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COVID-19 – szczepmy si´, 
nie dajmy szansy czwartej fali!

A
by uchroniç si´ przed ci´˝kim

przebiegiem choroby, groê-

nymi powik∏aniami wywo∏a-

nymi przez COVID-19, a nawet

Êmiercià, w wi´kszoÊci przypadków

wystarczy poddaç si´ dobrowolnemu

i bezp∏atnemu szczepieniu. W chwi-

li obecnej w Polsce dost´p

do wszystkich preparatów chronià-

cych przed niebezpiecznym patoge-

nem jest nieograniczony. Na szcze-

pienie mo˝na przyjÊç dos∏ownie

z ulicy. 

Mobilny punkt szczepieƒ 
przyjedzie do Ciebie
W wielu miejscach kraju dzia∏ajà

mobilne punkty szczepieƒ, w któ-

rych nie wymagane sà wczeÊniej-

sze zapisy. Dzi´ki wspó∏dzia∏aniu

Nowodworskiego Centrum Me-

dycznego i Urz´du Gminy Niepo-

r´t tak˝e na terenie naszej gminy

uda∏o si´ zorganizowaç taki punkt.

Mieszkaƒcy ju˝ kilkakrotnie mieli

mo˝liwoÊç skorzystania z jego

us∏ug. W ka˝dy wtorek do koƒca

wrzeÊnia w godzinach 11.00–15.00

mobilny punkt szczepieƒ zlokalizo-

wany b´dzie w Urz´dzie Gminy

Niepor´t – wejÊcie od strony Pla-

cu WolnoÊci. W mobilnym punk-

cie szczepimy m∏odzie˝ od 15 rok

˝ycia. Dzieci m∏odsze szczepione

sà w Punktach Szczepieƒ w przy-

chodniach lekarskich. 

W przypadku osób, które nie sà

w stanie dotrzeç na szczepienie oso-

biÊcie, istnieje obecnie mo˝liwoÊç

zaszczepienia we w∏asnym domu.

Takie us∏ugi mieszkaƒcom naszej

gminy proponuje wspomniane ju˝

Nowodworskiego Centrum Me-

dyczne. Zg∏oszenia nale˝y kierowaç

pod nr: 22/775-47- 40, 887-501-502,

a tak˝e mailem na adres:

rum@ncm.med.pl 
Przypominamy, ˝e zaszczepiç

si´ mo˝na równie˝ w Centrum
Medycznym Niepor´t, gdzie nie-

ustajàco od wielu miesi´cy funkcjo-

nuje specjalistyczna poradnia szcze-

pieƒ przeciw COVID-19. Miesz-

kaƒcy naszej gminy mogà skorzy-

staç równie˝ z us∏ugi dowozu

do punktu szczepieƒ. W tym celu

nale˝y zg∏osiç si´ na gminnà info-

lini´ 696-833-226, gdzie uzyskacie

Paƒstwo wszelkich mo˝liwych in-

formacji. 

Radni na pierwszej linii walki
z SARS-CoV-2
W gminnà akcj´ szczepieƒ zaanga-

˝owa∏a si´ sama Przewodniczàca

Rady Gminy Niepor´t Bogus∏awa

Tomasik, która jest z zawodu pie-

l´gniarkà. Nie tylko bardzo czyn-

nie zach´ca wszystkich do przyj´-

cia preparatu chroniàcego przed

COVID-19, ale tak˝e osobiÊcie

wykonuje szczepienia w naszym

punkcie. Do szczepieƒ wielokrotnie

zach´ca∏y równie˝ dr Anna GrzeÊ-

kiewicz – radna i lekarz pediatra

oraz Maria P∏atkowska, radna i pie-

l´gniarka. W ciàgu kliku ostatnich

dni w gminnym punkcie mobilnym

zaszczepi∏o si´ kilkadziesiàt osób.

To jednak ciàgle zbyt ma∏o do osià-

gni´cia g∏ównego celu, którym jest

tzw. odpornoÊç zbiorowa. Aby

móc spaç spokojnie powinniÊmy

przekroczyç pu∏ap 67% zaszczepio-

nych. Co wa˝ne, pierwsze 500

gmin, które zaszczepià 67% swo-

ich mieszkaƒców mogà liczyç

na 100 tys. z∏otych z rzàdowych

funduszy. W tej chwili w Gminie

Niepor´t w pe∏ni zaszczepionych

jest 56,7 % mieszkaƒców, co daje

nam 57 miejsce w skali ca∏ego kra-

ju (dane na koniec sierpnia – red.).

Mo˝e warto zmobilizowaç si∏y,

mocniej zaanga˝owaç si´ w propa-

gowanie szczepieƒ wÊród rodziny,

znajomych i sàsiadów, zadbaç o na-

sze wspólne bezpieczeƒstwo

i przy okazji zdobyç dodatkowe

pieniàdze dla gminnej spo∏ecznoÊci.

Wszyscy na tym skorzystamy.

Od tego ilu z nas si´ zaszczepi

zale˝eç te˝ b´dzie czy w przypad-

ku czwartej fali znajdziemy si´

w strefie obj´tej restrykcjami

i miejscowym lockdownem. Mini-

ster Zdrowia Adam Niedzielski

ju˝ zapowiedzia∏, ˝e wysoki odse-

tek wyszczepienia mieszkaƒców

b´dzie uwzgl´dniany przez urz´d-

ników w przypadku nak∏adaniu

ograniczeƒ i wprowadzania tzw.

stref ˝ó∏tych i czerwonych na po-

ziomie powiatów. JeÊli dany powiat

b´dzie mia∏ du˝y wzrost zaka˝eƒ

kwalifikujàcy go do strefy czerwo-

nej, ale jego mieszkaƒcy osiàgnà

wysoki poziom wyszczepienia, to

w regionie tym obowiàzywaç b´-

dzie strefa ̋ ó∏ta, czyli ograniczenia

b´dà tam mniej rygorystyczne.

Korzystajmy wi´c z dobrodziej-

stwa medycyny jakim sà szczepie-

nia, bàdêmy màdrzy przed szkodà,

szczepmy si´ i nie dopuÊçmy do ko-

lejnych lockdownów oraz zapaÊci

s∏u˝by zdrowia! � Anna Michejda

Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 
nie ust´puje. Eksperci ju˝ mówià o czwartej fali
i alarmujà, ˝e w najbli˝szym czasie czeka nas
dobowy wzrost zaka˝eƒ si´gajàcy nawet 30 tysi´cy!

MOBILNY PUNKT SZCZEPIE¡ 
W URZ¢DZIE GMINY NIEPOR¢T CZYNNY B¢DZIE: 

� 31 sierpnia (wtorek) w godz. 11.00–15.00
� 7 wrzeÊnia (wtorek) w godz. 11.00–15.00
� 14 wrzeÊnia (wtorek) w godz. 11.00–15.00
� 21 wrzeÊnia (wtorek) w godz. 11.00–15.00
� 28 wrzeÊnia (wtorek) w godz. 11.00–15.00

Przypomnijmy. Gmina Niepor´t na pod-

stawie notarialnej umowy darowizny

z 28.09.2001 r., zawartej pomi´dzy

Skarbem Paƒstwa, reprezentowanym

przez Starost´ Legionowskiego, a Gmi-

nà, sta∏a si´ w∏aÊcicielem nieruchomoÊci

po∏o˝onej w Niepor´cie, na terenie

Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego

stanowiàcej dz. nr 1084. NieruchomoÊç

ta zosta∏a darowana Gminie przez Skarb

Paƒstwa na cele wykonywania zadaƒ
publicznych Gminy w zakresie kultu-
ry fizycznej z przeznaczeniem na tere-
ny rekreacyjne i urzàdzenia sportowe.

Na terenie Kompleksu Rekreacyjno-

-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa

znajdowa∏y si´ trzy kluby, które na pod-

stawie umowy dzier˝awy zajmowa∏y

m.in. cz´Êç dzia∏ki 1084.

