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KRONIKA POLICYJNA

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji

Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie

w paêdzierniku 2010 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie

od rehabilitacji):

• 12 paêdziernika 2010 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radla;

• 19 paêdziernika 2010 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk

• 26 paêdziernika 2010 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska

Spotkania Komisji – Urzàd Gminy Niepor´t, sala

konferencyjna, II pi´tro – 12 i 26 paêdziernika od godz. 16.00.

ÂWI¢TO Ziemniaka 2010
Podczas gminnego
Êwi´ta plonów
w Stanisławowie
Pierwszym nie zabrakło
słów podzi´kowania
za tegoroczne zbiory
i prac´ rolników,
podziwialiÊmy pi´kne
kompozycje
do˝ynkowe, ale
w centrum
zainteresowania
obecnych był
oczywiÊcie ziemniak.

U
roczystoÊç rozpocz´∏o

wciàgni´cie na maszt

flagi gminnej przez so∏-

tysów Aleksandrowa,

Stanis∏awowa Pierwsze-

go i Rembelszczyzny. Msz´ Êwi´tà

polowà odprawi∏ ksiàdz proboszcz

Piotr J´drzejewski, który w pi´knych

s∏owach podzi´kowa∏ rolnikom

za tegoroczne zbiory. Na jego r´ce

gospodarze so∏ectw z∏o˝yli barwne

kompozycje darów pól, ∏àk i lasów.

Wyró˝nia∏ si´ wÊród nich wieniec

wykonany przez grup´ mieszkaƒców

z Józefowa, Kàtów W´gierskich

i Micha∏owa-Grabiny. Prezentowany

by∏ wczeÊniej na do˝ynkach diece-

zjalnych i ogólnopolskich, a˝ przy-

sz∏a kolej na uroczystoÊç gminnà.

Wyeksponowane przed scenà cie-

szy∏y oczy zebranych. Po mszy Êw.

Wójt Gminy Maciej Mazur i Prze-

wodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz

Woêniakowski serdecznie powitali

przyby∏ych goÊci i zaprosili ich

do wspólnego rozpalenia tradycyjne-

go ogniska. Przy p∏onàcym ogniu

do póênych godzin wieczornych

gromadzili si´ uczestnicy Êwi´ta.

W oczekiwaniu na pieczone ziem-

niaki rozmawiali i ˝artowali, a po za-

padni´ciu zmroku grzali zzi´bni´te

d∏onie. Na scenie wystàpi∏ zespó∏

taƒca ludowego Niepor´cak, grupa

wokalna z Gminnego OÊrodka Kul-

tury, zespó∏ Zegrzynianki, Studio

Piosenki. Jagna i Boryna poprowa-

dzili biesiad´ ludowà, wype∏nio-

nà piosenkami i konkursami. Co-

roczna kartoflada, czyli rywalizacja

sprawnoÊciowa z ziemniakami w tle,

zgromadzi∏a przed scenà t∏umy do-

pingujàcej publicznoÊci. Równie

wielkie emocje wzbudzi∏ wybór

Króla i Królowej Ziemniaka, poprze-

dzony konkursem sprawnego przy-

gotowania frytek. Po wnikliwych ob-

radach komisja podj´∏a odwa˝nà de-

cyzj´, wybierajàc zwyci´zców

z dwóch par, które uzyska∏y podob-

ne wyniki. Ksiàdz Piotr odczyta∏ akt

nominowania, a insygnia w∏adzy

z pi´knie wyeksponowanymi ziem-

niakami wr´czy∏ parze królewskiej

wójt Maciej Mazur. Du˝o radoÊci

wzbudzi∏ program „Gotuj z Macie-

jem”, w którym na ˝ywo by∏y tym

razem przygotowywane tradycyjne

stanis∏awowskie lepiochy. Razem

z mistrzem kuchni i ochmistrzynià

przy stolnicy stanà∏ wójt Mazur oraz

radni i so∏tysi. Techniki lepienia pie-

rogów zademonstrowali ró˝ne, ale

efekt koƒcowy w opinii kosztujà-

cych by∏ wi´cej ni˝ zadowalajàcy.

