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Absolutorium dla Wójta Gminy
Podczas sesji w dniu 25 czerwca radni udzielili wójtowi absolutorium,
pozytywnie oceniajàc wykonanie bud˝etu za 2019 rok.
Zgodnie z wprowadzonà w 2018
roku nowelizacjà ustawy o samorzàdzie gminnym, procedur´ udzielenia absolutorium rozpocz´∏o
przedstawienie przez wójta Raportu o stanie gminy za 2019 rok.
Dokument ten obejmuje podsumowanie
dzia∏alnoÊci
wójta,
a w szczególnoÊci realizacji polityki gospodarczej, spo∏ecznej, oÊwiatowej, kulturalnej i sportowej gminy (treÊç raportu zamieszczona jest
na stronie www.nieporet.pl). Radni wys∏uchali obszernych informacji, sk∏adajàcych si´ na obraz sta-

nu gminy. Zgodnie z procedurà,
przedstawienie Raportu zakoƒczy∏a debata na jego temat, w której
ka˝dy radny móg∏ przedstawiç
swoje stanowisko. Po debacie odby∏o si´ g∏osowanie za udzieleniem
wójtowi votum zaufania – spoÊród 12 g∏osujàcych – 11 radnych
by∏o za, 1 wstrzyma∏ si´ od g∏osu.
Nast´pnie rozpatrzone zosta∏o sprawozdanie finansowe gminy za 2019
rok wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania bud˝etu i informacjà o stanie mienia gminy oraz
przedstawiona zosta∏a pozytywna

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym przez
Wójta sprawozdaniu finansowym.
Po dyskusji radni przyj´li uchwa∏´ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze
Sprawozdaniem z wykonania bud˝etu Gminy Niepor´t za rok 2019
stosunkiem g∏osów – 12 za.
Uchwa∏a w sprawie udzielenia
wójtowi absolutorium z tytu∏u wykonania bud˝etu za 2019 rok przyj´ta zosta∏a 10 g∏osami za, 1 przeciw i 1 wstrzymujàcym si´.
 B.Wilk

Êp. Eugeniusz Woêniakowski – Zasłu˝ony dla Gminy Niepor´t
Podczas sesji Rady Gminy Niepor´t w dniu 28 maja 2020 r. radni nadali poÊmiertnie Panu Eugeniuszowi
Woêniakowskiemu, Przewodniczàcemu Rady Gminy Niepor´t trzech kadencji w latach 2006-2018,
honorowy tytuł „Zasłu˝ony dla Gminy Niepor´t”.

Âwi´tej pami´ci Eugeniusz Woêniakowski ca∏e ˝ycie zwiàzany by∏
z gminà Niepor´t i Wólkà Radzymiƒskà, gdzie si´ urodzi∏ i mieszka∏ wraz z Rodzinà. W latach
osiemdziesiàtych pe∏ni∏ funkcj´
przewodniczàcego Rady So∏eckiej
w Wólce Radzymiƒskiej, by∏ tak˝e
∏awnikiem sàdowym. Potrzeba dzia-

∏ania na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci sk∏oni∏a Go do wzi´cia udzia∏u
w wyborach samorzàdowych
w 2006 roku. Zdoby∏ wówczas
swój pierwszy mandat radnego
i od razu wybrany zosta∏ Przewodniczàcym Rady Gminy. Sukces ten
powtórzy∏ w kolejnych dwóch kadencjach.
Pan Eugeniusz Woêniakowski
przez dwanaÊcie lat wp∏ywa∏ na rozwój gminy, kierujàc si´ zawsze ideà
samorzàdnoÊci. Czas, kiedy przewodniczy∏ Radzie Gminy Niepor´t
to okres rozkwitu gminy, podczas
którego uchwalono m.in. „Studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor´t”, przyj´to kierunki
zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t–Pilawa i utworzono

Centrum Rekreacji Niepor´t, powo∏ano pierwszà w historii Gminy
Niepor´t gminnà spó∏k´ z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià – Centrum Medyczne Niepor´t, wybudowano basen i liczne Êcie˝ki rowerowe
oraz
zdecydowano
o powstaniu pierwszego liceum
na terenie naszej gminy. By∏ cz∏onkiem Komisji OÊwiaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Rady Gminy
Niepor´t przez wszystkie trzy kadencje. Pami´tamy Go jako cz∏owieka wielkiej kultury osobistej,
˝yczliwego, z szacunkiem odnoszàcego si´ do innych i zawsze sk∏onnego do niesienia pomocy. Eugeniusz Woêniakowski zmar∏ 24 listopada 2019 roku. Przyznany tytu∏
„Zas∏u˝ony dla Gminy Niepor´t”
jest wyrazem uznania dla zas∏ug Pana Przewodniczàcego oraz podzi´-

kowaniem za wszystkie dzia∏ania
realizowane na rzecz gminy Niepor´t i jej mieszkaƒców. Akt nadania
odebra∏y podczas sesji – ˝ona Êp.

