trasy

i zapewnienie bezpieczeƒstwa

uczestnikom Biegu. � BW



Ogromna iloÊç przyborów szkol-

nych, kredek, farbek, zeszytów,

piórników, plecaków szkolnych,

d∏ugopisów, o∏ówków przesz∏a na-

sze oczekiwania. Wolontariusze

przekazali przybory szkolne dla

swoich kolegów z najubo˝szych ro-

dzin z Tanzanii i Papui Nowej Gwi-

nei w Afryce.

Mamy nadziej´, ̋ e dla tych dzie-

ci kolorowy plecak, piórnik i inne

przybory szkolne b´dà êród∏em

wielkiej radoÊci i pozwolà spe∏niç

ich marzenia.

Dzi´kujemy wszystkim Uczniom,

Rodzicom i Nauczycielom za zaan-

ga˝owanie i ogromne Serce.

� Opiek. Szkolnego Ko∏a Wolontariatu

B. Skrzypkiewicz
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Âwi´to kodowania w Izabelinie
W paêdzierniku Szkoł´
Podstawowà w Izabelinie
odwiedzili przedstawiciele
zaprzyjaênionej Szkoły
Podstawowej im. Ksi´cia
Mazowieckiego
Siemowita IV w Gostyninie.
Celem wizyty było promowanie
kodowania poprzez
prezentowanie innowatorskich
metod programowania.

Dzi´ki zadaniom realizowanym

poprzez ruch i zabaw´, najm∏odsi

uczniowie klas 0-III doÊwiadczy-

li, ̋ e nauka matematyki i informa-

tyki mo˝e zamieniç si´ w przygo-

d´. Podczas zaj´ç w klasach star-

szych uczniowie pog∏´biali

uniwersalne umiej´tnoÊci, takie

jak logiczne myÊlenie czy zadanio-

we podejÊcie do stawianych pro-

blemów. Nie zabrak∏o te˝ innych

atrakcji. Szkolni chemicy, ucznio-

wie klas VIII, przenieÊli wszystkich

w Êwiat fascynujàcej nauki i prze-

prowadzili doÊwiadczenia che-

miczne. Uczniowie uczestniczyli

równie˝ w zaj´ciach integracyj-

nych, przeprowadzonych przez za-

przyjaênionych ze szko∏à harcerzy,

pokazali goÊciom urokliwe zakàt-

ki gminy Niepor´t, a tak˝e wspól-

nie sp´dzili noc w szkole. 

� SP Izabelin

LEGO Robotyka w gminnym
przedszkolu w Wólce Radzymiƒskiej

W Szkole Podstawowej
w Izabelinie przez cały
paêdziernik 2019 roku Szkolne
Koło Wolontariatu zbierało
przybory szkolne w ramach Akcji
„Tornister Misyjny”,
organizowanej przez Dzieło
Pomocy „Ad Gentes” we
współpracy z parafialnym
Caritas.

W nowym roku szkolnym dzieci

z Przedszkola uczestniczà w zaj´-

ciach robotyki. W czasie zaj´ç bu-

dujà i programujà proste modele,

z wykorzystaniem klocków LEGO

Education oraz notebooka z opro-

gramowaniem. Pod okiem instruk-

tora uczà si´ konstruowaç i progra-

mowaç modele, majàc przy tym

mnóstwo radoÊci. LEGO Roboty-

ka to Êwietna zabawa, gwarantujà-

ca mas´ frajdy. 

� Przedszkole 

w Wólce Radzymiƒskiej

PRACA
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wólce Radzymiƒskiej
z a t r u d n i

na zast´pstwo

NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Kontakt: email dyrektor@zspwr.nieporet.pl,  Tel. 22 774 87 69

G M I N N Y  O Â R O D E K  K U L T U R Y
z a p r a s z a  w G R U D N I U

FILIA GOK W NIEPOR¢CIE

• 30.11 godz. 10:00 – 14:00
Warsztaty integracyjne
z elementami psychoedukacji
i treningiem funkcji poznawczych
dla Seniorów.
Wst´p wolny, obowiàzujà zapisy

•••••••••••••••••••
• 1.12 godz. 18:00 

Spektakl „Wi´zi rodzinne”, 
autor Dan Gordon, 
re˝. Bogusława Oksza-Klossi. 
Wst´p wolny

•••••••••••••••••••
• 7.12 godz. 12:30 

Spektakl dla dzieci „Kol´dnicy”
i spotkanie ze Âwi´tym Mikołajem, 
Wst´p wolny, obowiàzujà zapisy.

