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Program „Czyste Powietrze”
– urz´dnicy pomogà zdobyç dotacj´

C
zyste Powietrze to komplek-

sowy ogólnopolski program,

którego celem jest poprawa

jakoÊci powietrza oraz zmniejszenie

emisji gazów cieplarnianych po-

przez wymian´ êróde∏ ciep∏a i popra-

w´ efektywnoÊci energetycznej jed-

norodzinnych budynków mieszkal-

nych. Program skierowany jest

do osób fizycznych, które sà w∏aÊci-

cielami/wspó∏w∏aÊcicielami budyn-

ku mieszkalnego jednorodzinnego

lub wydzielonego w takim budyn-

ku lokalu mieszkalnego z wyodr´b-

nionà ksi´gà wieczystà. Obejmuje

on dwie grupy beneficjentów:

uprawnionych do podstawowego

poziomu dofinansowania oraz

uprawnionych do podwy˝szonego

poziomu dofinansowania. To z ko-

lei powiàzane jest z uzyskiwanymi

dochodami. Program z za∏o˝enia de-

dykowany jest dla mniej zamo˝nych

osób, których nie staç na ca∏kowi-

te sfinansowanie wymiany pieca lub

wykonania termomodernizacji bu-

dynku. 

By maksymalnie uproÊciç i skró-

ciç ca∏y proces ubiegania si´ o do-

tacj´, Gmina Niepor´t zawar∏a po-

rozumienie z Wojewódzkim Fun-

duszem Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie, które ustala zasady wspólnej

realizacji programu „Czyste Powie-

trze”. Dla wygody naszych miesz-

kaƒców, we wrzeÊniu w Urz´dzie

Gminy Niepor´t, uruchomiony zo-

sta∏ specjalny punkt konsultacyjno-

-informacyjny, gdzie ka˝dy zainte-

resowany uzyskaniem dotacji,

otrzyma kompleksowà pomoc.

Zakres działania punktu 
W ramach dzia∏ania Gminnego

Punktu Konsultacyjno-Informacyj-

nego Programu „Czyste Powietrze”

urz´dnicy majà za zadnie:

• udzielenie informacji o progra-

mie osobom zainteresowanym

z∏o˝eniem wniosku o dofinanso-

wanie, 

• wsparcie w zakresie przygotowa-

nia wniosków,

• przyj´cie i wst´pnà weryfikacj´

wniosków,

• pomoc przy rozliczaniu przyzna-

nego dofinansowania

W zwiàzku z COVID-19 infor-

macje oraz wsparcie dla mieszkaƒ-

ców udzielane sà w wybrane dni

tygodnia. Sà to: poniedzia∏ki w go-

dzinach 13.00–17.00, oraz Êrody

w godzinach 11.00–15.00. Infor-

macji mo˝na zasi´gnàç telefonicz-

nie, dzwoniàc pod nr tel.

(22) 767 32 14 albo osobiÊcie

w siedzibie Urz´du Gminy Niepo-

r´t, po wczeÊniejszym umówieniu

si´ na spotkanie.

Przed konsultacjà warto zapo-
znaç si´ z programem „Czyste
Powietrze”. Nale˝y te˝ zabraç ze
sobà niezb´dne dokumenty, tj.:
• podstaw´ do wyliczenia dochodu

(np. PIT 37, PIT 36, inne) odpo-

wiednio dla ka˝dego cz∏onka go-

spodarstwa domowego;

• dane Wnioskodawcy (nr PESEL,

adres e-mail, dane w∏aÊciwego

Urz´du Skarbowego);

• nr rachunku bankowego;

• nr ewidencyjny dzia∏ki;

• nr ksi´gi wieczystej;

• powierzchni´ ca∏kowità budynku

ju˝ istniejàcego oddanego do u˝yt-

kowania na podstawie zawiado-

mienia o zakoƒczeniu budowy

(rok oddania budynku do u˝ytku);

• powierzchni´ Êcian zewn´trznych

(dotyczy zadaƒ termomoderniza-

cyjnych);

• wyliczony miesi´czny dochód

na osob´ w gospodarstwie domo-

wym (wyliczony wed∏ug wytycz-

nych zamieszczonych na stronie

NFOÂiGW);

• oszacowany koszt ca∏kowity

przedsi´wzi´cia;

• przyj´ty okres realizacji przedsi´-

wzi´cia;

Istotnym krokiem w procedurze
aplikowania o dofinansowanie
jest posiadanie profilu zaufanego
lub za∏o˝enie konta na tzw. Por-
talu Beneficjenta https://por-
tal.wfosigw.pl/.

Z∏o˝one w Urz´dzie wnioski po

wst´pnej weryfikacji b´dà przeka-

zywane do Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Ârodowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie, gdzie

nast´puje ich ocena merytoryczna.

Funkcjonowanie punktu z ca∏à

pewnoÊcià uproÊci ca∏à procedur´

i sprawi, ˝e wi´cej mieszkaƒców

skorzysta z dofinansowania m.in.

do wymiany kot∏ów, przeprowa-

dzenia prac termomodernizacyj-

nych, co w efekcie doprowadzi

do poprawy jakoÊci powietrza

na terenie Gminy Niepor´t. 

JednoczeÊnie przypominamy, ̋ e

zgodnie z uchwa∏à antysmogowà,

mieszkaƒcy majà obowiàzek wy-

pe∏nienia i z∏o˝enia Kwestionariu-

sza êród∏a ciep∏a do 31 grud-

nia 2021 r. Do koƒca roku na tere-

nie ca∏ego powiatu legionowskiego

obowiàzuje te˝ zakaz palenia w ko-

minkach rekreacyjnych, piecykach

ozdobnych oraz u˝ywania dmu-

chaw do liÊci. Nale˝y równie˝

ograniczyç rozpalanie ognisk oraz

grilli. � Agnieszka Gawiƒska

We wrzeÊniu w Urz´dzie Gminy Niepor´t uruchomiony został
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste
Powietrze”. To pomoc dla mieszkaƒców starajàcych si´
o dofinansowanie w zwiàzku z wymianà pieca lub wykonaniem
termomodernizacji budynku. Warto skorzystaç!

Gmina Niepor´t liderem
programu szczepieƒ
Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jak co roku wyró˝niła samorzàdy, które w najwi´kszym stopniu
anga˝owały si´ w realizacj´ projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy. W tym roku przyznano 18 tytułów
„Samorzàdowego Lidera OPZG”. W województwie mazowieckim tytuł ten nadano Gminie Niepor´t. OtrzymaliÊmy tak˝e statuetk´
„Propagatora Szczepieƒ przeciw COVID-19”. Nagrody zostały wr´czone 23 wrzeÊnia podczas Debaty Flu&Covid-19 Forum 2021.
W imieniu Gminy Niepor´t obie statuetki

odebra∏a Przewodniczàca Rady Gminy

Niepor´t Bogus∏awa Tomasik. Nagrody zo-

sta∏y przyznane za zas∏ugi na rzecz szerze-

nia profilaktyki grypy oraz trud wk∏adany

w realizacj´ wa˝nych zadaƒ z zakresu pro-

mocji ochrony zdrowia, w tym za realiza-

cj´ programu polityki zdrowotnej w zakre-

sie szczepieƒ ochronnych przeciwko gry-

pie dla mieszkaƒców Gminy Niepor´t

w wieku 55+, a tak˝e za zas∏ugi na rzecz

profilaktyki szczepieƒ przeciw COVID-19

oraz ich promocj´ wÊród spo∏eczeƒstwa. 

