
• nr 18 • 31 lipca 2006 • nak∏ad 5 000 • g a z e t a  b e z p ∏ a t n a • 

•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t   •   tel. (22) prefix. 767 04 00   •

NISKA WODA

W drugiej po∏owie czerwca, gdy cieszyliÊmy si´
pi´knà pogodà, nieoczekiwanie opad∏ poziom wo-
dy w Zalewie Zegrzyƒskim. Zwierciad∏o wody obni-
˝y∏o si´ o czterdzieÊci kilka centymetrów, ods∏a-
niajàc spore fragmenty brzegu.
To efekt decyzji Regionalnego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej (Inspektoratu w D´bem), który w tym cza-
sie zaplanowa∏ remont nabrze˝a pionowego
na stopniu wodnym.
W panujàcym trzydziestostopniowym upale nie trze-
ba by∏o d∏ugo czekaç na przykre dla wszystkich
konsekwencje. Nieprzyjemny zapach rozk∏adajàcych
si´ roÊlin, Êlimaków i ma∏˝, zniech´ca∏ do odpo-
czynku na wodà. Ponadto niski poziom utrudnia∏
dobijanie do brzegu jednostkom p∏ywajàcym,
zw∏aszcza tym wi´kszym.
Taka pi´kna pogoda nie zdarza si´ co roku. Po-
winniÊmy wi´c mieç mo˝liwoÊç skorzystaç z niej ka˝-
dego dnia. Apelujemy o wykonywanie remontów,
zwiàzanych z obni˝eniem poziomu lustra wody
w Zalewie, przed lub po okresie sezonu turystycz-
nego, dla dobra wypoczywajàcych ludzi i rozwoju
turystyki na terenie.

� BW

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W STANIS¸AWOWIE

W Stanis∏awowie Pierwszym w strefie przemys∏o-
wej przy ul. Stru˝aƒskiej otwarto (9.06) kolejny za-
k∏ad. MieÊciç si´ tam b´dzie siedziba firmy Ammo-
no sp. z o.o. wraz z jej laboratoriami i halà pro-
dukcyjnà. Wed∏ug zapewnieƒ inwestora zak∏ad nie
b´dzie ucià˝liwy dla Êrodowiska. Firma prowadzi ba-
dania naukowe, ukierunkowane na wdro˝enie
do produkcji nowoczesnych materia∏ów dla prze-
mys∏u elektronicznego. Podstawowym produktem
jest obecnie tzw. syntetyczny szafir. Dzi´ki wyjàt-
kowej jakoÊci tego produktu, odbierany jest on
w ca∏oÊci przez przemys∏ zagraniczny do produk-
cji pó∏przewodnikowych diod Êwiecàcych (LED) oraz
laserów niebieskich (LD). Znajdujà one zastosowa-
nie w przemyÊle obronnym, elektronicznym, tele-
komunikacji oraz technice laserowej i medycznej.

� pz

GMINNY KONKURS J¢ZYKA ANGIELSKIEGO

Po raz pierwszy zorganizowany zosta∏ gminny kon-
kurs j´zyka angielskiego dla uczniów szkó∏ podsta-
wowych. Jego inicjatorkà by∏a Aurelia ¸uczyƒska,
nauczycielka j´zyka w Szkole Podstawowej w Nie-
por´cie, która zach´ci∏a swoich uczniów do udzia-
∏u w konkursie.
Ponadto wzi´li w nim udzia∏ uczniowie ze szkó∏
w Józefowie i Izabelinie, przygotowywani przez opie-
kunów Beat´ Jakubik-Pietruch´ oraz Krystyn´ Jac-
kowskà.
Po wst´pnych etapach szkolnych, do fina∏u przy-
stàpi∏o 14 uczniów, którzy musieli wykazaç si´ do-
brà znajomoÊcià gramatyki, a tak˝e bogatym s∏ow-
nictwem.
I miejsce, ex equo, zaj´∏y uczennice z Izabelina
i Niepor´tu, II miejsce uczeƒ szko∏y w Niepor´-
cie, III miejsce, ex equo, równie˝ uczniowie niepo-
r´ckiej szko∏y.
Na uroczystoÊci zakoƒczenia konkursu i wr´czenia
nagród (okaza∏e s∏owniki j´zyka angielskiego) dy-
rektor Edyta KuÊ podkreÊli∏a znaczenie znajomoÊci
j´zyka obcego w ˝yciu m∏odych ludzi, zarówno
przy podejmowaniu przez nich pracy zawodowej,
jak i przy realizacji marzeƒ.

� BW

w skróciew skrócie

J
ednak ko∏o Szko∏y Podstawo-
wej w Niepor´cie natrafiono
na prawdziwy archeologiczny

rarytas. Fragmenty fundamentów,
kawa∏ki ceramiki i kafli z po∏o-
wy XVII wieku.

Budowa boiska za sztucznà na-
wierzchnià przy ulicy Dworcowej,
która rozpocz´∏a si´ w po∏owie
czerwca, obj´ta by∏a obowiàzko-
wym nadzorem archeologicznym.
Wynika∏ on z ustanowienia na tym
terenie konserwatorskiej strefy ar-
cheologicznej.

Ju˝ na wst´pie prac ziemnych,
pod 10 centymetrowà warstwà zie-
mi, koparka ods∏oni∏a wykonane
z czerwonej ceg∏y fundamenty.
Prace budowlane zosta∏y wstrzy-
mane i archeolog Wawrzyniec Or-
liƒski przystàpi∏ do ˝mudnych prac
wykopaliskowych.

Wst´pne oceny wskazywa∏y
na odkrycie pozosta∏oÊci budynku
o konstrukcji ceglanej z p∏o-
wy XVII wieku. ZnajomoÊç histo-
rii Niepor´tu pozwala∏a na hipote-
z´, ˝e mamy do czynienia z ele-
mentem zabudowy dworu
myÊliwskiego Wazów (dynastia
panujàca w Polsce w latach 1587-
1668), w którym sp´dza∏ czas król
Jan Kazimierz. Âciany boczne bu-
dynku mia∏y rozmiary ok. 9 m
x 16 m, a usytuowany by∏ na osi
wschód-zachód.

Z pomocà wolontariuszy, stu-
denta historii, uczniów ze szko∏y

podstawowej i gimnazjum, oraz
trzech pracowników fizycznych
przydzielonych przez Urzàd Gmi-
ny, ods∏aniano kolejne fragmenty
fundamentów i murów. Miejscami,
pod fundamentami, znajdujà si´ du-
˝e kamienie narzutowe. Mog∏y one
stanowiç wzmocnienie fundamen-
tów, podobnie jak dobudowany
z kilku warstw cegie∏, od zewn´trz-
nej strony, mur przy naro˝niku
Êciany. Wykonywano od razu do-
kumentacj´ zdj´ciowa, a tak˝e dro-
biazgowà dokumentacj´ rysunkowà
– po∏o˝enie cegie∏ nanoszone by∏o
na papier milimetrowy. W ten spo-
sób utrwalano kszta∏t fundamen-
tów. Odnotowywano iloÊç odkry-
wanych elementów oraz ich kszta∏t.
Na jednej z cegie∏ np. zachowa∏ si´
wyraêny Êlad palców, którymi usu-
ni´to nadmiar gliny z formy (stàd

nazwa ceg∏y pal-
cówka; dopiero
po pewnym czasie

zacz´to do tego celu u˝ywaç kawa∏-
ka deseczki). Uczniowie, w palà-
cych promieniach s∏oƒca, delikatnie
odkrywali kolejne warstwy ziemi,
ods∏aniajàc z dreszczem emocji
znaleziska – kawa∏ki ceramiki i ka-
fli sprzed czterech wieków. Szcze-
gólne wra˝enie zrobi∏ na wszyst-
kich fragment kafla, stanowiàcego
prawdopodobnie zwieƒczenie pie-
ca. Zachowa∏ pi´kny niebieski ko-
lor i wypuk∏y bia∏y wzór. Wi´k-
szoÊç elementów ma kolor zielony
(charakterystyczny dla wieku
XVII) lub bràzowo-czerwony, po-
wszechny w wieku XVIII.

Odkrycie mia∏o bardzo spektaku-
larny wymiar. Zainteresowa∏y si´
nim media, prasa ogólnopolska za-
mieszcza∏a na ten temat obszerne
artyku∏y. Dla mieszkaƒców zaÊ ma
wartoÊç szczególnà, potwierdza

bowiem historyczny charakter ich
miejscowoÊci.

Prace wykopaliskowe trwa∏y trzy
tygodnie. Po ich zakoƒczeniu i spo-
rzàdzeniu pe∏nej dokumentacji, hi-
storyczne znalezisko zabezpieczo-
ne zosta∏o piaskiem (który nie
uszkodzi∏ obiektu, a jednoczeÊnie
zapewni∏ form´ drena˝u wokó∏
niego) i budowa boiska jest konty-
nuowana. Wydobyte przedmioty
b´dzie mo˝na oglàdaç w Muzeum
Archeologicznym w Warszawie,
ale gmina juz teraz stara si´ o mo˝-
liwoÊç zorganizowania otwartej
wystawy na swoim terenie. Plano-
wane jest równie˝ postawienie
przy boisku tablicy informujàcej,
co kryje si´ pod jego sztucznà na-
wierzchnià. Warto pami´taç, ˝e
w tym samym miejscu, gdzie dzi-
siaj odbywajà si´ zawody sporto-
we, przed laty odpoczywa∏ król
Polski Jan Kazimierz.

� Beata Wilk

ARCHEOLOGICZNA
niespodzianka

Pod powierzchnià ziemi w Niepor´cie kryjà si´
liczne niespodzianki. Pamiàtki militarne
z okresu II wojny Êwiatowej sà codziennoÊcià.

Jak informowaliÊmy przed miesiàcem legionow-
ski sanepid dopuÊci∏ do u˝ytkowania wszystkie
kàpieliska na terenie gminy Niepor´t. Kàpieliska
sà odpowiednio oznakowane i strze˝one przez ra-
towników Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. W niektórych oÊrodkach na tury-

stów czekajà dodatkowe atrakcje, takie jak bo-
iska do gier zespo∏owych, wypo˝yczalnie sprz´-
tu wodnego, place zabaw dla dzieci, czy otwar-
te baseny. Jak zapewniajà kierownicy oÊrodków
wypoczynkowych atrakcji na Zalewem nie za-
braknie.

Dzi´ki staraniom S∏awomira Macieja Mazu-
ra, wójta Gminy Niepor´t, systematycznie po-
prawia si´ dojazd nad Zalew. Na linii 705 kur-
sujàcej na trasie z ˚erania do Bia∏obrzegów
wprowadzono autobusy przegubowe.
Przy wspó∏pracy ze spó∏kà Koleje Mazowiec-
kie od czerwca uruchomiony zosta∏ równie  ̋szy-

nobus Zegrzyk (5 kursów dziennie) wo˝àcy pa-
sa˝erów na trasie ze stacji Warszawa-Gdaƒska
do Niepor´tu. Nad Zalew mo˝na dojechaç rów-
nie˝ samochodem lub rowerem (Êcie˝kà rowe-
rowà usytuowanà nad Kana∏em ˚ereƒskim),
a nawet dop∏ynàç tramwajem wodnym.

Wszystkie te dzia∏ania majà jeden cel, u∏a-
twiç turystom z Warszawy i ca∏ego Mazow-
sza dotarcie do atrakcyjnych miejsc po∏o˝o-
nych na terenie gminy Niepor´t. Przypomnij-
my, ˝e gmina Niepor´t zdoby∏a w ubieg∏ym
roku tytu∏ najlepszej polskiej gminy turystycz-
nej i to pomimo konkurencji ze strony znanych

nadmorskich i górskich kurortów. – Oczywi-
Êcie sporo zawdzi´czamy po∏o˝eniu nad naj-
bli˝szym Warszawie du˝ym zbiornikiem wod-
nym. Nie móg∏by on jednak s∏u˝yç turystom,
gdybyÊmy nie ponosili olbrzymich nak∏adów
na infrastruktur´ technicznà. Realizujemy mi-
lionowe inwestycje kanalizacyjne, aby chroniç
czystoÊç wód Zalewu. Wspomagamy si´
przy tym Êrodkami pozyskanymi z Unii Euro-
pejskiej – t∏umaczy S∏awomir Maciej Mazur,
wójt Gminy Niepor´t.

Wójt zapewnia równie ,̋ ̋ e niezale˝nie od gru-
boÊci portfela, ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.
– Dla wymagajàcych turystów mamy odpowied-
nià baz´ sportowà z wypo˝yczalniami sprz´tu
wodnego i baz´ noclegowà o najwy˝szym stan-
dardzie. Osoby, chcàce cieszyç si´ bliskoÊcià
przyrody, mogà wypoczàç w jednym z gospo-
darstw agroturystycznych. Dla wszystkich do-
st´pne sà szlaki rowerowe i piesze w pi´knej
Puszczy S∏upeckiej i lasach niepor´ckich czy
nad zalewem – dodaje wójt. � pz

WARSZAWIACY wybierajà Niepor´t
Doskona∏a pogoda i u∏atwienia komunikacyjne
(m.in. uruchomienie szynobusu „Zegrzyk”) spowodowa∏y,
˝e pla˝e i kàpieliska nad Zalewem Zegrzyƒskim w gminie
Niepor´t dos∏ownie „p´kajà w szwach”.

