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Rozbudowa Centrum Medycznego 
Nieporęt
Już niebawem mieszkańcy naszej gminy będą mieli 
do dyspozycji nowoczesny kompleks rehabilitacyjny. 
Wszystko dzięki rozbudowie Centrum Medycznego 
Nieporęt. Nowy, przestronny budynek powstanie 
na części działki, na której obecnie znajduje się 
parking i garaże przy ul. Podleśnej 4.
Po rozstrzygnięciu przetargu roz-
pocznie się budowa jednej z naj-
ważniejszych inwestycji naszej 
gminy. Chodzi o przychodnię 
rehabilitacyjną. Bogaty program 
zabiegów, jaki już dziś oferuje 
nieporęcka lecznica sprawia, że 
z jej usług korzysta bardzo wie-
lu pacjentów. W związku z pan-
demią COVID-19 ich liczba się 
jeszcze zwiększyła. Na początku 
roku gmina wyposażyła przy-
chodnię w  najnowocześniejszy 
sprzęt do głębokiej stymulacji 
chorych tkanek, jakim dysponu-
ją najnowocześniejsze ośrodki 
rehabilitacyjne w  naszym kraju, 
a w marcu ruszył specjalny pro-
gram rehabilitacji dla osób zma-
gających się z  powikłaniami po 
zakażeniu SARS-CoV-2. Dzięki 
temu mieszkańcy  mają do dys-

pozycji jeszcze więcej zabiegów 
z  wykorzystaniem laseroterapii 
wysokoenergetycznej, terapii 
radiowej ukierunkowanej oraz 
Super Indukcyjnej Stymulacji 
(SIS). Ta ostatnia, z uwagi na sze-
roki zakres zastosowań, cieszy się 
ogromnym uznaniem wśród le-
karzy i pacjentów. W przychodni 
dostępne są również zabiegi ki-
nezyterapeutyczne takie jak: ćwi-
czenia czynne na rotorze kończyn 
dolnych i górnych oraz ćwiczenia 
wspomagane kończyn górnych 
i dolnych (UGUL). Ich zadaniem 
jest poprawa sprawności fizycznej 
i zwiększenie wydolności wysił-
kowej, krążeniowej i oddechowej. 

Do pełni szczęścia brakuje je-
dynie miejsca do przeprowadza-
nia zabiegów. Właśnie dlatego 
władze Gminy Nieporęt zdecy-

dowały o  rozbudowie istniejące-
go budynku centrum medycznego 
i stworzeniu tu nowoczesnej bazy 
rehabilitacyjnej dla mieszkańców. 

Jak będzie wyglądać nowa 
przychodnia?
Nowy budynek lecznicy rehabi-
litacyjnej będzie obiektem parte-
rowym. Istniejąca część składa się 
z 3 segmentów, z których jedynie 

środkowy posiada piętro. Rozbu-
dowę zaprojektowano na planie 
zbliżonym do litery L. Będzie on 
tworzyć z istniejącą częścią spójną, 
rytmiczną kompozycję z dziedziń-
cem od strony zachodniej.

Ściany zewnętrzne części 
rehabilitacyjnej pomalowane 
zostaną na kolor jasnobeżowy.  
Frontowa elewacja wykończona 
zostanie płytkami ceramiczny-
mi w odcieniach żółci i brązów 
z  naturalnymi przepaleniami. 
Detale architektoniczne takie jak: 
daszek nad wejściem i na elewa-
cji frontowej, oraz wykończenie 
nadbudów dachowych z blachy 
nawiązywać będą do elementów 
części istniejącej. Zaprojektowa-
no również szaro-beżową stolarkę 
okienną i  drzwiową. Projekto-
wana rozbudowa swoją kubatu-
rą i  rozwiązaniami architekto-
nicznymi w sposób bezpośredni 
ma nawiązywać do istniejącego 
budynku Centrum Medycznego  
Nieporęt i do innych okolicznych 
zabudowań.

W projektowanej części budyn-
ku rehabilitacji będą się mieściły 
2 gabinety lekarskie, 4 gabinety 
�zjoterapii, gabinet masażu z za-

pleczem sanitarnym, stanowiska 
�zykoterapii (10 boksów) i stano-
wisko diatermii (1 boks), a także 
sala kinezyterapii. Ponadto znajdą 
się tu również pomieszczenia biu-
rowe i socjalne dla pracowników, 
magazyny, rejestracja, poczekal-
nia i garaż dla karetki pogotowia 
oraz pomieszczenia techniczne 
i porządkowe.

Ułatwienia dla pacjentów
Jak na przychodnię rehabilita-
cyjną przystało nowy budynek 
będzie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Przed 
lecznicą, po wschodniej stronie, 
powstanie parking na którym 
znajdzie się 38 miejsc postojo-
wych – w tym 10 dla osób niepeł-
nosprawnych oraz droga manew-
rowa do tych miejsc o szerokości 
5 m przed miejscami postojowy-
mi. Przed wejściami zaprojekto-
wano również rzędy stojaków na 
rowery.

Gmina Nieporęt pozyskała już 
środki na rozbudowę przychodni 
i otrzymała również pozwolenie na 
budowę. Teraz czekamy już tylko na 
rozstrzygnięcie przetargu.

☐ AM
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Przebudowa kanalizacji 
sanitarnej przy Placu Wolności

Nasza gmina otrzymała pienią-
dze na ten cel z programu rzą-
dowego o nazwie „Pod Biało-
-Czerwoną”. Projekt ma na celu 
uczczenie 100.  rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, jej bohaterów 
oraz zwycięzców. Jego zadaniem 
jest również integracja lokalnych 
i  ponadlokalnych społeczności 
w  duchu tradycji, jedności oraz 
nowoczesnego patriotyzmu. Ini-
cjatywna realizowana będzie pod 
honorowym patronatem Prezesa 
Rady Ministrów. 

Umowę na do�nansowanie za-
kupu masztu i �agi z przedstawi-
cielem wojewody podpisali Wójt 
Gminy Nieporęt Sławomir Maciej 
Mazur oraz Skarbnik Gminy Nie-
poręt Katarzyna Skuza.

☐ AM

Gmina przekazała samochód 
strażacki druhom z OSP Turośl
Dzięki naszej gminie strażacy za-
przyjaźnionej gminy Turośl będą 
mogli jeszcze lepiej pomagać 
swoim mieszkańcom. W sierpniu 
nastąpiło o�cjalne przekazanie 
samochodu strażackiego znajdu-
jącego się na wyposażeniu OSP 
Nieporęt. 