�
ddookkooƒƒcczzeenniiee  nnaa ssttrr.. 33

Gmina Niepor´t wygrała proces. 
KS „Spójnia” musi si´ przenieÊç!
Po długiej batalii, którà za poÊrednictwem mediów przeciwko Gminie Niepor´t toczył Klub Sportowy „Spójnia” mamy wreszcie
rozstrzygni´cie tej sprawy. Sàd Okr´gowy w Warszawie wydał wyrok, który uprawomocnił si´ w lipcu tego roku. W ustnym
uzasadnieniu wyroku Sàd oddalił wszystkie zarzuty i tym samym potwierdził, ˝e racja była po stronie Gminy Niepor´t.
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Nowe kamery strzegà
naszego bezpieczeƒstwa

Budowa kanalizacji sanitarnej
dla Michałowa-Grabiny

Przebudowa przejÊcia dla pieszych w Józefowie

System monitoringu wizyjnego Gminy Niepor´t powi´kszył si´ o 14
kolejnych kamer. Z koƒcem lipca urzàdzenia zacz´ły rejestrowaç obraz
w 6 nowych lokalizacjach. Sà to: stacja kolejowa w Niepor´cie, osiedle
wojskowe w Białobrzegach, oÊrodek kultury w Stanisławowie Drugim
i boisko sportowe w Kàtach W´gierskich. Dodatkowe kamery pojawiły
si´ tak˝e na Dziej Pla˝y oraz przy wjeêdzie na teren PSZOK Niepor´t. 
Kamery dzia∏ajà prewencyjnie,

choç stanowià równie˝ nieocenio-

nà pomoc dla s∏u˝b mundurowych:

Stra˝y Gminnej i Policji w odtwa-

rzaniu szczegó∏ów niebezpiecznych

zdarzeƒ drogowych oraz odnajdy-

waniu sprawców wykroczeƒ i prze-

st´pstw. Zwi´kszenie liczby kamer

z ca∏à pewnoÊcià korzystnie wp∏y-

nie na popraw´ bezpieczeƒstwa

naszych mieszkaƒców.

Razem z nowymi urzàdzeniami

system monitoringu wizyjnego

gminy Niepor´t liczy obecnie 44

kamery rozmieszczone w 16 punk-

tach na terenie ca∏ej gminy. 

Oto list´ kamer monitoringu

znajdujàcych si´ na terenie Gminy

Niepor´t: 

• skrzy˝owanie ulic Izabeliƒskiej

z Koncertowà – 1 kamera,

• monitoring wyjazdu z Osiedla

G∏ogi, ul. Izabeliƒska – widok

na ul. Przysz∏oÊç i ul. Królewskà

– 2 kamery,

• skrzy˝owanie: Aleja Henryka Sien-

kiewicza z ul. Husarii – 3 kamery,

• skrzy˝owanie ul. Jana Kazimierza

z ul. Wazów – 3 kamery,

• rondo w Józefowie – 3 kamery,

• podwójne rondo Rembelszczyzna

– 4 kamery,

• skrzy˝owanie ulic Stru˝aƒskiej,

Przysz∏oÊç i S∏onecznej – 4 kamery

• skrzy˝owanie ulic Izabeliƒskiej

z Ma∏o∏´ckà – 3 kamery

• rondo w Bia∏obrzegach – 3 kamery

• ul. Izabeliƒska – most (widok

na Êcie˝k´ rowerowà) – 2 kamery

• Bia∏obrzegi osiedle wojskowe

(wjazd na osiedle) – 2 kamery,

• Niepor´t PSZOK ul. Ma∏o∏´cka – 3

kamery,

• Stanis∏awów Drugi, teren GOK – 2

kamery,

• Kàty W´gierskie – teren boiska

sportowego – 3 kamery,

• Niepor´t, wjazd g∏ówny na „Dzi-

kà pla˝´” – 2 kamery,

• Niepor´t, stacja PKP, ul. Dworco-

wa – 4 kamery. � AM

Rozpocz´to II etap budowy kana-

lizacji sanitarnej w Micha∏ówie-

Grabinie. Prace prowadzone b´dà

na terenie od istniejàcej tam prze-

pompowni Êcieków do koƒca wsi

Micha∏ów-Grabina. W ramach in-

westycji wykonana zostanie kana-

lizacja sanitarna w ul. Kwiatowej

wraz z odejÊciami do granicy dzia-

∏ek. Umo˝liwi to wybudowanie 21

przy∏àczy. Przewidywany termin

zakoƒczenia zadania ustalono na

10 listopada 2021 r. Wykonawcà

inwestycji jest BWK Bogdan Tar-

nowski.

� AG

Do po∏owy przysz∏ego roku ma po-

wstaç projekt techniczny i wykona-

na ma zostaç przebudowa przejÊcia

dla pieszych na ul. Szkolnej w Jó-

zefowie w rejonie Szko∏y Podstawo-

wej. Inwestycja ogromnie poprawi

bezpieczeƒstwo na wspomnianym

przejÊciu dla pieszych, z którego co-

dziennie korzystajà uczniowie i ich

rodzice. Szacowany koszt inwesty-

cji to 265 tys. z∏, z czego 200 tys.

ma byç sfinansowane ze Êrodków

RFRD. � AM

Wykonawca inwestycji, firma No-

vum Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczytna,

zakoƒczy∏ ju˝ pierwszy etap robót

budowlanych. Zosta∏y wykonane

prace ziemne. Powsta∏a podbudo-

wa pod wszystkie place, w tym u∏o-

˝ono warstwy odsàczajàce i noÊne

z kruszywa. W obr´bie „Ogrodu

Rybaka” u∏o˝ono te˝ wi´kszoÊç

Êcie˝ek i alejek z kostki betonowej.

Z poczàtkiem wrzeÊnia na terenie

rodzinnego ogrodu rekreacji roz-

pocznie si´ monta˝ zabawek oraz

urzàdzeƒ si∏owni i rehabilitacji ru-

chowej. W kolejnym etapie zosta-

nie wykonana nawierzchnia gumo-

wa dla zapewnienia bezpieczeƒstwa

najm∏odszych u˝ytkowników pla-

cu zabaw. Ostatni etap realizacji in-

westycji obejmie monta˝ ma∏ej ar-

chitektury czyli ∏awek, koszy

na Êmieci oraz stojaków dla rowe-

rów. Na samym koƒcu planowane

jest wykonanie nowych nasadzeƒ

zieleni. W „Ogrodzie Rybaka” po-

jawià si´ m.in. ˝ywop∏oty z berbe-

rysów oraz leszczyny. Cieƒ odpo-

czywajàcym zapewni te˝ istniejà-

cy na terenie dzia∏ki majestatyczny

dàb szypu∏kowy uznany za pomnik

przyrody. Wszystkich, którzy oba-

wiajà si´, ˝e prace przy budowie

„Ogrodu Rybaka” mogà zagroziç

d´bowemu kolosowi lub jego sys-

temowi korzeniowemu, uspokaja-

my: w bezpoÊrednim sàsiedztwie

d´bu nie b´dà wykonane ̋ adne na-

wierzchnie utwardzone, nie b´dà

równie˝ wykonywane roboty ziem-

ne i monta˝owe w zasi´gu jego sys-

temu korzeniowego. Rodzinny

ogród rekreacji zostanie oddany

do u˝ytku pod koniec wrzeÊnia lub

na poczàtku paêdziernika. � AM

Przy podpisaniu obecna by∏a Rad-

na Sejmiku Województwa Mazo-

wieckiego Anna Brzeziƒska, Prze-

wodniczàca Rady Gminy Niepor´t

Bogus∏awa Tomasik oraz Skarbnik

Gminy Katarzyna Skuza. Warto

podkreÊliç, ̋ e nasz projekt na termo-

modernizacj´, by∏ jednym z dzie-

wi´ciu, który zosta∏ wybrany spo-

Êród ok. 150 wniosków do dofinan-

sowania ze Êrodków Regionalnego

Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego 2014-

2020. W ramach projektu wykona-

na zostanie gruntowa pompa ciep∏a

z dolnym êród∏em, instalacja ch∏o-

dzàco-grzewcza przystosowana

do pracy w uk∏adzie z pompà cie-

p∏a, instalacja wentylacji mechanicz-

nej, instalacja fotowoltaiczna oraz

oÊwietlenie LED. Ca∏kowita wartoÊç

projektu to 3,8 mln z∏, z czego do-

finansowanie wyniesie 2,5 mln z∏. 