Kàpielisko przy Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie
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¸àcznie zatrzymano 6 osób, wi´k-
szoÊç na goràcym uczynku. Funk-
cjonariusze liczà, ˝e dzi´ki zatrzy-
maniu sprawców uda si´ ograniczyç
ten proceder na terenie gminy.

Do pierwszego zatrzymania do-
sz∏o na poczàtku lipca (5.07) w Kà-
tach W´gierskich. Patrol z komisa-
riatu w Niepor´cie (sier˝. sztab. An-
drzej Chojnacki oraz sier˝. Maciej
Guziuk) zatrzyma∏ sprawców kra-
dzie˝y kabla telekomunikacyjnego
na ul. Stru˝aƒskiej. Sprawcy
– mieszkaƒcy powiatu wo∏omiƒ-
skiego, (3 m´˝czyzn w wieku 20-25
lat) poruszali si´ kilkuletnim Polo-
nezem.

Jeszcze tej samej nocy policjanci
z Niepor´tu (sier˝. Tomasz Zajàc
oraz st. post. Wojciech Szarnecki)
podj´li interwencj´ wobec spraw-
ców kolejnej kradzie˝y. Przest´pcy
poruszali si´ po terenie gminy skra-
dzionym dzieƒ wczeÊniej na terenie
gminy Wieliszew fiatem 126p. Podje-
chali oni samochodem do studzien-
ki telekomunikacyjnej przy ul. Zwy-
ci´stwa (na wysokoÊci k∏adki
nad kana∏em), przywiàzali kabel
(180 metrów) do tylnego zderzaka
i w ten sposób wyciàgn´li go z ka-
na∏ów. Potem jadàc w kierunku Sie-
rakowa ciàgn´li go za samochodem.
Na terenie leÊnym w okolicach
Wólki Radzymiƒskiej, zawin´li ka-
bel na drewnianym dràgu i powie-
sili na drzewach. Po polaniu sub-
stancjà ∏atwopalnà podpalili. W ten
sposób pozbyli si´ otuliny chronià-
cej miedziany kabel przed wilgocià.

W tym czasie policjanci prowa-
dzàc poÊcig pieszo zastali m´˝-
czyzn w trakcie wypalania kabla.
Dwóch m´˝czyzn, mieszkaƒców

powiatu wo∏omiƒskiego zatrzyma-
no. Odzyskano równie˝ skradzione
auto. Od p∏onàcego kabla zaj´∏y si´
niestety sàsiednie drzewa. Po˝ar
gasi∏o kilka zast´pów stra˝y po˝ar-
nej. – Za ka˝dym razem kradzie˝
kabla odbywa si´ w podobny spo-
sób. Sprawcy podje˝d˝ajà samo-
chodem, wyciàgajà kabel i przy-
wiàzujà go do auta, a nast´pnie wy-
ciàgajà ze studzienki za pomocà
samochodu – relacjonuje nadkom.
Marcin Borowiƒski, komendant
komisariatu policji w Niepor´cie.
Policjanci apelujà, aby zg∏aszaç dy-
˝urnemu (tel. 0-22-767-12-91
– równie˝ z telefonu komórkowe-
go) ka˝dà nag∏à przerw´ w dosta-
wie sygna∏u np. przerwanà rozmo-
w´ lub roz∏àczony dost´p do inter-
netu. – Prawdopodobnie w tym
czasie z∏odzieje dokonujà kra-
dzie˝y. Wszystko trwa nie d∏u˝ej
ni˝ 3 – 4 minuty – mówià funkcjo-
nariusze.

Z∏odzieje z∏omu oprócz miedzia-
nych kabli, kradnà równie˝ inne
metalowe przedmioty np. elemen-
ty ogrodzenia lub w∏azy studzienek
kanalizacyjnych. 13 lipca (ok.
godz. 22: 45) w Kàtach W´gier-
skich patrol policji (sier˝. S∏awo-
mir Grabowski i st. post. Marcin
Olczyk) zatrzyma∏ na goràcym
uczynku 2 sprawców kradzie˝y
siatki z posesji na ul. KoÊcielnej.
Dwaj dwudziestolatkowie Micha∏
B. oraz Marek B. (obaj to miesz-
kaƒcy powiatu legionowskiego)
odcinali siatk´ od s∏upków mocu-
jàcych. Obok sta∏ zaparkowany
Polonez koloru zielonego. Spraw-
com grozi do 2 lat wi´zienia.

� wez

Niepor´cka policja odnios∏a w minionych tygodniach kilka spektaku-
larnych sukcesów w walce ze z∏odziejami kabli telekomunikacyjnych
i innych metalowych przedmiotów.

KABLARZE z∏apani

Policja odnotowa∏a wzrost liczby
kradzie˝y na osiedlu strze˝onym
w Micha∏owie-Grabinie. Za ka˝-
dym razem metoda przest´pstwa
jest taka sama. W∏amywacze przy-
chodzà pod os∏onà nocy, a kradzie-
˝y dokonujà w czasie, gdy domow-
nicy Êpià. Potem szybko opuszcza-
jà miejsce przest´pstwa.

Z ustaleƒ policji wynika, ˝e prze-
st´pcy podje˝d˝ajà pod osiedle samo-
chodem gruntowà drogà od strony
Zak∏adu Gazowniczego. 

Wykorzystujà fakt, ˝e mieszkaƒcy
osiedla nie za∏àczajà na noc alarmów.
Gdy dostanà si´ do Êrodka domu
kradnà wszystkie cenne przedmioty.

– Apeluj´ do mieszkaƒców osiedla,
aby za∏àczali na noc alarmy. Sà pro-
ste, ale skuteczne systemy zewn´trz-
ne, które zabezpieczà paƒstwa dom
przed nieproszonymi goÊçmi. Jest tak
opracowana technologia, ̋ e nie za∏à-
czy jej przypadkowo ˝adne zwierz´
– t∏umaczy nadkom Marcin Boro-
wiƒski, komendant komisariatu poli-
cji w Niepor´cie. Przest´pcy zwykle
w∏amujà si´ pomi´dzy godzinà trze-
cià, a czwartà rano. 

O sporym szcz´Êciu mogà mówiç
mieszkaƒcy jednego z domów
na osiedlu, gdzie przest´pcy próbo-
wali dokonaç w∏amania kilka dni te-
mu. Próbujàc wynieÊç z mieszkania
sejf musieli go przechyliç na jeden
z boków. Wtedy przewróci∏a si´
znajdujàca w Êrodku kasetka z pie-
ni´dzmi budzàc domowników. Ci
podnieÊli alarm i sp∏oszyli w∏amywa-
czy. � pz

NOCNE wizyty

Niespe∏na tydzieƒ wczeÊniej
(20.06) Rada Gminy Wieliszew
przyj´∏a uchwa∏´ aprobujàcà
od∏àczenie so∏ectwa Micha∏ów-
-Reginów od gminy Niepor´t.
O terminie sesji, na której mia∏a
byç podj´ta ta uchwa∏a, nie za-
wiadomiono ani wójta Gminy
Niepor´t, ani radnych z Niepor´-
tu. Na dodatek przedstawiciele
gminy Wieliszew nie odpowie-
dzieli na list otwarty
z dnia 30.03.2006 r., w którym
Radni Gminy Niepor´t prosili
o powstrzymanie wrogich wobec
naszej gminy dzia∏aƒ. W liÊcie
zaproponowano zwo∏anie wspól-
nej sesji i dyskusj´ nad proble-
mem. W tej sytuacji 4 radnych
(Andrzej Kula, Marian Oszczyk,
Bogdan Piàtkowski oraz Emilia
Gradek) z∏o˝y∏o wniosek o zwo-
∏anie sesji nadzwyczajnej.

W swoim stanowisku Rada
Gminy Niepor´t sprzeciwia si´
takim metodom post´powania,
które sà obce europejskim stan-
dardom dzia∏ania samorzàdów.
Radni zauwa˝ajà, ̋ e powsta∏ kon-
flikt, który musi doprowadziç
do pogorszenia wspó∏pracy mi´-
dzy gminami i ograniczenia kon-
taktów ich reprezentantów.
Za wszelkie negatywne nast´p-
stwa tych dzia∏aƒ obarczyli winà
Wójta i Rad´ Gminy Wieliszew.

Rada Gminy postanowi∏a tak˝e
zwróciç si´ do Zwiàzku Gmin
Wiejskich i Zwiàzku Gmin Zale-
wu Zegrzyƒskiego o wyra˝enie
dezaprobaty dla dzia∏aƒ podejmo-
wanych przez w∏adze Gminy
Wieliszew oraz zastosowania
mo˝liwych sankcji wobec tej
gminy. Ponadto zgodnie ze stano-
wiskiem majà byç zorganizowa-
ne konsultacje z mieszkaƒcami
poszczególnych so∏ectw Gminy
Niepor´t odnoÊnie dzia∏aƒ sà-
siedniej gminy Wieliszew. Nato-
miast radni majà si´ zwróciç
do mieszkaƒców so∏ectwa Micha-
∏ów-Reginów z propozycjà roz-
wiàzania zaistnia∏ej sytuacji i po-
informowaç o planowanych dzia-
∏aniach.

Stanowisko Rady Gminy Nie-
por´t zosta∏o przekazane Woje-
wodzie Mazowieckiemu, a jego
treÊç przes∏ano równie˝ radnym
Powiatu Legionowskiego.

� wez

ZDUMIENIE
i dezaprobata
Rada Gminy Niepor´t podczas
nadzwyczajnej sesji (26.06),
zwo∏anej na wniosek czterech
radnych przyj´∏a stanowisko
w sprawie uchwa∏y Rady Gmi-
ny Wieliszew podj´tej kilka
dni wczeÊniej o przy∏àczeniu
so∏ectwa Micha∏ów-Reginów.
Radni w swoim stanowisku
wyrazili zdumienie i dezapro-
bat´ wobec dzia∏aƒ samorzà-
dowców z Wieliszewa.
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1 sierpnia 2006 r. 

– 62. rocznica wybuchu Powstania

Warszawskiego

17.15 – msza Êwi´ta w koÊciele NMP NP w Nie-
por´cie z udzia∏em Kompanii Honorowej 9.
Pu∏ku Dowodzenia DWLàd. w Bia∏obrzegach

18.00 – ods∏oni´cie i poÊwi´cenie pomnika ku
czci bohaterów walk o wolnoÊç Polski
– ˝o∏nierzy AK rozstrzelanych 19 sierp-
nia 1944 r. (cmentarz w Niepor´cie)

14 sierpnia 2006 r. 

– 86. rocznica Bitwy Warszawskiej

17.00 – z∏o˝enie kwiatów na grobie Niezna-
nego ˚o∏nierza przy ulicy Nowolipie w Nie-
por´cie

18.00 – msza Êwieta w koÊciele NMP Wspo-
mo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym z udzia∏em Kompanii Honoro-
wej 9. Pu∏ku Dowodzenia DWLàd. w Bia-
∏obrzegach

19.15 – Apel Poleg∏ych i z∏o˝enie kwiatów
przyb pomniku 28 Pu∏ku Strzelców Kaniow-
skich w Wólce Radzymiƒskiej

19 sierpnia 2006 r. – piknik 

„Radio dla Ciebie dla Niepor´tu”

na Placu WolnoÊci w Nieporecie

W programie w godzinach 10.00 – 21.00:
przedstawienie teatralne dla dzieci pt.
„Groszki”, pokazy taƒca latynoamerykaƒskie-
go, wyst´py gminnych zespo∏ów tanecznych
i wokalnych, spektakl aktorów teatru Syre-
na „Lato z Osieckà”, o godz. 20.00 – kon-
cert Natalii Kukulskiej z zespo∏em oraz licz-
ne konkursy, atrakcje dla dzieci i doros∏ych.

Zaproszen ia

BEZPIECZNE wody
Zalew Zegrzyƒski jest
najwi´kszym
i najpopularniejszym
sztucznym zbiornikiem
wodnym na Mazowszu.
W ka˝dy letni weekend
p∏ywa po nim kilkaset
jachtów i ∏odzi
motorowych. Niechcàc
dopuÊciç do tragedii
policjanci z komisariatu
wodnego przeprowadzajà
systematyczne kontrole
sterników i ich ∏odzi,
a jednoczeÊnie apelujà
o rozsàdek.

Tylko w ciàgu pierwszych 6
miesi´cy bie˝àcego roku policjan-
ci zatrzymali 7 nietrzeêwych ster-
ników i to mimo niesprzyjajàcej
tej wiosny pogody. Teraz liczba
jednostek p∏ywajàcych, w zwiàz-
ku z wysokimi temperaturami,
zwielokrotni∏a si´. Ka˝dy wodny
patrol policji wyposa˝ony jest
w alkotesty. Szczególnym zagro-
˝eniem sà sternicy kierujàcy mo-
torówkami. Przy du˝ej pr´dkoÊci
mogà wp∏ynàç na teren kàpieliska,
zderzyç si´ z innà ∏odzià lub sta-
ranowaç mniejszà jednostk´ np.
kajak. A tego typu zdarzenia od-

notowano ju˝ tego roku w policyj-
nych kartotekach.