W przekazaniu lekkiego samo-
chodu rozpoznawczego Suzuki 
Grand Vitara uczestniczyli: Wójt 
Gminy Nieporęt Maciej Mazur, 

Wójt Gminy Turośl Piotr Nie-
dbała, druhowie z OSP Turośl, 
komendant OSP Nieporęt i Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej Piotr Powała, prezes OSP 
Nieporęt Dariusz Łuczyk, a tak-
że radny sejmiku województwa 
mazowieckiego Łukasz Kudlicki. 
Mamy nadzieję, że auto będzie 
dobrze służyć nowym właścicie-

lom i przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Turośl.

☐ AM

22 sierpnia rozpoczęto budo-
wę sieci wodociągowej w ulicy 
Strużańskiej w Józefowie. Roboty 
wodociągowe będą prowadzone 
na odcinku od ronda w Józefo-
wie w kierunku ul. Poziomkowej. 
Inwestycje wykonuje Zakład In-
żynieryjno-Budowlany Przybo-

rowski Sp. z o.o.  Koszt budowy 
to 87 549,90 zł. Prace budowlane 
zgodnie z umową, powinny zakoń-
czyć się do 27.09.2022 r.

Z uwagi na prowadzone roboty 
mogą pojawić się utrudnienia w ru-
chu w godzinach 7.00–19.00.

☐ AG

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Janusza Majewskiego
Radnego Powiatu Legionowskiego,

 społecznika i mieszkańca Nieporętu.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 

jako wspaniały człowiek.

Pogrążonej w smutku Rodzinie
Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Wójt Gminy Nieporęt, Radni, Sołtysi 
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nieporęt

Uwaga, nowe godziny 
otwarcia tężni solankowej

Od czerwcowego otwarcia minęły 
zaledwie 3 miesiące, a nieporęcka 
tężnia już stała się prawdziwą wi-
zytówką i  jedną z największych 
atrakcji naszej gminy. Na inhalacje 
solankowe do Portu Nieporęt-Pi-
lawa codziennie  przyjeżdża wielu 
mieszkańców, a także turystów. 
W weekendy trudno znaleźć wolne 
miejsca na drewnianych ławeczkach 
czy leżankach okalających obiekt. 
Spacery przy tężni cenią sobie za-
równo młodzi rodzice z dziećmi, jak 
i seniorzy. Coraz częściej, na krót-
ki odpoczynek przy nowoczesnej, 
drewnianej konstrukcji, zatrzymują 

się również rowerzyści, rolkarze czy 
inni miłośnicy ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. Także wielbiciele ksią-
żek znajdują tu doskonałe miejsce 
do relaksującej lektury.

Dostrzegając ogromną popular-
ność tężni dyrekcja Kompleksu Re-
kreacyjno-Wypoczynkowego Nie-
poręt-Pilawa postanowiła o dwie 
godziny wydłużyć czas, w którym 
można korzystać z dobrodziejstw 
solankowych inhalacji. Teraz tęż-
nia dostępna jest dla wszystkich 
od 8.00 rano do 20.00. Serdecznie 
zapraszamy.

☐ AM

DODATEK  WĘGLOWY
Od 18 sierpnia 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nieporęcie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku 
węglowego, zgodnie z ustawą z  dnia 5 sierpnia 2022r. 
o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692). Wnioski 
można pobrać drogą elektroniczną ze strony Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska lub osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nieporęcie Plac Wolności 2A.

Nowy maszt z �agą Rzeczypospolitej 
stanie w gminie Nieporęt

Powstaje sieć wodociągowa 
w ulicy Strużańskiej

25 sierpnia ruszyła przebudowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Plac 
Wolności w Nieporęcie.  Roboty 
prowadzone są na ul. Myśliwskiej 
w kierunku ul. Jana Kazimierza.

Jest to pierwszy etap realiza-
cji inwestycji o nazwie „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej w Nieporęt – Lipy”. 
Jej zasadniczym celem, oprócz 
podłączenia mieszkańców do 
sieci kanalizacji sanitarnej, jest 
likwidacja istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Nieporęcie. Wykonaw-
cą robót jest firma BKW Bogdan 
Tarnowski.

W czasie prac budowlanych 
związanych z przebudową sieci 
kanalizacyjnej, ruch samochodowy 
będzie odbywał się jednym pasem 
jezdni. Z uwagi na prowadzone ro-
boty należy spodziewać się  utrud-

nień w ruchu drogowym między 
7.00, a 19.00. Prace budowlane w 
ramach umowy „zaprojektuj i wy-

buduj”, zgodnie z umową, potrwają 
do 31.05.2023 r.  Koszt inwestycji 
to 4 789 994,84 zł. ☐ AG
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Czas wakacji był okresem przy-
gotowań placówek do rozpo-

częcia nowego roku szkolnego. 
W każdej z nich przeprowadzono 
inwestycje, remonty lub naprawy, 
których celem było wprowadzenie 
oszczędnych rozwiązań, zapewnie-
nie właściwego stanu technicznego 
szkół i przedszkoli oraz bezpiecz-
nych i  higienicznych warunków 
pracy uczniom i nauczycielom. 

Największą inwestycją przepro-
wadzoną w gminnych placówkach 
oświatowych była wymiana oświe-
tlenia na energooszczędne. W 

przedszkolach w Nieporęcie, Zegrzu 
Południowym i w Białobrzegach 
oraz w  szkołach w Białobrzegach, 
Józefowie i Izabelinie wymieniono 
całe oświetlenie, a w szkole w Nie-
poręcie – w hali sportowej. W Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Wólce Radzymińskiej oświetle-
nie energooszczędne funkcjonuje 
już od kilku lat, więc tu nie trzeba 
było dokonywać tego typu prac. 
Ponadto w szkole w Stanisławowie 
Pierwszym zakończono kolejny 
etap termomodernizacji budynku, 
w wyniku którego pojawiła się in-

stalacja fotowoltaiczna zasilająca 
w wyprodukowany ze słońca prąd 
trzy gruntowe pompy ciepła oraz 
52 odwierty stanowiące dolne źró-
dła pompy ciepła. Oprócz wyżej 
wymienionych  inwestycji w każdej 
z placówek wykonano różne prace 
remontowo-malarskie. Dodatkowo  
w Józefowie naprawiono rozdziel-
nię i przeprowadzono modernizację 
kotłowni, w Stanisławowie Pierw-
szym wyremontowano stołówkę, 
w Wólce Radzymińskiej zainsta-
lowano radiowęzeł i odnowiono 
pomieszczenie kuchni, w Biało-

brzegach zamontowano klimaty-
zatory w trzech klasach. Ponadto 
w przedszkolach w Nieporęcie oraz 
w Zegrzu Południowym zainstalo-
wano klimatyzację w kuchniach, 
a  w  Białobrzegach wybudowano 
mini boisko oraz wyposażono plac 
zabaw w tzw. linarium stożek.