W zwiàzku z umowà niepor´c-

cy urz´dnicy ju˝ zlecili przygoto-

wanie bran˝owych projektów wy-

konawczych na realizacj´: maszy-

nowni pompy ciep∏a, instalacji

sufitów podwieszonych, instalacji

grzejnikowej, instalacji wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciep∏a

i klimatyzacji, instalacji fotowol-

taiki, oÊwietlenia LED, systemu

zarzàdzania energià. Obecnie przy-

gotowywane sà dokumenty

do og∏oszenia post´powania prze-

targowego. Przewidywany termin

realizacji inwestycji to wrzesieƒ

2022 roku. � DB

Doskonała wiadomoÊç dla mieszkaƒców Józefowa. Dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu urz´dników, wniosek
Gminy Niepor´t znalazł si´ na liÊcie wybranych do dofinansowania w ramach Rzàdowego Funduszu
Rozwoju Dróg na rok 2021.

Prace nad stworzeniem rodzinnego ogrodu rekreacyjnego w centrum Niepor´tu weszły w faz´ realizacji. Ju˝
niebawem najmłodsi mieszkaƒcy pojadà „tyrolkà”, a seniorzy b´dà mogli skorzystaç z urzàdzeƒ do
rehabilitacji ruchowej.

9 sierpnia Maciej Mazur, Wójt Gminy Niepor´t podpisał z Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy
na termomodernizacj´ Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym
oraz modernizacj´ boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach. 

„Ogród Rybaka” jeszcze w tym roku!
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Uwaga!  ZEBRANIA WIEJSKIE
w trybie zdalnym

Informuje si´, ˝e wobec trwajàcego w Polsce stanu epidemii, spowodowanej
zaka˝eniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeƒstwo mieszkaƒców
Gminy Niepor´t, tegoroczne zebrania wiejskie odb´dà si´ w trybie zdalnym. 

Rada sołecka ka˝dego sołectwa przygotuje propozycje dotyczàce przeznaczenia Êrodków
przyznanych do dyspozycji sołectwa w bud˝ecie gminy na rok bud˝etowy 2022 oraz
propozycje zadaƒ inwestycyjnych dla danego sołectwa.
Za wy˝ej wymienionymi propozycjami b´dzie mo˝na zagłosowaç w sposób,
umo˝liwiajàcy weryfikacj´ osób zamieszkałych na terenie danego sołectwa:
1. wysyłajàc e-mail na adres wskazany przez sołtysa;
2. wysyłajàc sms na numer telefonu wskazany przez sołtysa;
3. pisemnie poprzez przekazanie głosu w miejsce wskazane przez danego sołtysa.

Szczegóły dotyczàce propozycji Rad Sołeckich i głosowaƒ wkrótce w ogłoszeniach
sołtysów poszczególnych sołectw.

Sà pieniàdze dla szkół 
w Stanisławowie Pierwszym
i Białobrzegach
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Pierwsza przepompownia do odbierania
Êcieków z jachtów na Jeziorze Zegrzyƒskim!
W kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa nastàpiło oficjalne uruchomienie pierwszej i jak na razie jedynej
przepompowni do odbierania Êcieków z jachtów pływajàcych po Jeziorze Zegrzyƒskim. 

T
a niezwykle wa˝na z punktu

widzenia ochrony wód nasze-

go akwenu inwestycja, zosta-

∏a wykonana przy wspó∏udziale

Êrodków pochodzàcych od Samorzà-

du Województwa Mazowieckiego.

W kwietniu Marsza∏ek Wojewódz-

twa Mazowieckiego Adam Struzik

i Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir

Maciej Mazur podpisali umow´

w sprawie dofinansowania tego pro-

ekologicznego przedsi´wzi´cia. 

Prace nad budowà kanalizacji sa-

nitarnej rozpocz´∏y si´ wiosnà.

Zwieƒczeniem robót by∏ monta˝

pompy asenizacyjnej na portowym

nabrze˝u, która umo˝liwi odbiór

Êcieków z jednostek p∏ywajàcych

po Jeziorze Zegrzyƒskim. Na inwe-

stycje w Kompleksie Rekreacyjno-

-Wypoczynkowym Niepor´t-Pila-

wa Samorzàd Województwa Mazo-

wieckiego przekaza∏ Gminie

Niepor´t 1,5 mln z∏. 

Uruchomienie przepompowni to

ogromny krok w kierunku poprawy

ochrony Êrodowiska naturalnego.

Odbiór Êcieków z jednostek p∏ywa-

jàcych, których co roku przybywa

na wodach Jeziora Zegrzyƒskiego,

okaza∏ si´ powa˝nym wyzwaniem

przed jakim stan´∏a gmina Niepo-

r´t. Budowa kanalizacji sanitarnej

i uruchomienie pompy z ca∏à pew-

noÊcià korzystnie wp∏ynie na eko-

system jeziora i jego okolic. 

Jest to tym wa˝niejsze, ̋ e akwen

stanowi rezerwuar wody pitnej dla

tysi´cy mieszkaƒców aglomeracji

warszawskiej! 

Urzàdzenie zlokalizowane jest

na nabrze˝u w pobli˝u stacji paliw.

WydajnoÊç przepompowni wyno-

si 60 litrów na minut´. Do koƒca
sezonu w∏aÊciciele ∏odzi p∏ywajà-
cych po Jeziorze Zegrzyƒskim
mogà korzystaç z niej ca∏kowicie
bezp∏atnie. W celu opró˝nienia

zbiornika w bosmanacie nale˝y po-

braç specjalny ˝eton. Bosmanat

otwarty jest codziennie w godzi-

nach: 9.00–17.00. Obs∏uga prze-

pompowni jest prosta i intuicyjna.

Dla u∏atwienia przy urzàdzeniu

znajduje si´ tabliczka z instrukcjà

obs∏ugi. W razie wàtpliwoÊci per-

sonel bosmanatu s∏u˝y pomocà

w∏aÊcicielom jachtów. Zach´camy

do korzystania.

W oficjalnym uruchomieniu

przepompowni na zaproszenie Wój-

ta Gminy Niepor´t S∏awomira Ma-

cieja Mazura, wzi´li udzia∏: Sekre-

tarz Marsza∏ka Województwa Ma-

zowieckiego Adama Struzika Emil

Sawicki, Pawe∏ Kownacki – Prze-

wodniczàcy Zwiàzku Gmin Zalewu

Zegrzyƒskiego oraz jednoczeÊnie

Wójt Gminy Wieliszew, Marek

Bàbolski – Zast´pca Burmistrza

Miasta i Gminy Serock, Andrzej

Olechowski – Przewodniczàcy

Zgromadzenia Zwiàzku Gmin Za-

lewu Zegrzyƒskiego i jednoczeÊnie

Radny Gminy Niepor´t, Alicja So-

ko∏owska – Zast´pca Wójta Gminy

Niepor´t oraz radni Gminy Niepo-

r´t: Anna GrzeÊkiewicz – Przewod-

niczàca Komisji Ochrony Ârodowi-

ska, Zdrowia i Porzàdku Publiczne-

go, Jarek Pisarek – Przewodniczà-

cy Komisji Gospodarczej i Rozwo-

ju, Andrzej Wojciechowski – Prze-

wodniczàcy Komisji Rewizyjnej,

Anita Madej – Dyrektor Centrum

Rekreacji Niepor´t. � AM

9 sierpnia podczas Sesji Rady Gminy, uhonorowano tytułem
„Zasłu˝ony dla Gminy Niepor´t” Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika.

