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MiłoÊnicy historii naszej gminy ju˝ niebawem b´dà
mogli zatopiç si´ w pasjonujàcej i poruszajàcej
lekturze. Gmina Niepor´t przygotowała wyjàtkowà
publikacj´ zwiàzanà z rozgrywajàcymi si´
na naszym terenie dramatycznymi walkami
polsko-bolszewickimi 1920 roku.

O
ko∏o godziny czwartej, w g´-

stej porannej mgle, kompa-

nia czo∏owa dotar∏a do za-

budowaƒ Zamostków Wólczyƒ-

skich. Naraz z bliskiej odleg∏oÊci

pad∏y strza∏y. Najpierw pojedyncze,

potem g´stsze, a˝ wreszcie gwa∏-

towny ogieƒ zasypa∏ 4. Kompani´

ppor. Noworolnika. Ta jednak ru-

szy∏a naprzód i odrzuci∏a, jak si´

póêniej okaza∏o, czo∏ówki rosyjskie-

go 242. Pu∏ku. Za chwil´ ˝o∏nierze

dobiegli do wzgórza obok szosy,

gdzie wdali si´ w walk´ ogniowà

z nieprzyjacielem. Na odg∏os strza-

∏ów reszta batalionu, dochodzàca

w∏aÊnie na skraj lasu pod Zamost-

kami, zatrzyma∏a si´. Dowódca

batalionu por. Pogonowski znajdo-

wa∏ si´ wtedy wraz z por. Boskim

na przedzie 1. Kompanii. – ten dra-

matyczny opis pochodzi z ksià˝ki

„Niepor´t w Bitwie Warszaw-

skiej 1920 roku”. Koncentruje si´

ona na obronie Niepor´tu oraz na-

tarcia 1 batalionu 28. Pu∏ku Strzel-

ców Kaniowskich, dowodzonego

przez kapitana Pogonowskiego

pod Wólkà Radzymiƒskà. Ten

wcià˝ ma∏o rozpowszechniony

w ÊwiadomoÊci Polaków militarny

epizod boju o Warszaw´ mia∏

ogromne znaczenie dla powodzenia

ca∏ej operacji. 

Autorem publikacji jest Miro-
s∏aw Paku∏a – doktor nauk huma-

nistycznych w zakresie historii,

podpu∏kownik rezerwy Wojska

Polskiego, historyk wojskowoÊci

i regionalista. Twórca ponad 20

ksià˝ek i ponad 150 artyku∏ów. Jed-

nym z obszarów jego zainteresowa-

nia jest przebieg Bitwy Warszaw-

skiej 1920 r. na terenie dzisiejsze-

go powiatu legionowskiego. 

Zbierajàc materia∏y do ksià˝ki

„Niepor´t w Bitwie Warszaw-

skiej 1920”, autor wiele czasu po-

Êwi´ci∏ na studiowanie dokumen-

tów przechowywanych w Central-

nym Archiwum Wojskowym

w Warszawie, rozkazów dowódz-

twa oddzia∏ów polskich oraz nie-

zwykle cennych relacji uczestni-

ków walk, których sporo znajdzie-

my na kartach tej publikacji. Dzi´ki

temu ksià˝ka zawiera niezwykle

szczegó∏owy zapis wydarzeƒ, któ-

re zaowocowa∏y triumfem wojsk

polskich nad bolszewikami w sierp-

niu 1920 roku. Opatrzona jest rów-

nie˝ licznymi fotografiami, ilustra-

cjami, mapami oraz biogramami

dowódców jednostek wojskowych

bioràcych udzia∏ w tej ogromnej

operacji. Ok∏adk´ ksià˝ki zdobi

akwarela Jolanty Drozd, przedsta-

wiajàca odrestaurowany w 2020 r.

pomnik upami´tniajàcy ˝o∏nierzy

28. Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

znajdujàcy si´ w Zamostkach Wól-

czyƒskich.

By u∏atwiç czytelnikowi porusza-

nie si´ w gàszczu wydarzeƒ i faktów

historycznych, autor podzieli∏ ksià˝-

k´ na kilka cz´Êci. W pierwszej znaj-

dziemy dzieje militarne Niepor´tu

od czasów potopu szwedzkiego

w XVII w. a˝ do odzyskania przez

Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 r.

Rozdzia∏ drugi zosta∏ poÊwi´cony

przygotowaniom do obrony – sytu-

acji w kraju, fortyfikowaniu przed-

moÊcia warszawskiego, przede

wszystkim w okolicach Ryni i Be-

niaminowa oraz obsadzie odcinka

frontu na wschód od Niepor´tu.

Trzecia cz´Êç pracy dotyczy ju˝

przebiegu walk od 12 do 15 sierp-

nia 1920 r.

Uzupe∏nieniem treÊci zawartych

w rozdzia∏ach sà za∏àczniki. Zawie-

rajà one: obsad´ kadrowà jednostek

walczàcych na wschód od Niepo-

r´tu, wspomniane ju˝ biogramy do-

wódców, wykaz ofiar walk

pod Niepor´tem w sierpniu 1920 r.,

zdj´cia mogi∏ ˝o∏nierzy i innych

miejsc pami´ci, a tak˝e ubieg∏o-

rocznà relacj´ fotograficznà z uro-

czystych obchodów 100. rocznicy

Bitwy Warszawskiej. 

Obrona Niepor´tu – szczegó∏owo

opisana w ksià˝ce Miros∏awa Paku-

∏y – przybli˝a czytelnikowi drama-

tyzm sytuacji na przedpolu Warsza-

wy w sierpniu 1920 r. Przytaczajàc

s∏owa autora: „Analiza przygotowaƒ

oraz walk prowadzonych w po∏owie

sierpnia 1920 r. na wschód od Nie-

por´tu umo˝liwia dostrze˝enie sze-

rokiego spektrum czynników, które

wp∏yn´∏y na osiàgni´ty przez Pola-

ków sukces. Warto jednak podkre-

Êliç, ˝e obraz przygotowaƒ i walk

malowa∏o nie tylko olbrzymie boha-

terstwo ˝o∏nierzy, ale tak˝e czasem

brak wiary w zwyci´stwo, przera˝e-

nie, chaos i z∏a organizacja. Te ne-

gatywne czynniki nie by∏y jednak

decydujàce.

Okres poprzedzajàcy bitw´ by∏

niezwykle trudny i nerwowy. Ofi-

cerowie odpowiedzialni za przygo-

towanie linii obronnych borykali si´

nie tylko z brakiem czasu, ale tak-

˝e z brakiem si∏ i Êrodków. W efek-

cie prace fortyfikacyjne zosta∏y

wykonane, na ile to by∏o mo˝liwe.

Nale˝y jednak podkreÊliç olbrzymià

determinacj´ i poÊwi´cenie saperów

pracujàcych przy przygotowywaniu

polowych fortyfikacji. OpuÊcili oni

miejsca pracy dopiero w chwili po-

jawienia si´ czo∏ówek rosyjskich.

Boje pod Niepor´tem i Wólkà Ra-

dzymiƒskà sà przyk∏adem, jak mimo

pope∏nionych b∏´dów mo˝na odzy-

skaç inicjatyw´ bojowà. Po poczàt-

kowym zaskoczeniu i dojÊciu Rosjan

na skraj Niepor´tu, polska artyleria

powstrzyma∏a marsz wroga. Da∏a

czas na przybycie posi∏ków, co

umo˝liwi∏o póêniejszy zwyci´ski

atak na Dàbkowizn´ i Wólk´ Radzy-

miƒskà 15 sierpnia 1920 r.

Powy˝sze wydarzenia, a zw∏asz-

cza s∏awny bój o Wólk´ Radzymiƒ-

skà, zosta∏ uznany za niezwykle

istotny, a nawet prze∏omowy w Bi-

twie Warszawskiej 1920 r.  Nale-

˝y ubolewaç, ˝e historycy i dzien-

nikarze cz´sto pomijajà wieczorny

bój pod Niepor´tem 14 sierp-

nia 1920 r. Kl´ska w tym miejscu

mog∏a mieç niewyobra˝alne skut-

ki dla losów Warszawy.”

Mamy nadziej´, ˝e ksià˝ka

Miros∏awa Paku∏y „Niepor´t w Bi-

twie Warszawskiej 1920 roku” b´-

dzie kolejnà, wa˝nà cegie∏kà w bu-

dowaniu wiedzy o historii naszego

regionu.