W roku 2022/2023 w 6 gmin-
nych szkołach podstawowych naukę 
rozpocznie 1925 uczniów, spośród 
których 204 to pierwszoklasiści. 
Z kolei przygodę z 4 przedszkolami 
prowadzonymi przez Gminę Niepo-
ręt rozpocznie 336 dzieci. Ich edu-
kacją oraz opieką zajmie się 304 na-

uczycieli, w tym 32  pedagogów 
nowozatrudnionych.  Począwszy 
od 1 września w  każdej placówce 
oświatowej zatrudnieni będą peda-
godzy specjalni oraz psycholodzy. 
Oprócz nich zgodnie z  potrzeba-
mi uczniów danego przedszkola 
lub szkoły pracę nauczycieli będą 
wspomagać również pedagodzy, 
logopedzi oraz inni terapeuci.

Wszystkim uczniom, nauczy-
cielom oraz pozostałym pracow-
nikom oświatowym życzymy 
przyjemnej, bezpiecznej i owoc-
nej pracy w  nowym 2022/2023 
roku szkolnym.  ☐ LW

Harmonogram  zebrań wiejskich w sołectwach gminy Nieporęt w 2022 r.
SOŁECTWO DZIEŃ GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA

Stanisławów Pierwszy 12 września, poniedziałek 18.00 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 
Pierwszym

Józefów 13 września, wtorek 18.00 Szkoła Podstawowa w Józefowie

Michałów-Grabina 13 września, wtorek 19.30 Szkoła Podstawowa w Józefowie

Zegrze Płd. 14 września, środa 18.00 Filia GOK w Zegrzu Południowym

Kąty Węgierskie 15 września, czwartek 18.00 Filia GOK w Kątach Węgierskich

Rembelszczyzna 15 września, czwartek 19.30 Filia GOK w Kątach Węgierskich

Wólka Radzymińska 16 września, piątek 18.00 Filia GOK w Wólce Radzymińskiej

Aleksandrów 26 września, poniedziałek 18.00 Szkoła Podstawowa w Izabelinie

Izabelin 26 września, poniedziałek 19.30 Szkoła Podstawowa w Izabelinie

Beniaminów 27 września, wtorek 18.00 Filia GOK w Beniaminowie

Stanisławów Drugi 28 września, środa 18.00 Filia GOK w Stanisławowie Drugim

Wola Aleksandra 28 września, środa 19.30 Filia GOK w Stanisławowie Drugim

Białobrzegi 29 września, czwartek 18.00 Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

Rynia 29 września, czwartek 19.30 TPD w Ryni

Nieporęt 30 września, piątek 18.00 GOK w Nieporęcie

Szkoły gotowe na powrót uczniów

Namawia Pani uczniów do nauki 
algorytmiki, programowania 
i brania udziału w olimpiadach 
informatycznych. Dlaczego?

Na co dzień ani ja, ani Pani, nie 
zastanawiamy się, jak w ułamku se-
kundy wyznaczyć najkrótsze drogi z 
Nieporętu do wszystkich innych miej-
scowości w Polsce, albo jak usprawnić 
proces logistyczny �rmy kurierskiej 
przewożącej miliony przesyłek tygo-
dniowo. Jednak uczestnicy Olimpia-
dy Informatycznej [w skrócie OI] co 
roku mierzą się z tego rodzaju proble-
mami w ramach zawodów, rozwijają 
swoje kompetencje cyfrowe, szukając 
optymalnych i kreatywnych odpowie-
dzi na wiele ciekawych zagadnień. 

Ci, którzy poradzą sobie wyjąt-
kowo dobrze mogą liczyć na wolny 
wstęp na kierunek studiów powiąza-
ny z informatyką (ale także z wie-
loma innymi dziedzinami wiedzy 
– nawet z medycyną), maksymalny 
wynik z matury z informatyki bez 
konieczności jej pisania, a także 
dobre stypendia. Najlepsi uczestnicy 
olimpiady powoływani są do repre-
zentacji Polski na zawody między-
narodowe. Jednak przede wszystkim 
start w olimpiadzie jest początkiem 

wspaniałej przygody, która nie koń-
czy się wraz z ukończeniem szkoły 
– świat potrzebuje pomysłowych 
ludzi do opracowywania nowych 
rozwiązań i technologii.

Warto dodać, że z myślą o młod-
szych uczniach organizowana jest 
również Olimpiada Informatycz-
na Juniorów [OIJ], której najlepsi 
uczestnicy mają zapewniony wstęp, 
poza rekrutacją, do dowolnej szkoły 
średniej w Polsce. Przygodę z olim-
piadą można zacząć już od 4. klasy 
szkoły podstawowej.

O olimpiadzie pierwszy raz 
usłyszałam, gdy mój syn – Mikołaj 
Bulge (absolwent Szkoły Podsta-
wowej w  Nieporęcie) – wystarto-
wał w Olimpiadzie Informatycznej 
Gimnazjalistów [OIG], poprzedniku 
OIJ. Temat mocno go wciągnął, co 
przełożyło się na późniejsze sukcesy 
w OIG oraz OI i olimpiadach mię-
dzynarodowych (brązowy medal na 
Europejskiej Olimpiadzie Informa-
tycznej Juniorów oraz srebrny medal 
na Bałtyckiej Olimpiadzie Informa-
tycznej). Oszczędziło to nam dużo 
stresu podczas egzaminów oraz re-
krutacji na uczelnię wyższą.

Obecnie Mikołaj jest studentem 

Informatyki na UW, pracuje w Fin-
landii dla giganta technologicznego 
w dziale R&D [research and deve-
lopment]. Warto dodać, że rekruterka 
znalazła go na pro�lu LinkedIn, gdzie 
zainteresowała ją sekcja o  sukce-
sach olimpijskich. Mikołaj zajmu-
je się również przygotowywaniem 
uczniów do udziału w OI/OIJ, głów-
nie poprzez transmisje w  serwisie 
YouTube na poziomie zaawanso-
wanym w ramach koła OKI.

Kto może wziąć udział 
w olimpiadzie?

W Olimpiadzie Informatycznej 
może wystartować każdy uczeń, 
który nie ukończył jeszcze szkoły 
średniej, natomiast Olimpiada In-
formatyczna Juniorów przeznaczo-
na jest dla uczniów szkół podstawo-
wych. Udział w obu olimpiadach 
jest całkowicie bezpłatny, wymaga-
ny jest jedynie dostęp do Internetu. 

Jak najlepiej przygotować się do 
wyzwania jakim jest Olimpiada 
Informatyczna? Gdzie szukać 
informacji na jej temat?

Informacje na temat harmono-
gramu, regulaminu zawodów oraz 

poprzednich edycji można znaleźć 
na stronach obu olimpiad – oi.edu.
pl oraz oij.edu.pl. Przygotowanie do 
startu jest bardziej złożonym tema-
tem. Z pewnością należy opanować 
podstawy programowania w jednym 
z języków wspieranych przez olim-
piadę. Do rozwiązywania zadań 
przydaje się umiejętność kreatyw-
nego myślenia, warto również znać 
kilka podstawowych algorytmów 
oraz struktur danych. Najważniej-
sze jednak, to chcieć zacząć i chcieć 
nauczyć się czegoś nowego. 