Marszałek Struzik 
– Zasłu˝ony
dla Gminy Niepor´t

Medal pamiàtkowy oraz akt nada-

nia tytu∏u honorowego „Zas∏u˝ony

dla Gminy Niepor´t” Marsza∏ek

Adam Struzik otrzyma∏ z ràk Wój-

ta Gminy Niepor´t Macieja Mazu-

ra oraz przedstawicieli Rady Gmi-

ny Niepor´t: Przewodniczàcej

Bogus∏awy Tomasik i Wiceprze-

wodniczàcego Piotra Pietruchy.

Adam Struzik funkcj´ Marsza∏-

ka Województwa Mazowieckiego

sprawuje nieprzerwanie od 2001 r.

Tym samym jest najd∏u˝ej urz´du-

jàcym marsza∏kiem województwa

w Polsce. To niezwykle ceniony

polityk, samorzàdowiec, a tak˝e le-

karz. W latach 1991–2001 sena-

tor II, III i IV kadencji, w la-

tach 1993–1997 marsza∏ek Sena-

tu III kadencji. Sprawujàc swój

urzàd Marsza∏ek Adam Struzik da∏

si´ poznaç jako spo∏ecznik i wiel-

ki or´downik idei zrównowa˝one-

go rozwoju ca∏ego województwa.

Jego zaanga˝owanie w rozwój ma-

zowieckich gmin, w znacznym

stopniu umo˝liwi∏o realizacj´ ini-

cjatyw niepor´ckiego samorzàdu,

które zaowocowa∏y rozkwitem go-

spodarczym, spo∏ecznym i kultural-

nym naszej gminy. 

Dowodem wieloletniej wspó∏-

pracy i wsparcia, na jakie przez la-

ta niepor´cki samorzàd móg∏ liczyç

ze strony Marsza∏ka Adama Stru-

zika, sà liczne przedsi´wzi´cia

i inwestycje wspó∏finansowane

z zewn´trznych Êrodków samorzà-

du województwa mazowieckiego.

S∏u˝à one sta∏emu podnoszeniu

standardów ˝ycia naszych miesz-

kaƒców a tak˝e uatrakcyjnienia tu-

rystycznego terenów gminy Niepo-

r´t. Tytu∏ „Zas∏u˝ony dla Gminy

Niepor´t” przyznany marsza∏kowi

Struzikowi jest swoistym podzi´-

kowaniem za jego ogromny wk∏ad

w rozwój naszej ma∏ej ojczyzny. 

� AM

Gmina Niepor´t wygrała proces.
KS „Spójnia” musi si´ przenieÊç
ddookkooƒƒcczznniiee  zzee  ssttrr..  11

Klub Sportowy,,Spójnia” przy po-

mocy wszelkich sposobów (pro-

gramy TV, artyku∏y w prasie, po-

mówienia i nieprawdziwe informa-

cje) próbowa∏ wymusiç na Gminie

Niepor´t udost´pnienie nierucho-

moÊci do w∏asnych potrzeb, pod-

czas gdy Gmina mia∏a ju˝ przyj´-

tà innà koncepcj´ rozwoju kom-

pleksu w tym miejscu. 

Poprzez manipulacje faktami

i informacjami klub próbowa∏ wy-

musiç na Wojewodzie Mazowiec-

kim odebranie Gminie Niepor´t

tej˝e nieruchomoÊci. W wyniku

tych dzia∏aƒ ówczesny Wojewoda

Mazowiecki w kwietniu 2018 r.

z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o odwo∏aniu

Gminie darowizny – prawa w∏a-

snoÊci dzia∏ki nr 1084 z uwagi

na dà˝enia w∏adz Gminy Niepor´t

do wykorzystania nieruchomoÊci

niezgodnie z celem darowizny. 

W imieniu Gminy Niepor´t

Wójt odmówi∏ z∏o˝enia oÊwiad-

czenia woli o zwrocie darowizny.

24 wrzeÊnia 2018 r. Skarb Paƒ-

stwa wniós∏ pozew do Sàdu Okr´-

gowego w Warszawie o zobowià-

zanie Gminy Niepor´t do zwrotu

dzia∏ki nr 1084 o pow. 1,6370 ha,

po∏o˝onej na terenie Kompleksu

Rekreacyjno-Wypoczynkowego

Niepor´t-Pilawa, która stanowi je-

go nierozerwalnà cz´Êç. W ten

sposób dà˝ono do pozbawienia

Gminy dost´pu do Jeziora Ze-

grzyƒskiego.

W sprawie z powództwa Skar-

bu Paƒstwa przeciwko Gminie

Niepor´t, Sàd Okr´gowy w War-

szawie po dok∏adnym zbadaniu

dokumentów i przes∏uchaniu

Êwiadków wyda∏ 11 maja 2021 ro-

ku wyrok uprawomocniony 20

lipca 2021 r., który oddali∏ po-

wództwo Skarbu Paƒstwa.

Sàd uzna∏ Skarb Paƒstwa za stro-

n´ przegrywajàcà proces i zasàdzi∏

od niego koszty procesu. 

W ustnym uzasadnieniu wyroku

sàd wyjaÊni∏, ˝e wszystkie argu-

menty podniesione w imieniu Gmi-

ny Niepor´t okaza∏y si´ s∏uszne.

Po wygranym przez Gmin´ Nie-

por´t procesie obecny Wojewoda

Mazowiecki Konstanty Radziwi∏∏

zorganizowa∏ spotkanie z Wójtem

Gminy Niepor´t S∏awomirem Ma-

ciejem Mazurem, by omówiç spo-

sób korzystania przez Klub Spor-

towy „Spójnia” z nieruchomoÊci

na terenie kompleksu. Ustalono

wówczas, ˝e klub przeniesie si´

na nowe miejsce wskazane przez

Gmin´ Niepor´t.

20 lipca 2021 r. na spotkaniu

z przedstawicielami Klubu Spor-

towego,,Spójnia” w ˝eglarskiej

atmosferze uzgodniono nowà lo-

kalizacj´ i warunki korzystania.

Rada Gminy Niepor´t Uchwa∏à nr

XLIII/89/2021 z 9 sierpnia 2021

r. wyrazi∏a zgod´ na zawarcie

umowy dzier˝awy z Klubem

Sportowym „Spójnia” na okres 10

lat. � BB
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W roku 2021/2022 w naszych gminnych podstawów-

kach nauk´ rozpocznie 1870 uczniów. 10% z nich
stanowià pierwszoklasiÊci. Ich edukacjà zajmie

si´ 257 nauczycieli zatrudnionych we wszystkich pla-

cówkach oÊwiatowych podlegajàcych Gminie Niepo-

r´t. Przypomnijmy, na naszym terenie dzia∏a 6 publicz-
nych szkó∏ podstawowych. Znajdujà si´ one w Nie-

por´cie, Stanis∏awowie Pierwszym, Izabelinie, Józe-

fowie, Bia∏obrzegach i Wólce Radzymiƒskiej. Pierw-

szego wrzeÊnia prac´ w nich podejmie 19 nowych na-
uczycieli. Uczniom i ich edukatorom ˝yczymy przy-

jemnej, bezpiecznej i owocnej pracy. Mamy nadziej´,

˝e w roku szkolnym 2021/22 nie b´dzie ju˝ potrzeby

powrotu do zdalnego trybu nauczania. � AM

Centralna Ewidencja EmisyjnoÊci
Budynków (CEEB) – złó˝ deklaracj´!
Przypominamy, ̋ e od 1 lipca 2021

r. ka˝dy w∏aÊciciel lub zarzàdca bu-

dynku ma obowiàzek z∏o˝yç dekla-

racj´ o êródle ciep∏a. Mo˝na jà z∏o-

˝yç w formie elektronicznej lub

w wersji papierowej. 

˚eby z∏o˝yç deklaracj´ przez

Internet wymagane jest posiadanie

profilu zaufanego, podpisu elektro-

nicznego lub e-dowodu. By wype∏-

niç deklaracj´ on-line, nale˝y wejÊç

na stron´ www.gunb.gov.pl, naci-

snàç na stronie g∏ównej okienko

z napisem – z∏ó˝ deklaracj´ – a na-

st´pnie wype∏niç jà i wys∏aç.