Nietrzeêwy sternik traci nie tyl-
ko uprawnienia do kierowania ∏o-
dziami motorowymi, ale równie˝
innymi pojazdami z silnikiem (sa-
mochód, czy samolot). Przypo-
mnijmy, ˝e grozi za to kara
do dwóch lat pozbawienia wolno-
Êci. Policjanci z wodnego komisa-
riatu kontrolujà równie˝ upraw-
nienia sterników i liczb´ za∏ogan-
tów na ∏odziach. Prze∏adowane
∏ódki majà bowiem tendencje
do wywrotek, zw∏aszcza przy wy-
sokiej fali. � pz

POWIERZENIE
obowiàzków
Od poniedzia∏ku (17.07) Stra˝à Gminnà w Niepor´cie
kieruje st. inspektor Stanis∏aw Pejta, dotychczas jeden
z jej funkcjonariuszy. W oficjalnym powierzeniu
obowiàzków wzià∏ udzia∏ nowy komendant powiatowy
policji podinsp. Jacek Kubuszewski.

S
tra˝ Gminna w Niepor´cie
zosta∏a powo∏ana uchwa∏à Ra-
dy Gminy z kwietnia ubieg∏e-

go roku. Przez kilka tygodni trwa-
∏o opracowanie regulaminu nowej
stra˝y, nabór funkcjonariuszy i ich
szkolenie. Stra˝nicy rozpocz´li pra-
c´ w sierpniu 2005 r. Stra˝ dba
o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców
i nadzoruje przestrzeganie obowià-
zujàcych przepisów. Stra˝nicy kon-
trolujà czy mieszkaƒcy wywiàzujà
si´ m.in. z obowiàzku dotyczàcego
wywozu nieczystoÊci sta∏ych i p∏yn-
nych z ich posesji. Zwracajà szcze-
gólnà uwag´ na osoby spo˝ywajà-
ce alkohol na Êwie˝ym powietrzu,
wyprowadzajàce psy bez smyczy
i kagaƒca, a tak˝e nieodpowiednio
parkujàce samochody. Stra˝ syste-
matycznie wspó∏pracuje z policjà.
Raz w tygodniu odbywajà si´
wspólne patrole. Dotychczas prac´
Stra˝y Gminnej nadzorowa∏ Grze-
gorz Kankiewicz, kierownik Dzia-
∏u Bezpieczeƒstwa, Zarzàdzania
Kryzysowego i OC.

Oficjalne powierzenie obowiàz-
ków komendanta Stra˝y Gminnej

odby∏o si´ w Urz´dzie Gminy. St.
insp. Stanis∏aw Pejta (48 lat) otrzy-
ma∏ akt powierzenia z ràk komen-
danta powiatowego policji i wójta
gminy Niepor´t S∏awomira Macieja
Mazura. W skromnej uroczystoÊci
uczestniczyli równie˝ radni Rady
Gminy.

Stanis∏aw Pejta w Stra˝y Gminnej
pracuje od roku. WczeÊniej by∏ kie-
rownikiem referatu kryminalnego

w komisariacie policji w Niepor´-
cie, gdzie przepracowa∏ 19 lat. Jak
sam przyznaje zna doskonale gmi-
n´ i problemy jakie wyst´pujà
na tym terenie.

Od 1989 roku jest mieszkaƒcem
Niepor´tu (wczeÊniej mieszka∏
w Legionowie), ˝onaty, dwie cór-
ki. Jego hobby to sport, w´dkar-
stwo i filatelistyka.

� Piotr Zadro˝ny
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Asfalt na ulicy PrzyleÊnej
Trwajà prace drogowe, zwiàzane z

przebudowà ulicy PrzyleÊnej w Kà-
tach W´gierskich. Na odcinku ok. 530
metrów k∏adziona jest nawierzchnia
asfaltowa, o którà wyst́ powali miesz-
kaƒcy na zebraniach wiejskich.

Prace realizuje firma Polhild I
z Koby∏ki. Na podbudowie z kru-
szywa betonowego po∏o˝ony zosta∏
dywanik asfaltowy. WartoÊç inwe-
stycji wynosi blisko 246 tys. z∏.

Chodnik w Stanis∏awowie
Pierwszym

W sierpniu zakoƒczà si´ prace
przy budowie chodnika wzd∏u˝
ulicy Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie
Pierwszym

D∏ugoÊç powstajàcego ciàgu piesze-
go, który zwi´kszy bezpieczeƒstwo
u˝ytkowników drogi, wyniesie
ok. 1660 metrów. Realizowany jest
obecnie odcinek od ulicy Stru˝aƒskiej
do rzeki Czarnej. Nawierzchnia wyko-
nywana jest z kostki bauma. Prace re-
alizuje firma Rondo z Wo∏omina, ich
koszt wyniesie blisko 360 tys. z∏.

Chodnik w Wólce
Radzymiƒskiej

Do po∏owy sierpnia potrwajà
prace przy budowie chodnika
wzd∏u˝ ulicy Szkolnej w Wólce
Radzymiƒskiej, na odcinku od uli-
cy Topolowej do Beniaminówki.

Na trasie tej panuje du˝y ruch,
równie˝ samochodów ci´˝aro-
wych, powstajàcy chodnik wp∏ynie
znaczàco na popraw´ bezpieczeƒ-
stwa u˝ytkowników drogi, w tym
przede wszystkim uczniów pobli-
skiej szko∏y.

Nawierzchni´ z kostki bauma,
na odcinku ponadkilometrowej

d∏ugoÊci, wykonuje firma DO-
WBUD-C z Warszawy. WartoÊç
prac wyceniono na ok. 290 tys. z∏.

Nast´pny etap prac realizowany b´-
dzie na odcinku od istniejàcego chod-
nika w kierunku ulicy Wira˝owej.

Przebudowa chodnika
w Kàtach W´gierskich

Zakoƒczona zosta∏a przebudowa
chodnika w Kàtach W´gierskich,
na odcinku od ul. Stru˝aƒskiej
do skrzy˝owania z ul. Akacjowà.
Do wykonania nowej nawierzchni
wykorzystano kostk´ Bauma. Pra-
ce realizowa∏a firma Roboty ziem-
ne-budowlane z Legionowa
za kwot´ blisko 70 tys. z∏.

Remont chodnika
w Bia∏obrzegach

Na Osiedlu Wojskowym w Bia-
∏obrzegach wykonywany jest re-
mont chodnika.

Stare, pop´kane p∏yty zast´powa-
ne sà kostkà bauma. Prace realizu-
je firma MBT z Marek za kwot´
ok. 85 tys. z∏.

Ciàg pieszo-jezdny
wzd∏u˝ ulicy Zegrzyƒskiej

Wzd∏u  ̋ulicy Zegrzyƒskiej wykony-
wany jest pierwszy etap prac przy bu-
dowie ciàgu pieszo-jezdnego.

Kostka k∏adziona jest na odcinku
d∏ugoÊci ok. 320 m, od ulicy Sto-
krotki w kierunku Niepor´tu.

Prace wykonuje firma OPRPA
z Wo∏omina, ich wartoÊç wycenio-
no na kwot´ ok. 236 tys. z∏.

Budowana droga przeznaczona
b´dzie dla ruchu lokalnego, s∏u˝yç
b´dzie dojazdom do posesji. W se-
zonie turystycznym b´dzie to rów-
nie˝ bezpieczna trasa piesza do np.
Dzikiej Pla˝y nad Zalewem.

Chodnik na ulicy Wolskiej
Pomi´dzy istniejàcymi ju˝ chodni-

kami w miejscowoÊciach Wola Alek-
sandra i Stanis∏awów Drugi k∏adzio-
ny jest brakujàcy fragment chodnika.

Budowany wzd∏u˝ lasu odcinek
d∏ugoÊci ok. 250 m po∏àczy oby-
dwie miejscowoÊci. Prace wykonu-
je firma Bruker z Sulejówka za
kwot´ 55 tys. z∏ � Beata Wilk

Mieszkaƒcy
o gminnych

inwestycjach drogowych

Bogus∏awa
Woêniakowska
mieszkanka
ul. Przysz∏oÊç
w Stanis∏awowie
Pierwszym

– Bardzo mnie cieszà ostatnie gminne
inwestycje, a zw∏aszcza chodnik
przy naszej ulicy. Wreszcie poprawi si´
bezpieczeƒstwo dzieci je˝d˝àcych
na rowerach, a matki z dzieçmi
w wózkach, b´dà mia∏y gdzie chodziç
na spacery. Zresztà b´dzie nie tylko
bezpieczniej, ale i estetyczniej.

Anna
Maliszewska
mieszkanka
ul. Granicznej
w Stanis∏awowie
Pierwszym

– Dzi´ki budowie ulicy Granicznej
bardzo poprawi si´ nam dojazd
do posesji. Do tej pory by∏ on
uzale˝niony od pogody. Wiosnà i jesienià
trudno by∏o przejÊç i przejechaç, ze
wzgl´du na ka∏u˝e i grzàski grunt.

Leokadia
WaÊniewska
mieszkanka Kàtów
W´gierskich

– Obserwuj´, ˝e w ca∏ej gminie coÊ si´
buduje. Widaç r´k´ gospodarza. Dzi´ki
nowemu chodnikowi na KoÊcielnej b´d´
mog∏a dojÊç bezpiecznie do przystanku
w Rembelszczyênie. ¸adnie wyglàdaç
b´dzie równie˝ ul. PrzyleÊna.

Budowa pompowni PXI-1 Bia∏obrzegach

Do listopada potrwajà prace na budowie kolejnej
gminnej inwestycji o charakterze ekologicznym
– pompowni Êcieków PXI-1 w Bia∏obrzegach.
W ostatnich dniach czerwca nastàpi∏o oficjalne
wprowadzenie wykonawcy na budow´.
Wykonawca, wy∏oniona w drodze przetargu fir-
ma „WODBUD” z Wyszkowa, postawi pompowni´
z kompletnym wyposa˝eniem: automatykà, kablem
teletechnicznym, kana∏em grawitacyjnym z rur
PCV. W zakresie prac znajduje si´ równie˝ ogro-
dzenie terenu, roboty drogowe oraz elektryczne
m.in. budowa szafki pomiarowej, linii kablowej
oraz oÊwietlenia terenu.
WartoÊç prac wyceniono na kwot´ ok. 850 tys.
z∏. Gmina stara si´ o preferencyjnà po˝yczk´
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
na pokrycie kosztów inwestycji.
Z chwila rozpocz´cia pracy, nowa pompownia skie-
ruje Êcieki z ulicy Kàpielowej oraz Wczasowej
(na odcinku od Osiedla Wojskowego do Kàpielo-
wej) kana∏em grawitacyjnym w ulicy Wojska Pol-
skiego do pompowni P-8 nad kana∏em ˚eraƒskim.
Z niej przewodami pod kana∏em Êcieki pop∏ynà
do oczyszczalni w Orzechowie. W ten sposób ko-
lejny obszar gminy Niepor´t zostanie w∏àczony
do opaski sanitarnej wokó∏ Zalewu Zegrzyƒskie-
go.

� BW

Nowa parafia

Diecezja Warszawsko-Praska rozpocz´∏a starania
o utworzenie nowej parafii na terenie gminy Nie-
por´t. Jej siedziba mieÊci∏aby si´ w Micha∏owie-
-Reginowie. Tam te˝ ma powstaç nowa Êwiàtynia
rzymsko-katolicka.
Pierwszy krok zosta∏ ju˝ zrobiony. Przedstawicie-
le diecezji wystàpili do w∏adz gminy o grunt
z przeznaczeniem dla potrzeb oÊrodka duszpaster-
skiego. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nie-
por´t (29.06) radni przychylili si´ do wniosku die-
cezji podejmujàc uchwa∏´ o zbyciu nieruchomo-
Êci w miejscowoÊci Micha∏ów-Reginów w drodze
bezprzetargowej. Pod nowy koÊció∏ przeznaczono
teren pomi´dzy ulicami: Wrzosowà, a Akacjowà
(na ty∏ach oÊrodka zdrowia) o ∏àcznej powierzch-
ni ok. 0,7 ha.