By wspomóc proces zdobywania 
ww. umiejętności, powstało Olimpij-
skie Koło Informatyczne (w skrócie 
OKI), którego celem jest nauka pod-
staw programowania oraz przygoto-
wanie teoretyczne i  praktyczne do 
startu w OI lub OIJ. Ale nie tylko 
– jak wskazuje założyciel koła – 
Daniel Olkowski – misją OKI jest 
eliminacja wykluczenia informa-
tycznego, edukacja młodzieży, na-
uka technologii jutra. Tak, by każdy 
nastolatek – bez względu na majęt-
ność, miejsce zamieszkania, status 
społeczny – mógł się rozwijać. Do 
koła OKI organizatorzy zapraszają 
młodzież z całej Polski – zarówno 

tych, którzy dopiero pragną rozpo-
cząć swoją przygodę z algorytmiką, 
jak i pasjonatów. 

Są to jedyne w Polsce w pełni bez-
płatne i dostępne dla każdego zaję-
cia informatyczno-algorytmiczne.

Na uwagę zasługuje fakt, iż za-
jęcia OKI w nadchodzącym roku 
szkolnym zostały objęte patronatem 
honorowym rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wirtualne spotkania 
koła odbywają się na kilku różnych 
poziomach („Programowanie OD 
PODSTAW”, „Olimpiada Informa-
tyczna OD PODSTAW”, „Olimpiada 
Informatyczna POZIOM II”, „Zaję-
cia Olimpiada Informatyczna DLA 
ZAAWANSOWANYCH”), zatem 
każdy znajdzie coś dla siebie. Ar-
chiwalne transmisje są dostępne na 
kanale YouTube „Olimpijskie Koło 
Informatyczne”, a więcej informacji 
można znaleźć na stronie oki.org.pl. 

Uważam, że warto zainteresować 
tematem uczniów z gminy Nieporęt. 
Możliwe, że stanie się to początkiem 
ich przyszłej pasji lub ścieżki karie-
ry. Pierwsze zajęcia OKI ruszają już 
19 września, godzina 18:00.

Dziękuję za rozmowę.
☐ Rozmawiała Anna Michejda

Zawody przyszłości
O tym, dlaczego warto uczyć się 
programowania, algorytmiki i brać 
udział w olimpiadach informatycznych, 
rozmawiamy z Magdaleną Grodzką-
-Bulge, dyrektor LO im Stanisława 
Lema w Stanisławowie Pierwszym.
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Nieporęckie koncerty 
VI Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej
We wrześniu w ramach VI Festi-
walu Muzyki Kameralnej i Orga-
nowej Powiatu Legionowskiego, 
mieszkańców Nieporętu czekają 
jeszcze dwa koncerty. 11 września 
w Kościele Niepokalanego Po-
częcia NMP usłyszymy program 
„Stabat Mater w muzyce. Koncert 
inauguracyjny nowych organów”. 
Wystąpią mieszkająca w Hambur-
gu sopranistka Magdalena Cor-
nelius-Kulig oraz Zbigniew Gach, 
Dyrektor Centrum Kultury w Słup-
sku, który zaprezentuje publiczno-
ści możliwości nowych organów. 
W programie min.: fragmenty „Sta-
bat Mater” – Giovanniego Battisty 
Pergolesiego, toccata i fuga d-moll 
Jana Sebastiana Bacha i  sonata 
B-dur Feliksa Mendelssohna.

18 września zapraszamy naj-
młodszych mieszkańców naszej 
gminy na godzinę 13.00 do Gmin-
nego Ośrodka Kultury na wyjątko-
wy koncert, podczas którego dzieci 
w formie zabawowej interakcji po-
znają dęte instrumenty muzyczne, 
rozwiążą wiele muzycznych za-
gadek i odkryją tajemnicę Pani 
Muzyki. Koncert poprowadzi do-
świadczona edukatorka muzyczna  
Izabela Kazimierska. Na instru-
mentach grać będą: Przemysław 
Skałuba – klarnet/saksofon, Ma-
riusz Dropek – fortepian oraz 
Piotr Wróbel – puzon. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w tym wy-
darzeniu. To doskonała okazja, by 
wprowadzić dzieci w świat muzyki 
poważnej. ☐ AM

Wyprzedaż 
garażowa w Parku 
Rembelszczyzna!
Po sukcesie czerwcowej wyprzeda-
ży, sołtys Rembelszczyzny zaprasza 
mieszkańców na kolejną edycję 
handlu pod chmurką, która od-
będzie się już 11 września. Przej-
rzyjcie swoje domostwa i  dajcie 
niepotrzebnym Wam już sprzętom 
i  ubraniom drugie życie. Udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny. Oso-
by, które chcą wystawić stoiska, 
proszone są o  wcześniejsze zgło-
szenie do sołtysa Rembelszczyzny. 
Zapraszamy również kupujących. 
Podczas wyprzedaży garażowej 
można znaleźć prawdziwe „pereł-
ki”. Sprzedający czekać na Was 
będą od godziny 13.00 w Parku 
Rembelszczyzna. ☐ AM

Bezpłatna nauka jazdy 
na hulajnodze już od września!
Jeden z najbardziej znanych 
i utalentowanych riderów – słyn-
ny bloger i  instruktor jazdy na 
hulajnodze Bogumił Borkowski 
poprowadzi bezpłatne zajęcia 
dla najmłodszych mieszkańców 
na nieporęckim skateparku! 
Zajęcia z  ekspertem startują 
4 września.

Zajęcia pod okiem Bogumiła 
odbywać się będą w Kompleksie 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym 

Nieporęt-Pilawa w każdą niedzielę 
września i października w dwóch 
grupach: dla początkujących i za-
awansowanych ( I grupa godzina 
10.00, II grupa godzina 11.00). 
W przypadku złej pogody zajęcia 
z danej niedzieli mogą zostać zor-
ganizowane również w dni robocze. 
Zapisy na zajęcia i szczegółowe in-
formacje pod numerem telefonu: 
668-481-739 lub w recepcji Kom-
pleksu Nieporęt-Pilawa. 

Uwaga!! Aby uczestniczyć w zaję-
ciach konieczne jest dostarczenie 
zgody Rodziców i oświadczenia 
uczestników. Są one dostępne 
w  recepcji kompleksu oraz na 
pro�lu FB Kompleksu Rekre-
acyjno-Wypoczynkowego Niepo-
ręt-Pilawa. Wymagane jest także 
posiadanie własnej hulajnogi oraz 
kasku i ochraniaczy. 