JeÊli wolimy wersj´ papierowà,

nale˝y dostarczyç jà osobiÊcie lub

listownie do w∏aÊciwego dla miej-

sca budynku Urz´du Miasta/Gminy.

Wzór poprawnie wype∏nionej de-

klaracji papierowej oraz niezb´dne

druki znajdziecie Paƒstwo na stro-

nie Internetowej Urz´du Gminy
Niepor´t w zak∏adce Ekologia. 

Ka˝dy w∏aÊciciel lub zarzàdca

budynku, w którym êród∏o ciep∏a

i spalania paliw zosta∏o uruchomio-

ne przed 1 lipca 2021r. ma 12 mie-

si´cy na z∏o˝enie deklaracji.

W przypadku nowego êród∏a cie-

p∏a, które zosta∏o uruchomione

po 1 lipca 2021r. deklaracj´ nale-

˝y z∏o˝yç w terminie 14 dni. 

Deklaracje pos∏u˝à do stworze-

nia centralnej bazy (CEEB), której

celem jest poprawa jakoÊci powie-

trza. 

� AM

Do wydzia∏u Architektury Staro-

stwa Powiatowego w Legionowie

wp∏ynà∏ wniosek o pozwolenie

na budow´ siedziby Liceum Ogól-

nokszta∏càce im. Stanis∏awa Lema

w Stanis∏awowie Pierwszym. Wy-

konawca dokumentacji projekto-

wej z∏o˝y∏ go 11 sierpnia. Teraz

wszystko w r´kach urz´dników.

Starosta legionowski Sylwester

Sokolnicki wyrazi∏ nadziej´, ˝e

dokumentacja szybko i bez prze-

szkód przejdzie proces weryfika-

cji. JeÊli wszystko pójdzie zgodnie

z planem – licealiÊci rozpocznà na-

uk´ w nowej siedzibie w roku

szkolnym 2023/2024. Obecnie

korzystajà oni z goÊcinnoÊci Szko-

∏y Podstawowej im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 13

wrzeÊnia odb´dzie si´ uroczy-

stoÊç nadania sztandaru Liceum.

Rozpocznie je Msza Âwi´ta w Pa-

rafii NMP Wspomo˝ycielki Wier-

nych w Stanis∏awowie Pierw-

szym, na której nastàpi poÊwi´ce-

nie sztandaru. 

To nie koniec dobrych wiadomo-

Êci dla uczniów i pracowników tej

placówki oÊwiatowej. Powiat Le-

gionowski zdecydowa∏ o urucho-

mieniu bezp∏atnej linii komunika-

cyjnej numer 10 P. B´dzie ona kur-

sowaç od 1 wrzeÊnia na trasie:

Wieliszew–¸ajski–Micha∏ów-Re-

ginów–Stanis∏awów Drugi–Wola

Aleksandra–Józefów–Stanis∏awów

Pierwszy–Niepor´t. Na poczàtek

zaplanowano siedem kursów dzien-

nie w dni robocze. Rozk∏ad jazdy

zosta∏ dopasowany do rozk∏adu

zaj´ç szkolnych w LO w Stanis∏a-

wowie Pierwszym. Rozk∏ad jazdy

linii nr 10 P znajduje si´

na www.powiat-legionowski. Tra-

sa linii nr 10 P rozpoczyna si´

na przystanku Wieliszew–Pla˝a

i koƒczy przy stacji PKP Niepor´t. 

� AM

Liceum w Stanisławowie
Pierwszym coraz bli˝ej

Najszczersze wyrazy wspó∏czucia,

wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 

PPaannii  AAnnnniiee  GGóórreecckkiieejj
DDyyrreekkttoorr  CCeennttrruumm  MMeeddyycczznneeggoo  NNiieeppoorr´́tt

z powodu Êmierci 

MMAAMMYY

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Niepor´t, Radni i So∏tysi Gminy Niepor´t

Z ogromnym ˝alem i smutkiem

˝egnamy zmar∏à kole˝ank´

ÂÂPP..  BBAARRBBAARR¢¢  ZZYYGGMMUUNNTT
bbyy∏∏eeggoo  pprraaccoowwnniikkaa  UUrrzz´́dduu  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt

RROODDZZIINNIIEE  ii BBLLIISSKKIIMM  

przekazujemy wyrazy 

g∏´bokiego wspó∏czucia i s∏owa otuchy

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur 

i pracownicy Urz´du Gminy Niepor´t

Z g∏´bokim smutkiem i ˝alem 

przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci

ÂÂPP..  AANNDDRRZZEEJJAA  KKOOPPEERRSSKKIIEEGGOO
wwiieelloolleettnniieeggoo  pprraaccoowwnniikkaa  GGmmiinnnneeggoo  ZZaakk∏∏aadduu  KKoommuunnaallnneeggoo  ww  NNiieeppoorr´́cciiee

Najserdeczniejsze wyrazy wspó∏czucia 

pogrà˝onej w smutku i ˝alu 

˚̊oonniiee  ii  CCóórrccee
s k ∏ a d a

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur

To ju˝ ostatni moment! Narodowy
Spis koƒczy si´ 30 wrzeÊnia

Do spisania niezb´dne b´dà mi´dzy

innymi: numery PESEL oraz na-

zwy zawodów wszystkich domow-

ników, powierzchnia mieszkania

lub domu (mo˝na jà znaleêç w de-

cyzji wymiaru podatku od nieru-

chomoÊci), oraz data oddania bu-

dynku do u˝ytkowania.

Przypominamy równie˝, ˝e

w Urz´dzie Gminy Niepor´t w go-

dzinach pracy urz´du dzia∏a punkt

do samopisu internetowego,

a wsparciem s∏u˝y przeszkolony

pracownik.

Aby skorzystaç z pomocy

urz´dnika, nale˝y si´ wczeÊniej

umówiç na wizyt´ pod nr. tel.

22 767 04 25 lub 22 767 04 26

Spisobus przyjedzie 
do Niepor´tu!
7 wrzeÊnia br. w godz. 09.00
– 16.00 na parkingu przed Urz´dem

Gminy Niepor´t (wejÊcie od Placu

WolnoÊci) zaparkuje spisobus,

w którym b´dzie mo˝liwoÊç wzi´-

cia udzia∏u w Narodowym Spisie

Powszechnym LudnoÊci i Miesz-

kaƒ 2021.

Spisobus to specjalnie oznako-

wany bus, w którym pracownicy

G∏ównego Urz´du Statystycznego

uprawnieni do przeprowadzenia

spisu online, pomogà zainteresowa-

nym dope∏niç obowiàzku spisowe-

go. Aby skorzystaç z mo˝liwoÊci

udzia∏u w spisie nale˝y przygoto-

waç dane osobowe wszystkich do-

mowników którzy b´dà podlegali

wspólnemu spisowi – równie˝ tych

przebywajàcych czasowo za grani-

cà. � AM

Tych z Paƒstwa, którzy jeszcze nie spisali si´ w Narodowym Spisie Powszechnym LudnoÊci i Mieszkaƒ 2021,
a potrzebujà do tego pomocy, zapraszamy do budynku Urz´du Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1. 
We wrzeÊniu w poniedziałki, wtorki i Êrody w godzinach 16.00–18.00 w naszym urz´dzie dy˝ur pełniç
b´dzie Rachmistrz Spisowy.

Powrót do szkołyNowe studium uwarunkowaƒ 
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niepor´t
18 lutego br. na podstawie uchwały Rady Gminy Niepor´t
Nr XXXV/13/2021 podj´te zostały prace nad sporzàdzeniem nowego
„Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niepor´t”.
Obecnie obowiàzujàce Studium zo-

sta∏o uchwalone w 2011 r. W wyni-

ku przeprowadzonej analizy jego za-

pisów, w szczególnoÊci w kontekÊcie

zmienionych przepisów prawnych,

wniosków mieszkaƒców o zmian´

przeznaczenia oraz w zwiàzku z roz-

strzygni´ciem nadzorczym Woje-

wody dotyczàcym terenów szczegól-

nego zagro˝enia powodzià, skutku-

jàcym brakiem obowiàzujàcego

Studium na cz´Êci terenu Gminy, ko-

nieczne by∏o przystàpienie do opra-

cowania nowego Studium dla ca∏e-

go jej obszaru.