� pz

Budowa sieci wodociàgowej

Trwa rozbudowa sieci wodociàgowej w zachodniej
cz´Êci gminy Niepor´t.
Wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza, od PrzyleÊnej
do ronda w Rembelszczyênie, i dalej wzd∏u˝ uli-

cy Stru˝aƒskiej do ulicy KoÊcielnej w Katach W´-
gierskich, k∏adziona jest nitka wodociàgu o prze-
kroju 22,5 cm. D∏ugoÊç tego fragmentu sieci wo-
dociàgowej wyniesie 2787 metrów.
Inwestycja realizowania jest w ramach zadania
„Budowa sieci wodociàgowej w zachodniej cz´Êci
gminy Niepor´t”.
Wykonawcà jest firma INWOKAN z Wyszkowa.
Koszt prac, króre potrwajà do koƒca wrzeÊnia, wy-
ceniony zosta∏ na kwot´ 492 tys. z∏. Budowa jest
wspó∏finansowana ze Êrodków unijnych Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego – 75%, bud˝etu paƒstwa – 10% oraz
bud˝etu gminy – 15%.
W po∏owie wrzeÊnia zakoƒczà si´ prace przy re-
alizacji sieci wodociàgowej na terenie Józefowa.
Instalacja k∏adziona jest w ulicy Szkolnej – na od-
cinku od ronda do ulicy Kwiatowej w Micha∏o-
wie-Grabinie. Wykonane zosta∏o ju˝ pod∏àczenie
nowej Stacji Uzdatniania Wody do powstajàcej sieci.
Odcinek ten liczy 3250 metrów. Wykonawcà jest
firma EKOSTAR z Legionowa.
Koszt prac wyceniony zosta∏ na kwot´ 589 tys.
z∏. Gmina stara sie o otrzymanie preferencyjnej
pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosz-
tów realizacji inwestycji.
Kolejne odcinki sieci wodociàgowej realizowane sà
w ulicach: Sienkiewicza oraz Wiosennej, o ∏àcz-
nej d∏ugoÊci 1800 metrów. Wykonawcà jest fir-
ma Instalacje Sanitarne Knauber z Legionowa.
Koszt prac wyceniono na kwot´ 399 tys. z∏.

� BW

K R Ó T K OINWESTYCJE DROGOWE W TOKU

Z PLACU
budowy 
gimnazjum
Wakacje na pó∏metku, a budowa
gimnazjum dobiega koƒca. Uroczyste
otwarcie nowej szko∏y zaplanowane
zosta∏o w dniu 1 wrzeÊnia 2006 r.

Wewnàtrz budynku trwajà prace
przy zagospodarowywaniu pomiesz-
czeƒ. Dostarczane jest wyposa˝enie sal
lekcyjnych i pracowni oraz hali spor-
towej. Na poczàtku sierpnia rozpocz-
nie si´ monta˝ urzàdzeƒ kuchennych.

Teren szko∏y jest ju˝ ogrodzony.
Drogi dojazdowe i parkingi zosta∏y
wykonane, nawierzchnie u∏o˝ono
z kostki bauma. Zamontowano te˝
lampy oÊwietleniowe.

Wokó∏ budynku trwajà prace porzàd-
kowe, aby mo˝na by∏o przystàpiç do za-
gospodarowania terenów zielonych.

Równie istotne jest realizowanie
koƒcowej dokumentacji budowy
szko∏y. W celu uzyskania pozwolenia
na u˝ytkowanie obiektu budowlane-
go gmina powiadomi∏a odpowiednie
instytucje o zakoƒczeniu prac budow-
lanych. Obecnie trwajà kontrole, prze-
prowadzane przez Paƒstwowà In-
spekcj´ Pracy, Paƒstwowà Inspekcj´
Sanitarnà oraz Paƒstwowà Stra˝ Po-
˝arnà, których opinie niezb´dne sà
do uzyskania pozwolenia. 

� BW

BEZPIECZNE skrzy˝owanie
Zakoƒczone zosta∏y prace przy bu-
dowie ronda na skrzy˝owaniu ulic
Stru˝aƒskiej (droga nr 632) i Szkol-
nej w Józefowie. Zrealizowany zosta∏
kolejny wspólny projekt Gminy Nie-
por´t i Urz´du Marsza∏kowskiego.

W ostatnim tygodniu czerwca,
w obecnoÊci goÊci z Urz´du Marsza∏-
kowskiego i Mazowieckiego Zarzàdu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz
przedstawicieli w∏adz gminy, rondo zo-
sta∏o oficjalnie otwarte. Wójt S∏awomir
Maciej Mazur podzi´kowa∏ za wspó∏-
prac´ przy realizacji projektu, podkre-
Êlajàc znaczenie inwestycji dla poprawy
bezpieczeƒstwa u˝ytkowników drogi.
Cz∏onek Zarzàdu Województwa Mazo-
wieckiego Jan Engelgard wyrazi∏ zado-
wolenie z udanej wspó∏pracy z samorzà-
dem gminnym i zadeklarowa∏ pomoc
przy kolejnych przedsi´wzi´ciach.

Projekt przebudowy skrzy˝owania
wykonany zosta∏, z inicjatywy gminy,
ju˝ w 2004 r. Miejsce to, usytuowane
na ∏uku drogi, by∏o niebezpieczne dla

kierowców i pieszych, z uwagi na ogra-
niczonà widocznoÊç. Prace o wartoÊci
ok. 250 tys. z∏. wykonane zosta∏y na zle-
cenie Mazowieckiego Zarzàdu Dróg
Wojewódzkich. Obecnie, odpowiednio
oznakowane rondo, poprawi bezpie-
czeƒstwo na tym odcinku drogi.

� BW

Zakoƒczy∏y si´ ju˝ prace budow-
lane na ulicy Granicznej w Stani-
s∏awowie Pierwszym. Kosztem
ponad 265 tys. z∏ po∏o˝ony zosta∏
asfalt na blisko kilometrowym
odcinku ulicy. Mieszkaƒcy majà
wreszcie wygodny i bezpieczny
dojazd do swoich posesji.

Do w∏adz gminy sygna∏y o k∏o-
potach mieszkaƒców wynikajàcych
z fatalnego stanu nawierzchni dro-
gi dociera∏y ju˝ od kilku miesi´cy
m.in. za pomocà interentu. Z inicja-
tywy wójta gminy Niepor´t, S∏a-
womira Macieja Mazura, w lutym
odby∏o si´ spotkanie z mieszkaƒca-
mi ulicy, zorganizowane w pobli-
skiej szkole podstawowej.

Podczas spotkania mieszkaƒcy
mówili o zagro˝eniu bezpieczeƒ-
stwa dzieci korzystajàcych z dro-
gi oraz powtarzajàcych si´ uszko-

dzeniach w ich samochodach.
– Auta zeÊlizgujà si´ z dziurawej,
pokrytej Êniegiem i lodem na-
wierzchni – mówi∏ jeden z obec-
nych na spotkaniu mieszkaƒców

osiedla o bie˝àcej wówczas sytu-
acji. Uczestnicy sygnalizowali
równie˝, ˝e gdyby dosz∏o do za-
gro˝enia ˝ycia, to nawet ambulans
pogotowia mia∏by k∏opoty z dotar-
ciem do chorego.

Jeszcze podczas tego spotkania
zapad∏a decyzja o utwardzeniu na-
wierzchni drogi, pozostawa∏a kwe-
stia wyboru technologii. Ostatecz-
nie wykonano estetyczny asfaltowy
„dywanik” na podbudowie, unika-
jàc rozwiàzaƒ prowizorycznych.
– Trudno opisaç naszà radoÊç z te-
go kawa∏ka cywilizacji. Do tej po-
ry ta droga obrzydza∏a nam przy-
jemnoÊç z mieszkania w tej prze-
pi´knej okolicy. W czasie s∏oty
trudno by∏o t´dy nie tylko przejÊç,
ale i przejechaç. W lecie z kolei
strasznie si´ kurzy∏o. W∏aÊciwie co
tydzieƒ mog∏am praç firanki. Dla-
tego bardzo si´ ciesz´, ˝e wójt do-
trzyma∏ danego nam podczas spo-
tkania s∏owa, ̋ e zbuduje ulic´ – re-
lacjonuje Joanna Zawadzka,
mieszkanka ulicy Granicznej.

� pz

Stanis∏awów Pierwszy

DOTRZYMANA obietnica

Hala sportowa

NNoowwyy  cchhooddnniikk  ww  KKààttaacchh  WW´́ggiieerrsskkiicchh
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UCHWA¸A NR LV/82/06 RADY GMINY NIEPOR¢T 
Z DNIA 29 CZERWCA 2006 ROKU W SPRAWIE ZMIAN 

W PODZIALE NA OKR¢GI WYBORCZE.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzàdzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 2, art. 90 ust. 1 w zwiàzku z art. 92
ust. 1 – 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.
U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), na wniosek Wójta Gmi-
ny Niepor´t, Rada Gminy Niepor´t uchwala, co nast´puje:

§ 1
Dokonaç podzia∏u Gminy na 10 okr´gów wyborczych okreÊlajàc ich
numery i granice oraz liczb´ radnych wybieranych w ka˝dym okr´-
gu wyborczym, zgodnie z za∏àcznikiem do niniejszej uchwa∏y.

§ 2
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Wójtowi Gminy.

§ 3
Traci moc uchwa∏a nr 115/LVI/02 z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia okr´gów wyborczych.

§ 4
Uchwa∏a podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Ko-
misarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 5
Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomoÊci w spo-
sób zwyczajowo przyj´ty w Gminie.

§ 6
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Rady Gminy Andrzej Burzyƒski

Uchwa∏a Nr LV/83/06 Rady Gminy Niepor´t 
z dnia 29 czerwca 2006 

roku w sprawie zmian w podziale na sta∏e obwody g∏osowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzàdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 w zwiàzku z
art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) na wniosek Wójta Gmi-
ny Niepor´t, Rada Gminy Niepor´t uchwala, co nast´puje:

§ 1
Ustaliç podzia∏ Gminy Niepor´t na 10 sta∏ych obwodów g∏oso-
wania, okreÊlajàc ich numery oraz granice, zgodnie z za∏àczni-
kiem do niniejszej uchwa∏y.

§ 2
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Wójtowi Gminy.

§ 3
Traci moc uchwa∏a nr 118/LVII/02 z dnia 13 lipca 2002 r. w
sprawie utworzenia sta∏ych obwodów g∏osowania.

§ 4
Uchwa∏a podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Ko-
misarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 5
Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomoÊci w spo-
sób zwyczajowo przyj´ty w Gminie.

§ 4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Rady Gminy
Andrzej Burzyƒski

Za∏àcznik do Uchwa∏y Nr LV/83/06 Rady Gminy Niepor´t 
z dnia 29 czerwca 2006 r.

L.p. Numer Granice obwodu Powiàzania 
obwodu g∏osowania obwód/okr´g

1. 1. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca 1/8
ulice: Ch∏odna, Lazurowa, MyÊliwska, 
Ogrodowa, Pionierska, PodleÊna, 
Szafirowa, Chabrowa, Jana Kazimierza, 
Polna, Nowolipie, Wojska Polskiego, 
Zegrzyƒska, Ró˝ana, Sasankowa, Stokrotki, 
Szkolna, Dworcowa, Plac WolnoÊci., 
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Ma∏o∏´cka, 
Zwyci´stwa, Âw. Huberta, kpt. Stefana 
Pogonowskiego.

2. 2. Obszar so∏ectw: Izabelin 2/1
i Stanis∏awów Pierwszy

3. 3. Obszar so∏ectw: Bia∏obrzegi i Rynia 3/3
4. 4. Obszar so∏ectw: Beniaminów 4/2

i Wólka Radzymiƒska
5. 5. Obszar so∏ectw: Kàty W´gierskie 5/5

i Rembelszczyzna 
6. 6. Obszar so∏ectwa Zegrze Po∏udniowe 6/10
7. 7. Obszar so∏ectwa Micha∏ów-Reginów 7/7
8. 8. Obszar so∏ectw: Stanis∏wów Drugi 8/9

i Wola Aleksandra
9. 9. Obszar so∏ectw: Józefów 9/4,6

i Micha∏ów-Grabina
10. 10. Obszar so∏ectwa Aleksandrów oraz 10/8

cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: 
Aleja Henryka Sienkiewicza, Babinicza, 
BaÊki, Butryma, Czarnieckiego, Heleny, 
Husarii, Izabeliƒska, Jana III, Jaremy, Ketlinga, 
Kmicica, Kordeckiego, Krzysi, Micha∏a, 
Oleƒki, Rocha, Rynek, Skrzetuskiego, 
Wazów, Zag∏oby.

Przewodniczàcy Rady Gminy Andrzej Burzyƒski

O G ¸ O S Z E N I A  U R Z ¢ D O W E

By∏o to kolejne spotkanie, s∏u˝àce
wymianie doÊwiadczeƒ z zakresu
dzia∏aƒ samorzàdów, a tak˝e rozwi-
janiu kontaktów gospodarczych i tu-
rystycznych mi´dzy gminami.

Termin zaproszenia zosta∏ ustalony
tak, by goÊcie mogli wziàç udzia∏
w Âwi´cie Gminy Niepor´t. Po-
przednia wizyta w∏adz gminy
w Stra∂žske zbieg∏a si´ w czasie
z dziesiàtym jarmarkiem regionu.
Jest to okazja do zapoznania sie
z dzia∏aniami promujàcymi gmin´,
z oferta turystycznà i kulturalnà.