•••••••••••••••••••
• 15.12 godz. 18:00 

Premiera spektaklu
„Psychoterapia”, 
autor Jacek Chmielnik, 
re˝. Bogusława Oksza-Klossi. 
Wst´p wolny

•••••••••••••••••••
• 20.12 godz. 17:00 

Warsztaty – Âwiàteczne stroiki.
Koszt 35 zł/os.

•••••••••••••••••••
• 29.12 „Zimowe historie Êwiatłem

malowane”
– pokaz teatru Êwiatła

FILIA GOK W WÓLCE 
RADZYMI¡SKIEJ

• 5.12, godz. 17:00 
Uroczyste odpalenie choinki
i Mikołajki dla dzieci.
Bezpłatnie.

•••••••••••••••••••
• 6.12, godz. 18:40 

Warsztaty 
„Âwiàteczny lampion”, 
koszt 30 zł/os.

FILIA GOK W KÑTACH
W¢GIERSKICH

• 6.12 godz. 19:00 
Warsztaty Mikołajkowe, 
koszt 50 zł/os., 
zapisy do 29.11 tel. 692 071 097

•••••••••••••••••••
• 20.12 godz. 19:00 

Âwiàteczne warsztaty 
(drewniane choinki), 
koszt 15 zł/os., 
zapisy do 13.12 
tel. 692 071 097

FILIA GOK 
W ZEGRZU PO¸UDNIOWYM

• 14.12 godz. 11:00
Warsztaty Êwiàteczne,
koszt – 30 zł/os.

Tornister misyjny

Wielki sukces Strefy Podmiejskiej!

Zespó∏ otrzyma∏ g∏ównà nagrod´ i bardzo wysokie no-

ty jury na Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych

P’OKOT w Mi´dzyrzeczu. 

Spektakl „Na pe∏nym morzu” w re˝yserii Bogus∏a-

wy Oksza-Klossi zagrali: Kamil Krzy˝anowski, Michal

Ko∏nierzak, Jakub Powala, Aleksander ˚ulewski. 

JesteÊmy bardzo dumni z Waszego sukcesu.

� GOK
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25 paêdziernika w Szkole Podstawowej w Sta-
nis∏awowie Pierwszym odby∏y si´ Mistrzostwa
Powiatu Legionowskiego w badmintonie
dziewczàt i ch∏opców w kategorii „Dzieci”
i „M∏odzie˝” w ramach Mazowieckich Igrzysk
M∏odzie˝y Szkolnej.

Wszystkie cztery dru˝yny z Gminy Niepor´t

awansowa∏y do Pó∏fina∏u Mistrzostw Mazowsza,

które odb´dà si´ 27 listopada 2019 r w Zalesiu

Górnym w Powiecie Piaseczyƒskim.

S´dzià g∏ównym zawodów by∏a Anna Wener-

ska, a puchary i dyplomy w imieniu starosty wr´-

czy∏ przewodniczàcy Powiatowego Szkolnego

Zwiàzku Sportowego Roman Madej.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom i ˝yczy-

my dalszych sukcesów.

� SP Stanis∏awów Pierwszy

W
przeprowadzonych 16 paêdzier-

nika eliminacyjnych zawodach

pi∏ki koszykowej, dziewczynki

z Izabelina okaza∏y si´ najlepszymi zawod-

niczkami w Gminie Niepor´t. Sukces od-

nieÊli równie˝ ch∏opcy – zaj´li II miejsce.

Dziewcz´ta reprezentowa∏y gmin´ w roz-

grywkach powiatu, które odby∏y si´ 6 li-

stopada w Bia∏obrzegach. 

Do walki stan´∏o szeÊç dru˝yn, majà-

cych ju˝ w swym dorobku sukcesy spor-

towe. Mecze rozgrywano w dwóch gru-

pach systemem „ka˝dy z ka˝dym”. 

Dziewcz´ta zdoby∏y srebrny medal

w tych rozgrywkach. To znaczàcy suk-

ces, potwierdzajàcy wysoki poziom umie-

j´tnoÊci koszykarek.

Szko∏´ reprezentowa∏y: Justyna Zarem-

ba, Wiktoria Walter, Maja Pawluk, Ola

Grzybowska, Tosia Zimnoch, Hania Ko-

rzeniewska, Dominika Sobieraƒska, Na-

talia Kamieniecka, Iga Banaszek, Nadia

Banaszek.