Sporzàdzenie nowego Studium

uzasadnia tak˝e okolicznoÊç, i˝

od 01.01.2014 r. uleg∏y zmianie

granice administracyjne gmin Niepo-

r´t i Radzymin – wobec czego Stu-

dium winno objàç tak˝e obszar sta-

nowiàcy cz´Êç so∏ectwa ¸àki, przy-

∏àczony do gminy Niepor´t z gminy

Radzymin. Plan miejscowy i Stu-

dium uchwalone przez gmin´ Radzy-

min dla tego terenu przesta∏y bowiem

obowiàzywaç po w∏àczeniu go

do naszej gminy.

Przy opracowaniu nowego Stu-

dium niezb´dne b´dzie w szczegól-

noÊci: dokonanie weryfikacji uk∏adu

komunikacyjnego Gminy, zweryfi-

kowanie i ew. skorygowanie granic

obszarów inwestycyjnych przewi-

dzianych pod zabudow´ oraz dosto-

sowanie Studium do obowiàzujàcych

obecnie przepisów prawnych czy na-

zewnictwa. � MC

Âwiatłowód dla mieszkaƒców
gminy Niepor´t – nowy operator

Do urz´du Gminy Niepor´t zg∏osi-

∏a si´ kolejna firma oferujàca us∏u-

gi Êwiat∏owodowe. Nowy operator

– firma Virtuaoperator Sp. z o.o.

z dedykowanà dla klientów indywi-

dualnych markà FiberX – ma za-

pewniç szybkie ∏àcze mieszkaƒcom

Stanis∏awowa Pierwszego i Rem-

belszczyzny. Jak informujà przed-

stawiciele firmy termin realizacji

pod∏àczenia i aktywacji us∏ug

(od podpisania umowy abo-

nenckiej) wyniesie do 60 dni robo-

czych w zale˝noÊci od lokalizacji

i warunków technicznych. Szcze-

gó∏y na www.nieporet.pl i facebo-
oku Gminy Niepor´t.

To nie koniec dobrych wieÊci

zwiàzanych z dost´pem do szybkie-

go Internetu. Firma N3Net rozpo-

cz´∏a ju˝ uk∏adanie kabla Êwiat∏o-

wodowego w rejonie Wólki Radzy-

miƒskiej i Beniaminowa. Nied∏ugo

te˝ powinny rozpoczàç si´ prace

na terenie Ryni. W po∏owie paê-

dziernika ze Êwiat∏owodu korzystaç

ju˝ b´dà mogli mieszkaƒcy Stani-

s∏awowa Drugiego i Woli Aleksan-

dra. W∏aÊnie wtedy planowane jest

udostepnienie sygna∏u. � AM

1 wrzeÊnia zabrzmi pierwszy dzwonek. Dzieci i mło-
dzie˝ w całym kraju wracajà do tradycyjnej edukacji. 



31 sierpnia 2021 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII 5

Obchody 101. rocznicy Bitwy
Warszawskiej w gminie Niepor´t

D
wudniowe gminne obchody rozpocz´liÊmy 14 sierpnia

od z∏o˝enia kwiatów w miejscach pami´ci narodowej.

Pod pomnikiem 28. Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej odprawiona zosta∏a Msza Âwi´ta po-

lowa koncelebrowana przez proboszczów dwóch gminnych pa-

rafii: ks. W∏adys∏awa Trojanowskiego i Tomasza Osiadacza.

Po mszy i wyg∏oszeniu okolicznoÊciowych przemówieƒ, od-

czytaniu Apelu Pami´ci i salwie honorowej Kompanii, dele-

gacje przyby∏e na uroczystoÊç z∏o˝y∏y kwiaty przy pomniku.

Po uroczystoÊci licznie zgromadzeni mieszkaƒcy mieli mo˝-

liwoÊç uczestniczenia w promocji ksià˝ki Miros∏awa Paku∏y

„Niepor´t w Bitwie Warszawskiej 1920 roku” wydanej prze

Urzàd Gminy Niepor´t. Ka˝dy ch´tny otrzyma∏ egzemplarz

ksià˝ki z dedykacjà autora.

W uroczystoÊci w Wólce Radzymiƒskiej wzi´∏a udzia∏

Kompania Honorowa Wojsk Làdowych oraz wielu znamie-

nitych goÊci, w tym m.in: Pose∏ na Sejm Rzeczpospolitej Pol-

skiej Bo˝ena ˚elazowska, Dyrektor Gabinetu Politycznego

Ministra Obrony Narodowej – ¸ukasz Jerzy Kudlicki, Do-

wódca 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia w Bia∏obrzegach

– pu∏kownik doktor in˝. Piotr Waniek, zast´pca komendan-

ta Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Si∏ Zbrojnych

w Bia∏obrzegach – Pu∏kownik Piotr CieÊlak, Major Micha∏

Nadolski z Centrum Szkolenia ̧ àcznoÊci i Informatyki w Ze-

grzu, Genera∏ Piotr Czerwiƒski, Komendant Powiatowy Po-

licji w Legionowie – Inspektor Anna

J´drzejewska-Szpak, Zast´pca Ko-

mendanta Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie- inspektor Marcin Szyn-

dler, Pe∏nomocnik Marsza∏ka Woje-

wództwa Mazowieckiego do spraw

Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych – Zbigniew Czaplicki, Przewod-

niczàca Rady Gminy Niepor´t – Bo-

gus∏awa Tomasik, Wiceprzewodni-

czàcy Rady Gminy Niepor´t – Piotr

Pietrucha radni i so∏tysi Gminy Niepo-

r´t, poczty sztandarowe i flagowe

Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, szkó∏

i stowarzyszeƒ, harcerze, zuchy oraz

mieszkaƒcy gminy. 

UroczystoÊci 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej zakoƒczy-

∏y si´ 15 sierpnia mszà Êwi´tà w intencji ojczyzny, z∏o˝eniem

kwiatów pod tablicà pamiàtkowà w koÊciele pod wezwaniem

N.M.P Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie Pierw-

szym oraz koncertem pieÊni patriotycznych w wykonaniu ze-

spo∏u M∏odzie˝ 50+. 

12 sierpnia na terenie Jednostki Wojskowej w Bia∏obrze-

gach celebrowaliÊmy tak˝e Âwi´to Wojska Polskiego. By∏o

uroczyste z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem Legionistów

Marsza∏ka Pi∏sudskiego, defilada oraz przemówienia zapro-

szonych goÊci. Po cz´Êci oficjalnej odby∏ si´ piknik rodzin-

ny, na którym wszyscy ch´tni mieli okazj´ zasmakowaç praw-

dziwej wojskowej grochówki. Wielkim zainteresowaniem cie-

szy∏ si´ równie˝ pokaz sprz´tu wojskowego. Wystawione by∏y

m.in. Czo∏g Leopard 2 A 5, Êmig∏owiec W-3 Sokó∏, KTO Ro-

somak.

� AM

Sierpieƒ nierozerwalnie wià˝e si´
z gminnymi uroczystoÊciami zwiàzanymi
z Bitwà Warszawskà 1920 roku oraz
Âwi´tem Wojska Polskiego. 
W tym roku celebrowaliÊmy 101. rocznic´
„Cudu nad Wisłà”. 
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Rajd rowerowy z historià w tle
W sobot´ 21 sierpnia odby∏ si´ rajd

rowerowy szlakiem pozycji obron-

nych 48. Pu∏ku Strzelców Kreso-

wych, zorganizowany przez Niepo-

r´ckie Stowarzyszenie Historycz-

ne z okazji 101. rocznicy Bitwy

Warszawskiej 1920 r. Trasa bieg∏a

przez lasy Ryni, Siwka, Beniami-

nowa i Dàbkowizny. Po zachowa-

nych do dziÊ okopach, wykonanych

w 1920 r. przez polskich saperów

i ˝o∏nierzy 48. Pu∏ku, cz´Êciowo

z wykorzystaniem starszych umoc-

nieƒ niemieckich, uczestników

rajdu oprowadzi∏ znawca zagadnieƒ

fortyfikacyjnych Stefan Fuglewicz.