Egzemplarze tej publikacji do-

st´pne b´dà dla mieszkaƒców Gmi-

ny Niepor´t podczas obchodów

101. Rocznicy Bitwy Warszaw-

skiej. Odb´dà si´ one 14 sierpnia

pod pomnikiem 28. Pu∏ku Strzel-

ców Kaniowskich w Wólce Radzy-

miƒskiej o godzinie 17.00. Po uro-

czystoÊciach egzemplarze ksià˝ki

„Niepor´t w Bitwie Warszaw-

skiej 1920 roku” podpisywaç b´-

dzie jej autor Miros∏aw Paku∏a. Ser-

decznie zapraszamy.

� Anna Michejda

Premiera ksià˝ki „Niepor´t 
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”
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Wójt Gminy Niepor´t
Maciej Mazur 

z autorem ksià˝ki 
Miros∏awem Paku∏à



Wielbiciele w∏oskich klimatów

z gminy Niepor´t nie b´dà musie-

li ju˝ wybieraç si´ w dalekà po-

dró˝, by zaspokoiç swoje potrzeby

i apetyty. W budynku Gminnego

OÊrodka Kultury w Niepor´cie

powsta∏a kawiarnia z prawdziwà

w∏oskà kawà, lodami i innymi

specja∏ami kuchni w∏oskiej – La

Bottega di Bri. Prowadzi jà rodo-

wita W∏oszka, Barbara Tintisona,

której pasjà jest krzewienie kultu-

ry w∏oskiej w Polsce. Na miejscu,

prócz pysznej kawy, klienci znaj-

dà równie˝ unikalne w∏oskie pro-

dukty spo˝ywcze, tekstylne, ko-

smetyczne oraz obrazy i fotografie.

Dodatkowà atrakcjà kawiarenki

jest mo˝liwoÊç konwersacji w j´-

zyku w∏oskim lub angielskim. Jej

w∏aÊcicielka, z wykszta∏cenia ame-

rykanistka, pochodzi z Rzymu,

ale kszta∏ci∏a si´ w Nowym Jorku.

Tam te˝ nauczy∏a si´ j´zyka pol-

skiego!

La Bottega di Bri otwarta jest:

od poniedzia∏ku do piàtku w godzi-

nach 14.00–19.00 oraz w soboty

i niedziele mi´dzy 9.00 a 19.00.

Najlepiej wybraç si´ tam rowerem

korzystajàc ze Êcie˝ki rowerowej

nad Kana∏em ˚eraƒskim.

� AM

14 lipca 2021 r. zawarto umow´

na budow´ „Ogrodu Rybaka”. Wy-

konawcà inwestycji zosta∏a firma:

Novum Spó∏ka z ograniczonà od-

powiedzialnoÊcià spó∏ka komandy-

towa. Cena rycza∏towa brutto wy-

konania zamówienia wynosi

500 004,26 z∏. Umowa przewidu-

je 90 dni na wykonanie zadania.

Prace budowlane rozpocznà si´

w sierpniu. 

� PB
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Âcie˝ka rowerowa
na ul. Stru˝aƒskiej

Królewska w pełnym blasku

Budowa I etapu kanalizacji deszczowej
na osiedlu Głogi na ostatniej prostej

Włoskie klimaty w sercu Niepor´tu

Ogród Rybaka – poczàtek
prac budowlanych

Sieç kanalizacji sanitarnej
dla Stanisławowa Pierwszego

Praca wre przy budowie Êcie˝ki ro-

werowej na ul. Stru˝aƒskiej.

Na cz´Êci chodnika od strony rond

w Rembelszczyênie po∏o˝ono ju˝

kostk´ brukowà. Obok chodnika

przygotowano podbudow´ pod na-

wierzchni´ asfaltowà Êcie˝ki rowe-

rowej. Na miejscu pracuje kilka

ekip jednoczeÊnie przy uk∏adaniu

obrze˝y, kostki brukowej oraz

utwardzaniu i wyrównywaniu na-

wierzchni. Pas robót obejmuje

obecnie teren od rond w Rembelsz-

czyênie do Kàtów W´gierskich.

Wkrótce pojawi si´ tam równie˝

g∏adki jak stó∏ asfalt dla cyklistów.

Planowane jest wykonanie na-

wierzchni Êcie˝ki rowerowej na od-

cinku ju˝ wykonanego chodnika.

Inwestycja obejmuje budow´

Êcie˝ki rowerowej oraz chodnika

wzd∏u˝ ul. Stru˝aƒskiej na odcinku

od ul. KoÊcielnej w miejscowoÊci

Kàty W´gierskie do wysokoÊci

Kana∏u ̊ eraƒskiego w miejscowo-

Êci Rembelszczyzna. Zagwarantu-

je ona bezpoÊrednie po∏àczenie

Êcie˝ek rowerowych pomi´dzy

gminami powiatu wo∏omiƒskiego,

legionowskiego, nowodworskiego

oraz m. st. Warszawa. Budowa cià-

gu pieszo-rowerowego to koszt

2 650 000,40 z∏ z czego 80% zosta-

nie sfinansowane ze Êrodków unij-

nych z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Ma-

zowieckiego na lata 2014-2020.

Prace wykonuje firma: Roboty

Ziemne-Budowlane Janusz Mróz

z Legionowa.

� AM

Energooszcz´dne latarnie zastàpi-

∏y stare sodowe oÊwietlenie. Miesz-

kaƒcy gminy Niepor´t od lat ape-

lowali o modernizacj´ lamp w tej

lokalizacji. Prace nad wymianà

opraw oÊwietleniowych rozpocz´-

∏y si´ na poczàtku czerwca. Reali-

zowa∏a je warszawska firma FB

Serwis S.A. Inwestycja kosztowa-

∏a 114 184,34 z∏. Nowoczesne la-

tarnie ledowe na ul. Królewskiej to

nie tylko poprawa bezpieczeƒstwa

mieszkaƒców. To tak˝e korzystna

zmiana dla Êrodowiska naturalne-

go. Jak wiadomo oÊwietlenie LED

zu˝ywa znacznie mniej energii

elektrycznej ni˝ przestarza∏e ̋ arów-

ki sodowe. Na wymianie starych la-

tarni skorzystajà wi´c wszyscy. Ale

to nie koniec dobrych wiadomoÊci.

Ju˝ niebawem nowym oÊwietle-

niem b´dà cieszyç si´ równie˝

mieszkaƒcy ul. Stru˝aƒskiej w Jó-

zefowie oraz koƒcowego odcinka

ul. Szkolnej w Wólce Radzymiƒ-

skiej. Lada chwila i tam pojawià si´

ekipy budowlane.

� AM

Projekt obejmuje sieç kanalizacyj-

nà w ulicach wraz z przy∏àczami

w pasie drogowym do granicy nie-

ruchomoÊci. Zakres opracowania

obejmuje tereny po∏o˝one pomi´-

dzy ul. Kobia∏ka, Kana∏em ˚eraƒ-

skim, rzekà Czarnà. Chodzi o uli-

ce: S∏onecznà i Przysz∏oÊç wraz

z odchodzàcymi od nich ulicami.

Ka˝dy z w∏aÊcicieli nieruchomo-
Êci, posiadajàcy budynki miesz-
kalne lub dzia∏ki budowlane, po-
winien ustaliç tras´ przy∏àcza
kanalizacji sanitarnej. 

W zwiàzku z tym informujemy,

˝e Gmina Niepor´t w porozumie-

niu z biurem projektowym umo˝-

liwia mieszkaƒcom spotkanie z pro-

jektantami oraz przedstawicielem

UG Niepor´t w dniu 16-08-2021

w sali konferencyjnej Urz´du Gmi-

ny Niepor´t (2 pi´tro). Ze wzgl´du

na sytuacj´ epidemiologicznà,

w celu unikni´cia gromadzenia si´

wi´kszej liczby osób, zapraszamy

w godzinach 12–18. W trakcie wi-

zyty nale˝y ustaliç pisemnie tras´

przy∏àcza do nieruchomoÊci (nie

dotyczy osób, które dokona∏y tych

ustaleƒ z biurem projektów). Wy-

konanie projektu sieci kanalizacyj-

nej jest finansowane przez Gmin´

Niepor´t. Inwestycjà zajmie si´

gdaƒskie Biuro Projektów High-

way Sp. z o.o. 

Wszelkie dodatkowe informacje

pod nr telefonu: 58 710 05 93 (biu-

ro projektów) oraz w UG Niepor´t

tel. 22 757 04 35. � AG

Pod koniec lipca, na terenie prze-

pompowni, zosta∏ zamontowany

agregat zasilania awaryjnego.