Na scenie tak˝e wr´czone zosta∏y

nagrody laureatom gminnego kon-

kursu na naj∏adniejszy ogród, najlep-

szà potraw´ ziemniaczanà i naj-

smaczniejsze ciasto. Nagrod´ otrzy-

mali równie˝ twórcy pi´knego

wieƒca do˝ynkowego, w postaci

wyjazdu w 2011 roku na do˝ynki

w Solecznikach na Litwie. Wiele

atrakcji organizatorzy zapewnili

poza scenà. Stragany twórców ludo-

wych, warsztaty ceramiczne, na-

miot Gminnego OÊrodka Kultury,

w którym powstawa∏y kompozycje

z warzyw, malowanie twarzy, dmu-

chane zabawki i przeja˝d˝ki ku-

cykiem nie pozwala∏y nikomu nu-

dziç si´. W namiocie promocyjnym

Urz´du Gminy mo˝na by∏o spraw-

dziç swojà znajomoÊç gminy i wy-

graç gad˝ety. Równie˝ Gaz System,

Bank Spó∏dzielczy i Bank Rzemio-

s∏a i Rolnictwa czeka∏y z gad˝etami

na ch´tnych do wype∏nienia ankiety.

Posiliç si´ mo˝na by∏o darmowà gro-

chówkà z Portu Pilawa i plackami

ziemniaczanymi z Rancza Bena,

równie˝ w ogródkach gastronomicz-

nych trudno by∏o znaleêç wolne

miejsce. 

Wieczorem atmosfer´ podgrza∏

zespól Avans, a po nim wystàpi∏

Bayer Full. ˚ó∏te stroje cz∏onków

grupy, z wyszytymi stylizowanymi

chiƒskimi smokami przypomina∏y,

˝e nied∏ugo przy tej samej muzyce

bawiç si´ b´dà miliony ludzi na da-

lekim wschodzie.

Pi´kna s∏oneczna pogoda towarzy-

szy∏a nam ca∏y dzieƒ. To najprzy-

jemniejsze zakoƒczenie sezonu, o ja-

kim mo˝na pomyÊleç – sp´dzenie

dnia ze znajomymi i przyjació∏mi

w ciep∏ych promieniach s∏oƒca, ma-

jàc do wyboru tyle atrakcji. Zapra-

szamy wi´c za rok.

� Beata Wilk
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INFORMACJA o zadłu˝eniu Gminy Niepor´t na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2010r.
Zadłu˝enie Gminy Niepor´t z tytułu zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2010 r. wynosi 5 158 572 zł, i nie przekracza
15 % planowanych dochodów Gminy Niepor´t w 2010 r. Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszczalne zadłu˝enie nie
mo˝e przekroczyç 60 % dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego.

CEL PO˚YCZKI/
KREDYTU/ OBLIGACJI 

ZAD¸U˚ENIE NA DZIE¡
30.09.2010 r.

DO SP¸ATY OD 01.10.2010 r. 
DO 31.12.2010 r.

SP¸ATY
2011 r.

SP¸ATY 
2012 r.

SP¸ATY 
2013 r.

SP¸ATY 
2014 r.

SP¸ATY 
2015 r.

SP¸ATY 
2016 r.

SP¸ATY 
2017 r.

SP¸ATY 
2018 r.

SP¸ATY 
2019 r.

Budowa wodociàgu w Micha∏owie-Reginowie ul. Warszawska i LeÊna 30 625,0 4 375 17 500 8 750

Budowa sieci wodociàgowej w Wólce Radzymiƒskiej 247 500,0 16 500 66 000 66 000 66 000 33 000

Budowa sieci wodociàgowej w Ryni 262 500,0 17 500 70 000 70 000 70 000 35 000

I. Razem sp∏ata posiadanych po˝yczek 540 625 38 375 153 500 144 750 136 000 68 000

Budowa chodnika na ul. Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie 30 937,5 10 312,5 20 625

Przebudowa ul. Wiosennej w Józefowie i przebudowa ul. D´bowej w Józefowie 59 062,5 19 687,5 39 375