☐ AM

Jesienią ruszy 
Szkółka 
Windsur�ngowa 
Zo�i Klepackiej 
O tym, że mistrzyni świata oraz me-
dalistka olimpijska Zo�a Klepacka 
postanowiła utworzyć w  naszej 
gminie Uczniowski Klub Sportowy 
z sekcją Windsur�ngu w klasie Bic 
Techno pisaliśmy już w marcowym 
numerze „Wieści Nieporęckich”. 
Mamy świetną wiadomość: już we 
wrześniu rusza nabór do szkółki! 
Wracające po wakacyjnej przerwie 
dzieci będą mogły więc rozpocząć 
naukę pływania na desce pod 
okiem naszej mistrzyni najpraw-

dopodobniej już w  październiku. 
Warto dodać, że mieszkańcy mogą 
liczyć na atrakcyjne zniżki. 

UKS Nieporęt Klepacka 
Team będzie mieć swoją siedzibę 
w Kompleksie Rekreacyjno-Wy-
poczynkowym Nieporęt-Pilawa. 
Już 11 września Zosia Klepacka 
i współpracujący z nią instrukto-
rzy zapraszają rodziców i dzieci 
ze szkół podstawowych z terenu 
Gminy Nieporęt do Kompleksu 
Nieporęt-Pilawa na dzień otwar-

ty, na którym będzie 
można poznać szczegóły 
dotyczące szkolenia. Już 
teraz wiadomo, że nasz 
mistrzyni w ramach UKS 
chce stworzyć dwie gru-
py. Pierwsza – zaawan-
sowana – będzie szkolić 
dzieci i młodzież do regat 
żeglarskich w olimpijskiej 
klasie IQ Foil – deska z 
hydroskrzydłem. Druga 
– amatorska – będzie dla 
tych wszystkich, którym 
nie zależy na udziału w 
zawodach, a którzy chcą 
nauczyć się dobrze pływać 

na desce. Jesienne zajęcia stacjo-
narne z  trenerami polegające na 
ćwiczeniach siłowych, doskonale-
niu równowagi i kondycji �zycznej 
będą odbywać się najprawdopo-
dobniej w salach gimnastycznych 
w szkołach podstawowych na tere-
nie gminy Nieporęt. Wiosną dzieci 
zaczną szkolenie na wodzie. – Je-
stem w trakcie rozmów z dyrekto-
rami szkół w tej sprawie i wszystko 
wskazuje na to, że pierwsze zajęcia 
ruszą już w październiku – mówi 
nam Zo�a Klepacka. 

Wszystkich zainteresowanych 
nauką pływania pod okiem świa-
towej sławy windsur�ngu zachęca-
my do odwiedzenia pro�lu facebo-
okowego UKS Nieporęt Klepacka 
Team. Już niebawem pojawi się tam 
więcej informacji na temat szkole-
nia dla dzieci i młodzieży. 

☐ AM

Promocja książki
„Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, 

Nieporęt, Serock, Wieliszew”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie 
oraz promocję książki „Wrzesień 1939 r. Jabłonna, 

Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”. 

Autorzy publikacji, Krzysztof Klimaszewski oraz Mirosław 
Pakuła, czekać będą na Państwa 4 września o godzinie 16.00 

w Gminnym Ośrodku Kultury 
Nieporęt, ul. Dworcowa 9A.

KLASY 0–III
14 GZ 
Tropiciele

KLASY IV–VI
14 GDH 
Orle Gniazdo

KLASY > VI
14 GDH 
Puszcza
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Przypominamy o obowiązku 
zgłoszenia zbiorników bez-

odpływowych na nieczystości 
płynne (szamb) oraz przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, lub 
ewentualnie złożenie aktualizacji 
zgłoszenia, ze względu na zmiany 
przepisów dotyczących prowadze-
nia przez gminę ewidencji wymie-
nionych wyżej instalacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1. i 2. 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, gminy mają obowiązek 
prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych 
w celu kontroli częstotliwości ich 
opróżniania 

2) przydomowych oczyszczalni 
ścieków w celu kontroli częstotli-
wości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych 
oraz w celu opracowania planu roz-
woju sieci kanalizacyjnej.

W związku z tym każdy wła-
ściciel nieruchomości w Gminie 
Nieporęt, niepodłączonej do ka-
nalizacji oraz posiadający w  ob-
rębie nieruchomości zbiornik 
bezodpływowy lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków, powinien 
wypełnić druk zgłoszenia/aktu-
alizacji zgłoszenia posiadanego 
zbiornika bezodpływowego (szam-
ba) lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków i dostarczyć go do Urzędu 
Gminy Nieporęt.

Druki można wyciąć z gazety, 
ponadto są one dostępne w Urzę-
dzie Gminy Nieporęt (stojak przy 
kancelarii) oraz na stronie interne-
towej www.nieporet.pl w zakładce 
Ekologia.

Wypełnione druki można zło-
żyć nie później niż do 30.11.2022 
roku w kancelarii Urzędu Gminy 
Nieporęt, przesłać pocztą na ad-
res: Urząd Gminy Nieporęt, Plac 
Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub 
pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: urzad@nieporet.pl. W ta-
kim przypadku zgłoszenie powin-
no posiadać podpis elektroniczny.

Jednocześnie informujemy, że 
pracownicy urzędu gminy mają 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku, obowiązek 
przeprowadzić kontrolę u każde-

Zgłoś lub zaktualizuj zgłoszenie zbiornika 
bezodpływowego i przydomowej 
oczyszczalni ścieków
Dotyczy wszystkich mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji.

go właściciela zbiorników bezod-
pływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków nie rzadziej 
niż raz na dwa lata.

Kontrolującym przysługują 
prawa wynikające z art. 379 ust. 3 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
–Prawo Ochrony Środowiska, czyli:

1) wstępu wraz z rzeczoznawca-
mi i niezbędnym sprzętem, przez 
całą dobę na teren nieruchomości, 
obiektu lub ich części, na których 
prowadzona jest działalność gospo-
darcza, a w godzinach od 6 do 22 
– na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub 
wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ust-
nych informacji oraz wzywania 
i przesłuchiwania osób w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego;

4) żądania okazania dokumen-
tów i udostępnienia wszelkich da-
nych mających związek z proble-
matyką kontroli.
Kontrole mają na celu:
➢ wery�kację czy dana nierucho-

mość posiada zbiornik bezod-
pływowy i czy właściciel nie-
ruchomości gromadzi w nim 
nieczystości ciekłe;

➢ wery�kację czy właściciel nieru-
chomości pozbywa się nieczy-
stości ciekłych zgodnie z prze-
pisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
i przepisami odrębnymi (także 
Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku w Gminie Nie-
poręt);

➢ wery�kację posiadania i właś-
ciwej treści umowy na wywóz 
nieczystości ciekłych ze zbior-
ników bezodpływowych oraz 
częstotliwości ich wywozów.
Zgodnie z §13 ust.1 i 2 Re-

gulaminu Utrzymania Czystości 
i  Porządku na terenie Gminy 
Nieporęt:
➢ zbiorniki bezodpływowe nale-