Dzi´ki temu, w razie du˝ych opa-

dów deszczu, nawet w wypadku

awaryjnego wy∏àczenia pràdu,

mieszkaƒcy nie muszà obawiaç si´,

˝e zaleje ich woda. Obecnie trwa

kompletowanie dokumentacji po-

wykonawczej. Wkrótce nastàpi

ostateczny odbiór inwestycji. To

jednak nie koniec prac w rejonie

osiedla G∏ogi. Gmina Niepor´t ju˝

szykuje si´ do kolejnego, II etapu

robót zwiàzanych z budowà kana-

lizacji deszczowej w tej lokaliza-

cji. Po wakacjach zostanie

og∏oszony przetarg na wybór no-

wego wykonawcy. Rozpocz´cie

prac budowlanych w cz´Êci pó∏-

nocnej osiedla zaplanowano

na 2022 r. � AM

Gmina Niepor´t rozstrzygn´ła
przetarg i podpisała umow´
na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. 

Mieszkaƒcy Aleksandrowa wreszcie mogà cieszyç si´ nowymi
latarniami. Na ul. Królewskiej oddano do u˝ytku 25 nowoczesnych
lamp ledowych. Ju˝ niedługo kolejni mieszkaƒcy b´dà mogli cieszyç si´
z nowego oÊwietlenia.

Nowy wyjàtkowy punkt na mapie atrakcji w naszej gminie. La Bottega di Bri – kulturalna kawiarnia
w Niepor´cie zaprasza na pysznà włoskà kaw´ i nie tylko!

Długo wyczekiwana przez mieszkaƒców Gminy Niepor´t inwestycja
w postaci rodzinnego parku rekreacji w centrum Niepor´tu ju˝ niebawem
stanie si´ rzeczywistoÊcià. 

Lada chwila nastàpi zakoƒczenie
I etapu budowy kanalizacji deszczowej
na osiedlu Głogi. Inwestycja dotyczyła
południowej cz´Êci ul. Sienkiewicza
oraz ulic przylegajàcych: Zagłoby,
Rocha, Kmicica, Oleƒki, Michała, BaÊki,
Krzysi i Ketlinga. Prace rozpocz´ły si´
w listopadzie 2020 r i obj´ły budow´
kanalizacji deszczowej, przepompowni
wód deszczowych i odtworzenie
nawierzchni.
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Deklaracja do CEEB 
oraz Kwestionariusz
inwentaryzacji
indywidualnych êródeł ciepła
– co nale˝y wiedzieç

Twój piec – nasze powietrze

W zwiàzku z wieloma pytaniami

mieszkaƒców dotyczàcymi koniecz-

noÊci z∏o˝enia deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Bu-
dynków (CEEB) o êród∏ach ciep∏a

i rodzajach paliw w nich u˝ywanych

informujemy, ̋ e powy˝sza deklara-

cja wynika z ustawy o wspieraniu

termomodernizacji i remontów oraz

o centralnej ewidencji emisyjnoÊci

budynków i nie jest ona powiàzana

z kwestionariuszem inwentaryza-
cji indywidualnych êróde∏ ciep∏a
zamieszczonym na stronie Interne-

towej Urz´du Gminy Niepor´t w za-

k∏adce Ekologia.

Oba dokumenty sà od siebie nie-

zale˝ne i wynikajà z ró˝nych aktów

prawnych, choç dotyczà jednej

kwestii – czyli wyeliminowania

z naszego otoczenia „kopciuchów”,

które zanieczyszczajà powietrze,

trujà mieszkaƒców i wp∏ywajà nie-

korzystnie na stan ca∏ego Êrodowi-

ska naturalnego.

Obowiàzujàce terminy
Obowiàzek z∏o˝enia deklaracji

do CEEB wszed∏ w ˝ycie 1 lip-

ca 2021 r. Na z∏o˝enie deklaracji

ka˝dy obywatel lub zarzàdca bu-

dynku b´dzie mieç:

– Dla budynków, które ju˝ istnie-

jà – 12 miesi´cy.

– Dla nowo powsta∏ych budyn-

ków, które uzyska∏y pozwolenie

na u˝ytkowanie termin ten b´dzie

wynosi∏ zaledwie 14 dni! 

Mieszkaƒcy domów jednoro-

dzinnych oraz zarzàdcy domów

wielorodzinnych wype∏niajà de-
klaracj´ A. Zarzàdcy budynków

niemieszkalnych (takich jak np. lo-

kale handlowe, us∏ugowe, bibliote-

ki, szklarnie, lokale gastronomicz-

ne, szko∏y, budynki gospodarstw

rolnych) – deklaracj´ B. Oba dru-

ki deklaracji, wraz ze wzorem pra-

wid∏owo wype∏nionego dokumen-

tu, znajdujà si´ na stronie Interne-

towej Urz´du Gminy Niepor´t

w zak∏adce Ekologia. Zach´camy

do wczeÊniejszego zapoznania si´

z tymi dokumentami.

Deklaracj´ mo˝na z∏o˝yç w for-

mie elektronicznej na stronie:

www.zone.gunb.gov.pl lub w for-

mie papierowej – wype∏niony do-

kument b´dzie mo˝na wys∏aç li-

stem lub z∏o˝yç w Kancelarii Urz´-

du Gminy Niepor´t. Za niez∏o˝enie

deklaracji do CEEB grozi grzywna

w wysokoÊci do 5 tys. z∏. 

OdnoÊnie kwestionariusza in-

wentaryzacji indywidualnych êró-

de∏ ciep∏a, o wype∏nienie którego

apelujemy od wielu miesi´cy i któ-

rego druk publikowaliÊmy kilka-

krotnie w gazecie gminnej „WieÊci

Niepor´ckie” (ostatnio w numerze

lutowym), informujemy, ˝e zgod-

nie z zapisami uchwa∏y Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Nr 115/20 z dnia 8 wrzeÊnia 2020 r.,

na jego dostarczenie do Zarzàdu

Województwa Mazowieckiego

ka˝da mazowiecka gmina ma czas

do 31.12.2021 r. Dlatego jeszcze

raz apelujemy do w∏aÊcicieli do-

mów jednorodzinnych, przedsi´-

biorców czy rolników dzia∏ajà-

cych na terenie naszej gminy, o jak

najszybsze wype∏nienie i dostarcze-

nie kwestionariusza inwentaryzacji

indywidualnych êróde∏ ciep∏a

do Urz´du Gminy Niepor´t. Jej

druk równie˝ mo˝na pobraç ze stro-

ny www.nieporet.pl z zak∏adki

Ekologia. W razie k∏opotów z wy-

pe∏nieniem kwestionariusza, pra-

cownicy dzia∏u ochrony Êrodowiska

b´dà s∏u˝yli Paƒstwu pomocà. 

Kwestionariusz inwentaryzacji

indywidualnych êróde∏ ciep∏a nale-

˝y równie˝ wype∏niç za ka˝dym ra-

zem, gdy wymieniamy piec. W ta-

kim przypadku mamy na to 30 dni

od momentu zainstalowania nowe-

go êród∏a ciep∏a. 

Obowiàzek stworzenia i prowa-

dzenia bazy êróde∏ niskiej emisji

zosta∏ na∏o˝ony na gminy zapisami

Programu Ochrony Powietrza dla

Województwa Mazowieckiego

przyj´tego uchwa∏à nr 98/17 Sejmi-

ku Województwa Mazowieckiego

w dniu 20 czerwca 2017 r. Nowe

zapisy i terminy wykonania dzia∏aƒ

naprawczych Programu Ochrony

Powietrza dla Województwa Mazo-

wieckiego zosta∏y zawarte

w Uchwale Sejmiku Województwa

Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia

8 wrzeÊnia 2020 r. � AM

5 lipca w Kompleksie Rekreacyjno-
Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa
siedem gmin znad Jeziora
Zegrzyƒskiego połàczyło siły
i podpisało w obecnoÊci Marcina
Podgórskiego, dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami, Emisji i Pozwoleƒ
Zintegrowanych Urz´du
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego porozumienie
mi´dzygminne na realizacj´ zadania
o dofinansowanie działania
pod nazwà: „Twój piec – nasze
powietrze”. Do porozumienia
przystàpiły: Wieliszew, Niepor´t,
Dàbrówka, Jabłonna, Legionowo,
Radzymin i Serock.
Zgodnie z podpisanym dokumen-

tem przez najbli˝sze 5 miesi´cy

gminy nale˝àce do Zwiàzku Gmin

Zalewu Zegrzyƒskiego b´dà wspól-

nie namawiaç swoich mieszkaƒców

do wymiany êróde∏ ciep∏a na te bar-

dziej ekologiczne. W tym czasie

zrealizowanych zostanie szereg

dzia∏aƒ edukacyjnych. B´dzie pro-

wadzona szeroka kampania infor-

macyjna i promocyjna, wykorzy-

stujàca tradycyjne noÊniki, takie jak

billboardy, jak i te najnowsze w po-

staci mediów spo∏ecznoÊciowych.