Projektowanie i przebudowa ul. S∏onecznej w Stanis∏awowie Pierwszym 200 003 33 333 133 332 33 338

Przebudowa ul. Przyrodniczej w Micha∏owie-Grabinie 60 000 10 000 40 000 10 000

Budowa sieci wodociàgowej: Niepor´t, Kàty W´gierskie, Stanis∏awów Pierwszy, Józefów,
Bia∏obrzegi

159 997 26 667 106 668 26 662

II. Razem sp∏ata zaciàgni´tych kredytów 510 000 100 000 340 000 70 000

¸ÑCZNIE POZ. I i II 1 050 625 138 375 493 500 214 750 136 000 68 000

HARMONOGRAM SP¸AT PO˚YCZEK I KREDYTÓW zaciàgni´tych w 2009 r.

Budowa sieci wodociàgowej w Beniaminowie – etap II 195 503 11 499 45 996 45 996 45 996 46 016

Budowa sieci wodociàgowej w Ryni – etap III 246 503 14 499 57 996 57 996 57 996 58 016

Budowa rurociàgu zrzutowego wód pop∏ucznych oraz awaryjnego spustu wody czystej ze SUW
w Józefowie

131 753 7 749 30 996 30 996 30 996 31 016

Budowa sieci wodociàgowej w ul. LeÊnej w Józefowie, ul. Sosnowej w Kàtach
W´gierskich i drodze nr ew. dz. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanis∏awowie Pierwszym

55 253 3 249 12 996 12 996 12 996 13 016

Budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Po∏udniowym 1 700 030 99 990 399 960 399 960 399 960 400 160

Przebudowa ul. Sienkiewicza w Józefowie 165 440 11 520 46 080 46 080 46 080 15 680

Przebudowa ul. Ma∏o∏´ckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Niepor´cie 413 465 28 845 115 380 115 380 115 380 38 480

III. ¸àcznie po˝yczki i kredyty zac. w 2009 2 907 947 177 351 709 404 709 404 709 404 602 384

¸ÑCZNIE POZ. I, II, III 3 958 572 315 726 1 202 904 924 154 845 404 670 384

IV. Budowa Szko∏y Podstawowej w Izabelinie 1 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

¸ÑCZNIE POZ.I,II,III, IV 5 158 572 315 726 1 202 904 1 074 154 995 404 820 384 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

BBEEAATTAA WWIILLKK:: ––  WW oossttaattnniimm  cczzaassiiee  wwee

wwsszzyyssttkkiicchh  ssoo∏∏eeccttwwaacchh  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  zzee--

bbrraanniiaa  wwiieejjsskkiiee..  JJaakkii  bbyy∏∏  iicchh  cceell??

MMAACCIIEEJJ MMAAZZUURR:: – Zgodnie z uchwa-

∏à Rady Gminy nr LV/86/2010

z 2010 roku dotyczàcà trybu prac

nad projektem uchwa∏y bud˝etowej,

Wójt Gminy opracowuje projekt

bud˝etu równie˝ w oparciu o wnio-

ski przekazywane przez so∏ectwa.

Wnioski te zg∏aszajà mieszkaƒcy

w∏aÊnie podczas odbywajàcych si´

zebraƒ wiejskich. Stanowià one

bardzo istotne êród∏o informacji

zarówno dla Wójta Gminy, jak i dla

Rady Gminy, podczas przygotowy-

wania projektu bud˝etu. Sà to bez-

poÊrednie sygna∏y od mieszkaƒ-

ców na temat ich potrzeb i ocze-

kiwaƒ, zwiàzanych z miejscem za-

mieszkania. 

BBWW::  ––  CCzzyy  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  cchh´́ttnniiee  kkoo--

rrzzyyssttaajjàà  zz tteejj  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  wwpp∏∏yywwaanniiaa

nnaa rroozzwwóójj  sswwoojjeejj  mmiieejjssccoowwooÊÊccii??