GoÊcie szczególnie zainteresowani
byli historià powstania Zalewu Ze-
grzyƒskiego, iloÊcià i ofertà oÊrod-
ków wypoczynkowych. Pytali rów-

nie˝ o dzia∏ania z zakresu ochrony
Êrodowiska, realizowane przez gmi-
n´.

W trakcie wizyty zorganizowane
zosta∏y równie˝ oficjalne spotkania,
w czasie których omawiana by∏a
problematyka prac samorzàdów
i ustalono przebieg dalszej wspó∏pra-
cy. W programie pobytu znalaz∏y si´
tak˝e wizyta w muzeum Powstania
Warszawskiego oraz zwiedzanie Pu∏-
tuska, które by∏y okazjà do poznania
fragmentów historii Polski. GoÊcie
obejrzeli równie˝ premier´ przedsta-

wienia teatru pantomimy pt. „Kalej-
doskop” w wykonaniu grupy Mimo-
to w Gminnym OÊrodku Kultury.

� BW

Sprz´t trafi na wyposa˝enie dru˝yny ra-
townictwa wodnego, która powstaje
przy jednostce w Kàtach. – Mamy ju˝
dwóch przeszkolonych ratowników i jed-
nà ci´˝kà ∏ódê. W tej chwili prowadzimy
starania o pozyskanie lekkiego pontonu
z twardym dnem. Tak wyposa˝ona dru˝y-
na b´dzie mog∏a wspomóc policj´ i WOPR
w zakresie prowadzonych na Zalewie Ze-
grzyƒskim dzia∏aƒ ratowniczych i profilak-
tycznych – wyjaÊnia Jaros∏aw Pisarek, ko-
mendant gminny OSP w Niepor´cie.

Sprz´t ratowniczy przekazany ochotni-
kom z Kàtów to efekt w∏àczenia si´ gmi-
ny Niepor´t w akcj´ „Bezpieczne Lato
z PZU”, którà jeden z najwi´kszych pol-
skich ubezpieczycieli zainaugurowa∏ 3
czerwca na Dzikiej Pla˝y.

Podczas imprezy przedstawiciele 38
gmin z ca∏ej Polski, na terenie których znaj-
dujà si  ́zbiorniki wodne, otrzymali od Gru-
py PZU sprz´t ratowniczy o ∏àcznej war-
toÊci 1,5 miliona z∏otych. Uroczystego
przekazania sprz´tu dokona∏ wiceprezes
PZU Piotr Kowalczewski. Gospodarz tere-
nu wójt S∏awomir Maciej Mazur, odbiera-
jàc zestaw ratowniczy dla naszej gminy,
podkreÊli∏ wag´, jakà nale˝y przywiàzywaç
do wyposa˝ania jednostek ratowniczych
w najnowoczeÊniejszy sprz´t. Podczas im-
prezy odby∏y si´ pokazy ratownictwa wod-
nego oraz Weekendowa Akademia Ratow-
nictwa, w których wykorzystano ∏odzie hy-
brydowe, skutery i najnowoczeÊniejsze
zestawy ratownicze.

� pz/rw

PARTNERSKA wizyta

W dniach 23 – 26 czerwca goÊcili w gminie Niepor´t
przedstawiciele partnerskiej gminy s∏owackiej Strážske,
czeskiego regionu Drahanská Vrchovina oraz bu∏garskiej
Dolnej Banji. 

ABY by∏o bezpieczniej

Podczas festynu z okazji Âwi´ta Gminy stra˝acy z jednostki
OSP w Kàtach W´gierskich otrzymali nowoczesny sprz´t
do ratownictwa wodnego. Sprz´t wr´cza∏ ratownikom wójt
gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur.

MARYL

Przedstawiciele gmin partnerskich na festynie z okazji Êwi´ta gminy

Moment przekazania sprz´tu do ratownictwa wodnego
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Kontynuujemy akcj´
Znamy ju˝ wyniki ankiety dotyczàcej znajomoÊci Kodeksu

etycznego pracowników Urz´du Gminy Niepor´t, przeprowa-
dzonej wÊród urz´dników i mieszkaƒców gminy. Ankieta to
efekt przystàpienia przez Gmin´ Niepor´t do kontynuacji ubie-
g∏orocznej akcji „Przejrzysta Polska”.

Przypomnijmy, ˝e w marcu Gmina Niepor´t otrzyma∏a cer-
tyfikat za udzia∏ w akcji „Przejrzysta Polska”. Certyfikat z ràk
organizatorów odbierali: wójt gminy Niepor´t S∏awomir Ma-
ciej Mazur oraz przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Andrzej
Burzyƒski. UroczystoÊç odby∏a si´ w redakcji Gazety Wybor-
czej w Warszawie.

Przeprowadzona w 2005 roku Akcja Spo∏eczna „Przejrzy-
sta Polska” okaza∏a si´ skutecznym narz´dziem w dotarciu
z istotnymi informacjami do mieszkaƒców gminy Niepor´t
oraz poprawieniu wizerunku Urz´du Gminy. Sukces akcji
w skali ca∏ego kraju spowodowa∏, ̋ e organizatorzy, czyli Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, „Gazeta Wyborcza”
i Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci we wspó∏pracy
z Fundacjà im. S. Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Bankiem Âwiatowym postanowili, ˝e akcja b´dzie konty-
nuowana.

W bie˝àcym roku w akcji mogà wziàç udzia∏ jedynie sa-
morzàdy, które otrzyma∏y certyfikat ukoƒczenia edycji
z 2005 roku. Gmina Niepor´t wybra∏a do realizacji 3 zada-
nia:

– Opracowanie procedury corocznego przeglàdu i monito-
ringu kodeksu etycznego urz´dnika prowadzonego przez pra-
cowników urz´du oraz spo∏ecznoÊç lokalnà;

– Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania opinii
na temat funkcjonujàcego katalogu us∏ug;

– Opracowanie z udzia∏em spo∏ecznoÊci lokalnej procedu-
ry konsultacji spo∏ecznych.

Do koƒca czerwca zakoƒczyliÊmy realizacj´ pierwszego
z nich. WÊród pracowników gminy i mieszkaƒców przepro-
wadzona zosta∏a ankieta na temat znajomoÊci kodeksu etycz-
nego, jego stosowania w praktyce i sposóbu propagowania te-
go dokumentu. Z wyników ankiety mo˝na si´ dowiedzieç (an-
kieta by∏a anonimowa), ̋ e urz´dnicy znajà kodeks i go stosujà.
Niestety gorzej ze znajomoÊcià kodeksu jest wÊród mieszkaƒ-
ców. Dlatego jednym z efektów przeprowadzonej akcji ma
byç dalsza popularyzacja tego dokumentu. Tekst kodeksu ma
byç wywieszony w holu g∏ównym urz´du. Dodatkowo Ko-
deks etyczny pracowników Urz´du Gminy Niepor´t publiku-
jemy poni˝ej.

� pz
Wi´cej o udziale gminy Niepor´t w akcji „Przejrzysta Polska” na stro-
nie internetowej – www.nieporet.pl

KODEKS ETYCZNY 
PRACOWNIKÓW URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T
Gmina Niepor´t przyst´pujàc do programu „Przejrzysta Polska” zo-
bowiàza∏a si´ opracowaç kodeks etyczny pracowników Urz´du Gmi-
ny Niepor´t. Kodeks ten b´dàcy efektem pracy pracowników Urz´-
du zosta∏ przez nich zaakceptowany i przyj´ty do realizacji.
Kodeks zawiera zasady i wartoÊci, którymi kierujà si´ pracownicy
Urz´du podczas wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych. Wyznacza
standardy post´powania w realizacji zadaƒ publicznych. Pracowni-
cy Urz´du traktujà swojà prac´ jako s∏u˝b´ na rzecz lokalnej spo∏ecz-
noÊci. Dbajà o wizerunek Urz´du odpowiednio go reprezentujàc,
w tym celu w swojej pracy kierujà si´ nast´pujàcymi zasadami:
– Kompetencjà Pracownik Urz´du zna przynale˝ne do jego stano-
wiska pracy przepisy prawa i na bie˝àco Êledzi ich zmiany. Syste-
matycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiej´tnoÊci
zawodowe.
– UczciwoÊcià Pracownik Urz´du sumiennie i rzetelnie wykonuje po-
wierzone mu obowiàzki. W swojej pracy kieruje si´ wy∏àcznie do-
brem publicznym i potrzebami spo∏ecznoÊci lokalnej, nie bioràc
pod uwag´ korzyÊci w∏asnych. Nie dopuszcza do sytuacji o charak-
terze korupcyjnym.
– BezstronnoÊcià Pracownik Urz´du podejmuje decyzje zgodnie
z obowiàzujàcym prawem, w∏asnym sumieniem, równo traktujàc
wszystkie strony post´powania administracyjnego.
– OdpowiedzialnoÊcià Pracownik Urz´du ponosi konsekwencje po-
dejmowanych przez siebie decyzji, nie tylko przed prze∏o˝onymi i li-
terà prawa, ale równie˝ przed mieszkaƒcami, w interesie których pra-
cuje.
– JawnoÊcià Wszelkie dokumenty znajdujàce si´ w posiadaniu pra-
cowników Urz´du mogà byç udost´pnione instytucjom i osobom pry-
watnym w ramach dost´pu do informacji publicznej z zastrze˝eniem
ograniczeƒ jawnoÊci, wynikajàcych z przepisów szczególnych.
W ka˝dej chwili pracownik Urz´du jest gotowy do poddania si´
wszelkim procedurom kontrolnym.
– UprzejmoÊcià Pracownik Urz´du jest otwarty na sprawy i proble-
my zg∏aszane przez mieszkaƒców. Udziela im informacji w sposób
jasny, zwi´z∏y i zrozumia∏y oraz bez zb´dnej zw∏oki. Podczas reali-
zowania swoich obowiàzków s∏u˝bowych wykazuje si´ kulturà oso-
bistà i szacunkiem wobec interesantów.
– ObowiàzkowoÊcià Pracownik Urz´du przestrzega czasu pracy, re-
gulaminu pracy i ustalonego w Urz´dzie porzàdku.
– Wspó∏dzia∏aniem Pracownik Urz´du potrafi pracowaç w zespole. S∏u-
cha opinii wspó∏pracowników. Zachowuje si´ uprzejmie i ˝yczliwie
w kontaktach z prze∏o˝onymi, podw∏adnymi oraz wspó∏pracownikami.

Sierpieƒ 2005 r.

N
iedzielne Âwi´to Gminy (25.06) ze-
bra∏o tysiàce mieszkaƒców w porcie
w Niepor´cie. Przygotowano moc

atrakcji dla dzieci, w tym wiele nieodp∏at-
nych, takich jak plac zabaw czy przeja˝d˝-
ki kucykami. Na scenie swoje umiej´tno-
Êci artystyczne prezentowali m∏odzi miesz-
kaƒcy naszej gminy. Za to poza scenà
swojego profesjonalizmu dowiedli stra˝a-
cy OSP oraz ̋ o∏nierze jednostki wojskowej
w Bia∏obrzegach.

Podczas ca∏ego festynu pracowa∏y gmin-
ne punkty informacyjne, gdzie zbierano an-
kiety oceniajàce prac´ urz´du, inwestycje
i imprezy gminne. Wype∏niajàce je osoby
otrzymywa∏y bezp∏atne bilety na godzinny
rejs statkiem po zalewie. WÊród wszystkich
uczestników ankiety losowano nagrod´
g∏ównà i nagrody pocieszenia. W roli sie-
rotki wystàpi∏a pi´cioletnia Wiktoria, a los
uÊmiechnà∏ si´ do pani Marzeny Mudy,
która wygra∏a rower górski.

Kulminacjà imprezy by∏ wyst´p Maryli
Rodowicz, która zaÊpiewa∏a najwi´ksze
przeboje razem z wielotysi´cznà publiczno-
Êcià. Na zakoƒczenie koncertu gwiazda
otrzyma∏a z ràk wójta gminy kwiaty, co ra-
zem z owacyjnym przyj´ciem publicznoÊci
przekona∏o jà do bisów.

Âwi´to Gminy zakoƒczy∏ pokaz sztucz-
nych ogni.

� Robert Wróbel

A da∏a czadu!
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Szczególnie podnios∏y charakter
mia∏a uroczystoÊç w Gimnazjum
w Niepor´cie (290 uczniów). Po raz

o s t a t n i
uczn iowie
rok szkolny
˝ e g n a l i
w starych
m u r a c h
szko∏y. We
w r z e Ê n i u
rozpocznà
nauk´ ju˝
w nowym
b u d y n k u
w Stanis∏a-
w o w i e
Pierwszym.

W uroczystoÊciach uczestniczy∏
wójt gminy Niepor´t S∏awomir Ma-
ciej Mazur oraz radni Rady Gminy.

Akademi´ rozpocz´∏a zmiana
warty przy poczcie sztandarowym.
Szkolnà choràgiew z ràk absolwen-
tów gimnazjum przej´li uczniowie
z m∏odszych klas. Nast´pnie
na scenie zaprezentowali si´ pod-
opieczni Barbary Jankowskiej pre-
zentujàc ró˝norodne utwory mu-
zyczne i liryczne.