ży opróżniać z częstotliwością 
wynikającą z ich pojemności 
oraz zużycia wody (ustalanego 
w  oparciu o wskazania wodo-
mierza głównego, a w przypad-
ku braku takiego wodomierza 
w oparciu o obowiązujące nor-

my zużycia wody), zapewniającą 
niedopuszczanie do przepełnia-
nia się tych zbiorników i wyle-
wania nieczystości ciekłych na 
powierzchnię ziemi. Zbiorniki 
do gromadzenia nieczystości 
ciekłych muszą być szczelne, 
a  ich pojemność powinna wy-
starczać na opróżnianie ich nie 
częściej niż raz w tygodniu,

➢ właściciele nieruchomości zo-
bowiązani są do odprowadzania 
nieczystości ciekłych do sieci 
kanalizacyjnej, a w przypadku 
jej braku do zbiornika bezod-
pływowego lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków bytowych. 

Urządzenia te muszą być zloka-
lizowane zgodnie z odrębnymi 
przepisami prawa, w sposób 
umożliwiający dojazd do tych 
urządzeń specjalistycznych sa-
mochodów służących do ich 
opróżniania,

➢ właściciele nieruchomości 
wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe pozbywają się 
nieczystości ciekłych w nich 
zgromadzonych zgodnie z od-
rębnymi przepisami prawa;

➢ właściciele nieruchomości wypo-
sażonych w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych pozby-
wają się wytworzonych w trakcie 
eksploatacji danego urządzenia 
osadów ściekowych zgodnie 
z odrębnymi przepisami prawa.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 „ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach” właściciele nierucho-
mości, którzy pozbywają się z  te-
renu nieruchomości nieczystości 
ciekłych, są zobowiązani do udo-
kumentowania w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych 
przez gminną jednostkę organizacyj-
ną lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych lub osadni-
ków w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych, przez okaza-
nie takich umów i dowodów uisz-
czania opłat za te usługi.

Jeżeli w ramach kontroli pojawią 
się wątpliwości co do szczelności 
zbiornika lub wystąpią inne nie-
prawidłowości techniczne, możliwe 
jest powiadomienie Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
o podstawach do przeprowadzenia 
kontroli przestrzegania przepisów 
Prawa Budowlanego.

☐ Agnieszka Ogonowska

…........................., dnia ….......................

Urząd Gminy Nieporęt 
Plac Wolności 1
05-126 Nieporęt

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /UŻYTKOWNIK/ 
INNA FORMA UŻYTKOWANIA*

ADRES NIERUCHOMOŚCI/ 
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

NUMER TELEFONU

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

LICZBA OSÓB POD ADRESEM NIERUCHOMOŚCI ZAMELDOWAN
YCH

ZAMIESZKAŁYCH

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ * TAK NIE

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)
LICZBA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

LICZBA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW

POJEMNOŚĆ (m3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 
betonem etc. - typ przydomowej oczyszczalni)

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

TAK NIE

DATA ZAWARCIA UMOWY 

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 
BEZODPŁYWOWEGO LUB OSADNIKA W 
INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZANI 
ŚCIEKÓW 
ILOŚĆ WYWIEZIONYCH NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH
DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH

* niepotrzebne skreślić
………......……………………..

Podpis właściciela

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
W związku z zaobserwowanym w ostatnim czasie masowym 

zjawiskiem dokonywania zmian w deklaracji CEEB informujemy, 
że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzysty-
wanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze 
względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowe-
go dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego 
lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością 
karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione 
przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz progra-
mach ochrony powietrza.

Przypominamy również, że właściciele i zarządcy nierucho-
mości zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej 
jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów komino-
wych, podczas której będą również wery�kowane źródła ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/
aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, który znajduje się na stronie 
www.gunb.pl
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Huzarzy, głównie z 3 szwa-
dronu policyjnego pod-
porucznika Jezierskiego, 

prowadzili stałe rozpoznanie 
przedpola Nieporętu oraz oko-
lic i przez łączników wysyłali 
meldunki sytuacyjne do sztabu 
grupy operacyjnej „Zegrze”. Po-
rucznik Siła–Nowicki rozlokował 
dowództwo dywizjonu centralnie 
w Nieporęcie, a patrole były wy-

syłane w kierunku Beniaminowa, 
Dąbkowizny. Jednym z patroli 
osobiście dowodził  dowódca 
dywizjonu jednak oddział wpadł 
w zasadzkę sowiecką i ze stratami 
w rannych i zabitych wycofał się 
do Nieporętu. Aby jeszcze bar-
dziej poprawić łączność, z roz-
kazu dowódcy grupy „Zegrze” 
w  kwaterze dowódcy policyjne-
go 3 szwadronu zainstalowano 

telefon celem nawiązania bezpoś-
redniej łączności pomiędzy płk. 
Małachowskim dowodzącym 
w  Zegrzu, a por. Siłą-Nowickim 
stacjonującym w Nieporęcie. Po-
nadto z 3 szwadronu wydzielono 
specjalny, wzmocniony pluton 
policyjny w sile 35 konnych pod 
dowództwem podporucznika 
Sarneckiego, którego zadaniem 
było utrzymywanie stałej łącz-

ności z  dowództwem 48.  Pułku 
Piechoty stanowiącego załogę 
fortu w Beniaminowie. Pluton 
utrzymywał łączność pomiędzy 
załogą fortu oraz stacjonującymi 
w Nieporęcie bateriami grupy ar-
tylerii płk. Maluszyckiego. 