MMMM:: – Mamy na terenie gminy 15

so∏ectw i bardzo wielu nowych

mieszkaƒców. Oni uto˝samiajà si´

z gminà Niepor´t i odczuwajà silnà

potrzeb´ integracji. Sà zaintereso-

wani rozwojem nie tylko swojego

miejsca zamieszkania, ale te˝ ca∏e-

go regionu. Majà sprecyzowane

oczekiwania i ch´tnie zg∏aszajà je

na zebraniach.

BBWW::  ––  CCzzeeggoo  ddoottyycczzàà  wwnniioosskkii  nnaajj--

cczz´́ÊÊcciieejj  zzgg∏∏aasszzaannee  nnaa zzeebbrraanniiaacchh??

MMMM::  ––  Najwi´cej dotyczy oczywi-

Êcie infrastruktury drogowej. Jest to

zwiàzane, jak ju˝ wspomnia∏em,

z rozwojem miejscowoÊci i powsta-

waniem wielu nowych domów. Dla

mieszkaƒców bardzo wa˝na jest do-

bra droga dojazdowa. W sytuacji,

gdy planowana jest budowa np. ka-

nalizacji czy wodociàgu, mieszkaƒ-

cy wyst´pujà o utwardzenie drogi.

Takich wniosków szczególnie du˝o

by∏o w Stanis∏awowie Pierwszym,

w Kàtach W´gierskich, Józefowie,

Woli Aleksandra. 

Druga grupa oczekiwaƒ to te, któ-

re zwiàzane sà z rozwojem infra-

struktury technicznej – wodociàgów

i kanalizacji. Sieç wodociàgowà

musimy tylko uzupe∏niaç w miej-

scach, gdzie w∏aÊnie powstajà nowe

domy, bo gmina jest praktycznie

w ca∏oÊci zwodociàgowana.

W sprawie budowy kanalizacji naj-

wi´cej zg∏oszeƒ by∏o w so∏ectwach

Niepor´t, Wola Aleksandra, Stani-

s∏awów Drugi, Micha∏ów-Grabina,

Rynia, Bia∏obrzegi. 

Ostatnia najliczniejsza grupa wnio-

sków dotyczy rozwoju komunikacji

lokalnej. Przybywa nam linii auto-

busowych – jak choçby w ostatnim

okresie 705 do Ryni, 735 do Zegrza

Po∏udniowego, 736 do Legionowa

i kursy prywatnego przewoênika

do Wólki Radzymiƒskiej, ale oczeki-

wania mieszkaƒców sà wi´ksze.

Najwi´cej zg∏oszeƒ w tej sprawie

by∏o w Wólce Radzymiƒskiej, Woli

Aleksandra, Stanis∏awowie Dru-

gim. Równie˝ mieszkaƒcy cz´Êci

Niepor´tu, g∏ównie z ulicy Ma∏o∏´c-

kiej i cz´Êci Stanis∏awowa Pierwsze-

go – z ulicy Przysz∏oÊç sygnalizowa-

li te potrzeby. 

BBWW::  ––  CCzzyy  wwnniioosskkii  zzgg∏∏aasszzaannee  pprrzzeezz

mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  mmooggàà  ddoottyycczzyyçç  ttyyllkkoo

iinnwweessttyyccjjii??

MMMM::  ––  Wnioski inwestycyjne sà dla

mieszkaƒców najwa˝niejsze. Obej-

mujà zarówno kontynuacj´ ju˝ roz-

pocz´tych prac – jak budowa base-

nu w Stanis∏awowie Pierwszym,

szko∏y w Izabelinie czy budynku ko-

munalnego w Zegrzu Po∏udnio-

wym, jak i dotyczà nowych potrzeb.

Ale ka˝de so∏ectwo ma równie˝

do dyspozycji pewnà pul´ Êrodków

finansowych na cele kulturalne,

rekreacyjne, sportowe i porzàdko-

we i to w∏aÊnie mieszkaƒcy decydu-

jà, jak wydatkowaç te pieniàdze.

Mo˝e to byç np. organizacja imprez

kulturalnych, sportowych czy kosze-

nie traw. 