Eugeniusza Woêniakowskiego
– Wanda Woêniakowska oraz córka – Lidia Wize.
 B.Wilk
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Sieç dróg rowerowych w Gminie Niepor´t

Gmina rozbudowuje sieç dróg rowerowych
co obrazuje za∏àcznik graficzny – mapa.
W 2018 roku wybudowano sieç dróg rowerowych o ∏àcznej d∏ugoÊci 8,8 km (mapa- kolor zielony),w tym:
• o d∏ugoÊci 4,5 km z Bia∏obrzegów do Beniaminowa
• o d∏ugoÊci 2,2 km w Józefowie do granicy
z Jab∏onnà
• dodatkowo, w 2018 roku Powiat Legionowski wybudowa∏ drog´ rowerowà wzd∏u˝ ulicy Wczasowej – od ulicy Kàpielowej do Spacerowej w Bia∏obrzegach o d∏ugoÊci 2,1 km.
Po zakoƒczeniu budowy dróg rowerowych
w Józefowie oraz z Bia∏obrzegów do Benia-

minowa, Gmina przystàpi∏a do kolejnych inwestycji – przed∏u˝y∏a drog´ rowerowà
od Józefowa do Kàtów W´gierskich, rozpocz´∏a budow´ drogi rowerowej wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego oraz budow´ drogi rowerowej wzd∏u˝ ul. Spacerowej.
W 2019 roku zakoƒczono Êcie˝k´ rowerowà wzd∏u˝ ul. Stru˝aƒskiej o d∏. 950 mb.
W ramach projektu wybudowano ∏àcznie 7,65 km Êcie˝ek rowerowych w tym, poza wy˝ej wymienionà, Êcie˝k´ rowerowà
z Bia∏obrzegów do Beniaminowa d∏ugoÊci 4,5 km, o nawierzchni asfaltowej oraz ciàg
pieszo-rowerowy wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej
w Józefowie o d∏ugoÊci 2,2 km. WartoÊç pro-

jektu to ok. 6 620 tys. z∏. Dofinasowanie
unijne ok 5 300 tys. z∏.
W 2019 roku rozpocz´to budow´ drogi rowerowej wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego – na odcinku 8 km od PKP w Niepor´cie do granic
Warszawy. WartoÊç projektu to prawie 10 mln
z∏. Dofinansowanie unijne stanowi 8 mln z∏.
W 2019 roku wykonano I etap inwestycji
o d∏ugoÊci 4.4 km. W 2020 roku podpisano
umowy na realizacj´ II i III etapu drogi rowerowej o d∏ugoÊci 3,6 km oraz wprowadzono Wykonawców na budow´. (mapa – kolor
czerwony)
Termin realizacji II i III etapu drogi rowerowej to grudzieƒ 2020 rok.
Gmina podj´∏a równie˝ starania o rozszerzenie tego projektu o budow´ dodatkowej
drogi rowerowej oraz chodnika wzd∏u˝ drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od ul. KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich do wysokoÊci Kana∏u ˚eraƒskiego w Rembelszczyênie.
Odcinek ma d∏ugoÊç ok. 2 km. (mapa – kolor fioletowy)
Zadanie stanowi przed∏u˝enie obecnie realizowanej drogi rowerowej wzd∏u˝ Kana∏u
˚eraƒskiego. Dzi´ki budowie Êcie˝ki rowerowej zapewnione b´dzie bezpoÊrednie po∏àczenie do wybudowanej drogi rowerowej
wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej, a przez to po∏àczenie pomi´dzy gminami powiatu: wo∏omiƒskiego, legionowskiego i nowodworskiego oraz Warszawà.
Gmina kontynuuje budow´ Êcie˝ek rowerowych w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Gminy. W 2019 r. wybudowano Êcie˝k´ rowerowà o d∏ugoÊci 975 mb wzd∏u˝ ul. Spacerowej w Bia∏obrzegach. Stanowi ona
przed∏u˝enie wybudowanej w 2018 roku
Êcie˝ki rowerowej o d∏ugoÊci 2,1 km w Bia∏obrzegach wzd∏u˝ ul. Wczasowej przez Powiat Legionowski. W 2020 roku wybudowano Êcie˝k´ rowerowà wzd∏u˝ ul. Spacerowej
i G∏ównej w Ryni na odcinku 615 mb. (mapa – kolor czerwony)
Podsumowujàc: w latach 2018–2019 na terenie gminy wybudowano 14,2 km dróg rowerowych, w 2020 roku planowane jest wybudowanie 4,215 km dróg rowerowych,

Rowerzysto, zwolnij!
Trasa „100-lecia NiepodległoÊci” na odcinku od stacji PKP do kładki w Niepor´cie jest wspólna dla pieszych
i rowerzystów. W sytuacji jazdy po drodze pieszo-rowerowej, rowerzysta ma obowiàzek ust´powaç miejsca
pieszym i ograniczaç pr´dkoÊç.
O zachowaniu szczególnej ostro˝noÊci b´dà rowerzystom przypominaç napisy, które wkrótce pojawià si´ na Êcie˝ce. Jest to tym
bardziej uzasadnione, ˝e przy za-

toce na wysokoÊci GOK sà dwa
zakr´ty, ograniczajàce widocznoÊç. Jadàcy tu zbyt szybko rowerzysta mo˝e spowodowaç kolizj´
z innym u˝ytkownikiem drogi.