Powstanie specjalna strona interne-

towa, na której pojawiaç si´ b´dà

filmiki edukacyjne i wirtualne spo-

tkania z ekspertami, którzy wyt∏u-

maczà, o co chodzi ze smogiem

i dlaczego jest on dla nas zagro˝e-

niem. Odb´dà si´ równie˝ pikniki

edukacyjne. Mieszkaƒcy otrzyma-

jà te˝ pomoc w pozyskiwaniu do-

tacji gminnych i paƒstwowych

na wymian´ „kopciuchów”, by

do koƒca 2022 r. mogli ju˝ oddy-

chaç powietrzem bez smogu.

Kampania edukacyjno-informa-

cyjna „Twój piec – nasze powie-

trze” b´dzie realizowana na terenie

gmin: Serock, Niepor´t, Legiono-

wo, Jab∏onna, Wieliszew, Dàbrów-

ka oraz Radzymin. Projekt b´dzie

wspó∏finansowany ze Êrodków bu-

d˝etu Województwa Mazowiec-

kiego w ramach Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Ochrony Po-

wietrza i Mikroklimatu MAZOW-

SZE 2021. Bud˝et projektu wyno-

si 100 000 z∏, z czego Urzàd Mar-

sza∏kowski przekaza∏ na realizacj´

50 000 z∏. � AS

Gmina Niepor´t na 54. miejscu
rankingu ogólnopolskiego 
Według danych zamieszczonych na rzàdowej stronie www.gov.pl, 
52,7 % mieszkaƒców Gminy Niepor´t jest ju˝ w pełni zaszczepionych. Wszystkie
wymagane dawki szczepionki przeciw COVID-19 przyj´ło 7 823 mieszkaƒców*. 

Dlaczego warto si´ zaszczepiç przeciwko COVID-19?

Przede wszystkim dla w∏asnego zdrowia, ale to te˝ od-

powiedzialnoÊç za innych, m.in. rodzin´, przyjació∏

i znajomych. WÊród nas mieszkajà przecie˝ osoby

z upoÊledzonym uk∏adem odpornoÊciowym lub tacy,

którzy ze wzgl´dów medycznych szczepiç si´ nie mo-

gà. JeÊli my zostaniemy zaszczepieni, ich ryzyko, ˝e

zostanà zaka˝eni równie˝ maleje. To, ˝e szczepienie

chroni przed zaka˝eniem i przede wszystkim ci´˝kim

przebiegiem oraz zgonem z powodu COVID-19, po-

kazujà dane i statystyki z ca∏ego Êwiata. 

Wed∏ug badaƒ zleconych przez ministra zdrowia

Adama Niedzielskiego – 98,8 proc. zgonów stwierdza-

nych w Polsce z powodu COVID-19 dotyczy osób nie-

zaszczepionych. Podobne wyniki podawa∏ w lipcu An-

thony Fauci szef NIAD (Krajowego Instytutu ds. Aler-

gii i Chorób Zakaênych) i g∏ówny doradca medyczny

prezydenta USA. Poda∏ on, ̋ e 99,2 proc. Amerykanów,

którzy zmarli w czerwcu z powodu COVID-19, nie by-

∏o zaszczepionych. 

OdpornoÊç populacyja gwarancjà powrotu
do normalnoÊci
Im wi´cej z nas si´ zaszczepi, tym mniejsze prawdo-

podobieƒstwo, ˝e b´dà musia∏y byç wprowadzane ko-

lejne lockdowny. Dzi´ki szczepieniu mamy wp∏yw

na normalne funkcjonowanie naszej gospodarki. Nie b´-

dzie potrzeba zamykaç restauracji, hoteli, pensjonatów,

dyskotek, kin i teatrów, muzeów, galerii handlowych. 

Szczepiàc si´ dajemy szans´ naszym dzieciom

na normalnà, stacjonarnà nauk´. Kolejny rok zdalne-

go nauczania z ca∏à pewnoÊcià niekorzystnie odbije si´

na ich psychice i mo˝liwoÊciach edukacyjnych.

Przypominamy, ˝e w Centrum Medycznym Nie-
por´t Sp. z o.o. ca∏y czas trwajà szczepienia prze-
ciw COVID-19. W rejestracji Centrum Medyczne-
go pod numerem telefonu 22 767 57 20 uzyskacie
Paƒstwo wszelkie informacje na temat szczepienia.

NNaa sszzcczzeeppiieenniiee  mmoo˝̋nnaa  ssii´́  zzaappiissaaçç  ttaakk˝̋ee  ppoopprrzzeezz::
• bezpłatnà całodobowà infolini´ 989

– do rejestracji wystarczy numer PESEL oraz numer
telefonu komórkowego;

• Internet, za poÊrednictwem Konta Pacjenta,
na stronie www.pacjent.gov.pl – aby skorzystaç
z e-Rejestracji trzeba mieç Profil Zaufany;

• SMS-a – wysyłajàc wiadomoÊç o treÊci:
SzczepimySie na numer 880 333 333;

• wybrany punkt szczepieƒ – wolne terminy
znajdziecie na stronie
https://szczepienia.github.io/mazowieckie

Ca∏y czas dzia∏a te˝ gminna infolinia 696 833 226,
gdzie udzielane sà aktualne informacje na temat
szczepieƒ przeciw COVID-19 w naszej gminie. In-
folinia czynna jest w dni robocze w godz. 8.00–15.00.

Mobilny punkt szczepieƒ przyjedzie do Ciebie 
Nowodworskie Centrum Medyczne zaszczepi

w miejscu zamieszkania ka˝dà ch´tnà do szcze-

pienia przeciw COVID-19 osob´, która z jakich-

kolwiek przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych nie

ma mo˝liwoÊci samodzielnego przemieszczania

si´ do Punktu Szczepieƒ. Zg∏oszenia osób ch´t-

nych przyjmowane sà pod numerami telefonów:

22/ 775 47 40 oraz 887 501 502, jak równie˝ ma-

ilem na adres e-mail: rum@ncm.med.pl

JeÊli sà wÊród Paƒstwa takie osoby, przeka˝cie

im tà informacj´. Skorzystajmy z tej niezwyk∏ej

mo˝liwoÊci.

� AM

* Stan z dnia 28.07.2021

ZATRUDNIMY DO SZKOŁY
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie

z a t r u d n i :

• NAUCZYCIELA MATEMATYKI 
• NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

• WYCHOWAWC¢ ÂWIETLICY 
• PEDAGOGA SPECJALNEGO

Dokumenty mo˝na przesyłaç mailem: sekretariat@spn.nieporet.pl
Informacje pod numerem telefonu: 22 774 83 66

Zast´pca Wójta Gminy Niepor´t 
Alicja Soko∏owska 

i Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
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Na wst´pie pragn´ przypomnieç, ˝e

ka˝de dziecko rozwija si´ indywidu-

alnie, we w∏asnym tempie. Warto

wiedzieç jaki jest punkt odniesienia

– jakie umiej´tnoÊci w zakresie ko-

munikacji ma 4-latek i co mo˝e nie-

pokoiç.

Umiej´tnoÊci czterolatka:
• reaguje na imi´

• zadaje du˝o ró˝norodnych pytaƒ

(szczególnie „dlaczego?” i „po co?”)

• bawi si´ w zabawy tematyczne (np.

w sklep, w lekarza, w dom, w ak-

cj´ ratunkowà, itp.)

• odpowiada adekwatnie na pytania

• wychodzi z inicjatywà zabawy

lub rozmowy

• potrafi opowiedzieç o wydarzeniu

• potrafi nazwaç relacje przestrzen-

ne (nad, pod) ale mo˝e mieç jesz-

cze k∏opot z okreÊleniem relacji

czasowych (przed kolacjà, jutro,

wczeÊniej,itp.)