Działania bojowe 3 szwadronu 
„Huzarów Śmierci” na wschód 
od Nieporętu 
Meldunki huzarów o spodziewa-
nym ataku brygad 27. Dywizji 
Strzelców na Nieporęt, spowodo-
wały wysłanie do Nieporętu jako 
wzmocnienia oddziałów 157. Puł-
ku Piechoty z VII Brygady Rezer-
wowej podpułkownika Kazimierza 
Zenktelera. Gdy wzmacniano odci-
nek frontu w Nieporęcie na przed-
polu nadal działały 10–20 osobowe 
patrole huzarów. Bardzo ważna 
była współpraca kawalerzystów 
dywizjonu z artylerzystami, któ-
rym przekazywano na bieżąco 
meldunki o pozycjach sowieckich 
w rejonie Nieporętu, Beniamino-
wa, Dąbkowizny i  Wólki Radzy-
mińskiej. Porucznik Stypa do-
wódca zgrupowania w Nieporęcie 
rozkazał, aby szwadrony huzarów 
zabezpieczyły Nieporęt od strony 
południowej i stale utrzymywały 
łączność z załogą fortu w  Benia-
minowie. 14 sierpnia w godzinach 
wieczornych plutony pod dowódz-
twem podporucznika Jezierskiego, 
w ramach zabezpieczenia połu-
dniowego odcinka frontu toczy-
ły zacięte walki z 241.  Pułkiem 
Strzelców w okolicy Aleksandrowa. 
15  sierpnia dywizjon został skie-
rowany do Beniaminowa, pozosta-
wiając część oddziałów w rejonie 
Aleksandrowa, celem utrzymania 
łączności pomiędzy oddziałami 
10. Dywizji Piechoty i 1. Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej. W rejonie 
Beniaminowa  i  Wólki Radzy-
mińskiej szwadrony potykały się 
z liczniejszymi oddziałami wroga 
jednak odwaga i brawura z jaką 
walczyli huzarzy niejednokrot-
nie pomagała wyjść patrolom bez 
większych strat. Dla przykładu 
2. Pluton 3. Szwadronu Policyjne-
go pod dowództwem plutonowego 
Smołagi,  patrolując okolice Wól-
ki Radzymińskiej bardzo blisko 
podjechał do pozycji rosyjskich. 
Plutonowy podsłuchał  rozmowy 
bolszewickich o�cerów o dalszych 
kierunkach natarcia. W tym czasie 
niespodziewanie nadjechał patrol 
kozacki udający się w stronę Be-
niaminowa. Po naradzie  huzarzy 
postanowili zaatakować Kozaków 
i przedrzeć się w kierunku polskich 
pozycji. Gdy tylko huzarzy ruszyli 
do ataku zostali zauważeni przez 
inny duży oddział kozacki, jadący 
od strony Wólki Radzymińskiej, 
który ruszył galopem w ich kierun-

ku. Plutonowy Smołaga postanowił 
„podprowadzić” oddziały kozac-
kie pod pozycje polskiej piecho-
ty z 48. Pułku Piechoty w rejonie 
Beniaminowa. Pościg kozackiego 
szwadronu zakończył się w ogniu 
broni maszynowej polskiej piecho-
ty, jego rozproszeniem i rozbiciem 
oraz wzięciem do niewoli kilku 
Kozaków. 

Uznanie zasług konnych 
funkcjonariuszy Policji 
Państwowej w Wojnie 1920 roku  
W innych walkach szwadronu 
policyjnego wyróżnili się też mę-
stwem i odwagą policjanci: pluto-
nowy Braun i dowódca 4. Plutonu 
3. Szwadronu wachmistrz Pakuła. 
Działając w ramach 10. Dywizji 
Piechoty dywizjon otrzymał wiele 
pochwał za pełnioną służbę m.in. 
od gen. Żeligowskiego, głównie za 
prowadzone rozpoznanie i utrzy-
mywanie łączności pomiędzy od-
działami piechoty i artylerii. Szcze-
gólnie wyróżniali się policjanci 
z  3.  szwadronu podporucznika 
Jezierskiego. Jak wspominał jeden 
z o�cerów IV  Baonu 157.  Pułku 
Piechoty: „Nastrój konnych poli-
cjantów był rzeczywiście doskona-
ły, ci bardzo odważnie patrolowali, 
opowiadając z zapałem i humorem 
o zetknięciu się z patrolami bolsze-
wickimi. Byli to starzy kawalerzy-
ści, przeważnie z armii rosyjskiej”. 
Pełniąc służbę patrolową 3. Szwa-
dron Policyjny walczył w  rejonie 
fortu w Beniaminowie, wsi Nie-
poręt, Wołki Radzymińskiej, pod 
Serockiem i  Kuligowem. Policyj-
ny 3. Szwadron był w strukturze 
Dywizjonu do 13 września 1920 r. 
Na polecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, kawaleria policyj-
na przegrupowała się do Warszawy, 
w celu rozformowania szwadronu. 
Policjanci za waleczność i o�arna 
służbę otrzymali pamiątkowe od-
znaki Dywizjonu „Huzarów Śmier-
ci” i powrócili do swoich macierzy-
stych jednostek w Łodzi. 

☐ Dariusz Wróbel

LITERATURA:
1. M. Gajewski, „Huzarzy Śmierci 
Wojny 1920R.”, Białystok 1999
2. M. Pakuła, Nieporęt w Bitwie 
Warszawskiej 1920 roku, Nieporęt 
2021 
3. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 
i łodzianie wobec wojny polsko-bol-
szewickiej 1920 roku, Łódź 2020

Epizody Wojny 1920 roku
Szwadron Policji Konnej 
z Łodzi walczący 
w rejonie Nieporętu
(Część druga) Odznaka „Huzarów Śmierci” 

wz.1920 źródło: Wikipedia  

Oddział Policji Państwowej pod Kuligowem – inscenizacja „Kuligów 1920 – 
Huzarzy w obronie Ojczyzny” 2018 r. (fot. autora) 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Nieporęt ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Nieporęt.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nieporęt, na stojaku w wejściu, na stronie internetowej www.nieporet.pl
w zakładce Ekologia, Komunikaty, Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków). Wypełnione 
druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1 05-126 Nieporęt.
Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że pracownicy Działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt oraz Straż Gminna sukcesywnie 
przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieporęt.

Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, 
w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka 
zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.
Podstawa prawna:  art.6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Wójt Gminy Nieporęt
sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ).

Ponadto zgodnie z art.363  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Wójt Gminy Nieporęt może, w drodze 
decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności
zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję że,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt z siedzibą: Plac 
Wolności 1, 05-126 Nieporęt, tel: (22) 767 04 00, e-mail: urzad@nieporet.pl .

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nieporet.pl lub pisząc na adres Urzędu Gminy w Nieporęcie.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w
tym prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c
RODO, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu i zakresie określonym w pkt. 3 jest wymogiem prawnym.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które zapewniają 

nam wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków poprzez obsługę techniczną, świadczenie usług na podstawie
stosownych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora danych jedynie w okresie niezbędnym do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą
przetwarzane w Urzędzie Gminy w Nieporęcie zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich kopiowania, prawo do ich 
sprostowania,

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Pani/Panu
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2. 

9. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami art.3 ust.3 Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

* niepotrzebne skreślić

………......……………………..
Podpis właściciela
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Od złożenia kwiatów przy pomniku Legio-
nistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bia-
łobrzegach, przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza znajdującego się przy ul. Nowolipie oraz 
pomniku na Placu Wolności rozpoczęły się 
12 sierpnia obchody 102. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. W niedzielę 14 sierpnia przy 
pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 

w Wólce Radzymińskiej mieszkańcy gmi-
ny Nieporęt oraz zaproszeni goście uczcili 
pamięć bohaterów, oddając hołd poległym 
żołnierzom oraz ich dowódcy, kapitanowi 
Stefanowi Pogonowskiemu. Uroczystości 
rozpoczęła  msza święta polowa koncelebro-
wana przez ks. Władysława Trojanowskiego 
oraz ks. Tomasza Osiadacza. Po mszy zgroma-

dzeni przed pomnikiem 28. Pułku Strzelców 
Kaniowskich wysłuchali  Apelu Poległych, po 
którym nastąpiło złożenie kwiatów. Na za-
kończenie uroczystości w namiocie promo-
cyjnym mieszkańcy otrzymywali najnowszą 
publikację – album pamiątkowy „Przydrożne 
kapliczki Gminy Nieporęt”. 