W drugiej cz´Êci uroczystoÊci
Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y
oraz nagrody ksià˝kowe otrzyma-
li uczniowie klas trzecich. W ten
sam sposób uhonorowano najlep-
szych uczniów z pozosta∏ych
roczników niepor´ckiego gimna-
zjum.

� pz

OSTATNI raz ˝egnali szko∏´ na Dworcowej
986 uczniów ze szkó∏ gminy Niepor´t rozpocz´∏o wakacje. Uroczyste zakoƒczenie roku szkolnego 
odby∏o si´ (22-23.06) we wszystkich placówkach oÊwiatowych.

Polska jest daleko za Europejskà
czo∏ówkà, jeÊli chodzi o liczb´
dzieci ucz´szczajàcych do przed-
szkola. Mo˝e czas to zmieniç,
mieszkamy w gminie, która pro-
wadzi publiczne przedszkola do-
st´pne dla wi´kszoÊci dzieci,
za niezbyt wygórowanà kwot´
na wysokim poziomie.

Dziecko ma naturalna potrzeb´
kontaktów z rówieÊnikami oraz
potrzeb´ zaspokajania potrzeb po-
znawczych, badawczych. Nie ka˝-
dy rodzic, babcia czy opiekunka
jest w stanie dostarczyç w∏aÊci-
wych bodêców, zach´cajàcych
dziecko do dzia∏ania, rozwijajà-
cych zainteresowania. Ka˝de
dziecko jest inne, ka˝de rozwija si´
we w∏aÊciwym sobie tempie. Roz-
wój psychiczny, fizyczny, intelek-
tualny i emocjonalny dziecka jest
mo˝liwy tylko dzi´ki stymulacji
zewn´trznej. A przecie˝ jednà
z podstawowych funkcji edukacji
przedszkolnej jest stymulowanie
rozwoju dziecka. Ma ona szczegól-
ne znaczenie dla rozwoju dziec-
ka 6-letniego, b´dàcego o krok
od rozpocz´cia nauki w szkole.

Stymulacja i rozwój twórczej
aktywnoÊci dziecka oraz kszta∏to-
wanie twórczej osobowoÊci przed-

szkolaka jest w∏aÊnie przes∏aniem
naszego przedszkola. Jestem dy-
rektorem przedszkola od 15 lat, ale
nieprzerwanie pracuj´ z dzieçmi
g∏ównie z 5-i 6-letnimi, wÊród któ-
rych sà dzieci rozpoczynajàce edu-
kacj´ przedszkolnà dopiero w okre-
sie bezpoÊrednio poprzedzajàcym
nauk´ szkolnà. Przygotowanie ich
do równego startu szkolnego z ró-
wieÊnikami ucz´szczajàcymi
do przedszkola przez cztery lata to
du˝e wyzwanie wymagajàce od na-
uczyciela podejmowania wielu ró˝-
norodnych zadaƒ. Przyznam, ˝e to
zadanie pomimo wysi∏ków na-
uczycieli nie ze wszystkimi dzieç-
mi jest mo˝liwe do zrealizowania
w takim stopniu, który pozwoli im
rozpoczàç nauk´ szkolnà bez stre-
su i niepowodzeƒ.

Warunkiem sukcesu dziecka jest
wysoki poziom zdolnoÊci poznaw-
czych, spo∏ecznych i motywacji
do podejmowania wysi∏ku intelek-
tualnego. Ró˝nice indywidualne
wyst´pujàce pomi´dzy dzieçmi sà
efektem oddzia∏ywania Êrodowiska
w okresie poprzedzajàcym eduka-
cj´ przedszkolnà oraz szkolnà.
Dziecko wykorzystuje wrodzony
mechanizm aktywnoÊci ujawniajà-
cy si´ we wszystkich sferach,
pod warunkiem, ̋ e jest stymulowa-

ne zewn´trznie.
Stymulacja to po-
budzanie wrodzo-
nej aktywnoÊci
dziecka do podej-
mowania wysi∏ku
p o z n a w c z e g o .
W s p o m a g a n i e
i stymulacja roz-
woju pozwala
dziecku wczeÊniej
osiàgnàç wy˝szy
stopieƒ rozwoju.
Dzieci potrzebujà
do swoich dzia∏aƒ
nie tylko motywujàcego otoczenia
bodêców, ale tak˝e doros∏ego, któ-
ry b´dzie inspirowa∏, zach´ca∏
i wspiera∏ jego ciekawoÊç Êwiata
oraz ch´ç zdobywania wiedzy. Po-
nadto potrzebujà poczucia samo-
dzielnoÊci w szukaniu i odnajdy-
waniu odpowiedzi na swoje pyta-
nia, poczucia bezpieczeƒstwa
i wiary w siebie.

Rodzice i nauczyciel powinni
byç partnerami, patrzeç oczami
dziecka, organizowaç mu materia∏
do poznawania, badania i odkrywa-
nia Êwiata, a tak˝e wspieraç w sa-
modzielnym rozwiàzywaniu pro-
blemów oraz „nagradzaç” nawet
najmniejsze osiàgni´cia i post´py
w rozwijaniu umiej´tnoÊci. Przed-

szkole ma do spe∏nienia wiele za-
daƒ, zmierzajàcych do wnikliwej
diagnozy mo˝liwoÊci i potrzeb wy-
chowanka oraz do stworzenia wa-
runków sprzyjajàcych wszech-
stronnemu rozwijaniu aktywnoÊci
dziecka.

Zach´cam rodziców do posy∏ania
dziecka do przedszkola nie póêniej
jak w wieku 4 lat, a na efekty nie
trzeba b´dzie d∏ugo czekaç. Pami´-
tajmy, ˝e o przysz∏oÊci naszego
dziecka decyduje siedem pierw-
szych lat ̋ ycia. Dopilnujmy, aby by∏
to okres radosny, pe∏en ró˝norod-
nych bodêców, aby w nim nie za-
brak∏o kontaktów z innymi dzieçmi.

� Anna Ko∏odziej
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Zegrzu P∏d.

CZY pos∏aç dziecko do przedszkola?
• bliska Ci osoba pije, powodujàc

szkody w Twoim ˝yciu;
• ty Sam(a) pijesz w sposób, który

Ci´ niepokoi;
• w Twoim najbli˝szym otoczeniu

dochodzi do przemocy;
• masz problemy, z którymi nie jesteÊ

w stanie sobie Sam(a) poradziç;
• masz poczucie, ˝e stojà przed Tobà

trudne wybory ̋ yciowe, a nie potra-
fisz wybraç;

• masz k∏opoty w szkole;
Przyjdê do nas. Tu dowiesz si´,
gdzie otrzymasz fachowà pomoc.

Gminna Komisja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych
wtorki (drugi i ostatni miesiàca)
UG Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1
Punkty Konsultacyjne 
– OÊrodek Rehabilitacji Psychofi-

zycznej, Niepor´t (Przychodnia
ZOZ), tel. (022) 772 51 15
poniedzia∏ki 8.30 – 12.00 terapeuta
Êrody 11.00 – 15.00 psycholog
14.30 – 18.00 terapeuta

– OÊrodek Zdrowia „Santos” 
Micha∏ów-Reginów, ul. Akacjowa 5,
tel. (022) 772 82 15
czwartki 8.30 – 11.00

Wszystkie porady sà bezp∏atne.

Stra˝nicy na rowerach
Funkcjonariusze Stra˝y Gmin-
nej w Niepor´cie patrolujà te-
ren gminy nie tylko pieszo
i w s∏u˝bowym aucie, ale rów-
nie˝ na jednoÊladach. Dwa ro-
wery dla stra˝ników zakupi∏
Urzàd Gminy.

Dwa rowery górskie sà w dys-
pozycji stra˝ników od maja br.
Wraz z jednoÊladami stra˝nicy
otrzymali odpowiednie umun-
durowanie oraz kaski. Rowerowe
patrole rozpocz´to wraz z po-
czàtkiem sezonu letniego. Stra˝-
nicy patrolujà w ten sposób pla-
˝e, wa∏y przeciwpowodziowe
oraz tereny leÊne. Rowery sà
skuteczniejsze równie˝ na osie-
dlach mieszkaniowych w wà-
skich uliczkach mi´dzy blokami.

Podczas ka˝dego patrolu rowe-
rowego stra˝nicy podejmujà kil-
ka interwencji. Ostatnio ujawni-
li kradzie˝ na jednej z prywat-
nych posesji, a wczeÊniej odkryli

dwa nielegalne wysypiska Êmie-
ci. Patrole na rowerach odbywa-
jà si´ codziennie w zale˝noÊci
od pogody. Mieszkaƒcy, z który-
mi rozmawiali stra˝nicy, chwalà
pomys∏ rowerowych patroli i cie-
szà si´, ˝e dzi´ki temu b´dzie
bezpieczniej w ich okolicy.
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STRA˚ GMINNA

Niebezpieczne psy
W ciàgu ostatnich lat nasili∏ sie
problem ataków psów na ludzi.
W∏aÊciciele czworonogów mu-
szà przestrzegaç obowiàzujà-
cych przepisów w zakresie spa-
cerów ze zwierz´ciem, aby
uniknàç przykrych konse-
kwencji.

Powtarzajàce si´ dramatyczne
wydarzenia, których skutkiem
by∏y ci´˝kie rany, a tak˝e Êmierç
ofiar ataków, spowodowa∏y za-
ostrzenie przepisów dotyczàcych
m.in. wyprowadzania psów
na spacer. Niezale˝nie od wiel-
koÊci czworonoga, musi on nosiç
kaganiec, a w∏aÊciciel trzyma go
na smyczy. Tylko bezwzgl´dne
przestrzeganie tych wymogów
ograniczy ataki zwierzàt,
a w konsekwencji zwi´kszy rów-
nie˝ ich bezpieczeƒstwo.

Jednym z zadaƒ stra˝y gminnej
jest podejmowanie dzia∏aƒ
w przypadku nieprzestrzegania
przepisów przez w∏aÊcicieli
psów. Mieszkaƒcy sami niejed-
nokrotnie zg∏aszajà takie sytu-
acje, proszàc o interwencj´.
Równie˝ podczas codziennych
patroli stra˝nicy stwierdzajà takie
przypadki. Przyk∏adem mo˝e byç
osiedle wojskowe w Bia∏obrze-
gach, gdzie kilku mieszkaƒców
zosta∏o pouczonych o konieczno-
Êci stosowania si´ do obowiàzu-
jàcych przepisów.

Na terenie gminy Niepor´t, psy
biegajàce bez opieki, bezpaƒ-
skie, sà wy∏apywane i przekazy-
wane do schroniska w Chrcynnie,
prowadzonego przez Fundacj´
Centrum Ochrony Ârodowiska
w Nasielsku. Pilnujmy naszych
zwierzàt, aby tam nie trafi∏y.

� BW

JE˚ELI...

14 lipca gmin´ od-
wiedzi∏ audytor z ra-
mienia Polsko-Amery-
kaƒskiej Fundacji Do-
radztwa dla Ma∏ych
Przedsi´biorstw. Ewa
Jakubowska-Krajew-
ska spotka∏a si´
z przedstawicielami
w∏adz gminy, urz´dni-
kami oraz przedsi´-
biorcami z terenu gmi-
ny.

Audytor w ramach
odbytych spotkaƒ
sprawdzi∏a informacje
zawarte w ankiecie
konkursowej, którà wczeÊniej
gmina przes∏a∏a organizatorom.
Rozmawia∏a z osobami odpo-
wiedzialnymi za gminne inwesty-
cje oraz przedsi´biorcami na te-

mat pojawiajàcych si´ w procesie
inwestycyjnym problemów i spo-
sobów ich rozwiàzywania. Ewa
Jakubowska-Krajewska spotka∏a
si´ równie˝ z przedstawicielami

dostawców mediów:
m.in. wody czy pràdu
oraz instytucji odpowie-
dzialnych za infrastruktu-
r´ drogowà.

W drugiej cz´Êci wizyty
audytor zwiedzi∏a plac bu-
dowy gminnego gimna-
zjum i innych gminnych
inwestycji, a tak˝e zapo-
zna∏a si´ z ofertà tury-
stycznà naszej gminy.
Przypomnijmy, ˝e Niepo-

r´t stara si´ o tytu∏ Gmina Fair
Play ju˝ po raz trzeci. Ju˝ po raz
drugi startujemy w kategorii gmin
turystycznym.
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K o n k u r s  G m i n a  F a i r  P l a y 2 0 0 6

WIZYTA audytora
Gmina Niepor´t zosta∏a zakwalifikowana do II etapu
tegorocznej edycji konkursu Gmina Fair Play 
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
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Udany start

Iza Wilk, mieszkanka Bia∏obrzegów, która w ubie-
g∏ym roku otrzyma∏a gminnà nagrod´ sportowà
za osiàgni´cia w ˝eglarstwie, ma za sobà kolejny
udany start w zawodach. W Pucharze Polski Cen-
tralnej na Zalewie Zegrzyƒskim zaj´∏a I miejsce w ka-
tegorii Laser 4,7. Ogólnopolskie regaty zorganizowa∏
macierzysty klub Izy – Mi´dzyszkolny Klub Sporto-
wy „2” Warszawa. Wzi´∏o w nich udzia∏ ok. 60 za-
wodników z ca∏ej Polski, w tym 12 kobiet. Po pi´-
ciu wyÊcigach, w klasyfikacji kobiet nasza zawod-
niczka uplasowa∏a si´ na I miejscu, w klasyfikacji
ogólnej by∏a czternasta. Regaty zalicza∏y sie do eli-
minacji Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y w Spor-
tach Letnich, która odb´dzie si´ w sierpniu w Puc-
ku. Kolejne eliminacje przed Izà to regaty w Gdyni.
˚yczymy powodzenia!