• artykulacja wielu g∏osek jest pra-

wid∏owa tzn.: poprawnie artyku-

∏uje samog∏oski a, e, o, u, i, y, à,

´; g∏oski wargowe p, pi, b, bi, m,

mi; wargowo-z´bowe w, wi, f, fi;

tylnoj´zykowe k, ki, g, gi, ch, chi;

przednioj´zykowo-z´bowe t, d, n

oraz s, z, c, dz; przednioj´zyko-

wo-dziàs∏owe l, li; Êrodkowoj´zy-

kowe Ê, ê, ç, dê

• mo˝e, ale nie musi artyku∏owaç g∏o-

sek szumiàcych – sz, ˝, cz, d˝ oraz r

Niepokojàce objawy
• nie zawsze reaguje

na imi´

• ma trudnoÊci z od-

dychaniem przez nos, cz´sto oddy-

cha buzià (usta uchylone)

• ma∏o urozmaicona zabawa (g∏ów-

nie szeregowanie)

• ma trudnoÊci z jedzeniem, z gryzie-

niem, ˝uciem, po∏ykaniem oraz

z zaakceptowaniem ró˝nych konsy-

stencji, stopniem twardoÊci, tempe-

raturà pokarmów

• trudnoÊci z piciem

• nadmierne Êlinienie

• ma trudnoÊci z nawiàzaniem kontak-

tów spo∏ecznych

• ma nadwra˝liwoÊç lub brak wra˝-

liwoÊci na dotyk, smak, zapach,

dêwi´ki

• trudnoÊci z koncentracjà uwagi

• trudnoÊci z nawiàzaniem i utrzyma-

niem kontaktu wzrokowego

• uproszczenia, zamiany lub defor-

macje g∏osek (dopuszczalne za-

miany tylko sz,˝,cz,d˝ oraz r)

• ubezdêwi´cznianie g∏osek np. sofa-

zamiast sowa

• seplenienie – wsuwanie j´zyka

mi´dzy z´by

Pojedyncze objawy nie muszà Êwiad-

czyç o zaburzeniu. Ka˝dy niepoko-

jàcy sygna∏ warto jednak skonsulto-

waç ze specjalistà.

� Joanna Kiliƒska

Logopeda Joanna Kiliƒska radzi...

Komunikacja czterolatków

Z notatnika Stra˝nika Gminnego

Docendo discimus*, czyli o wakacyjnych spotkaniach z dzieçmi o charakterze dydaktycznym

Numery alarmowe
dla urlopowiczów

Wszelkie kwestie dotyczàce zatrudnienia i rozwiàzania z pracownikiem umowy o prac´
regulujà przepisy Kodeksu Pracy. 

Wakacje. Czas zabawy i wypoczynku dla dzie-

ci i m∏odzie˝y szkolnej. Okres, kiedy nasze po-

ciechy wyje˝d˝ajà na kolonie i obozy. Si∏à rze-

czy znikajà wtedy z pola widzenia troskliwych

rodziców. Wydaje si´ zatem zasadnym uÊwia-

domiç m∏odych ludzi, a szczególnie dzieci – ja-

kie ryzyko niesie ze sobà owa upragniona „wol-

noÊç” i jak radziç sobie w trudnych sytuacjach...

W tym celu Stra˝ Gminna w Niepor´cie jak

co roku organizuje pogadanki dla uczestników

pó∏kolonii i kolonii na terenie naszej gminy.

Z racji swego po∏o˝enia gmina Niepor´t to

g∏ównie Êrodowisko leÊne i wodne. W zwiàz-

ku z tym podczas spotkaƒ z dzieçmi i m∏odzie-

˝à poruszana jest kwestia bezpiecznego zacho-

wania w lesie i nad wodà. Prowadzàcy szcze-

gólnie akcentujà potrzeb´ odpowiedniego

doboru odzie˝y, monitorowania poziomu

nawodnienia organizmu, doborowi skuteczne-

go sposobu pomocy poszkodowanym w wypad-

kach – zaczynajàc od najprostszego za∏o˝enia

opatrunku. To jeden aspekt. Kolejny to uÊwia-

domienie naszych milusiƒskich o zagro˝eniach

wynikajàcych z faktu zmiany miejsca pobytu

podczas wyjazdów na kolonie i obozy. Nowe

znajomoÊci, nowe sytuacje, nowe doÊwiadcze-

nia. Dla dobra dzieci w sposób przyst´pny war-

to uprzedziç je o potencjalnych zagro˝eniach

p∏ynàcych ze stronny „niew∏aÊciwych” zacho-

waƒ doros∏ych i rówieÊników. ÂwiadomoÊç ist-

nienia kwestii odpowiedzialnoÊci prawnej nie-

letnich za pope∏nienie czynu zabronionego jest

równie˝ wa˝kim elementem pozwalajàcym

szczególnie m∏odzie˝y podejmowaç w∏aÊciwe

– czasem majàce wp∏yw na dalsze ˝ycie decy-

zje. Stàd te˝ apel do Paƒstwa: Nie przechodê-

my oboj´tnie, gdy widzimy

dzieci lub m∏odzie˝ zagro˝o-

ne demoralizacjà. W ka˝-
dym przypadku, gdy dobro
lub bezpieczeƒstwo dzieci
i m∏odzie˝y wystawione jest
na szwank, prosimy powia-
domiç Stra˝ Gminnà lub Po-
licj´. W koƒcu to oni b´dà kiedyÊ

odpowiadaç za naszà spokojnà staroÊç.

� A-Z

* Nauczajàc, uczymy si´ (sentencja ∏aciƒska)

Rozwiàzanie z pracownikiem umo-

wy o prac´ zawartej na czas nie-

okreÊlony musi wskazaç przyczyn´

wypowiedzenia. Powinna byç ona

konkretna oraz rzeczywista. Jednym

z najcz´stszych b∏´dów zwiàzanych

z rozwiàzaniem umowy o prac´ jest

wskazanie przez pracodawc´ jako

podstawy swojej decyzji zwrotu

– „utrata zaufania”. Tak sformu∏o-

wana przyczyna rozwiàzania umo-

wy o prac´ nie spe∏nia wymogów

opisanych w art. 30§ 4 Kodeksu

Pracy, albowiem jest ona zbyt ogól-

na. Z oÊwiadczenia pracodawcy

musi wynikaç w sposób niebudzà-

cy wàtpliwoÊci, co jest istotà zarzu-

tu stawianego pracownikowi, ˝e

pracodawca pragnie rozwiàzaç

z nim umow´ o prac´. 

Prawid∏owe sporzàdzone wypo-

wiedzenie umowy powinno za-

wieraç równie˝ pouczenie dla pra-

cownika o prawie odwo∏ania

od wypowiedzenia w terminie 21

dni do Sàdu Pracy. Termin ten li-

czony jest od dnia otrzymania

przez pracownika wypowiedzenia

o rozwiàzaniu umowy o prac´. 

� Joanna Malinowska

W trosce o bezpieczeƒstwo wszystkich wypoczywajàcych nad wodà
na Dzikiej Pla˝y pojawił si´ baner z numerem ratunkowym. Chodzi
o numer 601 100 100, który jest podstawà zintegrowanego systemu
ratownictwa nad wodà. 

Mimo licznych apeli o rozsàdne za-

chowanie na terenie kàpieliska

i czujnej opieki ratowników z legio-

nowskiego WOPR, nie uda∏o si´

uniknàç najgorszego. W tym sezo-

nie w Jeziorze Zegrzyƒskim uton´-

∏o ju˝ kilka osób. Tych tragedii

mo˝na by∏o uniknàç gdyby tylko

wszyscy stosowali si´ do zaleceƒ

i regulaminu naszego gminnego kà-

pieliska. O tym jak bezpiecznie wy-

poczywaç nad wodà pisaliÊmy ju˝

w czerwcowym numerze „WieÊci

Niepor´ckich”. Teraz przypomina-

my, co zrobiç gdy b´dziemy Êwiad-

kiem niebezpiecznego zdarzenia

na pla˝y. Przede wszystkim powin-

niÊmy znaç numery ratunkowe

wszystkich s∏u˝b, które mogà

udzieliç natychmiastowej pomocy. 

Numer 601 100 100 – to podsta-

wa zintegrowanego systemu ratow-

nictwa nad wodà. Jest on dost´pny

z telefonów w sieciach komórko-

wych i stacjonarnych. 