– By∏am niezwykle dumna i wzruszo-

na odbierajàc statuetk´ „Lidera w Innowa-

cjach w zakresie profilaktyki grypy”, tym

bardziej, ˝e na 50 zg∏oszeƒ z ca∏ego kraju,

prócz nas, nagrodzono jeszcze tylko trzy in-

ne samorzàdy – mówi nam Bogus∏awa To-

masik. – To pokazuje jak mocno nasza gmi-

na anga˝uje si´ w kampani´ i profilaktyk´

szczepieƒ, na czym korzystajà oczywiÊcie

nasi mieszkaƒcy. – Szczególne podzi´ko-

wania nale˝à si´ tak˝e personelowi Cen-

trum Medycznego Niepor´t, który z wiel-

kim zaanga˝owaniem realizowa∏ na naszym

terenie akcj´ szczepieƒ.� Anna Michejda fo
t.
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W Bia∏obrzegach zosta∏o poddane

rewitalizacji osiedle wojskowe. Po-

wsta∏y nowe nasadzenia na terenach

zielonych oraz wymieniona zosta∏a

nawierzchnia piaskowa na osiedlo-

wym placu zabaw.

Kàty W´gierskie dosta∏y nowe

urzàdzenia na plac zabaw i si∏owni´

zewn´trznà pomi´dzy boiskiem pi∏-

karskim a GOK-iem.

Natomiast w Niepor´cie,

przy Êcie˝ce pieszo-rowerowej

wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego na od-

cinku od stacji PKP w Niepor´cie

do mostu drogowego w Aleksandro-

wie, utworzona zosta∏a Êcie˝ka edu-

kacyjna o historii i to˝samoÊci Nie-

por´tu (czytaj powy˝ej – red.). 

To ju˝ czwarta edycja tego progra-

mu. Do tej pory swoje projekty zre-

alizowa∏y so∏ectwa: Beniaminów,

Zegrze Po∏udniowe, Józefów, Rem-

belszczyzna, Stanis∏awów Drugi,

Rynia, Izabelin, Stanis∏awów Pierw-

szy i Wólka Radzymiƒska. Ka˝de

z so∏ectw otrzyma∏o w tym roku

od Sejmiku Województwa Mazo-

wieckiego po 10 tys. z∏.

Zadania pn.”Utworzenie Êcie˝ki

edukacyjnej o historii i to˝samoÊci

Niepor´tu”, „Rewitalizacja terenu

osiedla wojskowego w Bia∏obrze-

gach” oraz „Rozbudowa placu za-

baw i si∏owni zewn´trznej w Kàtach

W´gierskich” wspó∏finansowano

przy pomocy Êrodków z bud˝etu

Województwa Mazowieckiego w ra-

mach „Mazowieckiego instrumentu

Aktywizacji So∏ectw MAZOW-

SZE 2021”. � JCG
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Âcie˝ka edukacyjna 
nad Kanałem ˚eraƒskim

Wypi´kniały dzi´ki MIAS-om

Wkrótce otwarcie Ogrodu Rybaka

Przy Êcie˝ce rowerowej nad Kana-

∏em ˚eraƒskim stan´∏o 8 komple-

tów nowych ∏awek wraz z kamien-

nymi koszami. Pod koniec wrzeÊnia

rozpocz´to monta˝ tablic edukacyj-

nych dotyczàcych historii i to˝sa-

moÊci Niepor´tu. 10 instalacji po-

jawi si´ w najbli˝szych dniach

na odcinku Êcie˝ki od mostu kole-

jowego w stron´ ul. Izabeliƒskiej.

¸awki i tablice sà elementem Êcie˝-

ki edukacyjnej, o którà od daw-

na wnioskowali nasi mieszkaƒcy. 

Opisy do tablic przygotowali

pasjonaci historii zrzeszeni w Nie-

por´ckim Stowarzyszeniu Histo-

rycznym. Znajdziemy tu m.in. in-

formacje na temat, Bitwy War-

szawskiej 1920 roku, Ochotniczej

Stra˝y Po˝arnej w Niepor´cie, któ-

ra powsta∏a w 1924 roku, okolicz-

noÊci powstania Jeziora Zegrzyƒ-

skiego, opisy najs∏ynniejszych za-

bytków znajdujàcych si´ na terenie

Gminy Niepor´t, czy ciekawostki

archeologiczne zwiàzane z naszà

gminà. Tablice opatrzone sà rów-

nie˝ archiwalnymi fotografiami. 

Zadanie utworzenie Êcie˝ki edu-

kacyjnej w rejonie Êcie˝ki rowero-

wej zlokalizowanej wzd∏u˝ Kana-

∏u ̊ eraƒskiego na odcinku od PKP

w Niepor´cie do mostu drogowe-

go w Aleksandrowie kosztowa∏o 20

tysi´cy z∏otych, z czego 10 tysi´cy

z∏otych Gmina Niepor´t otrzyma-

∏a z Mazowieckiego Instrumentu

Aktywizacji So∏ectw. � AM

W parku rekreacji zamontowano

ju˝ niemal wszystkie instalacje.

Powsta∏a cz´Êç dedykowana se-

niorom z urzàdzeniami do rehabi-

litacji ruchowej, a tak˝e si∏ownia

zewn´trzna dla rodziców. Znala-

z∏y si´ tu te˝ stojaki na rowery,

∏awki oraz kosze na Êmieci. Ju˝

niebawem pojawià si´ tablice edu-

kacyjne przedstawiajàce: szlaki

˝eglowne Jeziora Zegrzyƒskiego,

kàpieliska, gatunki ̋ yjàcych tu ryb

oraz ABC bezpiecznego wypo-

czynku. 

Najwi´kszà cz´Êç ogrodu zajmu-

je strefa z instalacjami dla najm∏od-

szych u˝ytkowników. Zamonto-

wano tu uwielbianà przez dzieci

„Tyrolk´”, mini park linowy, zje˝-

d˝alni´, piaskownic´, huÊtawki,

karuzel´ s∏upowà i trampoliny.

M∏odzi mieszkaƒcy b´dà mieç tu

naprawd´ du˝o miejsca do zabawy.

Obecnie trwajà ostatnie prace zwià-

zane z monta˝em bezpiecznej, gu-

mowej nawierzchni i nasadzeniami

zieleni. � AM W tym roku dzi´ki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw
swoje otoczenie zmieniły Białobrzegi, Kàty W´gierskie i Niepor´t.

Trzy pokolenia mieszkaƒców naszej gminy b´dà mieç wreszcie miejsce aktywnego wypoczynku w samym
sercu Niepor´tu. Prace w Ogrodzie Rybaka dobiegajà koƒca. Otwarcie ju˝ w paêdzierniku.

WE WRZEÂNIU GMINA NIEPOR¢T OG¸OSI¸A PRZETARGI NA:
• Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszkujà
mieszkaƒcy z terenu gminy Niepor´t oraz z Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Niepor´cie,
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sta-
nisławowie Pierwszym – etap I.

• Przebudowa ulicy Polnej w Rembelszczyênie, gm. Niepo-
r´t – etap I

• Budowa t´˝ni solankowej wraz z infrastrukturà
towarzyszàcà w Niepor´cie.

• Dostawa, monta˝ i uruchomienie sanitariatów kontenero-
wych w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepo-
r´t-Pilawa w Niepor´cie

rozmawiamy z wójtem Maciejem Mazurem
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Zacznijmy od tego, ˝e przez gmin´

Niepor´t przebiegajà trzy drogi,

które majà kluczowe znaczenie

dla naszych mieszkaƒców. Sà to:

droga krajowa 61 oraz drogi wo-

jewódzkie 631 i 633. W przypadku

tej pierwszej sà dobre wieÊci. Wia-

domo, ̋ e jej rozbudowa rozpocznie

si´ ju˝ w przysz∏ym roku. Chodzi

o odcinek od ul. Nowodworskiej

do Zegrza Po∏udniowego. W ra-

mach inwestycji, nad istniejàcym

rondem powstanie estakada, co

w znacznym stopniu przyczyni si´

do roz∏adowania tworzàcych si´ tu

korków. Planowany termin zakoƒ-

czenia prac na wspomnianym od-

cinku to 2024 rok. 