Stàd nasz apel – Rowerzysto,
zwolnij! Pieszy ma pierwszeƒstwo.
 BW

Po zło˝eniu wniosków o dofinansowanie,
gmina Niepor´t otrzymała Êrodki finansowe
od Samorzàdu Województwa Mazowieckiego:
• 100 000 z∏ z Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia
infrastruktury Sportowej,
na modernizacj´ boiska
w Niepor´cie: wymian´
nawierzchni boiska i monta˝
nowych bramek

• 40 000 z∏ z Mazowieckiego
• 58 000 z∏ z Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Instrumentu Aktywizacji
Sołectw, na zagospodarowanie
Powietrza, na wykonanie
stref relaksu i placów zabaw
inwentaryzacji êródeł ciepła
w sołectwach: Wólka
Radzymiƒska, Stanisławów
Pierwszy, Rynia, Izabelin (po 10
tys. zł dla ka˝dego sołectwa).

a w 2021 roku planowane jest wybudowanej
drogi rowerowej wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej
w Kàtach W´gierskich i Rembelszczyênie
o d∏ugoÊci ok. 2 km.
¸àcznie w ciàgu 4 lat wybudowanych zostanie na ternie Gminy Niepor´t ponad 20 km
dróg rowerowych w du˝ej cz´Êci wraz infrastrukturà towarzyszàcà tj. chodnikami, oÊwietleniem i ma∏à architekturà (∏awki, kosze
na Êmieci, stacje naprawcze) za ∏àcznà kwot´ ponad 20 mln z∏.
Ponadto, na zlecenie MZDW w Warszawie wykonywana jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631
(ul. Zegrzyƒska i ul. Pogonowskiego), która
obejmuje wykonanie Êcie˝ki rowerowej
od ronda w Zegrzu Po∏udniowym do granicy z gminà Radzymin na odcinku ok. 8,5km.
(mapa – kolor pomaraƒczowy).
Na terenie gminy Niepor´t wytyczone sà
tak˝e atrakcyjne turystyczne trasy rowerowe o ∏àcznej d∏ugoÊci przesz∏o 90 kilometrów. Jadàc szlakami mo˝emy zobaczyç
ciekawe obiekty, zwiàzane z historià miejsc,
m.in. zabytkowy koÊció∏ w Niepor´cie, pomnik Legionistów Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach, carskie Forty w Beniaminowie. W 2020 roku gmina wykona∏a
przeglàd szlaków rowerowych.
• Trasa liwecka – przebiegajàca przez Ryni´, Bia∏obrzegi i Niepor´t, stanowi kameralny szlak ÊciÊle zwiàzany z wypoczynkiem nad wodà – niebieski
• Szlak niepor´cki – Niepor´t, plac WolnoÊci – Bia∏obrzegi – Rynia – Siwek – Beniaminów – Dàbkowizna – Wólka Radzymiƒska – Izabelin – Zamostki Wo∏czyƒskie – Lasy Dwernickie – wa∏ wzd∏u˝ Czarnej – ul.
Graniczna, Klonowa, Przysz∏oÊç – os. D´bina – Lasy Niepor´ckie – Niepor´t – ˝ó∏ty
• Szlak pó∏nocny – Józefów, Kàty W´gierskie, Rembelszczyzna, Micha∏ów-Grabina,
Stanis∏awów Pierwszy, Izabelin, Wólka Radzymiƒska, Niepor´t – Stanis∏awów Drugi
• Szlak czerwony – wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego.
 P.Brysiacz
Dzia∏ Zamówieƒ i Funduszy Zewn´trznych

Zaopatrzenie w wod´
– porozumienie
mi´dzygminne
Gmina Niepor´t oraz Gmina
Radzymin zawar∏y porozumienie mi´dzygminne w sprawie
zaopatrzenia w wod´ nieruchomoÊci po∏o˝onych na terenie
gminy Niepor´t w obszarze ulic
Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie. Zgodnie z treÊcià
porozumienia Gmina Niepor´t b´dzie mog∏a przystàpiç do sporzàdzenia projektu oraz realizacji budowy sieci w tym obszarze,
a po zakoƒczonych pracach zaopatrywaç mieszkaƒców w wod´
na podstawie odr´bnie zawartej
umowy w sprawie sprzeda˝y hurtowej wody z wodociàgu nale˝àcego do Gminy Radzymin.
W przypadku nieruchomoÊci zlo-

kalizowanych wzd∏u˝ ul. Poligonowej ich w∏aÊciciele bezpoÊrednio b´dà wyst´powaç do Przedsi´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji
sp. z o. o. z siedzibà w Radzyminie
o wydanie warunków technicznych
przy∏àczenia nieruchomoÊci do sieci.
 M.Turska
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INWENATRYZACJA
èRÓDE¸ CIEP¸A
informujemy, ˝e od 29 czerwca do 28 sierpnia na terenie Gminy
Niepor´t realizowana b´dzie inwentaryzacja indywidualnych
êródeł ciepła we wszystkich budynkach (mieszkalnych,
usługowych, produkcyjnych, u˝ytecznoÊci publicznej i innych).