15 sierpnia, w dniu Wojska Polskiego i świę-
ta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
w kościele pod wezwaniem N.M.P Wspomo-
życielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym 
odbyła się uroczysta msza święta, podczas 

której wójt gminy Nieporęt Sławomir Maciej 
Mazur, przewodnicząca Rady Gminy Niepo-
ręt Bogusława Tomasik, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Piotr Pietrucha, Radny Powiatu 
Legionowskiego Wiesław Smoczyński oraz Za-
służony dla Gminy Nieporęt Marian Oszczyk 
złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Uroczystości 102. rocznicy Bitwy War-
szawskiej 1920 r. zakończył koncert Muzyki 
Kameralnej i Organowej Powiatu Legio-
nowskiego. 

☐ AM

Staraniem Urzędu Gminy Nieporęt 
i Nieporęckiego Stowarzyszenia 
Historycznego udało się postawić 
nowy pomnik na grobie żołnierza 
AK Czesława Wróbla znajdujący się 
na nieporęckim cmentarzu. Jego 
poświęcenie odbyło się 1 sierpnia.

Pochodzący z Białobrzegów Czesław 
Wróbel „Rola” (ur. 1921 r.), był żołnie-
rzem Armii Krajowej. Wraz z Janem Kostro 
„Jasnym” (ur. 1902 r.), Stanisławem Kostro 
„Klonem” (ur. 1907 r.) i Andrzejem Wójcic-
kim „Cyganem” (ur. 1897 r.) został pojmany 
przez Niemców w następstwie przeprowa-
dzonego nocą z 11 na 12 sierpnia 1944 r. 
ataku na skład paliwa przy mijance i rampie 
Beniaminów, znajdującej się na linii ko-
lejowej Legionowo–Tłuszcz, między Nie-

porętem, a Dąbkowizną. 13 sierpnia około 
godz. 19.00 żołnierze zostali wywiezieni 
do lasu białobrzeskiego i rozstrzelani. Ich 
zakopane w leju po bombie, skrępowane 
ciała odnaleziono po upływie roku i dwóch 
miesięcy.

Ufundowany przed laty – przez matkę 
zamordowanego – nagrobek z lastryko, był 
już w bardzo złym stanie. Nieporęckie Sto-
warzyszenie Historyczne rozpoczęło stara-
nia o wykonanie nowego pomnika jeszcze 
w 2020 r. Wtedy to został złożony wniosek 
o s�nansowanie remontu nagrobka do Fun-
dacji Orlen, która do�nansowuje działania 
tego typu. Środków nie udało się pozyskać, 
więc  pismo w tej sprawie tra�ło do Woje-
wody Mazowieckiego. Dzięki dobrej współ-
pracy ze Stowarzyszeniem, Urzędowi Gminy 
Nieporęt udało się przygotować potrzebną 
dokumentację i wystąpić o środki �nansowe. 

Wojewoda wpisał grób 
do Ewidencji Grobów 
i  Cmentarzy Wojen-
nych oraz przekazał 
gminie środki �nanso-
we. Prac remontowych 
podjęła się nieporęcka 
�rma „Kamieniar-
stwo Mariusz Dace-
wicz”. Pomnik został 
odtworzony w swojej 
pierwotnej formie, 
jednak tym razem do 
jego wykonania użyto 
trwalszego materia-
łu – szarego granitu. 
Poświęcenie pomnika odbyło się 1 sierpnia 
na miejscowym cmentarzu, tuż po uroczy-
stościach 78. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego na Placu Wolności. Dokonał 

go proboszcz nieporęckiej para�i ks. Wła-
dysław Trojanowski. 

☐ Konrad Szostek
Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne

Nowy pomnik na grobie żołnierza AK Czesława Wróbla

Obchody 102. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WRZEŚNIU 2022 ROKU

Wólka Radzymińska: cała miejscowość
Izabelin: cała miejscowość (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

LEGENDA

odpady komunalne (zmieszane)

papier, plastik, szkło, metal i opakowania wielomateriałowe 
(wszystkie worki z segregacją)
odpady BIO, zielone (ogrodowe)

Aleksandrów: cała miejscowość
Stanisławów Pierwszy ulice: Małołęcka, Przyszłość, Wierzbowa, Rodzinna, Błękitna, 
Szmaragdowa

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Polnych Maków, 
Leśna Polana, Leśne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna, Polnej Róży, Poziomkowa, Runa 
Leśnego, Sezamkowa, Sienna, Strużańska, Szczęśliwa, Wspólna, Dębowa, Miodowa, Orzechowa, Złota, Główna, 
Wiosenna, Wyścigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Nieporęt ulice: ulice: Agawy, Zwycięstwa, Powstańców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych 
Kwiatów, Hubala, Kapitana Benedykta Pęczkowskiego, Kresowa, Nastrojowa, Turkusowa, 
Małołęcka, Potocka, Przyjaciół, Marsa, Czajki, Ptasia, Św. Huberta, Motylkowa, Żeglarska
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

Wola Aleksandra: cała miejscowość
Nieporęt – Osiedle Las ulice: Myśliwska, Chłodna, Sza�rowa, Podleśna, Plac Wolności, Lazurowa, 
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Różana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabelińska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Strużańska, Jana Kazimierza, 
Świerkowa, Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pięciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, 
Smyczkowa, Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, 
Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarzębiny, Leśny Zakątek, Paproci

Kąty Węgierskie: cała miejscowość

Nieporęt ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej 
Róży, Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, 
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Stanisławów Drugi: cała miejscowość
Józefów ulice: Olimpijska, Szkolna, Rodziny Kalińskich, Gwiaździsta

Rembelszczyzna: cała miejscowość 
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych 
Marzeń, Tęczowa, Sielska, Świetlana, Księżycowa, Brukowa, Promykowa

Michałów Grabina: cała miejscowość

Nieporęt – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka 
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, 
Heleny, Krzysi, Michała, Baśki, Rocha, Kmicica, Oleńki, Zagłoby, Izabelińska

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. Myśliwska 6 i ul. Szkolna 2 
Rembelszczyzna: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMIŃSKA: ul. Szkolna 79 A

Zegrze Południowe: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)
Nieporęt ulice: Zegrzyńska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnącej Wiśni, 
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Wieczorna Bryza, Pilawa, 
Pszeniczna, Wojska Polskiego

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