JeÊli chodzi o drog´ 631, to na-

le˝y pami´taç, ̋ e jest to droga wo-

jewódzka, której zarzàdcà jest

Mazowiecki Zarzàd Dróg Woje-

wódzkich. W moim przekonaniu

trasa ta sta∏a si´ ma∏à wschodnià

obwodnicà Warszawy. Od lat ob-

serwujemy wzmo˝ony ruch pojaz-

dów. Niestety coraz cz´Êciej do-

chodzi tu do wypadków i kolizji

drogowych. Wielkim utrudnie-

niem dla mieszkaƒców naszej

gminy sà powstajàce w tym miej-

scu zatory. Zdaj´ sobie spraw´

z tego, ˝e w chwili obecnej jest to

jeden z najpilniejszych problemów

do rozwiàzania. Droga 631 ma

byç modernizowana ze Êrodków

unijnych przez MZDW. We wrze-

Êniu w tej sprawie odby∏o si´ ju˝

kolejne spotkanie z dyrektorem

MZDW Tomaszem Dàbrowskim,

radnà sejmiku mazowieckiego

Annà Brzeziƒskà oraz przedstawi-

cielami Niepor´tu, Radzymina,

Marek i Zielonki, czyli gmin,

przez które przebiega droga 631.

JeÊli chodzi o odcinek niepor´c-

ki, to wykonano ju˝ koncepcj´ do-

kumentacji projektowej, która

przewiduje budow´ nowego mo-

stu nad Kana∏em ˚eraƒskim,

przejÊcia podziemnego dla pie-

szych na wysokoÊci Dzikiej Pla˝y,

powstanie ciàgów pieszo-rowero-

wych i wykonanie dróg serwiso-

wych celem oddzielenia ruchu

tranzytowego od lokalnego. Jako

gmina, przez którà przebiega naj-

d∏u˝szy odcinek modernizowanej

drogi, zgodnie z KPA zostaliÊmy

zobowiàzani do wydania decyzji

Êrodowiskowej.

JesteÊmy w trakcie przyjmowa-

nia wniosków do jej wydania. Mo-

g´ zapewniç, ˝e bardzo uwa˝nie

ws∏uchujemy si´ w postulaty

mieszkaƒców i naszych przedsi´-

biorców. Naszym celem jest

przede wszystkim poprawa bezpie-

czeƒstwa na drodze i usprawnie-

nie ruchu samochodowego.
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To pytanie bezpoÊrednio powiàza-

ne jest z pierwszym. Brakujàcy

fragment Êcie˝ki rowerowej, o któ-

rà apelujà mieszkaƒcy, b´dzie

przebiega∏ przez drog´ wojewódz-

kà 631. Jak ju˝ wspomnia∏em

w projekcie modernizacji zosta∏y

uwzgl´dnione nasze postulaty.

MZDW wykona na tym odcinku

pasa drogowego ciàgi pieszo-ro-

werowe. Budowa Êcie˝ki rowero-

wej, która po∏àczy Êcie˝k´ nad Ka-

na∏em ˚eraƒ-

skim ze Êcie˝-

ka biegnàcà

przy Komplek-

sie Rekreacyj-

no-Wypoczyn-

kowym Niepor´t-Pilawa jest wi´c

ju˝ tylko kwestià czasu. Zdaj´ so-

bie spraw´ z tego, ˝e jej powsta-

nia z niecierpliwoÊcià wyczekujà

mieszkaƒcy. Pozwoli ona na bez-

pieczne dotarcie do skate parku

czy street workoutu najm∏odszym

mieszkaƒcom naszej gminy. 

DDuu˝̋oo  kkoonnttrroowweerrssjjii  wwzzbbuuddzzii∏∏yy

oossttaattnniioo  ddoonniieessiieenniiaa  mmeeddiiaallnnee

oo pprroojjeekkcciiee  ppoossttaawwiieenniiaa  eekkrraannóóww

ddêêwwii´́kkoocchh∏∏oonnnnyycchh  wwzzdd∏∏uu˝̋  ddrroo--

ggii 663311  nnaa wwyyssookkooÊÊccii  JJeezziioorraa  ZZee--

ggrrzzyyƒƒsskkiieeggoo..  JJaakkiiee  ssàà  uussttaalleenniiaa

ww tteejj  sspprraawwiiee??

Nie ma takich projektów. Trzeba

jednak zaznaczyç, ˝e przepisy do-

tyczàce projektowania dróg majà

swoje uwarunkowania Êrodowi-

skowe. Jednym z nich jest ochro-

na przed ha∏asem. JeÊli chodzi

o wspomniane ekrany, to stanowi-

sko gminy Niepor´t jest w tej spra-

wie zbie˝ne ze stanowiskiem

MZDW. Zgadzamy si´, ˝e posta-

wienie ekranów dêwi´koch∏on-

nych zak∏óci∏oby krajobraz Jezio-

ra Zegrzyƒskiego. MZDW wyna-

j´∏o firm´, która specjalizuje si´

w przeprowadzaniu badaƒ zwià-

zanych z akustykà drogowà. Na-

szym zdaniem najlepszym roz-

wiàzaniem by∏oby utworzenie na-

turalnej bariery ochronnej

w postaci roÊlinnoÊci, czyli drzew

i krzewów. Projekt ten jest wnikli-

wie analizowany. Chcàc uspoko-

iç nastroje, mog´ zapewniç, ˝e

˝adne wià˝àce decyzje w tej spra-

wie jeszcze nie zapad∏y.

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Anna Michejda

O modernizacji drogi wojewódzkiej 631
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C
eremoni´ rozpocz´∏a Msza

Âwi´ta koncelebrowana przez

ksi´dza Tomasza Osiadacza,

proboszcza Parafii NMP Wspomo-

˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym, na której nastàpi∏o po-

Êwi´cenie sztandaru. W homilii du-

chowny podkreÊli∏ niezwyk∏e zna-

czenie sztandaru. Porówna∏ go

do zasadzonego drzewa, które wra-

sta korzeniami w naszà codziennoÊç,

nasze wartoÊci, prac´, sukcesy, ale

równie˝ i trudnoÊci. 

Po zakoƒczeniu mszy poczty

sztandarowe przemaszerowa∏y

do Szko∏y Podstawowej im. Boha-

terów Bitwy Warszawskiej 1920

roku w Stanis∏awowie Pierwszym,

gdzie odby∏a si´ dalsza cz´Êç uro-

czystoÊci. Sztandar Liceum Ogól-

nokszta∏càcego w mury szko∏y

wprowadzili przedstawicieli Rady

Rodziców: Adam WiÊniewski, Iza-

bela Jacyna oraz Aneta Wójcik. 

Najwa˝niejszym momentem

uroczystoÊci by∏o przekazanie

sztandaru, które poprzedzi∏o wbi-

cie pamiàtkowych gwoêdzi w jego

drzewiec. Dokonali tego Starosta

Powiatu Legionowskiego Sylwe-

ster Sokolnicki, Przewodniczàcy

Rady Powiatu Leszek Smuniewski,

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir

Maciej Mazur, Dyrektor LO w Sta-

nis∏awowie Pierwszym Magdale-

na Grodzka-Bulge, przedstawiciel

Rady Rodziców – Adam WiÊniew-

ski. W imieniu spo∏ecznoÊci szkol-

nej gwóêdê wbi∏a uczennica kla-

sy II A Nina Niewiadomska, któ-

ra w roku szkolnym 2020/2021

osiàgn´∏a najwy˝szy wynik w na-

uce.

Sztandar, z ràk starosty legio-

nowskiego odebra∏a dyrektor Li-

ceum Ogólnokszta∏càcego Mag-

dalena Grodzka-Bulge. 

W swoim przemówieniu mówi-

∏a: – Trzynasty wrzeÊnia to dzieƒ

szczególny dla naszej szko∏y. Po-

nad rok temu otrzymaliÊmy imi´

wybitnego pisarza Stanis∏awa Le-

ma, a dziÊ spotykamy si´, by uczest-

niczyç w uroczystoÊci nadania

sztandaru naszemu liceum. Dzisiaj

obchodzimy tak˝e 100 rocznic´

urodzin naszego patrona, w roku

nazwanym jego imieniem… Jest za-

tem co celebrowaç.