JJaakkiiee  jjeesszzcczzee  sspprraawwyy,,  ww ooppiinniiii

mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,,  wwyymmaaggaajjàà  zzaa∏∏aattwwiiee--

nniiaa??

MMMM::  ––  Nadal jest wiele wniosków

dotyczàcych utrzymania porzàdku

i czystoÊci, g∏ównie w lasach

i na dzia∏kach prywatnych. Miesz-

kaƒcy sygnalizowali równie˝ ko-

niecznoÊç w∏aÊciwej konserwacji

rowów melioracyjnych, w zwiàzku

z wyst´pujàcymi d∏ugotrwa∏ymi

opadami deszczu.

Chcia∏bym jeszcze dodaç, ̋ e spotka-

nia odbywa∏y si´ w spokojnej i rze-

czowej atmosferze. Mieszkaƒcy ro-

zumiejà, ˝e nie mo˝emy zrobiç

wszystkiego na raz i wnioski sà

w wi´kszoÊci wywa˝one, uwzgl´d-

niajàce nasze mo˝liwoÊci. Cieszy

nas te˝ fakt, ̋ e mieszkaƒcy docenia-

jà to, co zosta∏o wykonane w ostat-

nich czterech latach. Pozytywnie

oceniajà zarówno realizowane in-

westycje, jak i post´pujàcà zmian´

wizerunku gminy, zwiàzanà m.in.

z powstajàcymi zieleƒcami i kwiata-

mi ozdabiajàcymi w okresie letnim

ciàgi uliczne.

BBWW::  ––  DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

Wójtem Gminy 

MACIEJEM MAZUREM

Rozmowa z... 

� SSkkaarrbbnniikk  GGmmiinnyy  KKaattaarrzzyynnaa  SSkkuuzzaa
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INFORMACJA DOTYCZÑCA
PROJEKTU PN. „BUDOWA
SYSTEMU KOLEKTORÓW

SŁONECZNYCH NA TERENIE
GMINY NIEPOR¢T”

Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e w ramach projektu
„Budowa systemu kolektorów słonecznych na tere-
nie Gminy Niepor´t” zło˝onych zostało ponad 700 de-
klaracji, które znalazły si´ na tzw. liÊcie podstawowej
oraz blisko 60 deklaracji, które umieszczone zostały
na tzw. liÊcie rezerwowej.
W zwiàzku z powy˝szym zapraszamy wszystkich, któ-
rzy zło˝yli deklaracje i znaleêli si´ na liÊcie podstawo-
wej, do podpisywania umowy u˝yczenia i współpracy.
Umow´ muszà podpisaç wszyscy właÊciciele nieruchomoÊci,
na której zlokalizowany jest dom zgłoszony do projektu.
Aby podpisaç umow´ nale˝y:
1. przyjÊç do Urz´du Gminy – Dział Inwestycji i Zamó-

wieƒ Publicznych – budynek Banku Spółdzielcze-
go, I pi´tro, pok. nr 2.

2. przynieÊç ze sobà wyciàg z Ksi´gi Wieczystej dla nie-
ruchomoÊci obj´tej wnioskiem (wyciàg z KW nie po-
winien byç starszy ni˝ z 02.08.2010r.). 

Istnieje mo˝liwoÊç podpisania umowy poza Urz´dem
Gminy, wtedy nale˝y:
1.wydrukowaç ze strony internetowej 3 egzemplarze

umowy – www.nieporet.pl,
2.na ka˝dym egzemplarzu wypisaç dane właÊcicieli

– wszystkich wymienionych w KW:
a. imiona i nazwiska właÊcicieli,
b. nr dowodów osobistych, 
c. PESEL, 
d. NIP, 
e. adres zameldowania, 
f. nr działki ewidencyjnej, na której znajduje si´ bu-

dynek obj´ty projektem,
g. adres nieruchomoÊci, na której znajduje si´ budy-

nek obj´ty projektem,
h. liczb´ osób, które b´dà korzystały z ciepłej wody

u˝ytkowej.
3. podpisaç umowy przez wszystkich właÊcicieli,
4. dołàczyç do umów wyciàg z KW,
5. dostarczyç podpisane umowy wraz z wyciàgiem

z KW bezpoÊrednio do Działu Inwestycji i Zamówieƒ
Publicznych Urz´du Gminy lub za poÊrednictwem
poczty,

6. prawidłowo wypełnione i kompletne umowy zostanà
podpisane ze strony Gminy, zarejestrowane i odesłane.