Gratulujemy i ˝yczymy reprezentacji

dalszych sukcesów.

� SP Izabelin

Istniejàcy od lipca 2019 roku Klub Sportowy Ma-

dziar Niepor´t zosta∏ liderem B-klasy po rundzie

jesiennej. Treningi zespo∏u odbywajà si´ na no-

wym boisku w Kàtach W´gierskich. Serdecznie

gratulujemy zawodnikom, trenerom, zarzàdowi

klubu i ˝yczymy kolejnych sukcesów!          �

fo
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Klub Sportowy Madziar Niepor´t 
liderem B-klasy

Koszykarskie sukcesy

Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie

Jakub Gradek
na fali... medalowej!

Reprezentacja piłki koszykowej dziewczàt Szkoły
Podstawowej w Izabelinie zdobyła srebrny medal
w rozgrywkach powiatu!

WYNIKI MISTRZOSTW
I miejsce w kategorii „Dzieci” dziewczàt

SP Stanisławów Pierwszy
I miejsce w kategorii „Dzieci” chłopców

SP Stanisławów Pierwszy
I miejsce w kategorii „Młodzie˝” dziewczàt

SP Niepor´t
I miejsce w kategorii „Młodzie˝” chłopców

SP Białobrzegi

Jakub Gradek, 10-letnia
pływacka torpeda UKS
Fala, nie odpuszcza
i poprawia kolejne
rekordy.

Na ostatnich zawodach w M∏a-

wie 9 listopada Jakub zdoby∏ 3 z∏o-

te medale! Wyniki, które uzyska∏,

da∏y mu tytu∏ najlepszego zawodni-

ka mitingu oraz zakwalifikowa∏y go

na pierwsze miejsce w rankingu

ogólnopolskim na dystansie 50 m

stylem klasycznym w jego roczni-

ku. 

Na zawodach 26 paêdziernika

w Warszawie Jakub zdoby∏ 2 me-

dale, srebro i bràz, ale wynik z dy-

stansu 100 m stylem klasycznym

pozwoli∏ mu uplasowaç si´ wysoko

na drugim miejscu w rankingu

ogólnopolskim rocznika 2009.

Musimy wspomnieç równie˝

o najm∏odszej rosnàcej gwieêdzie

polskiego p∏ywania. Po pi´tach

w zdobywaniu sportowych trofeów drepcze mu

m∏odsza o 2 lata Ewa Leciejewska, która na tych

samych zawodach w Warszawie zdoby∏a z∏oto

na 50 m stylem dowolnym oraz srebro na 50 m

stylem grzbietowym. 

� Trener Bartosz Krawczak

n i e  p r z e g a p

Zawody Pływackie o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t
niedziela 8 grudnia 2019
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W
sierpniu br. Biuro Poszuki-

waƒ i Identyfikacji Instytu-

tu Pami´ci Narodowej,

na wniosek Niepor´ckiego Stowa-

rzyszenia Historycznego przeprowa-

dzi∏o badania w mogile nieznanego

˝o∏nierza z 1947 r. Pochówek znaj-

duje si´ w so∏ectwie Stanis∏awów

Pierwszy, w rejonie Czarnej Strugi,

na brzegu lasu przy ul. Stru˝aƒskiej

i jest cz´Êcià Patriotycznego Szlaku

Polski Walczàcej Powiatu Legio-

nowskiego (szlak czarny). Aby tra-

fiç w to miejsce nale˝y jadàc w stro-

n´ Marek, skr´ciç w lewo w drog´

kolejnà za strza∏kà z napisem „Uro-

czysko”. 