� Iwona Kutra

13 wrzeÊnia w obecnoÊci władz samorzàdowych, przedstawicieli szkół
z powiatu legionowskiego, pocztów sztandarowych, nauczycieli, uczniów,
rodziców oraz zaproszonych goÊci, odbyło si´ poÊwi´cenie oraz uroczyste
nadanie i przekazanie sztandaru Liceum Ogólnokształcàcemu im. Stanisława
Lema w Stanisławowie Pierwszym. Wybór daty był nieprzypadkowy. 
Tego dnia, sto lat temu, przyszedł na Êwiat patron szkoły.

Sztandar dla Liceum

Nowe dyrektorki gminych
placówek oÊwiatowych
Przedszkole w Niepor´cie oraz Zespó∏

Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzy-

miƒskiej majà nowe kierownictwo. 1

wrzeÊnia, podczas rozpocz´cia roku

szkolnego, odby∏o si´ oficjalne miano-

wanie mgr Marty Maliszewskiej
na stanowisko dyrektora Zespo∏u
Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Ra-
dzymiƒskiej.

Tego samego dnia Wójt Gminy Nie-

por´t S∏awomir Maciej Mazur w towa-

rzystwie Dyrektor Gminnego Zespo∏u

OÊwiaty Lidii Wize, powierzy∏ stanowi-

sko dyrektora Gminnego Przedszko-
la w Niepor´cie mgr Agnieszce Pisa-
rek.

Obie Panie zosta∏y entuzjastycznie

przyj´te przez swoich podopiecznych.

Nowym dyrektorkom gratulujemy awan-

su oraz ˝yczymy owocnego roku szkol-

nego.

� AM

mgr Marta 
Maliszewska

mgr Agnieszka Pisarek

Gratulacje dla nowych nauczycieli mianowanych!
12 nauczycielek zatrudnionych

w jednostkach oÊwiatowych Gmi-

ny Niepor´t otrzyma∏o akty nada-

nia stopnia awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego. Uro-

czyste wr´czenie aktów mianowa-

nia odby∏o si´ podczas wrzeÊniowej

sesji Rady Gminy Niepor´t. Âlubo-

wanie od nauczycielek odebra∏

wójt Maciej Mazur. 

Do grona nauczycieli mianowa-
nych do∏àczy∏y: 
Magdalena T´cza, Anna Konop-
ko, Kamila Wrzosek, Paulina

Wilgos, Beata Walat-Starostecka,
Malwina Wilk, Izabela Madej,
Anna Kurczyƒska-Chmiel, Beata
Brejnakowska, Agata Piotrow-
ska, Sylwia Kostro-Olechowska,
Izabela Anio∏kowska. 

Uzyskanie kolejnego stopnia

awansu to bardzo wa˝ny etap ka-

riery zawodowej nauczyciela, sta-

nowiàcy podsumowanie kilku lat

pracy. Uzyskanie go poprzedzone

by∏o m.in. odbyciem sta˝u trwajà-

cego 2 lata i 9 miesi´cy oraz zda-

niem egzaminu. Wszystkim na-

uczycielkom, które z∏o˝y∏y Êlubo-

wanie i otrzyma∏y kolejny stopieƒ

awansu zawodowego, serdecznie

gratulujemy i ˝yczymy samych

sukcesów w dalszej pracy zawodo-

wej. � LW



W styczniu 2022 r., na mapie edu-

kacyjno-opiekuƒczej naszej gminy

pojawi si´ nowa placówka ˝∏obko-

wa – „Pietruszkowy ̊ ∏obek” w Kà-

tach W´gierskich. B´dzie to wyjàt-

kowe miejsce, dofinansowane z fun-

duszy europejskich. Mamy, które

dzi´ki umieszczeniu dziecka w Pie-

truszkowej placówce powrócà na ry-

nek pracy lub zarejestrujà si´

w Urz´dzie Pracy, b´dà mog∏y

wziàç udzia∏ w projekcie o preferen-

cyjnym czesnym – 509 z∏ wraz

z wy˝ywieniem. „Pietruszkowy ̊ ∏o-

bek” kieruje si´ filozofià stworzenia

drugiego, bezpiecznego domu dla

ka˝dego maluszka z szerokim pro-

gramem zaj´ç rozwojowych. 

Rekrutacja trwa, a wszelkie in-

formacje dost´pne sà na: www.pie-

truszkowy-zlobek.pl, email: sekre-

tariat@pietruszkowy-zlobek.pl oraz

pod numerem tel. 500 138 230

� Klaudia Pietrucha
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Niepor´cki Bon ˚łobkowy – 300 zł od 1 paêdziernika!

Bon ˝∏obkowy otrzymajà rodzice

dziecka lub jego prawni opiekuno-

wie, którzy mieszkajà na terenie

Gminy Niepor´t, p∏acà tu podatki,

pracujà zawodowo, nie korzystajà

z urlopu macierzyƒskiego, rodziciel-

skiego, wychowawczego lub bez-

p∏atnego i nie zalegajà z op∏atami

w stosunku do Gminy Niepor´t. Bon

przys∏uguje równie˝ osobom, które

nie pracujà z powodu:

1) ci´˝kiej choroby lub niepe∏no-

sprawnoÊci;

2) kontynuowania opieki w syste-

mie dziennym nad niepe∏no-

sprawnym cz∏onkiem rodziny,

która uniemo˝liwia sprawowanie

opieki nad dzieckiem;

3) odbywania sta˝u, brania udzia∏u

w przygotowaniu zawodowym

dla doros∏ych, uczestnictwa

w szkoleniach zawodowych lub

programach majàcych na celu ak-

tywizacj´ zawodowà i spo∏ecznà,

organizowanych przez urz´dy

pracy lub inne podmioty.

Celem Êwiadczenia jest wsparcie

rodzin z ma∏ymi dzieçmi, w których

koƒczà si´ urlopy rodzicielskie,

a których dzieci nie wesz∏y jeszcze

w wiek przedszkolny.

Proponowane rozwiàzania majà

równie˝ na celu umo˝liwienie rodzi-

com i opiekunom dzieci podj´cia

aktywnoÊci zawodowej lub powrót

na rynek pracy po zakoƒczonym

urlopie rodzicielskim. Âwiadczenie

przys∏ugiwaç b´dzie: rodzicom bio-

logicznym, rodzicom adopcyjnym,

osobom samotnie wychowujàcym

dzieci, osobom pe∏niàcym funkcj´

rodziny zast´pczej spokrewnionej

i niezawodowej, opiekunowi praw-

nemu oraz opiekunowi faktyczne-

mu. Przy przyznawaniu Êwiadczenia

nie b´dzie brane pod uwag´ kryte-

rium dochodowe, jednak warunki

uzyskania Êwiadczenia zapewnià, ̋ e

Êrodki b´dà przeznaczone wy∏àcznie

na dzieci. 

Wnioski o przyznanie Niepor´c-
kiego bonu ̋ ∏obkowego sk∏adaç b´-

dzie mo˝na od 1 paêdziernika 2021
r. w Gminnym OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej w Niepor´cie. Âwiad-
czenie b´dzie przyznane decyzjà.

Wprowadzenie Êwiadczenia to

korzyÊç nie tylko dla rodziców ma-

∏ych dzieci. Wp∏ynie ono tak˝e

na tworzenie warunków dla rozwo-

ju zró˝nicowanych form opieki

nad ma∏ymi dzieçmi i popraw´ stan-

dardów funkcjonowania placówek

opieki nad dzieçmi w wieku do lat

3, co oznacza, ˝e na terenie gminy

powinna zwi´kszyç si´ liczba niepu-

blicznych ˝∏obków lub innych form

opieki nad dzieçmi do lat 3. 

Ârodki na Niepor´cki bon ̋ ∏obko-

wy zosta∏y zabezpieczone w bud˝e-

cie gminy Niepor´t na rok 2021.