LICZYMY PIECE – LICZYMY TE˚ NA CIEBIE!
Inwentaryzacja jest prowadzona poprzez ankietyzacj´ w terenie
oraz on-line.
Ka˝dy właÊciciel lub najemca budynku proszony jest
o wypełnienie ankiety na temat stosowanych êródeł ciepła
na terenie nieruchomoÊci. Mo˝na:
• wypełniç ankiet´ elektronicznie na stronach:
www.niepor´t.pl lub www.greenlynx.pl/nieporet/
• wydrukowaç i wypełniç ankiet´ pobranà ze strony:
www.niepor´t.pl lub www.greenlynx.pl/nieporet/,
a nast´pnie przekazaç jà (osobiÊcie, pocztà lub pocztà
elektronicznà – skan/zdj´cie) do Urz´du Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, urzad@nieporet.pl
• wypełniç ankiet´ podczas wizyty upowa˝nionego przez Wójta
Gminy Niepor´t ankietera z Firmy GreenLynx. Planowany termin
ankietyzacji od 29.06.2020 r. do 28.08.2020 r.
Inwentaryzacja êródeł ogrzewania ma na celu zaplanowanie
i wdro˝enie działaƒ naprawczych, polegajàcych m.in. na likwidacji
kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”. Dane pozyskane
z ankiet posłu˝à do stworzenia „Bazy êródeł niskiej emisji”.
Obowiàzek stworzenia i prowadzenia ww. Bazy został nało˝ony
na gminy zapisami Programu Ochrony Powietrza dla
Województwa Mazowieckiego przyj´tego uchwałà nr 98/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20 czerwca 2017 r.
WYPEŁNIENIE ANKIETY JEST OBOWIÑZKOWE.
W lokalach lub budynkach, dla których u˝ytkownicy nie
wypełnià ankiety, uznaje si´ ˝e ogrzewanie nast´puje
z wykorzystaniem êródeł pozaklasowych, tzw. ,,kopciuchów”!

PRZYPOMINAMY
• Przypominamy, ˝e 15 czerwca upłynàł termin płatnoÊci
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bie˝àcy miesiàc.
• Przypominamy mieszkaƒcom bioràcym udział w projekcie „Budowa
systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”
o koniecznoÊci dostarczania do Urz´du Gminy podpisanych
umów przekazania indywidualnych zestawów kolektorów
słonecznych wraz z protokołem przekazania.

Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej informuje
• okres Êwiadczeniowy 2020/2021 od lipca 2020 r. (w wersji elektronicznej)
dotyczy Êwiadczeƒ rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dobry
start 300+ (w wersji papierowej od sierpnia 2020 r.)
• Êwiadczenie wychowawcze (500+) na okres Êwiadczeniowy 2019/2021 r.
obowiàzuje do 31 maja 2021 r, dlatego te˝ wniosków na kontynuacj´
Êwiadczenia nie składamy w 2020 r!
zasada ta nie dotyczy nowo składanych wniosków (nowo narodzone dzieci,
zmiana miejsca zamieszkania)!!!

EKOLOGIA 3

Odpady budowlane do PSZOK
– 3 m3 na rok od nieruchomoÊci
Przypominamy, ˝e od czerwca
zmianie uleg∏y zasady oddawanie
odpadów budowanych do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Budowlanych. Odpady budowlane
i rozbiórkowe, które powsta∏y
w gospodarstwie domowym
w zwiàzku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagajàcych pozwolenia na budow´
np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie Êcian, sufitów, tapetowanie itp. – przyjmowane sà
w iloÊci 3 m3 (tj. 3 000 litrów)
przypadajàcej ∏àcznie na jednà nieruchomoÊç, w ka˝dym roku kalendarzowym.
Prawo to przys∏uguje jedynie w∏aÊcicielom nieruchomoÊci zlokalizowanych na terenie gminy Nie-

por´t oraz tym, którzy majà z∏o˝onà deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Co nale˝y zrobiç, aby oddaç
odpady budowlane do PSZOK?
W∏aÊciciel nieruchomoÊci sk∏ada
w siedzibie urz´du gminy – wniosek o przyj´cie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w gminie Niepor´t
wraz z podpisanà klauzulà informacyjnà o przetwarzania danych osobowych.
Po rozpatrzeniu wniosku przez
pracownika urz´du w∏aÊciciel nieruchomoÊci otrzymuje potwierdzenie prawa do oddania odpadów

budowlanych i rozbiórkowych
w PSZOK, a nast´pnie mo˝e je dostarczyç w iloÊci wskazanej w potwierdzeniu.
Na terenie PSZOK pracownik
odbiera od w∏aÊciciela nieruchomoÊci potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, sprawdza zgodnoÊç
iloÊci dostarczonych odpadów
i wskazuje kontener, do którego
mo˝na je wrzuciç.
Dokumenty dost´pne sà w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t oraz
na stronie internetowej www.nieporet.pl zak∏adka Odpady
– Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (na koƒcu informacji).
 BW

Odpady komunalne do PSZOK
– za potwierdzeniem ostatniej płatnoÊci
Przypominamy, ˝e od 1 czerwca
przy przekazywaniu odpadów komunalnych do PSZOK przy ul.
Ma∏o∏´ckiej w Niepor´cie mieszkaniec jest zobowiàzany do okazania potwierdzenia dokonania
ostatniej op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W PSZOK przyjmowane sà odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci po∏o˝onych na terenie
gminy, którzy z∏o˝yli deklaracj´
o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wytworzone w gospodarstwach
domowych.