Inne numery, o których warto pa-

mi´taç to: 

• numer alarmowy 112 
• 997 – policja 
• 998 – stra˝ po˝arna 
• 999 – pogotowie ratunkowe 

� AM

Nowa łódê ratownicza
dla stra˝aków 
Druhowie z OSP Niepor´t od kilku tygodni testujà ju˝ na Jeziorze Zegrzyƒskim
mo˝liwoÊci nowej, lekkiej łodzi ratowniczej. Motorówka przyjechała do nas ze
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
Niezwyk∏y podarunek niepor´ccy

stra˝acy zawdzi´czajà Komendan-

towi G∏ównemu Paƒstwowej Stra-

˝y Po˝arnej. Na poczàtku lipca

przekaza∏ on naszym druhom

z OSP Niepor´t p∏askodennà ∏ódê

ratowniczà. Jest to w pe∏ni wypo-

sa˝ona jednostka aluminiowa, mo-

del Marims 490, z silnikiem stru-

mieniowym o mocy 40 koni me-

chanicznych. W ∏odzi jest miejsce

dla 6 ratowników. ̧ ódê wyposa˝o-

na jest w szerokà platform´ dzio-

bowà pe∏niàcà funkcj´ schowka

oraz pojemne bakisty w centralnej

i tylnej cz´Êci, w których znajdujà

si´ kamizelki ratunkowe i kaski

ochronne. Jednostka w przysz∏oÊci

zostanie doposa˝ona w pomp´

do gaszenia po˝arów na wodzie.

Do czasu monta˝u urzàdzenia, stra-

˝acy korzystaç b´dà z pompy prze-

noÊnej. Pierwszej inspekcji ∏odzi

dokonali ju˝ wójt gminy Niepor´t

Maciej Mazur oraz Komendant

Powiatowej PSP w Legionowie st.

bryg. Rados∏aw Parapura. � AM

Rozwiàzanie z pracownikiem umowy
o prac´ – co warto wiedzieç

Prawnik Joanna Malinowska radzi...
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Lato to okres, w którym cz´Êciej ni˝

w innych porach roku wykonywa-

ne sà remonty budowlane.

W zwiàzku z pojawiajàcymi si´

licznymi pytaniami i wàtpliwo-

Êciami mieszkaƒców dotyczàcymi

odpadów, których nie nale˝y zawo-

ziç do PSZOK informujemy, ˝e

w gminie Niepor´t w Punkcie Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych nie sà przyjmowane od-

pady:

• z prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-

darczej, rolniczej, ogrodniczej,

przemys∏owej itp.,

• w postaci materia∏ów budowla-

nych i rozbiórkowych zawierajà-

cych, np. azbest, pap´, smo∏´,
materia∏y ociepleniowe takie
jak: we∏na mineralna czy styro-
pian poremontowy, okna, cz´Êci
dachu, itp.,

• cz´Êci samochodowe, np. zderza-

ki, reflektory, cz´Êci karoserii, sie-

dziska itp.,

• odpady komunalne pochodzàce

z terenu innych gmin.

W razie wàtpliwoÊci, przed do-

starczeniem odpadów, warto zasi´-

gnàç informacji w Urz´dzie Gmi-

ny Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1 – pok.

nr 3 (parter), tel. 22 767 04 48 lub

dzwoniàc bezpoÊrednio do PSZOK

tel. 600 509 696.

Aby oddaç odpady budowlane

lub rozbiórkowe w∏aÊciciel nieru-

chomoÊci musi z∏o˝yç w siedzibie

Urz´du Gminy Niepor´t – wniosek

o przyj´cie ww. odpadów w Punk-

cie Selektywnego Zbierania Odpa-

dów Komunalnych (PSZOK) wraz

z podpisanà klauzulà informacyjnà

przetwarzania danych osobowych.

Po rozpatrzeniu wniosku przez

pracownika urz´du, w∏aÊciciel nie-

ruchomoÊci otrzyma potwierdzenie

prawa do oddania odpadów budow-

lanych i rozbiórkowych w Punkcie

Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych w gminie Niepor´t;

Na terenie PSZOK pracownik,

pobiera od w∏aÊciciela nieruchomo-

Êci potwierdzenie prawa do odda-

nia odpadów, sprawdza zgodnoÊç

iloÊci dostarczonych tego rodzaju

odpadów i wskazuje kontener,

do którego mo˝na je wrzuciç.

Ww. dokumenty dost´pne sà

w siedzibie Urz´du Gminy Niepo-

r´t oraz na stronie internetowej

www.nieporet.pl zak∏adka Odpady.
JednoczeÊnie przypominamy, ̋ e

w∏aÊciciel nieruchomoÊci zlokalizo-

wanej na terenie gminy Niepor´t,

mo˝e dostarczyç w ciàgu roku ka-

lendarzowego 3 m3 (tj. 3 000 litrów,

czyli 25 szt. worków o pojemno-

Êci 120 l) odpadów budowlanych

i rozbiórkowych. Ww. odpady

przyjmowane sà po okazaniu oso-

bie obs∏ugujàcej PSZOK potwier-

dzenia ostatniej dokonanej wp∏aty

op∏aty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi. � PF

Zaj´cia letnie w GOK Niepor´t nie

bez powodu cieszà si´ od lat wiel-

kim zainteresowaniem. Dzieciaki

z wszystkich filii naszego oÊrodka

kultury sp´dzajà ten czas bardzo ak-

tywnie. Podczas pierwszego turnu-

su dzieci bra∏y udzia∏ w warsztatach

kreatywnych, na których wykony-

wa∏y m.in. ozdobne os∏onki na do-

niczki, w∏asnor´cznie dekorowa∏y

ekologiczne torby, próbowa∏y

swych si∏ w trudnej sztuce origami

czy w pieczeniu ciasta. Uczestni-

czy∏y te˝ w niezwykle inspirujàcych

wycieczkach. Najm∏odsi mieszkaƒ-

cy Gminy Niepor´t odwiedzili m.in.

Ogród Botaniczny w Powsinie,

warszawskà starówk´, Muzeum Et-

nograficzne w Warszawie, Park

„Dolina Wkry” i LeÊnictwo Pomie-

chówek, Zamek w Pu∏tusku, Park

w Wilanowie czy Muzeum Kolei

Wàskotorowej w Sochaczewie. By-

∏y te˝ wypady do zoo, kina, pasie-

ki, Puszczy Kampinoskiej, na ba-

sen, escape room’u, a nawet do ele-

ganckiego hotelu Bristol. Kolejna

tura zaj´ç letnich z GOK Niepor´t

wystartowa∏a 26 lipca i potrwa

do 6 sierpnia. � AM

8 sierpnia w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-
Pilawa mieszaƒcy naszej gminy b´dà mogli
skorzystaç z niezwykłej atrakcji. 

Fundacja Rok Rzeki Wis∏y zaprasza na trzy

bezp∏atne rejsy dwiema drewnianymi ∏odzia-

mi po Jeziorze Zegrzyƒskim. Jednostki sà re-

plikami tradycyjnych ∏odzi rzecznych, który-

mi w dawnych latach sp∏awiano do Gdaƒska

ró˝nego rodzaju towary. Po jeziorze p∏ywaç

b´dà: ma∏a ∏odê flisacka bat wiÊlany „Ryt-

man” oraz szkuta „Dar Mazowsza”. Ka˝da

z ∏odzi zabierze na pok∏ad 12 pasa˝erów. Rej-

sy sà zorganizowane jako godzinne wyciecz-

ki z przewodnikiem po najbli˝szej okolicy,

pokazujàce naszà gmin´ od strony wody. Pro-

jekt wspó∏finansowany jest przez Samorzàd

Województwa Mazowieckiego.

Zapisy na rejs pod numerem telefonu:

668 481 739 w godzinach 9.00–17.00. Licz-

ba miejsc ograniczona. � AM

PSZOK – tych odpadów
budowlanych nie przyjmujemy

Wakacje z GOK-iem

Bezpłatne rejsy dla mieszkaƒców

To urzàdzenie ratuje ˝ycie!

Wakacje to dla rodziców spore, logistycze
wyzwanie. Wielu z nich zastanawia si´ jak
zapewniç bezpieczny i ciekawy wypoczynek dla
swoich dzieci. Z pomocà spieszy im w gminie
Niepor´t wspaniała kadra oÊrodka kultury,
organizujàc dla najmłodszych mieszkaƒców
dwutygodniowe turnusy wakacyjne. Pierwszy
turnus ju˝ za nami. Zobaczcie, co si´ tam
działo. 

Rajd rowerowy szlakiem
pozycji obronnych 
48. Pułku Strzelców Kresowych
Z okazji 101. rocznicy Bitwy War-

szawskiej w sobot´ 21 sierpnia Nie-

por´ckie Stowarzyszenie Histo-

ryczne zaprasza na rajd rowerowy

szlakiem pozycji obronnych 48.