Zach´camy do zapoznania si´

z treÊcià uchwa∏y, która znajduje si´

na stronie Internetowej Urz´du

Gminy Niepor´t. 

� AM

DO WNIOSKU O PRZYZNANIE BONU ˚¸OBKOWEGO NALE˚Y DO¸ÑCZYå:

Stra˝ Gminna w Niepor´cie bardzo

uwa˝nie monitoruje teren i reaguje

natychmiast, gdy docierajà do niej

tego typu zg∏oszenia. Dzi´ki dzia-

∏aniom stra˝ników w ostatnich mie-

siàcach z naszych dróg znikn´∏o kil-

ka wraków. Warto przypomnieç, ̋ e

zgodnie z treÊcià art. 50a Ustawy

Prawo o ruchu drogowym, pojazd

bez tablic rejestracyjnych lub któ-

rego stan wskazuje na to, ̋ e w∏aÊci-

ciel nie u˝ytkuje go – mo˝e zostaç

usuni´ty przez stra˝ gminnà lub po-

licj´ na koszt w∏aÊciciela lub posia-

dacza pojazdu. Do tej kwoty nale-

˝y doliczyç koszty parkingu. 

Tak˝e Êmieciarze, którzy zosta-

wiajà swoje odpady komunalne,

w miejscach do tego nie przezna-

czonych, nie mogà czuç si´ bezkar-

ni. Stra˝ Gminna starannie spraw-

dza zawartoÊç porzuconych wor-

ków ze Êmieciami, dzi´ki czemu

mo˝liwe jest namierzenie ich w∏a-

Êcicieli. Pomocny okazuje si´ tu

tak˝e gminny monitoring. Pami´-

tajmy! Osobom, które zaÊmiecajà

Êrodowisko, gro˝à wysokie kary fi-

nansowe. Sprawca wykroczenia

mo˝e liczyç si´ nawet z 5 tys.

grzywny. JeÊli widzimy podejrza-

ne zachowanie, reagujmy. 

Telefon interwencyjny Stra˝y
Gminnej: 668 116 761

� AM

Z notatnika Gminnego Stra˝nika

„Âmieciarze”
nie b´dà bezkarni

Pietruszkowy ˚łobek w Kàtach W´gierskich

Komisja wojskowa w paêdzierniku
Kwalifikacja wojskowa dla miesz-

kaƒców Gminy Niepor´t odb´dzie

si´ w Starostwie Powiatowym

w Legionowie w dniach 14–20
paêdziernika. 

Kto powinien stawiç si´ przed ko-

misjà? Przede wszystkim m´˝czyê-

ni urodzeni w 2002 r. Do kwalifika-

cji wojskowej wezwani zostanà tak-

˝e m´˝czyêni urodzeni w latach

1997–2001, którzy nie posiadajà

jeszcze okreÊlonej kategorii zdolno-

Êci do czynnej s∏u˝by wojskowej

oraz osoby urodzone w la-

tach 2000–2001, które wczeÊniej zo-

sta∏y uznane przez powiatowe komi-

sje lekarskie za czasowo niezdolne

do czynnej s∏u˝by wojskowej ze

wzgl´du na stan zdrowia. Tak˝e ko-

biety urodzone w latach 1997-2002

posiadajàce kwalifikacje przydatne

do czynnej s∏u˝by wojskowej, a tak-

˝e kobiety pobierajàce nauk´ w ce-

lu uzyskania tych kwalifikacji, któ-

re w roku szkolnym lub akademic-

kim 2020/2021 koƒczà nauk´

w szko∏ach lub uczelniach medycz-

nych i weterynaryjnych oraz na kie-

runkach psychologicznych mogà

spodziewaç si´ wezwania przed po-

wiatowà komisj´ lekarskà, w celu

okreÊlenia kategorii zdolnoÊci

do czynnej s∏u˝by wojskowej. Ka˝-

da osoba podlegajàca stawiennictwu

do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

otrzyma pocztà imienne wezwa-

nie. W sumie b´dzie to oko∏o 160

osób.

� AM

Rada Gminy Niepor´t przyj´ła uchwał´ dotyczàcà nowego Êwiadczenia rodzinnego – „Niepor´ckiego bonu ˝łobkowego”. Âwiadczenie
w wysokoÊci 300 zł miesi´cznie b´dzie przysługiwało na ka˝de dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat, korzystajàce z usług niepublicznego
˝łobka, niepublicznego klubu dzieci´cego lub opiekuna dziennego.

1. OÊwiadczenia rodziców lub opiekunów dziecka o rozlicze-
niu podatku dochodowego w urz´dzie skarbowym w Legiono-
wie za rok kalendarzowy poprzedzajàcy rok, w którym ustala
si´ prawo do Êwiadczenia oraz zobowiàzaniu si´ do okazania
na wezwanie: 
a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego

pieczàtkà z datà wpływu urz´du skarbowego, w którym zo-
stało zło˝one zeznanie, 

b) zaÊwiadczenia z urz´du skarbowego potwierdzajàcego fakt
zło˝enia zeznania o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu (po-
niesionej straty) za rok kalendarzowy, o którym mowa
w pkt 1, 

c) urz´dowego poÊwiadczenia odbioru wydanego przez elek-
tronicznà skrzynk´ podawczà systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej wraz z PIT za rok kalendarzowy,
o którym mowa wy˝ej i wygenerowanym numerem doku-
mentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. 

2. OÊwiadczenie o niedokonaniu rozliczenia podatku dochodo-
wego za rok kalendarzowy poprzedzajàcy rok szkolny, na któ-
ry ustala si´ prawo do Êwiadczenia z powodu nieuzyskiwa-
nia dochodów lub przychodów podlegajàcych opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

3. Kopi´ umowy o obj´ciu dziecka opiekà zawartà z podmio-
tem prowadzàcym ̋ łobek lub klub dzieci´cy albo zatrudnia-
jàcym dziennego opiekuna lub z dziennym opiekunem.

4. OÊwiadczenie rodziców, lub opiekunów: 
a) ˝e pracujà zawodowo lub wykonujà innà prac´ zarobkowà

lub 

b) nie sà zatrudnieni i nie wykonujà czynnej pracy zawodowej
lub nie wykonujà innej pracy zarobkowej z powodu: 

– ci´˝kiej choroby lub niepełnosprawnoÊci; 
– kontynuowania opieki w systemie dziennym nad niepełno-

sprawnym członkiem rodziny, która uniemo˝liwia sprawowa-
nie opieki nad dzieckiem; 

– odbywania sta˝u, brania udziału w przygotowaniu zawodo-
wym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych,
programach majàcych na celu aktywizacj´ zawodowà i inte-
gracj´ osób bezrobotnych organizowanych przez urz´dy pra-
cy lub inne podmioty; 

c) nie korzystajà z urlopu macierzyƒskiego, rodzicielskiego, wy-
chowawczego lub bezpłatnego. 

5. OÊwiadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu zaległych
zobowiàzaƒ w stosunku do Gminy Niepor´t, gminnych jed-
nostek organizacyjnych ani spółek z udziałem Gminy Niepo-
r´t. 

6. OÊwiadczenie wnioskodawcy o zobowiàzaniu si´ do nie-
zwłocznego zawiadomienia organu o zmianach danych za-
wartych we wniosku i załàczonych dokumentach. 

7. Informacj´ podmiotu prowadzàcego ˝łobek lub klub dzie-
ci´cy albo podmiot zatrudniajàcy dziennego opiekuna lub
dziennego opiekuna, z którym zawarto umow´ o obj´cie
dziecka opiekà, o wysokoÊci dofinansowania na dziecko z in-
nych êródeł ni˝ bud˝et Gminy Niepor´t. 