Odpady przyjmowane sà wy∏àcznie jako zebrane w sposób
selektywny oraz po okazaniu osobie obs∏ugujàcej PSZOK potwierdzenia dokonania ostatniej op∏aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
 BW

Zakładamy wodomierze radiowe
Gminny Zakład Komunalny kontynuuje wymian´ wodomierzy głównych na wodomierze z nakładkà radiowà.
W dniach od 1 do 8 lipca 2020 r.
w godzinach 800 – 2000 w Micha∏owie-Grabinie odb´dzie si´ wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z nadajnikami radiowymi.
W przypadku Paƒstwa nieobecnoÊci w tym terminie, konieczne
jest indywidualne umówienie si´

telefoniczne z ekipà wykonawczà
– monter tel.: 504 269 350. Prosimy o przygotowanie dost´pu
do wodomierzy, demonta˝ zabudowaƒ, maskownic itp. Podczas
prac mo˝liwe sà krótkotrwa∏e
przerwy w dostawie wody – przepraszamy za utrudnienia.
Wymiana wodomierzy rozpo-

cz´∏a si´ w 2019 roku, zamontowane zosta∏y wówczas nowe wodomierze na osiedlu Las w Niepor´cie. Do koƒca tego roku, w ramach rozstrzygni´tego przetargu,
wymienione jeszcze zostanà wodomierze w Stanis∏awowie Pierwszym i Niepor´cie, ∏àcznie z osiedlem G∏ogi.
 BW

Informujemy, ˝e termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ
do udzia∏u w gminnym konkursie na
„NAJ¸ADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY”
przed∏u˝ony zosta∏ do dnia 17 lipca.

WA˚NE TELEFONY
 Komisariat Policji w Niepor´cie

tel.: 22 774-87-57,
22 774-87-67
 Komisariat Rzeczny Policji
tel.: 22 603-68-60,
22 619-90-77 lub 78
 Legionowskie WOPR
tel. kom. 695 889 010

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY
ALARMOWE
 ogólnoeuropejski numer
alarmowy – 112
 pogotowie ratunkowe – 999
 stra˝ po˝arna – 998
 policja – 997
 ratownictwo morskie i górskie – 985

TELEFONY ALARMOWE:
TECHNICZNE
 pogotowie energetyczne – 991
 pogotowie gazowe – 992
 pogotowie ciepłownicze – 993
 pogotowie wodno-kanalizacyjne
– 994
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30-lecie samorzàdu w gminie Niepor´t – t
Pomnik 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej

Król Kazimierz na festynie Âwi´ta Gminy

Ods∏oni´cie pomnika
Legionistów
Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego
w Bia∏obrzegach

Âwi´to Ziemniaka

Otwarcie nowej siedziby GOK i Biblioteki

Piknik
w Stanis∏awowie
Drugim

Âwi´to Ziemniaka

Festyn
Âwi´to Gminy

Âwi´to Gminy

Listopadowe uroczystoÊci na Placu WolnoÊci

UroczystoÊç z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej
pod pomnikiem w Wólce Radzymiƒskiej

Zielone Âwiàtki

Festyn V wieków
Niepor´tu

Gminny konkurs teatrzyków
w Kàtach W´gierskich

Âwi´to Ziemniaka
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r´t – tak Êwi´towaliÊmy i bawiliÊmy si´...
Konkurs na projekt
herbu gminy