Pu∏ku Strzelców Kresowych, na tra-

sie Rynia – Siwek – Beniaminów

– Dàbkowizna. Rajd przypomni

stosunkowo ma∏o znanà histori´

dzia∏aƒ tej jednostki na terenie

gminy Niepor´t. Po zachowanych

do dziÊ okopach, wykonanych

w 1920 r. przez polskich saperów

i ˝o∏nierzy 48. Pu∏ku, cz´Êciowo

z wykorzystaniem starszych umoc-

nieƒ niemieckich, oprowadzi znaw-

ca zagadnieƒ fortyfikacyjnych Ste-

fan Fuglewicz.

Start o godz. 10.15 z parkingu

przy skrzy˝owaniu ul. Wczasowej

i Spacerowej w Ryni. Bli˝sze infor-

macje b´dà podane przed uroczy-

stoÊciami 14 sierpnia, m.in. na stro-

nie stowarzyszenia: www.facebo-

ok.com/nieporeckie.stowarzyszenie

.historyczne/ � KS

Defibrylator AED jest sprz´tem

medycznym przywracajàcym regu-

larnà prac´ serca. Dost´pnoÊç

do AED przy nag∏ym zatrzymaniu

krà˝enia, daje a˝ 70 % wi´cej szan-

sy na prze˝ycie! Urzàdzenie auto-

matycznie analizuje rytm serca po-

szkodowanej osoby, po czym decy-

duje czy wymagana jest

defibrylacja – czyli wstrzàs elek-

tryczny. Defibrylator za pomocà

elektrod przekazuje impuls elek-

tryczny do serca, przywracajàc je-

go prawid∏owy rytm pracy. Defi-

brylator jest gwarancjà szybkiej

i efektywnej pomocy przy nag∏ym

zatrzymaniu krà˝enia, kiedy ka˝da

sekunda ma znaczenie. Podj´cie

b∏yskawicznej resuscytacji przez

Êwiadków zdarzenia, mo˝e spowo-

dowaç 2–3 krotny wzrost prze˝y-

walnoÊç. Jedna osoba mo˝e,

z wi´kszà ni˝ kiedykolwiek pewno-

Êcià, uratowaç komuÊ ˝ycie.

Majàc na uwadze bezpieczeƒ-

stwo naszych mieszkaƒców infor-

mujemy, gdzie na terenie naszej
gminy znajdujà si´ defibrylatory
AED. 

� AM

Defibrylatory AED
na terenie gminy Niepor´t
� Stra˝ Gminna w Niepor´cie,

Niepor´t, ul. Zegrzyƒska 10
(Dzika Pla˝a) na zewnàtrz
budynku, tel. 668 116 761

� Legionowskie WOPR, 
Zegrze Południowe, 
ul. Warszawska 39B
tel. 695 889 010 

oraz 601 100 100

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w Kàtach W´gierskich, 
ul. KoÊcielna 22 
na wyposa˝eniu wozu, 
tel. 22/ 774 28 28,
998 lub 112

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9A 
na wyposa˝eniu wozu,
tel. 22/ 774 28 28, 998 lub 112

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w Wólce Radzymiƒskiej, 
ul. Szkolna 81 
na wyposa˝eniu wozu,

tel. 22/ 774 28 28, 998 lub 112

� OÊrodek Sportu i Rekreacji
Aquapark FALA, 
Stanisławów Pierwszy, 
ul. Koncertowa 4 wewnàtrz
przy kasie: pn-pt 6.00-22.00; sb,
nd i Êwi´ta 8.00-22.00),
tel. 22/ 772 00 89

� Centrum Medyczne Niepor´t,
Niepor´t, ul. PodleÊna 4,
wewnàtrz, pn-pt 7.00-19.00),
tel. 22/ 767 57 20 

� Kompleks Rekreacyjno-
Wypoczynkowy Niepor´t
PILAWA, Niepor´t, ul. Wojska
Polskiego 3 na zewnàtrz
budynku bosmanatu
– tel. 668 481 739

� Urzàd Gminy Niepor´t,
Niepor´t, Plac WolnoÊci 1
w budynku na parterze
– w godzinach pracy urz´du:
pn 8.00-18.00, wt-czw 8.00-
16.00, pt 8.00-14.00),
tel. 22/ 767 04 00

Szkuta „Dar Mazowsza”
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Celegraf
Na północny wschód od rondek w Rembelszczyênie,
znajduje si´ niewielkie wzgórze, potocznie nazywane
Celegrafem. Historia tego miejsca i jego nazwy jest
zwiàzana z jednym z ciekawszych przedsi´wzi´ç
telekomunikacyjnych XIX wieku, jakim była budowa
najdłu˝szej na Êwiecie linii telegrafu optycznego
łàczàcej Warszaw´ z Petersburgiem i poprzez
Petersburg z Moskwà.

K
oƒcówka XVIII i pierwsza

po∏owa XIX wieku, to okres,

w którym powsta∏y pierwsze

nowoczesne systemy telekomunika-

cyjne – telegrafy optyczne. Najbar-

dziej znanym systemem telegrafu

optycznego jest francuski telegraf

opracowany przez Claude Chappe’a.

Pierwsza linia telegrafu Chap-

pe’a zosta∏a uruchomiona w 1794 r.

i ∏àczy∏a Pary˝ z Lille. Do 1844 ro-

ku we Francji zbudowano linie tele-

grafu optycznego o ∏àcznej d∏ugo-

Êci 5000 km, sk∏adajàce si´ z 534

wie˝, ∏àczàce najwa˝niejsze miasta

Francji. W telegrafie francuskim

do nadawania sygna∏ów stosowano

semafor sk∏adajàcy si´ z obracajàcej

si´ g∏ównej belki, na której koƒcach

zamocowane by∏y dwie ruchome

krótsze belki. Uk∏ad ten by∏ doÊç

skomplikowany i trudny w obs∏udze. 

W innych krajach tak˝e powsta-

wa∏y linie telegrafów optycznych,

a ka˝dy kraj stosowa∏ swój w∏asny

system starajàc si´ uproÊciç budo-

w´ i obs∏ug´ semafora. W Prusach

semafor sk∏ada∏ si´ z szeÊciu ra-

mion podobnych do znanych nam

semaforów kolejowych. W Szwe-

cji wykorzystywano uk∏ad dziesi´-

ciu opuszczanych i podnoszonych

przes∏on. 

W Rosji w 1824 roku urucho-

miono lini´ telegrafu Petersburg

– Szlisselburg w systemie Betanco-

urt’a, który jednak nie sprawdzi∏ si´

i w 1827 roku przystàpiono do prac

nad nowym systemem telegrafu

optycznego.

Rosyjskie w∏adze og∏osi∏y mi´-

dzynarodowy konkurs na projekt

telegrafu, w wyniku którego spe-

cjalna komisja przy ministerstwie

wojny wybra∏a telegraf optyczny,

opracowany przez by∏ego pracow-

nika Chappe, in˝yniera Jacques

Chateau. Jacques Chateau za swój

projekt otrzyma∏ wynagrodzenie

w wysokoÊci 120 000 rubli oraz do-

˝ywotnià emerytur´ w wysoko-

Êci 6000 rubli. W tym okresie

za jednego rubla mo˝na by∏o ku-

piç 2,5 kilograma wo∏owiny al-

bo 40 jajek.

W 1833 roku powsta∏a linia te-

legrafu optycznego z Pa∏acu Zimo-

wego do Kronsztadu. W 1835 ro-

ku zbudowano lini´ z Pa∏acu Zimo-

wego przez Carskie Sio∏o

do Gatycznej oraz rozpocz´to bu-

dow´ linii do Warszawy.

Linia z Petersburga do Warszawy

liczy∏a 1200 km d∏ugoÊci. Sk∏ada-

∏a si´ ze 149 wie˝, rozstawionych

co 8-12 km. Wie˝e by∏y poczàtko-

wo drewniane, a w póêniejszym

okresie murowane. Stawiane

na wzniesieniach mia∏y one wyso-

koÊç 15-17 metrów (najwy˝sze

mia∏y 21,5 m), nad nimi wznosi∏y

si´ trzymetrowe s∏upy z semaforem.

W niektórych miejscach jak np.

na Zamku Królewskim w Warsza-

wie, czy Pa∏acu Zimowym w Pe-

tersburgu semafor telegrafu mia∏

form´ zegara z jednà wskazówkà.

W naszej okolicy, liczàc od stro-

ny Warszawy zbudowano nast´pu-

jàce stacje telegrafu optycznego:

Twierdza Aleksandryjska, Zamek

Królewski (na nieistniejàcej obec-

nie wie˝y telegraficznej), Gol´dzi-

nów, Bia∏o∏´ka, Rembelszczyzna,

Zegrze, Serock (na wa∏ach napole-

oƒskich), Dzier˝enin, Lubienica,

Pu∏tusk.