8. Inne dokumenty, w tym oÊwiadczenia, niezb´dne do usta-
lenia prawa do Êwiadczenia.

Du˝ym problemem polskich gmin sà dzikie wysypiska i porzucone
wraki samochodów. Nie tylko szpecà otoczenie, ale równie˝
zanieczyszczajà Êrodowisko. 
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Wyjàtkowe setne urodziny 
mieszkanki naszej gminy

Paêdziernik miesiàcem seniora

W
uroczystoÊci udzia∏ wzi´li

Wójt Gminy Niepor´t S∏a-

womir Maciej Mazur oraz

kierownik Urz´du Stanu Cywilnego

Ma∏gorzata Gajda. Pani Antonina

otrzyma∏a pamiàtkowà akwarel´

przedstawiajàcà pomnik 28. Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich, ksià˝k´

Miros∏awa Paku∏y „Niepor´t w Bi-

twie Warszawskiej 1920 roku”, list

gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. 

Szanownej jubilatce sk∏adamy jesz-

cze raz serdeczne gratulacje, wyra-

zy g∏´bokiego szacunku i uznania

oraz ˝yczenia kolejnych lat w at-

mosferze mi∏oÊci i wsparcia, w oto-

czeniu najbli˝szych. Niech ka˝da

chwila b´dzie dla Pani êród∏em

szcz´Êcia, spokoju i zdrowia.

� AM

Setnà rocznic´ urodzin obchodziła mieszkanka
Zegrza Południowego, pani Antonina
Anna Gleƒ-Szczepaƒska. Jubilatka przybyła
do Urz´du Gminy Niepor´t w towarzystwie swojej
córki i wnuczki. 

Od wielu lat paêdziernik nieodmiennie kojarzy si´ z seniorami. To miesiàc, w którym w szczególny sposób
chcemy pami´taç o osobach starszych i pokazaç, ˝e sà dla nas wa˝ne. Równie˝ w Gminnym OÊrodku Kultury
nie zabraknie spotkaƒ i wydarzeƒ adresowanych do najstarszych mieszkaƒców.

Spektakl „Jubileusz”
16 paêdziernika o 16:00 GOK za-

prasza wszystkich seniorów

na „Jubileusz” – spektakl kome-

diowy w re˝yserii Bogus∏awy

Oksza-Klossi, która od dwudziestu

ju˝ lat prowadzi z sukcesem niepo-

r´ckie zespo∏y teatralne. W przed-

stawieniu, inspirowanym twórczo-

Êcià rosyjskiego dramaturga Niko-

∏aja Kolady, wystàpià seniorzy

z dwóch oÊciennych gmin – Niepo-

r´tu i Wieliszewa. Aktorska pasja

i zainteresowanie sztukà pozwala-

jà integrowaç lokalne Êrodowisko,

dajàc radoÊç zarówno wyst´pujà-

cym, jak i widzom. Udzia∏ w spek-

taklu jest bezp∏atny.

Impreza przy muzyce na ˝ywo
19 paêdziernika o 13:00 do wspól-

nej zabawy przy muzyce na ˝ywo

zaprasza do siedziby GOK-

-u w Niepor´cie Klub Seniora. Mi-

le widziani sà wszyscy cz∏onkowie

Klubu oraz ci, którzy zamierzajà

do niego dopiero do∏àczyç. Klub

dzia∏a bardzo pr´˝nie organizujàc:

spotkania, zabawy i wyjazdy kul-

turoznawcze, z których korzysta co-

raz wi´cej ch´tnych. 

CoÊ dla miłoÊników Êpiewania
W GOK dzia∏ajà tak˝e dwa zespo-

∏y seniorskie, w których swoje

wokalne talenty szlifujà mi∏oÊnicy

Êpiewu. W nowym sezonie arty-

stycznym rozpoczà∏ ju˝ próby chór

Echo Niepor´tu. Alty, basy i sopra-

ny spotykajà si´ w Êrody o 12:00

przy Dworcowej 9a. Chór jest

otwarty na nowych uczestników

i uczestniczki.

10-lecie zespołu Młodzie˝ 50+
W paêdzierniku swój jubileusz

Êwi´towaç b´dzie Zespó∏ Wokalny

M∏odzie˝ 50+, który w tym roku

obchodzi dziesi´ciolecie pracy ar-

tystycznej. M∏odzie˝ wraz z chór-

mistrzynià Martà Pniewskà-Przy-

godzkà zaprasza na koncert jubile-

uszowy. UroczystoÊç odb´dzie

si´ 8 paêdziernika o godzinie 17:00

si´ przy ul. Wolskiej 71a w filii

GOK-u, w Stanis∏awowie Drugim.

Wst´p wolny.

Zapraszamy.

� GOK
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UKS Fala – znakomity debiut
na otwartych wodach

Paêdziernikowe regaty
w Niepor´cie

Złoto dla naszych siatkarek

1–3 paêdziernika na wodach Jezio-

ra Zegrzyƒskiego odb´dà si´ Dru˝y-

nowe Mistrzostwa Mazowsza. 9–10

paêdziernika zawodnicy b´dà Êcigaç

si´ w Meczowych Mistrzostwach

Mazowsza, a 16–17 paêdziernika ̋ e-

glarze powalczà o Puchar UKS

Sindbad. Wszystkie imprezy zosta-

∏y obj´te Honorowym Patronatem

Marsza∏ka Województwa Mazo-

wieckiego oraz Wójta Gminy Niepo-

r´t. Zach´camy do odwiedzenia

Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczyn-

kowego Niepor´t-Pilawa i kibicowa-

nia zawodnikom bioràcym udzia∏

w regatach! Wszystkim ˝eglarzom

˝yczymy pomyÊlnych wiatrów i uda-

nych startów w zawodach. � AM

19 wrzeÊnia reprezentacja gminy

Niepor´t wystàpi∏a w Leszno-

wolskiej Lidze Pi∏ki Siatkowej

Dziewczàt w kategorii minisiat-

kówki. W kategorii „dwójek”

startowa∏o 18 dru˝yn z Mazow-

sza, a w kategorii „czwórek” – 10

dru˝yn. Zawodniczki UKS D´bi-

na odnios∏y komplet zwyci´stw

zarówno w kategorii „dwójek” jak

i „czwórek”, czym zapewni∏y so-

bie dwa pierwsze miejsca!!! Wiel-

kie gratulacje dla naszych siatka-

rek i ich trenerów. Klub wspó∏fi-

nansowany jest przez Urzàd

Gminy Niepor´t. Kolejne zawody

ju˝ w paêdzierniku.

� DP

16 wrzeÊnia na boisku sportowym

w Kàtach W´gierskich odby∏y si´

Mistrzostwa Gminy Szkó∏ Podsta-

wowych w pi∏ce no˝nej o Puchar

Wójta Gminy Niepor´t. W turnie-

ju udzia∏ wzi´∏o 11 dru˝yn z sze-

Êciu placówek oÊwiatowych znaj-

dujàcych si´ na terenie naszej gmi-

ny. W kategorii dziewczàt

zwyci´˝y∏y uczennice ze Szko∏y

Podstawowej w Józefowie. Najlep-

szymi pi∏karzami, w kategorii

ch∏opców, okazali si´ uczniowie ze

Szko∏y Podstawowej w Izabelinie.

Drugie miejsce zaj´li odpowiednio:

uczennice ze Szko∏y Podstawowej

w Izabelinie, oraz uczniowie ze

Szko∏y Podstawowej w Józefowie.

Na trzecim miejscu uplasowali si´:

uczennice z Zespo∏u Szkolno-

-Przedszkolnego w Wólce Radzy-

miƒskiej oraz uczniowie ze Szko-

∏y Podstawowej w Stanis∏awowie

Pierwszym. Puchary wr´czy∏ za-

wodnikom wójt gminy Niepor´t

S∏awomir Maciej Mazur. 

Zawody odbywa∏y si´ w ramach

Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y

Szkolnej. Zwyci´skie dru˝yny b´-

dà reprezentowaç naszà gmin´

w Mistrzostwach Powiatu. Wszyst-

kim bioràcym udzia∏ w turnieju na-

le˝à si´ wielkie gratulacje! � AM

18 wrzeÊnia, odbyły si´
zawody pływackie z serii
Aqua Speed Open
Water. Nie zabrakło tam
zawodników UKS Fala
Niepor´t, dla których był
to debiut w zawodach
na wodach otwartych. 