Teatr taƒca w GOK

17 czerwca w Gminnym OÊrodku Kultury odby∏a si´
premiera przedstawienia w wykonaniu Strefy Pod-
miejskiej. Kolejny raz cz∏onkowie grupy zaskoczyli
(pozytywnie oczywiÊcie) widzów. PrzyzwyczailiÊmy si´
do spektakli teatralnych w wykonaniu Strefy, choç
w ich repertuarze sà i kabarety, i przedstawienie
dla dzieci. Tym razem obejrzeliÊmy spektakl teatru
taƒca. Nosi∏ on tytu∏ „NieDoPowiedzenia”, a jego
autorem by∏a choreograf i opiekun grupy Karolina
Kroczak. Praca zespo∏u w ostatnich miesiàcach mia-
∏a nieco odmienny charakter. åwiczyli g∏ównie cia-
∏o, s∏owo zamienili na gest i ruch. W czasie pre-
miery zagrali dojrza∏e przedstawienie o poszukiwa-
niu w∏asnej to˝samoÊci i swojego miejsca wÊród ludzi,
o nietolerancji i bólu, jaki powoduje. Zaprezentowa-
li te˝ spore umiej´tnoÊci z zakresu taƒca nowocze-
snego z elementami capoeiry (!). Z zaciekawieniem
czekamy na kolejnà premier´. 

Premiera „Kalejdoskopu”.

Kolejne przedstawienie bez s∏ów w Gminnym OÊrod-
ku Kultury. W koƒcu czerwca grupa teatralna Mo-
moto z Kàtów W´gierskich zaprezentowa∏a spektakl
pt. „Kalejdoskop”. By∏a to wprawdzie premiera, ale
zespó∏ wystàpi∏ z przedstawieniem na wiosennym
Przeglàdzie „Z∏ote jab∏ka” w Jab∏onnie i zdoby∏ II na-
grod´, w licznie reprezentowanej kategorii. Przedsta-
wienie, któremu towarzyszy∏a znakomita, nastrojowa
muzyka, zebra∏o w GOK burz´ oklasków. WÊród wi-
dzów byli goÊcie z zagranicy – delegacje z zaprzy-
jaênionych gmin s∏owackich, czeskich i bu∏garskich.
Formu∏a spektaklu, w którym g∏ównà rol´ gra∏ ruch
i dêwi´k, umo˝liwi∏a im jego emocjonalny odbiór
i znakomicie u∏atwi∏a zrozumienie. Przy tak dobrze
skonstruowanym obrazie, s∏owa sà zb´dne. 

� BW

K R Ó T K O

Seniorzy Rotavii poprzedniego
sezonu nie mogà zaliczyç do uda-
nych. Zakoƒczyli go dopiero na 13
pozycji w tabeli (klasa A). Wpraw-
dzie przed sezonem nikt nie zapo-
wiada∏ awansu, ale kibice i zawod-
nicy liczyli co najmniej na usytu-
owanie w po∏owie tabeli.
– Zaskoczy∏a nas du˝a liczba kontu-
zji, bepoÊrednio przed rundà
wiosennà, 8 zawodników zosta∏o
wyeliminowanych w ten sposób
z gry. Dodatkowo 2 zawodników
wczeÊniej wypo˝yczyliÊmy do Le-
gionowa. Tym samym na ∏awce za-

brak∏o 10 zawodników. Oznacza∏o
to os∏abienie w∏aÊciwie na ka˝dej
pozycji na boisku – t∏umaczy Stani-
s∏aw Pisarek, trener seniorskiej dru-
˝yny, a jednoczeÊnie prezes klubu.
Zapewnia, ˝e po letnim okresie
przygotowawczym nic nie wskazy-
wa∏o, ˝e dojdzie do takiej sytuacji.

Jesienià zespó∏ gra∏ jeszcze spój-
nie, remisujàc lub wygrywajàc kolej-
ne mecze. Utrzymanie pozycji
w Êrodku tabeli pokrzy˝owa∏a zima
i wspomniane kontuzje. Zespó∏ nie
rozegra∏ wystarczajàcej liczby spa-
ringów. Zabrak∏o odpowiednio przy-

gotowanych boisk. Na dodatek roz-
pocz´cie sezonu opóêni∏o si´ o 3 ty-
godnie, a cz´Êç terminów si´ skumu-
lowa∏a. Na efekty, w postaci prze-
granych meczów nie trzeba by∏o
d∏ugo czekaç.

– Obecnie rozpocz´liÊmy okres
przygotowawczy. Trenujemy, trwa
kompletowanie sk∏adu – relacjonu-
je trener Pisarek. Cieszy si´ zw∏asz-
cza z obozu, na którym zespó∏ b´-
dzie móg∏ „do∏adowaç akumulato-
ry”. Oprócz dwóch treningów
dziennie i dwóch sparingów, które
ma rozegraç zespó∏, trener zapowia-
da wycieczki w góry. – B´dziemy
pracowaç nad wybranymi cechami
motorycznymi i elementami taktyki
– mówi prezes.

Na tym samym obozie w Szklar-
skiej Por´bie trenowaç b´dà tramp-
karze Rotavii. Oni poprzedni sezon
mogà zaliczyç do szczególnie uda-

nych. Po 3 latach gry, awansowali
do ligi Makroregionu. Ten awans nie
by∏ zaskoczeniem. Zespó∏ (rocz-
nik 1991 i m∏odsi) systematycznie
pià∏ si´ do gór, po pierwszych latach
i zebraniu doÊwiadczeƒ. Poprzedni
sezon (2004/2005) zakoƒczy∏ na 6
pozycji w tabeli. Miniony sezon ze-
spó∏ gra∏ równo, wygrywa∏ (cz´sto
wysoko) kolejne spotkania. W efek-
cie awansowa∏ do 16 najlepszych
(w tej kategorii wiekowej) dru˝yn
na Mazowszu.

Awans dru˝yny trampkarzy jest nie-
wàtpliwie nobilitacjà dla klubu, ale
oznacza równie˝ wzrost kosztów
funkcjonowania. – Wzrosnà koszty
rozgrywania meczów, w zwiàzku
z wyp∏atà delegacji dla s´dziów (me-
cze u siebie) oraz dojazdami np. do
Pionek, Siedlec, Radomia, P∏ocka,
Ciechanowa – przyznaje prezes Pisa-
rek. Dlatego intensywnie poszukuje
sponsorów. Dzia∏acze muszà si´ po-
staraç je˝eli nie chcà zawieÊç ambicji
m∏odych zawodników. – Ch∏opcy
awans wywalczyli dobrà grà i zaan-
ga˝owaniem na treningach. Odpo-
wiednie warunki stworzy∏ równie˝
klub i gmina. Dzi´ki poczynionym in-
westycjom (np. przygotowanie szat-
ni – przyp. red.) mogliÊmy pozwoliç
sobie na awans – mówi Ryszard Stro-
mecki, trener dru˝yny trampkarzy.

T∏umaczy, ˝e do Niepor´tu przy-
je˝d˝aç b´dà teraz dru˝yny z najlep-
szych mazowieckich klubów np. Le-
gii, Polonii, czy Hutnika. – Trzeba
b´dzie przygotowaç odpowiednie
warunki na ich przyj´cie – wyjaÊnia
trener. Martwi si´ równie˝ o swoich
zawodników, którzy nie b´dà ju˝
wygrywaç wszystkich meczów i b´-
dà musieli zmierzyç si´ równie˝
z pora˝kami. Pierwszy mecz
ju˝ 20.08 z O˝arowiankà. 

� Piotr Zadro˝ny

NABÓR ZAWODNIKÓW
LKS Rotavia Niepor´t zaprasza

ch´tnych ch∏opców (roczniki: 1994
i m∏odsi oraz 1991 i m∏odsi) do gry
w pi∏k´ no˝nà na treningi. Wi´cej
informacji pod numerem telefonu:

0-602-266-070.

SYLWETKA TRENERA DRU˚YNY TRAMPKARZY
Ryszard Stromecki jest pi∏karzem z wieloletnim doÊwiadczeniem. Swojà karier´ rozpoczà∏ w wie-
ku 13 lat w klubie „Polonez” – Warszawa. W roku 1991 zosta∏ zawodnikiem trzecioligowej wów-
czas dru˝yny „KS Polonia”. Gra∏ na pozycji Êrodkowego pomocnika z numerem „5”. W 1992 roku
wywalczy∏ z dru˝ynà awans do drugiej ligi, a 1994 do pierwszej ligi. Od maja 2003 roku jest trene-
rem zespo∏u trampkarzy LKS Rotavii (zawodnik dru˝yny seniorskiej).

Ludowy Klub Sportowy Rotavia Niepor´t

PRZED sezonem
Obie dru˝yny LKS Rotavia (seniorska i trampkarzy) rozpocz´∏y ju˝ przygotowania do nowego sezonu roz-
grywkowego. Po pierwszych treningach wyjadà tradycyjnie (29.07) na obóz do Szklarskiej Por´by. Czasu
na przygotowania pozosta∏o niewiele, bowiem jesienne rozgrywki rozpocznà si´ w trzeci weekend sierpnia.

I TURNIEJ w tenisie ziemnym
Blisko 60 osób, zarówno dzieci, jak
i doros∏ych mieszkaƒców gminy Nie-
por´t, uczestniczy∏o w I Turnieju Te-
nisa Ziemnego o puchar Wójta Gmi-
ny Niepor´t. Turniej odby∏ si´ na kor-
cie tenisowym w Micha∏owie-Grabina.

Impreza mia∏a charakter popularyzatorski
i szkoleniowy. Turniej wspó∏organizowa-
li: Urzàd Gminy Niepor´t oraz w∏aÊciciel
kortów Krzysztof ˚ychowicz. Przedsi´-
biorca ju˝ zapowiedzia∏ kolejne otwarte dla
mieszkaƒców turnieje.
W okresie wakacyjnym (od 10 lipca)
na korcie w Micha∏owie-Grabinie (ul.
Kwiatowa 13) prowadzone sà bezp∏atne za-
j´cia nauki gry w tenisie ziemnym. W let-
niej szkole tenisa mogà uczestniczyç dzie-
ci, których rodzice wyrazili na to pisemnà
zgod´, a sam udzia∏ jest dobrowolny i bez-
p∏atny.
Zaj´cia odbywajà si´ w ka˝dy poniedzia-
∏ek i czwartek w godzinach od 10: 00
do 14: 00. Maluchy mogà bezp∏atnie korzy-
staç z niezb´dnego sprz´tu. Wymagany jest
jedynie ubiór i obuwie sportowe. Termin
ostatnich zaj´ç: 24 sierpnia 2006 r. Szcze-
gó∏owe informacje: Krzysztof ˚ychowicz
tel. 0-696-150-233.
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LAUREACI TURNIEJU O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEPOR¢T:

1. Jakub Zychowicz (kategoria 6-8 lat)
2. Jakub Zakrzewski (kategoria 9–11 lat)
3. Mariusz Ma∏ecki (kategoria 12-14 lat)
4. Szymon R´belski (kategoria 15–17 lat)
5. Micha∏ Wudarczyk (kategoria 18+)

PRZEDSZKOLNA olimpiada
I Gminnà Olimpiad´ dla Przedszkolaków

pod patronatem Wójta Gminy Niepor´t w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzy-
miƒskiej zorganizowa∏ Urzàd Gminy Niepor´t.
Wzi´∏o w niej udzia∏ 115 maluchów z oddzia-
∏ów „O” wraz z opiekunami. SzeÊciolatki rywa-
lizowa∏y w 10 konkurencjach, mi´dzy innymi
rzucie pi∏kà do obr´czy, czy torze przeszkód.

Celem olimpiady by∏a przede wszystkim za-
bawa. Dzieci, startujàc w kolejnych konkuren-
cjach, sprawdza∏y podstawowe umiej´tnoÊci
sprawnoÊciowe, jakie rozwija dziecko w okre-
sie przedszkolnym, a wi´c celnoÊç, szybkoÊç czy
koordynacj´ ruchowà. Maluchy poprzez wspó∏-
dzia∏anie w swoich zespo∏ach uczy∏y si´ równie˝
pracy w grupie. Ka˝da z placówek bioràcych
udzia∏ w olimpiadzie zosta∏a uhonorowana dy-
plomem, a ka˝dy z uczestników maskotkà. Naj-
lepsi zostali uhonorowani zabawkami. Kolejna
przedszkolna olimpiada ju˝ za rok.