Budow´ linii ukoƒczono w 1838

r. W maju nadano pierwsze depe-

sze, a 20 grudnia 1839 r. osiàgni´-

to pe∏nà sprawnoÊç operacyjnà.

System zaproponowany przez

Jacques Chateau by∏ bardzo prosty

– semafor przypomina∏ obacajàcà

sie liter´ „T”. Sk∏ada∏ si´ z belki ob-

racajàcej si´ wokó∏ znajdujàcej si´

w jej po∏owie osi. Na jednym

z koƒców belki zamocowany by∏

prostokàtny lub kwadratowy znacz-

nik. Wieczorem na semaforze zapa-

lano trzy lampy, dzi´ki którym li-

nia telegrafu mog∏a pracowaç rów-

nie˝ w nocy. Semafor móg∏

zajmowaç tylko osiem pozycji ró˝-

niàcych si´ od siebie o kàt 45o.

W odró˝nieniu od innych systemów

telegrafów optycznych, w których

do nadania jednej litery wykorzy-

stywano jeden skomplikowany

symbol ustawiany na telegrafie,

w telegrafie Chateau nadanie jednej

litery sk∏ada∏o si´ z sekwencji

trzech kolejnych symboli na telegra-

fie. Nadanie cyfry wymaga∏o czte-

rech symboli. Istnia∏y równie˝ se-

kwencje pi´ciu symboli oznaczajà-

ce ca∏e zdania lub fragmenty zdaƒ,

takie jak „Jego WysokoÊç Impera-

tor przyby∏ do” lub „we wszystkich

pu∏kach graç muzyk´ i Êpiewaç pio-

senki”. To bardzo upraszcza∏o ob-

s∏ug´ semafora telegrafu.Przekona-

nie o prostocie obs∏ugi znalaz∏o

swoje odzwierciedlenie w kilku

punktach regulaminu telegrafistów:

§6 Tak nocne, jak i dzienne sygna-

∏y, sà tak proste i wygodne, ˝e

niczego lepszego nie mo˝na so-

bie ˝yczyç.

§44 Poniewa˝ wszystkie sygna∏y sà

proste i wygodne, tak dniem

jak i nocà, to sygnalistom nie

trudno jest nadawaç depesz´

szybko i wiernie, dlatego opóê-

nienia i b∏´dy powinny byç

przypisywane nieporadnoÊci

sygnalistów nierozumiejàcych

swojego zadania lub zapomi-

najàcych, ˝e zawsze ∏atwo

znaleêç winnych.

Ka˝da nadawana depesza by∏a

poprzedzona nag∏ówkiem, w któ-

rym okreÊlano stacj´ docelowà

oraz priorytet depeszy – depesza

nadawana z Warszawy mog∏a byç

przes∏ana przez Petersburg do Mo-

skwy lub Kronsztadu. Na podsta-

wie tego nag∏ówka, telegrafiÊci li-

nii Petersburg – Moskwa mogli kie-

rowaç depesz´ dalej – do innych

miast po∏àczonych systemem tele-

grafów optycznych. Istnia∏ równie˝

specjalny system zarzàdzania sytu-

acjami, w których na linii spotka-

∏y si´ depesze nadawane w prze-

ciwnych kierunkach. Pozwala∏ on

na przes∏anie depeszy o wy˝szym

priorytecie i wstrzymanie na linii

depeszy mniej wa˝nej. Podobnie,

jeÊli na trasie nadawania depeszy

warunki pogodowe nie pozwala∏y

na dalsze jej przekazywanie, depe-

sza by∏a zatrzymywana na linii

i wznawiana po poprawie pogody.

Praca telegrafisty polega∏a na cià-

g∏ej obserwacji sàsiednich wie˝.

Gdy dostrzeg∏, ˝e sàsiednia wie˝a

rozpoczyna nadawanie, telegrafista

zapisywa∏ w dzienniku dostrze˝o-

ny sygna∏ i ustawia∏ ten sygna∏

na swoim semaforze. Nast´pnie ob-

serwowa∏, czy kolejna stacja po-

prawnie odebra∏a i ustawi∏a sygna∏

przez niego nadany. JeÊli wszystko

by∏o w porzàdku, to móg∏ przystà-

piç do odbierania nast´pnego sy-

gna∏u. JeÊli telegrafista zauwa˝y∏,

˝e nast´pna stacja b∏´dnie odebra-

∏a jego sygna∏, to wysy∏a∏ specjal-

ny sygna∏ b∏´du, a nast´pnie powta-

rza∏ w∏aÊciwy sygna∏. 

Dzi´ki prostej sygnalizacji i ogra-

niczeniu si´ tylko do oÊmiu pozy-

cji semafora, uda∏o si´ uzyskaç

znacznà pr´dkoÊç przekazywania

informacji – z Warszawy do Peters-

burga depesza sk∏adajàca si´ z 45

symboli dociera∏a w ciàgu 22 minut.

Do obs∏ugi linii telegrafu Warsza-

wa – Petersburg powo∏ano szeÊç

kompani telegraficznych liczàcych

∏àcznie oko∏o 1900 ludzi. Pojedyn-

cza wie˝a telegrafu by∏a obs∏ugiwa-

na przez cztery osoby, przy czym

na zmianie by∏a tylko jedna. Pozo-

sta∏ym telegrafistom nie wolno by-

∏o oddalaç si´ od wie˝y dalej ni˝ 3

wiorsty (ok. 3200 metrów). W 1840

roku otworzono specjalnà szko∏´ te-

legrafistów w której kszta∏ci∏o si´ po-

czàtkowo 50, a póêniej 80 kadetów.

Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e car

Miko∏aj I potrafi∏ osobiÊcie obs∏u-

giwaç telegraf. W ksià˝ce „La

Russie en 1839” markiz de Custi-

ne, opisujàc gabinet cara w Peter-

hofie, napisa∏: „Cesarz mo˝e wyda-

waç rozkazy swojej flocie bez

opuszczania biura. W tym celu

w gabinecie znajduje si´ teleskop,

róg i ma∏y telegraf obs∏ugiwany

przez cesarza w∏asnor´cznie.”

Nie wiemy jak dok∏adnie wyglà-

da∏a wie˝a telegrafu optycznego

w Rembelszczyênie. Na wzgórzu

mo˝na znaleêç fragmenty cegie∏, co

mog∏oby wskazywaç na murowa-

nà konstrukcj´ wie˝y – nie ma jed-

nak pewnoÊci, ̋ e majà one zwiàzek

z telegrafem. Podczas prowadzo-

nych kilka lat temu przez Niepor´c-

kie Stowarzyszenie Historyczne

poszukiwaƒ, nie uda∏o si´ odnaleêç

pozosta∏oÊci fundamentów wie˝y

telegraficznej.

Koniec telegrafu optycznego na-

stàpi∏ zaledwie po kilkunastu latach

jego dzia∏alnoÊci. W 1852 roku

na Zamku Królewskim zamonto-

wano telegraf elektryczny produk-

cji firmy Siemens & Halske, ∏àczà-

cy Warszaw´ z Moskwà. W 1854

roku linia telegrafu optycznego

Warszawa – Petersburg zakoƒczy-

∏a dzia∏alnoÊç.

Pomimo tak krótkiego okresu

dzia∏ania, pami´ç o telegrafie prze-

trwa∏a w postaci toponimów – na-

szego Celegrafu (nastàpi∏a zmia-

na rosyjskiego „tie-” w s∏owie tie-

legraf na polskie „ce-”) oraz

wzgórza pod Tykocinem nazywa-

nego przez starszych mieszkaƒców

Górkà Telegraficznà. Niestety nie

sà to oficjalne nazwy i prawdopo-

dobnie wkrótce zostanà zapomnia-

ne. � Maciej ¸opaciƒski

Semafory telegrafów optycznych

Wie˝a rosyjskiego telegrafu
systemu Chateau – tak mog∏a
wyglàdaç wie˝a telegrafu
w Rembelszczyênie

Wie˝a telegraficzna Zamku Królewskiego na obrazie Jana Seydlitza – „Widok
Zamku Królewskiego od strony Wiaduktu Pancera” (1855-1860)

Na podstawie

Rekonstrukcja telegrafu optycznego – Burzenin 2018
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SSIIEERRPPNNIIUU 2021 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)

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

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

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, Ptasia, Starej Gruszy, ˚eglarska
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

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

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

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, 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