Âwi´to Gminy

Do˝ynki gminne

Do˝ynki gminne

Ods∏oni´cie pomnika
pomordowanych
˝o∏nierzy AK

Zakoƒczenie
regat

Âwi´to Ziemniaka

Do˝ynki gminne

Zawody stra˝ackie

Ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej
na Placu WolnoÊci

Wyst´p Zespo∏u
Niepor´cak

Pierwsze przedstawienie Strefy Podmiejskiej
– Wesele u drobnomieszczan

Zenek na Âwi´cie Ziemniaka

WyÊcig rowerowy

To by∏y lata
dziewi´çdziesiàte
i poczàtek XXI wieku...
cdn.
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Ósmoklasisto!
Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcàcego
im. Stanisława Lema w Stanisławowie
Pierwszym.
Z myÊlà o uczniach ciekawych Êwiata i ludzi oraz pragnàcych
rozwijaç si´ na miar´ swoich potrzeb oferujemy nast´pujàce
kierunki:
• Klasa humanistyczno-społeczna: rozszerzony j´zyk polski,
historia, j´zyk angielski plus dodatkowa lekcja matematyki
na poziomie podstawowym, by lepiej przygotowaç si´
do matury
• Klasa matematyczno-biologiczna: rozszerzona
matematyka, biologia, j´zyk angielski, fakultatywnie
– zaj´cia algorytmiczno-robotyczne
• Drugi j´zyk w obu klasach: kontynuacja hiszpaƒskiego lub
kontynuacja niemieckiego.
Z uwagi na spore zainteresowanie j´zykiem hiszpaƒskim
uczniom, którzy nie uczyli si´ go wczeÊniej, oferujemy
w klasie pierwszej zaj´cia wyrównawcze z tego j´zyka.
Przy wkładzie pracy i systematycznym udziale w zaj´ciach
dodatkowych, nawet poczàtkujàcy mogà dołàczyç do grupy
hiszpaƒskiej.
Wyró˝nia nas przyjazna i domowa atmosfera, kameralne
klasy, nauczyciele z pasjà. Uczniowie majà swoje miejsce,
gdzie mogà przyrzàdziç herbat´ i kaw´, a podczas przerw
mogà odpoczywaç w kàcikach relaksu, na wygodnych
kanapach.
By lepiej zapoznaç si´ z działalnoÊcià naszej szkoły, przeczytaç
o realizowanych projektach, warsztatach edukacyjnych
i wycieczkach, wejdê na naszà stron´ internetowà:
http://lostanislawow.legionowski.pl, zajrzyj do zakładki
REKRUTACJA, by dowiedzieç si´ wi´cej o naszych kierunkach
kształcenia.
Serdecznie zapraszamy.

Zdalne nauczanie
w szkole w Józefowie
Czas, w którym wszyscy si´ znaleêliÊmy jest
dla wszystkich trudny i wymagajàcy. Uczniowie, rodzice, dyrekcja i nauczyciele Szko∏y
Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie nie poddali si´ jednak i pr´˝nie dzia∏ali.
Od samego poczàtku zawieszenia zaj´ç prowadzili lekcje online. By∏a to, co prawda tylko „namiastka” normalnego kontaktu, ale
wszyscy si´ cieszyliÊmy, ˝e mogliÊmy si´ spotkaç przynajmniej w taki sposób. Nasi uczniowie ci´˝ko pracowali, przy ogromnym wspar-

ciu rodziców, frekwencja na lekcjach online
wynosi∏a niemal 100%! Nauczyciele starali
si´ urozmaicaç lekcje ró˝norodnymi prezentacjami, ciekawymi kartami pracy, czy filmikami na serwisie YouTube. Nagrali równie˝
filmik, aby pokazaç swoim podopiecznym, ˝e
za nimi t´sknià i bardzo ich wspierajà.
Oprócz normalnych lekcji uczniowie mieli okazj´ spotkaç si´ (oczywiÊcie online)
z bardzo ciekawymi goÊçmi. Jednym z nich
by∏ Pan Tomasz Samojlik, autor popularnych
wÊród dzieci ksià˝ek i komiksów. Pan Tomasz opowiedzia∏ o swojej pracy, pokaza∏ nawet jak powstajà jego komiksy. Nieco starsi uczniowie mogli porozmawiaç z Panem Jaros∏awem Kretem na temat zmian w klimacie
na ca∏ym Êwiecie. Uczniowie zadawali mnóstwo pytaƒ, zarówno na temat klimatu, jak
i pracy goÊcia, jako prezentera telewizyjnego. 02 czerwca odby∏o si´ natomiast spotkanie z popularnym polskim aktorem, Panem
Tomaszem Karolakiem. Uczniowie kolejny
raz byli zachwyceni, a Pan Tomasz z anielskà cierpliwoÊcià odpowiada∏ na ich pytania,
zarówno na te dotyczàce jego pracy na planie filmów i seriali, jak i na te, które dotyczy∏y jego ˝ycia szkolnego.
W tym trudnym okresie, w którym si´ znaleêliÊmy, nasza szko∏a dba∏a o jak najwy˝szy
poziom edukacji. Jeszcze raz dzi´kujemy
wszystkim uczniom i rodzicom, za zaanga˝owanie i ci´˝kà prac´. Mimo tego trudnego czasu, czujemy, ˝e mo˝emy si´ nazwaç
jednà wielkà rodzinà, która si´ wspiera i dba
o rozwój naszych uczniów.  SP Józefów

Sportowe jubileuszowe
wydarzenie

W siedzibie Grodno S.A. w Michałowie-Grabinie odbyła si´ wyjàtkowa uroczystoÊç
– obchody 30-lecia firmy, b´dàcej w czołówce dystrybutorów produktów elektrotechnicznych na rynku.
Podsumowaniem 30 lat firmy Grodno S.A.,
od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z gminà Niepor´t, by∏ Jubileuszowy Ultra
Rajd 2020. Inicjator rajdu i jego g∏ówny bohater Krzysztof Banek, pracownik firmy, pokona∏ 3000 kilometrów na rowerze w 30 dni,
odwiedzajàc 30 oddzia∏ów GRODNO w 30
miastach. Przez kilka ostatnich dni towarzyszy∏ mu kolega z pracy, Wiktor Staszewski

i obaj panowie razem powitani zostali na mecie w Micha∏owie-Grabinie. Zaanga˝owanie
pracowników w ca∏ej Polsce przynios∏o
efekt w postaci niezapomnianych jubileuszowych obchodów.
Firma Êwi´tuje swój jubileusz w roku,
w którym wszyscy obchodzimy 30-lecie samorzàdu terytorialnego w Polsce. Podczas
uroczystoÊci koƒczàcej rajd, wójt Maciej Mazur wr´czy∏ w∏aÊcicielom firmy oraz bohaterom rajdu listy gratulacyjne oraz pamiàtkowe przypinki.
Serdecznie gratulujemy jubileuszu i ˝yczymy firmie GRODNO S.A. dalszego, pomyÊlnego rozwoju.
 BW
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LIPCU 2020 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