Fatalne warunki pogodowe (rz´si-

sty deszcz i silny wiatr) sprawi∏y,

˝e wyÊcigi w Zalewie Zegrzyƒskim

okaza∏y si´ nie lada wyzwaniem.

Mimo silnej obsady (m.in. zawod-

nicy Polonii Warszawa i Swim Te-

am Wilanów), nasi p∏ywacy nie za-

wiedli. Na podium stan´li:

1. Ania Pitus, I miejsce na 200 m

w kategorii „dziewczynki 8–9

lat” (S.P. im Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 r. w Stani-

s∏awowie Pierwszym)

2. Ewa Leciejewska, I miejsce

na 200 m w kategorii „dziew-

czynki 10–11 lat” (S.P. im Bro-

nis∏awa Tokaja w Niepor´cie)

3. Hania Kloc, II miejsce na 200 m

w kategorii „dziewczynki 10–11

lat” (S.P. im Bronis∏awa Tokaja

w Niepor´cie)

4. Micha∏ Pitus, II miejsce na 475 m

w kategorii „ch∏opcy 12–13 lat”

(S.P. im Bronis∏awa Tokaja

w Niepor´cie)

Âwietne starty zaliczyli tak˝e

Maciek Kloc i Witek Pol ze S.P. im

Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie.

Równolegle na IV Ogólnopol-

skich zawodach p∏ywackich o Pu-

char Ursusa walczy∏y dzielnie Ali-

na Kalinowska oraz Maja Osta-

szewska ze S.P. im Bohaterów Bi-

twy Warszawskiej 1920 r. w Stani-

s∏awowie Pierwszym. Obie wróci∏y

z dyplomami, a co najwa˝niejsze,

Alina przywioz∏a z zawodów z∏o-

ty krà˝ek za start na 50 m stylem

klasycznym.

Wszystkim zawodniczkom i za-

wodnikom gratulujemy.

� BP

Trzy weekendy paêdziernika upłynà pod znakiem zawodów
˝eglarskich. Regaty odb´dà si´ w Kompleksie Rekreacyjno-
Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa. Ich organizatorem jest UKS Sindbad.

Brawo dla młodych piłkarzy 
z Izabelina i Józefowa 

fo
t.

UK
S 
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d
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Kalendarium niepor´ckiego 
wrzeÊnia 1939 roku 
NNAADDCCHHOODDZZII  WWOOJJNNAA
–– MMOOBBIILLIIZZAACCJJAA!!
Od 25 do 30 sierpnia 1939 roku

na terenie Niepor´tu trwa mobiliza-

cja rezerwistów, wcielanych do od-

dzia∏ów zapasowych, celem uzupe∏-

nienia stanów osobowych pu∏ków

piechoty na czas wojenny. W Niepo-

r´cie oddzia∏y mobilizowano w stra˝-

nicy OSP i w wyznaczonych gospo-

darstwach, m.in. Miko∏aja Wróbla

przy ul. Jana Kazimierza (Lipy). Cy-

wilne ubrania rezerwistów by∏y zda-

wane do punktu pocztowego w za-

budowaniach gospodarstwa Jana

Koperskiego przy ul. Jana Kazimie-

rza. Ponadto mobilizowano konie

z gospodarstw do s∏u˝by taborowej

i zaprz´gów artyleryjskich. W Wól-

ce Radzymiƒskiej zmobilizowano

konia m.in. z gospodarstwa Francisz-

ka Remisza. 

AA WWII¢¢CC  –– WWOOJJNNAA!!
1 wrzeÊnia 1939 roku wczesnym ran-

kiem hitlerowska Luftwaffe atakuje

Polsk´. Niemieckie samoloty zrzuca-

jà bomby na koszary w Zegrzu Po-

∏udniowym, w czasie którego ginà

pierwsi polscy ̋ o∏nierze z jednostki,

majàcej udaç si´ na front pod M∏a-

wà. Jeden z poleg∏ych zosta∏ pocho-

wany na cmentarzu parafialnym

w Niepor´cie, przywieziony fur-

mankà przez dwóch mieszkaƒców

Niepor´tu – Romana Jasiƒskiego

i Franciszka Sosnowskiego, sanita-

riuszy w pododdziale sanitarnym

w Zegrzu. Mogi∏a, staraniem miesz-

kaƒca Andrzeja Olechowskiego zo-

sta∏a utrwalona p∏ytà z napisem

„Â.P. ̊ o∏nierz Wojska Polskiego po-

leg∏ 1.IX.1939 r.” 

Niemcy bombardujà równie˝

most drogowy na Narwi w Zegrzu,

ale niektóre bomby, uderzajàc

w podmok∏y grunt przyczó∏ków

mostowych, nie wybuchajà. Do wal-

ki w godzinach porannych startuje

z lotniska w Poniatowie Brygada

PoÊcigowa dowodzona przez p∏k

pilot Stefana Pawlikowskiego. Wal-

ki powietrzne toczone sà nad Nie-

por´tem, Zegrzem, Radzyminem i

Jab∏onnà. 

1 wrzeÊnia po po∏udniu ginie

w walce powietrznej pilotujàc samo-

lot myÊliwski PZL P-7 dowódca 123.

Eskadry MyÊliwskiej kpt. pilot Mie-

czys∏aw Olszewski, którego samolot

spada na ∏àki w Stanis∏awowie Dru-

gim. Miejsce to jest oznaczone oko-

licznoÊciowà tablicà pami´ci o dziel-

nym obroƒcy polskiego nieba. 

1 wrzeÊnia, w ciàgu dnia Niemcy

bombardujà fort w Beniaminowie.

W wyniku wczeÊniejszego zrzucenia

przez niemieckiego lotnika bomby

trafiajà w zabudowania gajówki Wy-

mi´towskiego, powodujàc Êmierç

rodziny gajowego. 

5 wrzeÊnia na ∏àkach w rejonie

Izabelina i Aleksandrowa làduje pi-

lotowany przez Niemca samolot

z zadaniem dywersyjnym. Pilot

przejmuje od niemieckich koloni-

stów informacj´ o rozlokowaniu od-

dzia∏ów Wojska Polskiego na na-

szym terenie. 

6 wrzeÊnia ponownie làduje na ∏à-

kach Izabelina niemiecki samolot, ale

w tym przypadku, jak wspomina∏a

Natalia Pogorzelska, mieszkaniec

Niepor´tu Piotr Gera zawiadamia

polskich ̋ o∏nierzy i akcja szpiegow-

ska cz∏onków niemieckiej piàtej ko-

lumny zostaje udaremniona. 

6 wrzeÊnia w rejon Niepor´tu

z W∏odawy przegrupowuje si´ pol-

ska artyleria – 98. Dywizjon Artyle-

rii Ci´˝kiej kpt. Edwarda Chmelika,

z zadaniem wspierania oddzia∏ów 20

Dywizji Piechoty p∏k. dypl. Wilhel-

ma Andrzeja Liszki – Lawicza,

wchodzàcej w sk∏ad Armii „Modlin”

przygotowujàcej obron´ na Narwi.

7 wrzeÊnia w Wólce Radymiƒ-

skiej spada na ∏àki polski bombo-

wiec PZL 37 B „¸oÊ”, jeden

z trzech stràconych tego dnia przez

niemieckie ci´˝kie myÊliwce Me-

-110 polskich „¸osi” Brygady

Bombowej, lecàcych na bombardo-

wanie niemieckich kolumn pancer-

nych pod ¸odzià. Za∏oga dowodzo-

na przez ppor. obserwatora W∏ady-

s∏aw Ko∏deja – ppor. pil. Wac∏aw

Cierpi∏owski, kpr. strz. sam. Karol

Pysiewicz, kpr. strz. sam. Kazi-

mierz Wielgoszewski – nie powró-

ci∏a z lotu bojowego ginàc w p∏o-

nàcym bombowcu. W centrum

Wólki Radzymiƒskiej upami´tnio-

no bohaterskà Êmierç naszych lot-

ników okaza∏ym pomnikiem. W re-

jonie Wólki Radymiƒskiej zostajà

zestrzelone dwa polskie myÊliwce

m. in. PZL P-7 pchor. pil. Antonie-

go Danka z 123 Eskadry MyÊliw-

skiej, ranny pilot przewieziony zo-

sta∏ do szpitala w Radzyminie. Zda-

rzenie to opisywa∏ mieszkaniec

Wólki Radzymiƒskiej Boles∏aw

Wardak. 