Historia...
Badaniem historii pochówku ze

Stanis∏awowa Pierwszego zaj´li-

Êmy si´ jeszcze w 2016 r. Szczegól-

nie cenna okaza∏a si´ tu relacja Sta-

nis∏awa Szczura, mieszkaƒca Sta-

nis∏awowa Pierwszego, któremu

informacje na ten temat przekaza∏

jego brat, jadàcy tego sierpniowe-

go poranka w 1947 r. wozem kon-

nym na warszawskie Bródno aby

sprzedaç drewno. Tak relacjonowa∏

to mój rozmówca: „Jak oni jecha-

li z tym drewnem, to ˝o∏nierze co

przyjechali gazikiem zastawili dro-

g´, aby nie przepuÊciç dalej ruchu

i kazali im zawróciç. Jak oni si´

wracali, nie mogli zawróciç dobrze

i z∏amali tam w wozie dyszel i mu-

sieli na miejscu zostaç”. W dalszej

cz´Êci relacji, Pan Stanis∏aw poin-

formowa∏ jeszcze o drugim samo-

chodzie, który zablokowa∏ ruch

z przeciwnej strony. Wed∏ug jego

relacji, Êwiadkowie z wozu konne-

go, który utknà∏ na Êrodku dzisiej-

szej ulicy Stu˝aƒskiej, s∏yszeli trzy

pojedyncze strza∏y, a nast´pnie se-

ri´ z karabinu. Po zakoƒczeniu zaj-

Êcia, samochody wojskowe odje-

cha∏y w stron´ Strugi. W kilka go-

dzin póêniej, jego brat wraz ze

swoim kolegà udali si´ na miejsce

i zauwa˝yli Êwie˝o zasypany

„na równo” dó∏: „Jak odkopali ka-

wa∏ek, to zobaczyli, ̋ e na lewej czy

na prawej stronie, na mundurze,

na wysokoÊci barku by∏y Êlady

po gwiazdkach”. Znaleziono po-

nadto ∏uski, szary koc i czapk´ ro-

gatywk´. Mieszkaƒcy ob∏o˝yli

miejsce kamieniami, postawili

krzy˝. Tak mogi∏a pozosta∏a do na-

szych czasów. 

Badania… 
Zebranà dokumentacj´ i wniosek

o przeprowadzenie badaƒ z∏o˝yli-

Êmy w Instytucie Pami´ci Narodo-

wej. Po uzgodnieniu wszystkich

szczegó∏ów prace, w których mie-

li zaszczyt czynnie uczestniczyç

przedstawiciele stowarzyszenia, zo-

sta∏y przeprowadzone 13 sierpnia

br. Na miejscu obecni byli pracow-

nicy Biura Poszukiwaƒ IPN, arche-

olodzy, antropolog oraz prokurator.

W czasie badaƒ natrafiliÊmy

na szczàtki nie jednej, lecz dwóch

osób. Z u∏o˝enia koÊci wynika∏o, ̋ e

cia∏a zosta∏y wrzucone jedno

na drugie. W dalszym toku dzia∏aƒ

natrafiliÊmy na mundurowe guziki

z or∏ami w koronie oraz ∏uski

od amunicji pochodzàcej z pistole-

tu PPSz lub TT (kaliber 7,62) i je-

den pocisk. Szczàtki ludzkie oraz

odnalezione przedmioty zosta∏y

zabrane do dalszej analizy. Pobra-

ny materia∏ genetyczny zostanie po-

równany z bazà DNA jakà dyspo-

nuje IPN i byç mo˝e uda si´ przy-

wróciç to˝samoÊç odnalezionym

osobom. Miejsce pochówku zosta-

∏o wyremontowane i stanowi mo-

gi∏´ symbolicznà. 

JeÊli posiadajà Paƒstwo informa-

cje na temat opisanej mogi∏y, pro-

simy o kontakt do stowarzyszenia

na nr tel. 515 405 238. 

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

Listopad to czas zadumy nad przemijaniem i pami´ci o zmarłych. Odwiedzamy
groby swoich bliskich na cmentarzach, ale musimy równie˝ pami´taç o tych,
którzy zgin´li za to, abyÊmy mogli spokojnie ˝yç w wolnej Polsce. WÊród
cmentarnych i leÊnych mogił jedna owiana była szczególnà tajemnicà, która jest
teraz powoli odkrywana. 

Mogiła nieznanego
˝ołnierza z 1947 r.
Odkrywana tajemnica...

Uczniowie Szko∏y Podstawowej

w Bia∏obrzegach odwiedzili cmen-

tarz jeƒców radzieckich i polskich

w Bia∏obrzegach. WyjÊcie odby∏o

si´ w ramach akcji „Szko∏a Pami´-

ta” pod patronatem MEN. Celem

akcji jest pami´ç o zmar∏ych – nie

tylko naszych najbli˝szych, lecz tak-

˝e zwiàzanych z historià naszej oko-

licy. Podczas wyjÊcia uczniowie za-

palili znicze na grobach poleg∏ych.

� M. Borowa SP Bia∏obrzegi

Szkoła Pami´ta 