Planujemy podpisywaç umowy w terminie do dnia
22 paêdziernika 2010 roku. Niezgłoszenie si´ w tym
terminie w celu podpisania umowy uznane zostanie
za rezygnacj´ z Projektu.
Ponadto informujemy, ˝e zgodnie z ostatnio aktuali-
zowanym harmonogramem naboru wniosków unij-
nych, przewidywany termin zło˝enia wniosku o dofi-
nansowanie ze Êrodków unijnych w ramach Działa-
nia 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2007-2013 to przełom paêdziernika i listopada, jed-
nak nie podano jeszcze konkretnego terminu naboru.

WARTO WIEDZIEå

Podaje si´ do publicznej wiadomoÊci,

˝e w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t

pod adresem:

05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1 pok. nr 7, 

do dnia 15 paêdziernika 2010 r.

zostanie wy∏o˝ony do publicznego

wglàdu projekt zmiany numeracji dla

obszaru ulicy Jana Kazimierza

w Niepor´cie, Stanis∏awowie

Pierwszym i Rembelszczyênie.

O G Ł O S Z E N I E

NOWE nawierzchnie
w Białobrzegach

LEÂNE w przebudowie

SZAFIROWA nabierze blasku

Na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach przybyło miejsc
parkingowych, a chodniki zyskały nowe nawierzchnie. 

Na ulicy Dworcowej w Niepor´cie trwa wymiana nawierzchni
chodnika oraz zjazdów do posesji. 

W Józefowie i Izabelinie trwajà prace budowlane na ulicach
o wspólnej nazwie – LeÊna.

Na osiedlu Las w Niepor´cie trwa przebudowa nawierzchni
chodników na ulicy Szafirowej.

GMINNE inwestycje

Pi´ç nowych parkingów, o ∏àcznej

powierzchni 900m2, u∏atwi miesz-

kaƒcom zaparkowanie samochodów.

Zlokalizowane sà w pobli˝u budyn-

ków i umo˝liwiajà obserwowanie

pojazdów. Przebudowana zosta∏a

równie˝ nawierzchnia 2 chodników,

p∏yty zastàpi∏a kostka betonowa.

W ramach inwestycji wykonany zo-

sta∏ tak˝e asfaltowy wjazd na osie-

dlu. ¸àczny koszt prac wyniós∏ 248

tys. z∏otych. � BW

Kostka betonowa zastàpi stare p∏yty

na odcinku od ulicy Szkolnej do sta-

cji PKP. Inwestycj´ realizuje firma

Budomur z Pu∏tuska. Koszt prac,

które potrwajà do koƒca paêdzierni-

ka, wyniesie 203 tys. z∏. � BW

W Józefowie wykonawcà prac jest

firma Kos-Bud z Warszawy. K∏adzie

nawierzchni´ z kostki betonowej

na odcinku d∏ugoÊci 400 metrów.

Koszt prac wyniesie ok. 320 tys. z∏o-

tych.

Ciàg pieszo-jezdny na ulicy LeÊnej

w Izabelinie, d∏ugoÊci ok. 500 me-

trów, otrzyma∏ nawierzchni´ z p∏yt

eko. Realizatorem inwestycji by∏a

firma Fal-Bruk z Warszawy. Koszt

prac wyniós∏ 195 tys. z∏. � BW

Maszyny zrywajà stare pop´kane

p∏yty, które zastàpi kostka brukowa.

Wykonawca, firma MMB z Radzy-

mina, ma czas do 15 paêdziernika

na wykonanie zadania. 

Koszt prac wyniesie blisko 53 tys. z∏. 

Podobna inwestycja zrealizowana zo-

sta∏a na osiedlu w sierpniu, na ulicy

Ch∏odnej. 