10 wrzeÊnia w godzinach poran-

nych lotnicy niemieccy bombardujà

∏àki i pola w Niepor´cie, bioràc wy-

kopane do∏y pod sadzenie sadu

za umocnienia wojskowe. W wyni-

ku nalotu ginie Halina Jagielska i Pa-

raszka Wojcik z dwuletnim synem

Czes∏awem.

11 wrzeÊnia w godzinach popo∏u-

dniowych piloci Luftwaffe ponownie

bombardujà Niepor´t. W wyniku na-

lotu siedzàc przy stogach siana ginà:

Jan Kostrzewa i jego syn Jerzy

Marceli Kostrzewa, Jan Paterek, Jó-

zef Wyszyƒski oraz Kazimierz Zie-

liƒski. Bombardowania mia∏y powià-

zanie z rozpocz´ciem w tym dniu

forsowania Narwi w rejonie Ze-

grzynka przez niemieckà 217 Dywi-

zj´ Piechoty Wehrmachtu oraz wal-

kami 20 Dywizji Piechoty i War-

szawskiej Brygady Obrony

Narodowej, p∏k. dypl. Józefa Sas-

-Hoszowskiego o zlikwidowanie nie-

mieckich przyczó∏ków nad Narwià.

Polska artyleria zajmuje stanowiska

w Izabelinie – 47 DAC mjr. M. Ku-

bickiego, w Aleksandrowie – 30

DAC kpt. Tadeusza Jakubowskiego.

BBOOHHAATTEERRKKAA  ZZ  NNIIEEPPOORR¢¢TTUU
12 wrzeÊnia walki oddzia∏ów Woj-

ska Polskiego w Ryni, Siwku, Bor-

kach, Beniaminowie i Dàbkowiênie,

gdzie m∏oda mieszkanka Niepor´tu

W∏adys∏awa Kostrzewa uratowa∏a

polskie armaty. Codziennie z ojcem

W∏adys∏awem, by∏ym artylerzystà,

dowozi∏a ˝o∏nierzom 47 DAC przy-

gotowane w domu posi∏ki. 12 wrze-

Ênia niemiecki oddzia∏ rozpoznawczy

niespodziewanie znajdujàc luk´ we

froncie walk zaatakowa∏ stanowiska

polskiej artylerii i okopy piechoty

os∏onowej w Dàbkowiênie. W pierw-

szym zaskoczeniu artylerzyÊci i pie-

chota polska opuÊci∏a stanowiska co-

fajàc si´ w stron´ Wólki Radzymiƒ-

skiej. Wtedy w∏aÊnie W∏adys∏awa

Kostrzewa chwyci∏a karabin

i z okrzykiem „Nie oddawajcie ar-

mat” ruszy∏a na niemieckie oddzia-

∏y. Ten akt odwagi m∏odej dziewczy-

ny spowodowa∏ przerwanie odwro-

tu i natarcie polskich ˝o∏nierzy

na Niemców, który zacz´li si´ wy-

cofywaç. Dowódcà 47. dywizjonu

by∏ por. Jerzy Przymanowski, który

dok∏adnie opisywa∏ w swoich wspo-

mnieniach to wydarzenie. Postaç

W∏adys∏awy Kostrzewy upami´t-

niono w filmie pt. „Polska Joanna”.

Oddzia∏y polskiej piechoty, w wal-

ce z niemieckim Wehrmachtem,

wspiera∏y 62 i 63 samodzielne kom-

panie czo∏gów rozpoznawczych TKS

(tankietki).

13 wrzeÊnia nadal trwa∏y zaci´-

te walki o zlikwidowanie niemiec-

kiego przyczó∏ka nad Narwià, ale

ju˝ by∏o wiadomym, ̋ e polskie od-

dzia∏y ze wzgl´du na szczup∏oÊç si∏

nie wyprà Niemców za rzek´.

W nocy z 13 na 14 wrzeÊnia, ze

wzgl´du na brak sukcesów taktycz-

nych i zagro˝enie okrà˝eniem gen.

Juliusz Rómmel zarzàdza wycofa-

nie 20 DP i Warszawskiej Bryga-

dy Obrony Narodowej na Prag´.

Poleg∏ych polskich ˝o∏nierzy po-

chowano tymczasowo w rejonie

obecnej kaplicy w Ryni, a potem

przeniesiono na cmentarz wojenny

w Wieliszewie. Spoczywa tam 300

˝o∏nierzy zabitych w walkach w re-

jonie Beniaminowa, Borek, Ryni,

Siwka i Wolicy.

14 wrzeÊnia oddzia∏y niemieckie

przystàpi∏y do „oczyszczania” terenu

Niepor´tu i okolicznych lasów z grup

˝o∏nierzy polskich próbujàcych prze-

dostaç si´ do Warszawy. Nast´powa-

∏y starcia polskich ˝o∏nierzy z nie-

mieckimi patrolami. W czasie takiej

popo∏udniowej strzelaniny, Êmiertel-

nie ranny zosta∏ mieszkaniec Niepo-

r´tu Walenty Trojanowski. Niemcy

ostrzelali z broni maszynowej zabu-

dowania mieszkalne Trojanowskich,

a jeden z pocisków rani∏ Walentego

Trojanowskiego skutkiem czego

zmar∏ on wieczorem, jako ostatnia

ofiara cywilna walk we wrze-

Êniu 1939 roku na naszym terenie. 

15 wrzeÊnia walki w rejonie Nie-

por´tu wygas∏y, a niemiecka piecho-

ta i artyleria zaj´∏y stanowiska w re-

jonie koÊcio∏a parafialnego.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne
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Włosi w Białobrzegach
W czwartek (9 wrzeÊnia) w Bia∏o-

brzegach goÊci∏a grupa W∏ochów

z Lokalnej Grupy Dzia∏ania Alto

Casertano (Kampania), uczestniczà-

cych w mi´dzynarodowym projek-

cie „Dziedzictwo dla przysz∏oÊci

– ANCHOR”. Cz∏onkowie Niepo-

r´ckiego Stowarzyszenia Histo-

rycznego Edward Palczyƒski i Da-

riusz Wróbel zapoznali zebranych

z historià beniaminowskiego (bia-

∏obrzeskiego) obozu jenieckiego,

gdzie oprócz jeƒców radzieckich

wi´ziono te˝ znacznà liczb´ ̋ o∏nie-

rzy w∏oskich. Grupa obejrza∏a znaj-

dujàce si´ na cmentarzu wojennym

p∏yty nagrobne swoich rodaków

oraz z zainteresowaniem wys∏ucha-

∏a najwa˝niejszych faktów z histo-

rii gminy Niepor´t.

� Konrad Szostek

Prezes Niepor´ckiego

Stowarzyszenia

Historycznego

fo
t.

E.
Tr

oj
an

ow
sk

i L
GD

 Z
al

ew
 Z

eg
rz

yƒ
sk

i

Inscenizacja natarcia polskiej piechoty w 1939 roku – Konwent Grenadier Warszawa Fort Bema 2014 rok (fot. autora) Inscenizacja ataku polskiej piechoty w 1939 roku ze wsparciem tankietki TKS – Konwent Grenadier Warszawa Cytadela 2013 rok (fot. autora)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W PPAAèèDDZZIIEERRNNIIKKUU 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