Dzi´kujemy wszystkim uczestni-

kom rajdu i zapraszamy na inne

organizowane przez nas wydarze-

nia. � Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne

Data: Miejsce: Czas:
19.09.2021 BIAŁOBRZEGI godz. 7.30–15.00

ul. Spacerowa

SZANOWNI MIESZKA¡CY,
informujemy, ˝e w zwiàzku z organizacjà
zawodów sportowych 

GGAARRMMIINN  IIRROONN  TTRRIIAATTHHLLOONN
NNIIEEPPOORR¢¢TT

19 wrzeÊnia br. (niedziela) 
wystàpià utrudnienia w ruchu drogowym. 

W godzinach 07.30–14.00 zamkni´te 
dla ruchu b´dà drogi na odcinku: 
Białobrzegi – Stare Załubice – Ruda
– Radzymin. 

W godzinach 08.00–15.00 zamkni´te 
b´dà równie˝ ul. Spacerowa 
oraz ul. Główna w Ryni. 

Przepraszamy za utrudnienia i zach´camy
do kibicowania zawodnikom.

Wystawa Bartosza Saro w GOK

Mistrzostwa 
w Minisiatkówce

Bartosz Saro to z wykszta∏cenia

projektant i artysta. Zaczyna∏ od no-

woczesnego designu. Fascynacja

konstrukcjami i materia∏ami w pro-

jektowaniu ostatecznie zwyci´˝y∏a,

a pasja doprowadzi∏a go do malo-

wania materii. Zosta∏ abstrakcjoni-

stà. W swojej pracy skupia si´

na strukturze materia∏ów, woli pra-

cowaç w technice mieszanej. Arty-

sta wierzy, ˝e w materii jest duch

– kszta∏ty i formy mogà odzwier-

ciedlaç podstawowe doÊwiadczenia

zwiàzane z emocjami. Wed∏ug nie-

go, tylko abstrakcjoniÊci mogà pre-

zentowaç pe∏ne spektrum emocji.

Abstrakcjonistyczne poczucie ma-

terii Bartosa jest pe∏ne troski o fak-

tur´. Maluje grubymi warstwami

surowej farby. Uzyskuje w ten spo-

sób unikalne faktury, których nie-

powtarzalne pi´kno wzbogaca ry-

sunkiem. Intensywna kolorystyka

podkreÊla abstrakcjonistyczne po-

dejÊcie do tematu – gama barw jest

unikalna, pe∏na ekspresji i emocji.

Artysta wystawia∏ swoje prace

na europejskich salonach sztuki

w Polsce, Hiszpanii, Francji, Bel-

gii i Wielkiej Brytanii. Wspó∏pra-

cuje z mi´dzynarodowymi galeria-

mi i salonami oferujàcymi nowo-

czesne wzornictwo. Starannie do-

biera obrazy do wn´trz w których

majà byç eksponowane. Chce aby

jego sztuk´ traktowano dekoracyj-

nie, jako element Êrodowiska ̋ ycia.

Tak jak ceni si´ natur´, wÊród któ-

rej ˝yjemy. KiedyÊ prowadzi∏ pra-

cowni´ projektowà w stolicy, ale

w koƒcu przeniós∏ si´ do spokoj-

niejszego miejsca w lesie, gdzie

mo˝e malowaç i piel´gnowaç swo-

je japoƒskie klony.

� OneBid

26 – 28.08. br w Gliwicach

odby∏y si´ Ogólnopolskie Mi-

strzostwa w Minisiatkówce

o Puchar Kinder JOY OF

MOVING. Przepustkà do tur-

nieju by∏o zdobycie przez za-

wodniczki z UKS D´bina Mi-

strzostw Mazowsza w katego-

rii „dwójek”. W finale Polski

wystàpi∏y po 2 najlepsze dru-

˝yny z ka˝dego województwa.

W turnieju ∏àcznie o medale

walczy∏o 892 m∏odych adep-

tów siatkówki z ca∏ej Polski

w trzech kategoriach – „dwój-

ki”, „trójki”, „czwórki”, któ-

rych prowadzi∏o 192 trenerów.

Po trzydniowych zmaganiach

sportowych na Arenie Gliwi-

ce reprezentacja gminy Niepo-

r´t w sk∏adzie: Zuzanna

Szymczyk (kapitan dru˝yny),

Zuzanna Koz∏owska, Zofia

Anisiewicz oraz trener Da-

riusz PieÊniak zaj´∏a VI miej-

sce w Polsce! Na co dzieƒ na-

sze dziewcz´ta doskonalà

swoje umiej´tnoÊci siatkarskie

w Szkole Podstawowej w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. 

UKS D´bina wspó∏finanso-

wany jest przez Urzàd Gmi-

ny Niepor´t, Starostwo Po-

wiatowe w Legionowie, firm´

No Limit Sp. z o.o. o oraz ro-

dziców. � Darek PieÊniak

MALARSTWO
Bartosz Saro

12–25 wrzeÊnia 2021
Gminny OÊrodek Kultury
Niepor´t, Dworcowa 9A

WERNISA˚ WYSTAWY
12 wrzeÊnia, godz. 16.00
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Bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920 roku
w pami´ci społeczeƒstwa Łodzi i Niepor´tu 

P
omnik zosta∏ wzniesiony z ini-

cjatywy kadry oficerskiej 28

PSK, dla upami´tnienia boha-

terskich oficerów tego pu∏ku: Stefa-

na Pogonowskiego, dowódc´ 1 ba-

talionu poleg∏ego w boju z bolsze-

wikami 15 sierpnia w Zamostkach

oraz Benedykta Grzyma∏´ P´czkow-

skiego, dowódc´ 6 kompanii 1 bata-

lionu 28 PSK poleg∏ego w walce

pod Aleksandrowem równie˝ 15

sierpnia 1920 roku. Szczegó∏owy opis

walk mieszkaƒcy mogà poznaç dzi´-

ki, majàcej swojà premier´ w czasie

uroczystoÊci w dniu 14 sierpnia 2021

r. ksià˝ce dr Miros∏awa Paku∏y „Nie-

por´t w Bitwie Warszawskiej 1920

Roku”. Ta bardzo wa˝na pozycja wy-

dana przez Gmin´ Niepor´t, ukazu-

je chronologicznie przygotowania

do obrony, przebieg walk i decydu-

jàce momenty, które wp∏yn´∏y na, po-

myÊlny dla oddzia∏ów polskich,

prze∏om w dniach 14 i 15 sierpnia

na odcinku frontu pod Niepor´tem. 

Ca∏kowicie zgadzam si´ z auto-

rem, ˝e obok decydujàcego starcia

o Êwicie 15 sierpnia pod Zamostka-

mi, niezwykle wa˝nym dla stabili-

zacji polskiej obrony, a niedocenia-

nym by∏ wieczorny bój pod Niepo-

r´tem z bolszewikami 14 sierpnia.

Utrzymanie drugiej linii przedmo-

Êcia pod Niepor´tem wymaga∏o

od polskiego dowództwa zastoso-

wania niekonwencjonalnych sposo-

bów zarówno transportu wojsk oraz

∏àcznego u˝ycia oddzia∏ów kawale-

rii, artylerii i piechoty do wykony-

wania wspólnych zadaƒ. Sprawnà

realizacj´ tych zadaƒ umo˝liwia∏

istniejàcy system ∏àcznoÊci, który

pozwala∏ na natychmiastowe prze-

kazywanie informacji i rozkazów

pomi´dzy sztabami, a oddzia∏ami

walczàcymi na linii frontu.

Obok 1 Szwadronu 205 Pu∏ku

Szwole˝erów, udzia∏ dywizjonu

„Huzarów Âmierci” w walkach

pod Niepor´tem w dniach 14–16

sierpnia 1920 roku, to jedna z naj-

chlubniejszych kart w krótkiej hi-

storii tego oddzia∏u. To te˝ najwy˝-

szy kunszt bojowy szeÊciu baterii

polskich artylerzystów, którzy

przy wsparciu piechoty salwami

z 36 armat sprawili, ˝e bolszewicy

linii Kana∏u Królewskiego w Nie-

por´cie w sierpniu 1920 roku nie

przeszli! 