� BW

W ostatnim okresie w budynku szkoły i sali
gimnastycznej wstawione zostały okna. Obiekt
pokryty został równie˝ blachodachówkà w kolorze
grafitowym. W salach szkoły, po poło˝eniu
instalacji elektrycznej, trwa gipsowanie Êcian. 

Z PLACU budowy szkoły w Izabelinie

NOWY chodnik na Dworcowej

Ulica LeÊna w Izabelinie
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ÂWI¢TO ziemniaka
Taƒczy ludowy zespó∏ Niepor´ck

Pod czujnym okiem kuchmistrzyni Wies∏awy pierogi zagniata Robert Wróbel

Wójt Maciej Mazur cz´stuje lepiochami

Królowa i Król Ziemniaka 2010 – Barbara Kwieciƒska – so∏tys
Aleksandrowa oraz Jacek Michalak

Grochówka cieszy∏a si´ wielkim powodzeniemÂpiewa grupa Zegrzynianki z Zegrza Po∏udniowego

Pani Krystyna WiÊniewska – laureatka konkursu na naj∏adniejszy ogród Najlepszà potraw´ z ziemniaków przygotowa∏a pani Anna Czapla Na scenie zespó∏ Bayer Full
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KOLOROWO i ludowo w Stanisławowie Drugim

W niedziel´
19 wrzeÊnia
mieszkaƒcy
Stanisławowa
Drugiego, Woli
Aleksandra oraz ich
goÊcie bawili si´
na Pikniku
Rodzinnym. 

G
ospodarzami imprezy byli Wójt i Rada

Gminy Niepor´t, so∏tysi wsi Wola

Aleksandra i Stanis∏awów Drugi oraz

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie.

S∏oneczny dzieƒ oraz wiele atrakcji dla m∏od-

szych i troch´ starszych, przyciàgn´∏y licznie

ca∏e rodziny. Wyczekiwanym przez wszyst-

kich momentem by∏o otwarcie placu zabaw dla

dzieci, który powsta∏ przy OÊrodku Kultury.

Uroczystego przeci´cia wst´gi, przejmujàc ten

zaszczyt z ràk Wójta Macieja Mazura, doko-

nali tak˝e najm∏odsi mieszkaƒcy. Gdy tylko

wst´ga opad∏a na ziemi´, dzieci szturmem zdo-

by∏y plac i stojàce tam kolorowe zestawy

zr´cznoÊciowe. Po oficjalnym otwarciu przez

dzieci oraz w∏adze gminy i dokonaniu poÊwi´-

cenia placu, mo˝na by∏o rozpoczàç zabaw´

do póênych godzin wieczornych.

Przygotowany specjalnie z myÊlà o malu-

chach program „Puf, puf” rozbawi∏ wszystkich

s∏uchaczy, a atrakcyjne nagrody zach´ca∏y

do wzi´cia udzia∏u w zorganizowanych kon-

kursach i zabawach.

Na scenie wystàpi∏y dziewczynki z zespo∏u

ludowego przy Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie oraz zespó∏ Ko∏a Gospodyƒ

Wiejskich „Dàbrowianki”. Najwi´kszy aplauz

publicznoÊci zdoby∏ zespó∏ wokalny Filii

Gminnego OÊrodka Kultury w Stanis∏awowie

Drugim, wykonujàcy wiàzank´ tradycyjnych

i popularnych pieÊni m.in.: Ma∏y bia∏y domek, 

O Maryjanno oraz wiersze i piosenki w∏asne-

go autorstwa. Do póênych godzin wieczornych

zebranych bawi∏a „KAPELA NA WESELA”,

tegoroczni laureaci konkursu „Józgraby 2010”

na najlepszy muzyczny zespó∏ weselny, odby-

wajàcego si´ w ramach festynu „U-rodziny

So∏tysa”.