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

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

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

LEGENDA
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Rocznica Êmierci
˝ołnierzy AK
„Alfy” i „Skiby”
W tym roku mija 77. rocznica Êmierci czterech podchorà˝ych
Armii Krajowej, którzy zgin´li osłaniajàc transport alianckiej
broni zrzutowej.
17 czerwca o godzinie 17.00
przy kamieniu pami´ci podchorà˝ych „Alfy” i „Skiby” w Stanis∏awowie Pierwszym, jak co roku odby∏a
si´ uroczystoÊç z∏o˝enia kwiatów
w rocznic´ ich bohaterskiej Êmierci.
Uczestniczyli w niej m.in: Wójt
Gminy Niepor´t Maciej Mazur, Zast´pca Prezydenta Legionowa Piotr
Zadro˝ny, radny gminy Niepor´t
Andrzej Olechowski, Prezes Stowarzyszenia Zespo∏u Ochrony Pami´ci Armii Krajowej „Brzozów” Wojciech Jeute oraz cz∏onek Stowarzyszenia Stanis∏aw Go∏àbek, Kustosz
Muzeum Historycznego w Legionowie Wawrzyniec Orliƒski, Prezes
Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego, radny gminy Niepor´t,
Konrad Szostek oraz cz∏onek zarzàdu Edward Palczyƒski, harcerze ze
szczepu 14. Dru˝yn Harcerskich
i Gromad Zuchowych Niepor´t oraz
Komendant Hufca Szarych Szeregów „Rój-Tom” Julia Kitaj. GoÊciem specjalnym by∏ pan Jan Felicki, brat poleg∏ego Stanis∏awa Felickiego „Skiby”, równie˝ ˝o∏nierz
AK ps. „Gruda”. Posterunek honorowy przy pomniku wystawi∏o Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i
Informatyki w Zegrzu oraz harcerze
z Hufca Wo∏omin.
Przedstawiona informacja historyczna o okolicznoÊciach ich Êmierci przygotowana zosta∏a przez Zespó∏ Ochrony Pami´ci Armii Krajowej „Brzozów” na podstawie
ksià˝ki Bronis∏awy Romanowskiej-Mazur oraz materia∏ów êród∏owych z Archiwum Akt Nowych
w Warszawie.
W poczàtkach czerwca 1943 r.
mia∏ miejsce w naszym rejonie lotniczy zrzut broni alianckiej. Zosta∏
on przyj´ty i tymczasowo zmagazynowany na torfowiskach pod Izabelinem.
Dowódca I rejonu „Obro˝y”, mjr
Roman K∏oczkowski ps. „Grosz”

Z∏o˝enie kwiatów
pod pomnikiem „Alfy” i „Skiby”

postanowi∏ przetransportowaç przydzielonà naszym oddzia∏om broƒ
i umieÊciç jà w skrytce na legionowskim Bukowcu. Na jego rozkaz 16
czerwca 1943 roku dowództwo Il
batalionu w Jab∏onnie wys∏a∏o czteroosobowà ekip´ z wozem konnym
dla przetransportowania broni z torfowiska. W sk∏ad ekipy wchodzili:
magazynier baonu sier˝. „Wilk”
– Jan WiÊniewski, woênica kpr. sap,
„Delko” – Piotr Purso oraz – jako
os∏ona transportu dwóch podchorà˝ych, absolwentów tajnej podchorà˝ówki w Legionowie. Byli nimi
Mieczys∏aw St´pnowski ps. „Alfa”
lat 25 i Stanis∏aw Felicki ps. „Skiba” lat 21. Podchorà˝owie poinformowani przez swego dowódc´
o udziale w akcji przystàpili do sakramentów spowiedzi i Komunii Êw.
i po pobraniu broni udali si´ na miejsce akcji. Oko∏o 4-tej rano 17 czerwca, ˝o∏nierze wyruszyli spod Izabelina szosà Stru˝aƒskà w kierunku
Legionowa. Broƒ znajdowa∏a si´
na wozie, przykryta grubà warstwà

torfu. Kilkaset metrów przed zabudowaniami wsi Stanis∏awów zostali zatrzymani przez zmotoryzowany
(trzy ci´˝arówki) oddzia∏ okupacyjnego wojska. Niemcy, mimo okazania dokumentów na legalny przewóz
torfu rozpocz´li rewizj´ wozu. Odkryli ∏adunek pod torfem. Ze strony
podchorà˝ych pad∏y strza∏y. Nastàpi∏a panika i zamieszanie wÊród
Niemców. W zamieszaniu „Wilk”
i „Delko” poderwali konie: uda∏o Im
si´ uciec, a tym samym uratowaç
broƒ. „Alfa” i „Skiba” zgin´li w nierównej walce.
Poniewa˝ do zamaskowania przewo˝onego wozem ∏adunku u˝yto
torfu, istnia∏a uzasadniona obawa, ˝e
Niemcy w poszukiwaniu broni mogà przetrzàsnàç okoliczne lasy i torfowiska. Broƒ musia∏a jak najszybciej trafiç do bezpieczniejszych magazynów.
W niedziel´ 20 czerwca zmobilizowano elewów konspiracyjnej
Szko∏y Podchorà˝ych. Os∏on´ akcji
mia∏ stanowiç uzbrojony patrol