Polecajàc lektur´ tej ksià˝ki,

przejd´ do innego tematu, a miano-

wicie do wydarzeƒ, które mia∏y

miejsce znacznie póêniej, gdy

ucich∏ ju˝ huk armat tej wojny. Po-

leg∏y pod Zamostkami, awansowa-

ny na kapitana i odznaczony po-

Êmiertnie Krzy˝em Srebrnym Orde-

ru Wojennego Virtuti Militari

Stefan Pogonowski zosta∏ pochowa-

ny przez rodzin´ w skromnej mo-

gile na cmentarzu przy zbiegu ul.

Ogrodowej i Srebrzyƒskiej w ¸odzi.

¸odzianie nie zapomnieli jednak

o bohaterach wojny 1920 roku.

W 1925 roku utworzony zostaje

¸ódzki Komitet Budowy Pomnika

Êp. Stefana Pogonowskiego, celem

jego godnego upami´tnienia.

W tym miejscu nale˝y przypo-

mnieç równie˝ zas∏ugi gen. Lucja-

na ˚eligowskiego, dowódcy 10

Dywizji Piechoty, którego pod-

w∏adnym by∏ Stefan Pogonowski

i jego starania o upami´tnienie

Êmierci tego oficera. To gen. ˚eli-

gowski pisa∏ do cz∏onków Komite-

tu Budowy Pomnika, szczegó∏owo

opisujàc walki pod Zamostkami

i zas∏ugi kapitana Pogonowskiego

w tym starciu z bolszewikami.

Kwatera kapitana Pogonowskiego

na Starym Cmentarzu w ¸odzi wy-

ró˝nia si´ postacià husarza ze skrzy-

d∏ami. Na tablicy nagrobnej wyko-

nanej w marcu 1925 roku wyryto

nast´pujàcy napis: „Â.P. Stefanowi

Pogonowskiemu, najwi´kszemu

z rycerzy, poleg∏ych w obronie Oj-

czyzny przed nawa∏à bolszewickà

w roku 1920. ¸odzianinowi – ¸o-

dzianie”. Ponadto na p∏ycie nagrob-

nej obok danych biograficznych

umieszczono jeszcze tekst: „Bo˝e

NieÊmiertelny, wzbudzaj nam cz´-

sto takich bohaterów i Niebem ich

nagradzaj”. 

Pomnik zaprojektowa∏ ∏ódzki ar-

tysta – rzeêbiarz Wac∏aw Konopka,

a wykonali go w 1925 roku ucznio-

wie Szko∏y Rzemios∏ oo. Salezja-

nów przy ul. Wodnej 3 w ¸odzi. Bu-

dowa pomnika zosta∏a sfinansowa-

na przez Zarzàd Miasta ¸odzi oraz

zbiórki pieni´dzy przeprowadzonej

w marcu 1925 roku wÊród ̋ o∏nierzy

garnizonu ∏ódzkiego w czasie orga-

nizowanych akademii ku czci kpt.

Stefana Pogonowskiego. 

Spo∏eczeƒstwo ¸odzi w swojej

ofiarnoÊci równie˝ doceni∏o boha-

terstwo tego oficera 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich. W 1936

roku Rada Miasta ̧ odzi przemiano-

wa∏a ul. Zakàtnà na ul. S. Pogonow-

skiego.

W pobli˝u kwatery Stefana Po-

gonowskiego zlokalizowany jest

jeszcze jeden okaza∏y pomnik. To

grobowiec, w którym spoczywa in-

ny oficer 28 PSK, dowódca 6

kompanii 1 batalionu kpt. Benedykt

Grzyma∏a P´czkowski, odznaczo-

ny poÊmiertnie Krzy˝em Srebrnym

Orderu Wojennego Virtuti Milita-

ri. Poleg∏ 15 sierpnia w boju

pod Aleksandrowem. By∏ legioni-

stà internowanym w Szczypiornie

i ¸om˝y, ∏ódzkim harcerzem,

uczestnikiem rozbrajania Niem-

ców w ¸odzi w listopadzie 1918 ro-

ku. Jego pomnik powsta∏ w 1926

roku, ufundowany za sk∏adek

mieszkaƒców ̧ odzi, a relacj´ z od-

s∏oni´cia zamieÊci∏ „Kurier ¸ódz-

ki” w numerze z 7 listopada 1926

roku pt. „Prochom poleg∏ego boha-

tera”. Pomnik – grobowiec przed-

stawia postaç wspartego na szabli

Benedykta Grzyma∏´ P´czkow-

skiego stojàcego na tle muru z za-

rysami Kolumny Zygmunta III Wa-

zy i Zamku Królowskiego w War-

szawie. Autorem projektu by∏

wspomniany ju˝ wczeÊniej Wac∏aw

Konopka (1881–1938), absolwent

Akademii Sztuk Pi´knych w Krako-

wie, który wykona∏ projekty po-

nad 80 pomników nagrobnych

na Starym Cmentarzu przy ul. Ogro-

dowej w ¸odzi. 

Po II wojnie Êwiatowej ró˝ne by-

∏y koleje losu pomników naszych

bohaterów. Z pomnika kpt. Stefa-

na Pogonowskiego w 1937 i 2002

roku z∏odzieje od∏amali mosi´˝ne

skrzyd∏a husarskie. W 1950 roku

znikn´∏a nazwa ul. Pogonowskiego

w ¸odzi, a przedwojennà inskrypcj´

na pomniku zastàpiono napisem, ˝e

kpt. Pogonowski „zmar∏” 15 sierp-

nia 1920 roku. Poprzedni wyglàd po-

mnika przywrócono po 1989 roku,

a od 3 grudnia 1990 r. Stefan Pogo-

nowski znów jest patronem ∏ódzkiej

ulicy. Oba pomniki pe∏ni∏y szczegól-

nà rol´ wychowawczà dla m∏odych

kadr wojskowych ∏ódzkiego garni-

zonu. W dwudziestoleciu mi´dzy-

wojennym, zawsze w rocznic´ sierp-

niowego zwyci´stwa nad bolszewi-

kami, b´dàcego te˝ Dniem

˚o∏nierza, 15 sierpnia delegacje ofi-

cerów i ˝o∏nierzy garnizonu odwie-

dza∏y kwatery poleg∏ych towarzyszy

broni z wojny 1920 roku. 

W Gminie Niepor´t wy˝ej wspo-

mniani bohaterowie sierpniowych

walk, zostali upami´tnieni przez

spo∏eczeƒstwo nazwami ulic, po∏o-

˝onych w bliskiej odleg∏oÊci

od miejsca Êmierci patronów

w sierpniu 1920 roku. Francuski

marsza∏ek Ferdynand Foch mia∏

zwyczaj mawiaç „Ojczyzna to zie-

mia i groby, Narody tracàc pami´ç

tracà ˝ycie”

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne

èród∏o:

100 Lat Niepodleg∏oÊci – ¸ódê i ∏o-

dzianie wobec wojny polsko – bolsze-

wickiej 1920 roku, red. W. Jarno i P.

Waingertner, rozdz. Polegli w walce

o granice Polski w latach 1918-1920

spoczywajàcy na ∏ódzkich cmenta-

rzach, K.A. Czernielewski, s.227-

231, ¸ódê 2020

W tym roku obchodziliÊmy 101. rocznic´ wojny polsko-bolszewickiej 1920
roku. UroczystoÊci gromadziły mieszkaƒców gminy w miejscach wa˝nych
historycznie dla przebiegu walk oraz upami´tniajàcych poległych ˝ołnierzy
Wojska Polskiego w obronie Ojczyzny latem 1920 roku. Główne uroczystoÊci
od wielu lat majà miejsce przy pomniku 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w
Zamostkach koło Wólki Radzymiƒskiej. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W WWRRZZEEÂÂNNIIAA 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