� pz

ZAWODY Wheeler Cup w Niepor´cie
VI Mistrzostwa Mazowsza, IV Runda Indywidualnego Pucharu Polski „Wheeler Cup” w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´.

W dniach 24-25.06.2006, Nie-
por´t mia∏ okazj´ goÊciç zawody
z cyklu Indywidualnego Pucharu
Polski „Wheeler Cup” w rowero-
wej jeêdzie na orientacj´
(MTBO), które odbywa∏y si´ ra-
zem z VI Mistrzostwami Mazow-
sza w RJnO. Nad Zalew zjechali
zawodnicy z ca∏ej Polski, startujà-
cy w kategoriach wiekowych
od m∏odzików (14 lat) do wetera-
nów (najstarszy mia∏ 75 lat).
W kategorii rodzinnej wystarto-
wa∏y dwa zespo∏y na czele z Jolà
Janowskà i swojà rykszà ciàgni´-
ta za rowerem wraz ze swojà rocz-
nà pociechà Mateuszem.

Zasady sà proste; chodzi o od-
nalezienie w okreÊlonej kolejnoÊci
wszystkich punktów kontrolnych,
zaznaczonych na mapie. Map´ za-
wodnik (lub zawodniczka) otrzy-
muje tu˝ przed startem. Wygrywa
ten, kto ukoƒczy zawody w naj-
lepszym czasie. O zwyci´stwie
w zawodach MTBO decydujà
nie tylko ˝elazne p∏uca, silne no-
gi i znakomity balans na siode∏ku,
ale równie˝ umiej´tnoÊç precyzyj-
nej i szybkiej nawigacji.

W kategorii m´skiej elity z kra-
jowà czo∏ówkà rywalizowali po-
nadto zawodnicy z Litwy, Estonii,
Australii oraz Nowej Zelandii. Ich

obecnoÊç wynika∏a z dwóch po-
wodów; po pierwsze, ju˝ na po-
czàtku lipca w Finlandii odb´dà
si´ Mistrzostwa Âwiata w MTBO
i impreza w Niepor´cie, z uwagi
na specyfik´ terenu, by∏a niez∏ym
przetarciem. Przybysze z krajów
nadba∏tyckich „testowali” zaÊ
przy okazji teren, bowiem na prze-
∏omie sierpnia i wrzeÊnia w oko-
licach Warszawy (Wiàzowna, Fa-
lenica) odb´dà si´ I Mistrzostwa
Europy w RJnO.

Zawody trwa∏y dwa dni; w so-
bot´ na dystansie krótkim,
w niedziel´ na klasycznym.
W sobot´ na pokonanie wyzna-
czonej na mapie trasy najszyb-
szy z seniorów potrzebowa∏ po-
nad godziny, zaÊ w niedziel´
– dwa razy tyle. Tym najszyb-
szym okaza∏ si´ Estoƒczyk To-
nis Erms, który wygra∏ obydwa
biegi. Nasi nasi najlepsi rowe-
rzyÊci – Remigiusz Nowak
z Poznania i Maciej Olesiƒski
z Warszawy – musieli zadowo-
liç si´ pozosta∏ymi miejscami
na podium. Zawodnikom,
w szczególnoÊci podczas dru-
giego dnia zawodów, dokucza∏
te˝ przeraêliwy upa∏, – choç
i na to w sumie powinni byç
przygotowani w czerwcu (...).

Wszyscy chwalili bardzo do-
brà organizacj´, a dodatkowego
uroku doda∏y wr´czane na za-
koƒczenie rywalizacji przepi´k-

ne puchary ufundowane przez
Wójta Gminy Niepor´t S∏awo-
mira Macieja Mazura. Nagrody
ufundowa∏ sponsor Indywidual-
nego Pucharu Polski firma Whe-
eler z siedzibà w Wiàzownej ko-
∏o Warszawy, medale ufundo-
wa∏ organizator imprezy Polski
Zwiàzek BnO oraz Warszawsko
Mazowiecki Zwiàzek BnO (...).

� Igor B∏achut i Jan Cegie∏ka

Zgodnie z zasadà „w zdrowym ciele zdro-
wy duch”, bawi∏y si´ w Wólce Radzymiƒ-
skiej maluchy ze wszystkich placówek
przedszkolnych z terenu gminy Niepor´t.
Na przedszkolnej olimpiadzie nie by∏o
przegranych.

DDrruu˝̋yynnaa  ttrraammppkkaarrzzyy  LLKKSS RRoottaavviiaa
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KRYMINALNI
nad Zalewem

G∏ównymi bohaterami
serialu, wyÊwietlanego
na antenie TVN, sà komi-
sarz Zawada i jego zespó∏
z Komendy Sto∏ecznej.
W ka˝dym odcinku poli-
cjanci, a wspólnie z nimi
i widzowie, rozwiàzujà in-
nà kryminalno-sensacyjnà
zagadk´. Akcja jednego
z nich rozgrywa si´
nad brzegiem jeziora.
– Po wnikliwej dokumen-
tacji scenograficznej reali-
zatorzy zaproponowali
fragment nabrze˝a Zalewu Zegrzyƒskiego w miejsco-
woÊci Bia∏obrzegi – wyjaÊnia Miros∏aw Nycz z zespo-
∏u realizujàcego serial.

Przez jedno popo∏udnie nagrywane by∏y sceny bez-
troskiego pobytu pary m∏odych ludzi nad brzegami Za-
lewu. Liczàca kilkadziesiàt osób ekipa pracujàca
przy „Kryminalnych” ma wieloletnie doÊwiadczenie
przy produkcji seriali telewizyjnych m.in. „Na dobre
i na z∏e”, czy „M-jak mi∏oÊç”.

Niespe∏na tydzieƒ póêniej (21.07) do Niepor´tu zjecha-
∏a ekipa innego serialu opowiadajàcego o pracy polskich
policjantów pt. Pitbull w re˝yserii Patryka Vegi. Nocne
sceny kr´cone by∏y w pobli˝u cmentarza parafialnego
w Niepor´cie. Natomiast jedna z wybranych posesji, za-
gra∏a miejsce pod∏o˝enia ∏adunków wybuchowych, któ-
re jednostka antyterrorystyczna musia∏a rozbroiç.

Serial „Pitbull” stanowi rozwini´cie wàtków zawar-
tych w wyÊwietlanym niedawno w kinach filmie o tym
samym tytule. Temat filmu i jego fabu∏a powsta∏y
na podstawie materia∏ów, które re˝yser Patryk Vega ze-
bra∏ w warszawskim Pa∏acu Mostowskich podczas re-
alizacji programów dokumentalnych dla telewizji. Zna-
komita obsada, niezwyk∏y realizm, oryginalna, trzyma-
jàca w napi´ciu fabu∏a sk∏adajà si´ na niezwyk∏à
opowieÊç o prawdziwych ludziach i Êrodowisku,
w którym dzia∏ajà.

� pz

Na wst´pie opisu walk toczàcych si´
na terenie Niepor´tu i okolic jesie-
nià 1944 roku przedstawi  ́ogólny za-
rys sytuacji na froncie wschodnim
w rejonie Warszawy, gdy˝ prowa-
dzone latem tego roku dzia∏ania
wojenne mia∏y decydujàce znaczenie
dla wyparcia wojsk niemieckich
z przedpola warszawskiego i wyzwo-
lenia Warszawy.

W dniu 29 lipca 1944 roku czo∏gi 3
Korpusu Pancernego gen. Niko∏aja
Wiedieniejewa, wchodzàce w sk∏ad 2
Armii Pancernej gen. Siemiona Bogda-
nowa wznowi∏y natarcie w kierunku
Warszawy spychajàc w kierunku sto-
licy rozbite w dniach 27-28 lipca od-
dzia∏y niemieckiej 73 Dywizji Piecho-
ty gen. Fritza Franka. Po zmianie kie-
runku natarcia gen. Wiedieniejew
wys∏a∏ patrole w kierunku T∏uszcza,

a wieczorem oddzia∏y 3 Korpusu prze-
kroczy∏y lini´ kolejowà Warsza-
wa–Bia∏ystok.

W sztabie niemieckiej 9 Armii gen.
Nicolausa von Formanna, odpowie-
dzialnej za obron´ Êrodkowej Wis∏y
i Warszawy starano si´ w jak najkrót-
szym czasie zebraç si∏y mogàce zatrzy-
maç radziecki klin pancerny kierujàcy
si´ w stron´ przedmieÊç Warszawy.
W rejon Warszawy z W∏och skierowa-
no jednostki dywizji „Hermann Go-
ring” gen. Wilhelma Schmalza, które
od 26 lipca rozpocz´∏y przemarsz
na front g∏ównymi ulicami Warszawy
w celu zastraszenia ludnoÊci (liczono
si´ z mo˝liwoÊcià wybuchu powsta-
nia). Dywizja mia∏a miejsce koncentra-
cji w rejonie Marek. Z pó∏nocno
– wschodniej cz´Êci frontu, z rejonu
Wyszkowa Êciàgano pospiesznie 19
Dywizj´ Pancernà gen. Hansa Kallne-

ra. Ponadto marsz. Walter Model do-
wodzàcy Grupà Armii „Ârodek” i GA
„Pó∏nocna Ukraina”, na proÊb´ gen.
von Formanna w dniu 29 lipca rozka-
za∏ wchodzàcym w sk∏ad 2 Armii gen.
Walthera WeiBa – 3 Dywizji Pancer-
nej SS „Totenkopf” SS-oberfuhrera
Hellmutha Beckera i 5 Dywizji Pancer-
nej SS „Wiking” SS-gruppenfuhrera
Herberta Otto Gille oderwanie si´
od wojsk radzieckich nad dolnym Bu-
giem w rejonie Siedlec i marsz przez
W´grów w stron´ Warszawy. W rejon
Pragi przez Wyszków kierowano rów-
nie˝ cz´Êç jednostek 4 Dywizji Pancer-
nej genera∏a Clemensa Betzela.

W dniu 30 lipca oddzia∏y 3 Korpusu
Pancernego opanowa∏y Wo∏omin,
a wchodzàca w jego sk∏ad 103 Bryga-
da Pancerna wkroczy∏a do Radzymina.
Tak szybki marsz radzieckich jednostek
pancernych móg∏ zostaç wykonany ty-
ko dzi´ki pomocy miejscowych cz∏on-
ków Armii Krajowej i ludnoÊci cywil-
nej, dobrze orientujàcych si´ w po∏o˝e-
niu wojsk niemieckich. Zdobycie przez
gen. Wiedieniejewa Radzymina spowo-

dowa∏o faktycznie roz-
ci´cie frontu na styku 2
i 9 Armii niemieckiej.
Sytuacja ta wywo∏a∏a
natychmiastowà reakcj´
Niemców, którzy ju˝
w tym dniu wyprowa-
dzili pierwsze kontrata-
ki z Pragi jednostkami
pancernymi XXXIX
Korpusu Pancernego
gen. Dietricha von
Sauckena tj. niepe∏-
na Dyw. Panc. „Her-
mann Goring” atako-
wa∏a z rejonu Marek
na Wo∏omin i Radzymin, a cz´Êç 19
Dyw. Panc. z 73 DP na wa˝ny w´ze∏
drogowy w m. Zakr´t. Wojska radziec-
kie zosta∏y zmuszone do zaj´cia pozy-
cji obronnych, w tym obrony okr´˝nej
i okopania czo∏gów w Radzyminie.

By∏y to pierwsze walki wielkiej bi-
twy pancernej na przedpolach Pragi,
która rozegra∏a si´ w dniach nast´p-
nych i mia∏a wp∏yw na dat´ wybuchu
Powstania Warszawskiego. Bitwa ta

by∏a jednà z najwi´kszych bitew pan-
cernych na ziemiach polskich w II woj-
nie Êwiatowej i zas∏uguje na oddzielny
opis, gdy˝ jej przebieg wp∏ynà∏ na póê-
niejsze dramatyczne losy stolicy Polski.
Wspomn´ tu tylko niektóre wydarze-
nia, które dotyczà Niepor´tu i okolic,
gdzie koncentrowa∏y si´ du˝e si∏y nie-
mieckie do wsparcia natarcia wycho-
dzàcego z Pragi. c. d. n.

� Dariusz Wróbel

Gmina Niepor´t przedstawia si´ jako miejsce atrak-
cyjne nie tylko dla turystów, ale równie˝ filmowców.
Warto wspomnieç tutaj chocia˝by o kultowym dzi-
siaj filmie „Rejs”, ale i nowszych produkcjach np.
serialu Oficer. Ostatnio (17.07) sceny do kolejnego
odcinka kr´ci∏a ekipa filmowa „Kryminalnych”.

h i s t o r i a  

Walki o przedpole warszawskie w roku 1944
(cz´Êç 1)

èród∏o: Kirchmayer Jerzy „Kilka zagadnieƒ polskich 1939-1944”