Stanis∏aw Felicki „Skiba”

Mieczys∏aw St´powski „Alfa”

Pan Jan Felicki
ps. „Gruda”
z rodzinà

pod dowództwem ppor. „Pucha∏y”
Jerzego Dudêca. W jego sk∏ad
wchodzili podchorà˝owie: Stefan
Majewski ps. „Warta” lat 24, Jerzy
Dàbrowski ps. „Lato” lat 21 i Andrzej Zbierzchowski ps. „Zerwikaptur” lat 22.
Podchorà˝owie do obrony mieli
rewolwery i pistolety zaÊ w teczkach
nieÊli cz´Êciowo roz∏o˝one Steny
i amunicj´. Przechodzàc na Bukowcu przez plac, zwany dziÊ Skwerem
KoÊciuszki, patrol znalaz∏ si´
w Êrodku niemieckiej ob∏awy. Hitlerowcy szukali sprawców rozbrojenia w pobliskim pubie jednego ze
swoich ˝o∏nierzy.
Tylko „Pucha∏a”, ostrzeliwujàc
si´, wydosta∏ si´ z okrà˝enia. Trzej
jego towarzysze zostali, po walce,
schwytani przez Niemców. Podchorà˝ego „Zerwikaptura” uda∏o si´
wykupiç za znacznà sum´, dostarczonà specjalnym kana∏em przez rodzin´. Pomog∏o mu to, ˝e nie znaleziono przy nim broni; zdo∏a∏ si´ jej
pozbyç przed uj´ciem.

„Warta” i „Lato” nie mieli tyle
szcz´Êcia. Zostali pojmani z angielskimi Stenami w r´kach. Podczas
przes∏uchaƒ byli poddani okrutnym
torturom. Nie zdradzili ˝adnych tajemnic konspiracyjnych. O ich odbiciu z koszar, których za∏oga liczy∏a 2500 osób, nie mo˝na by∏o myÊleç. Nie dosz∏a te˝ do skutku akcja
uwolnienia ich poza nimi. Po pi´ciu
dniach badaƒ, w sobot´ 25 czerwca 1943 roku, obydwaj podchorà˝owie zastali rozstrzelani w przykoszarowym lesie. Niemcy wywieêli ich
cia∏a w nieznanym kierunku.
Do dziÊ nie wiemy gdzie spoczywajà.
 Informacja historyczna:
Zespó∏ Ochrony Pami´ci Armii
Krajowej „Brzozów”.
Opracowano na podstawie:
„Czas próby – historia
legionowskich Kolumbów”,
Bronis∏awa Romanowska-Mazur,
Legionowo 2014 oraz materia∏ów
êród∏owych z Archiwum Akt
Nowych w Warszawie.

Remont pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej
W poprzednim numerze WieÊci informowaliÊmy o rozpocz´tym
remoncie pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce
Radzymiƒskiej. Dzisiaj przedstawiamy informacj´ o post´pie prac
renowacyjnych, którym w pracowni przyglàdali si´ Wójt Gminy
Niepor´t Maciej Mazur oraz prezes Niepor´ckiego Stowarzyszenia
Historycznego Konrad Szostek.
Po demonta˝u pomnika, cz´Êç wykonana z piaskowca przewieziona
zosta∏a do pracowni przy ul Powàzkowskiej w Warszawie. Tu poddana zosta∏a zabiegom biobójczym,
majàcym na celu zniszczenie pokrywajàcych jà glonów, mchów
i drobnoustrojów. Okaza∏o si´
przy tym, ˝e pomnik wykonany zosta∏ z dwóch rodzajów piaskowca
– bia∏ego i ˝ó∏tego, których barwy
b´dà teraz widoczne. Inskrypcje,
które cz´Êciowo zatar∏ czas, zosta∏y podkute i trwajà prace przy cyzelowaniu p∏askorzeêby – wieƒca
laurowego i szabli. Pomnik odzy-

ska pierwotne zwieƒczenie w postaci kuli, na której widoczny b´dzie
Order Virtuti Militari. Ten element
pomnika zostanie odtworzony
na podstawie starych zdj´ç. W pracowni zrekonstruowane zosta∏y
tak˝e s∏upki z piaskowca ogrodzenia pomnika. Na miejscu w Wólce
Radzymiƒskiej cokó∏ pomnika wyczyszczony zosta∏ z wielu warstw
pokrywajàcej go farby, odnowiono
spoiny kamieni i wzmocniono fundament. UroczystoÊç 100-lecia Bitwy Warszawskiej odb´dzie si´
14 sierpnia przy pomniku, który odzyska dawny blask.
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