Piknik Rodzinny w Stanis∏awowie Drugim

to tak˝e prezentacja i promocja twórczoÊci lu-

dowej i r´kodzielnictwa. W bogatej ofercie

straganów ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie:

wyroby ceramiczne r´cznie malowane, r´cz-

nie robionà bi˝uteri´, przedmioty ozdabiane

metodà decupage, wyroby z gliny, a nawet

prawdziwy wiejski chleb. Mo˝na by∏o skosz-

towaç wyÊmienitych placków ziemniacza-

nych, serwowanych przez ‘Ranczo Bena” lub

tradycyjnej grochówki, przygotowanej przez

Port Pilawa.

Gdy zabawa pod chmurkà dobiega∏a koƒca,

zebrani goÊcie niech´tnie rozchodzili si´ do do-

mów. Tak dobrà zabaw´ warto by∏oby powtó-

rzyç ju˝ za rok…

� GOK

MAŁOPOLSKA bez tajemnic

WYSTAWA prac malarskich
Mirosławy Dàbkowskiej-Duda

W połowie wrzeÊnia seniorzy z gminy Niepor´t wybrali si´ na spotkanie z zabytkami Małopolski. 

W ostatnià niedziel´ wrzeÊnia Gminny OÊrodek Kultury
w Niepor´cie goÊcił wielbicieli twórczoÊci malarskiej Mirosławy
Dàbkowskiej – Duda – mieszkanki gminy Niepor´t.

Wraz z niepor´ckimi seniorami

w dwudniowà podró˝ wybrali si´

ksiàdz Jerzy Sieƒkowski oraz wójt

Maciej Mazur. Kraków przywita∏

nas s∏onecznà pogodà. Zwiedzanie

rozpocz´liÊmy od wizyty w komna-

tach reprezentacyjnych na Wawelu.

Wys∏uchaliÊmy historii Wawelskiego

Wzgórza, zapoznaliÊmy si´ z zabyt-

kami i pamiàtkami zgromadzonymi

w królewskich komnatach. Nast´pnie

przeszliÊmy do Katedry Wawelskiej,

a stamtàd do Krypty Katyƒskiej.

Na grobie pary prezydenckiej Marii

i Lecha Kaczyƒskich w imieniu se-

niorów kwiaty z∏o˝yli: so∏tys Niepo-

r´tu – Barbara Kawka, ks. Jerzy Sieƒ-

kowski oraz Wójt Maciej Mazur.

Kolejnym punktem wycieczki by∏

spacer Drogà Królewskà – ciàgnàcà

si´ do Rynku poprzez ulice Grodzkà

i Kanonicznà, Rynek i Floriaƒskà

– zwiedzaliÊmy znajdujàce si´

przy nich lub nieopodal zabytki m.in.:

koÊció∏ Êw. Piotra i Paw∏a, KoÊció∏

Mariacki, Wie˝´ Ratuszowà, Sukien-

nice, Bram´ Floriaƒskà.

Po wyczerpujàcym i pe∏nym wra-

˝eƒ dniu, przyszed∏ czas na zas∏u˝o-

ny odpoczynek pod troskliwà opiekà

sióstr ze Zgromadzenia Matki Bo˝ej

Mi∏osierdzia w ¸agiewnikach. 

Nast´pny dzieƒ rozpocz´liÊmy

od mszy Êwi´tej w ¸agiewnickim

Sanktuarium. Wys∏uchaliÊmy pre-

lekcji o ˝yciu Êw. Siostry Faustyny

– aposto∏ki Bo˝ego Mi∏osierdzia. 

Na trasie naszej wycieczki nie mo-

g∏o zabraknàç, znajdujàcej si´ nieda-

leko Krakowa, Kopalni Soli w Wie-

liczce. Ten jeden z najcenniejszych

zabytków kultury materialnej na zie-

miach polskich, wpisany na List´

Âwiatowego Dziedzictwa Kulturo-

wego i Przyrodniczego UNESCO,

robi ogromne wra˝enie na ka˝dym

zwiedzajàcym. Bogactwo Wieliczki

oczarowa∏o i nas. Pomimo wyczer-

pujàcej w´drówki po kopalnianych

tunelach, ka˝dy z fascynacjà przyglà-

da∏ si´ misternie wykonanym rzeê-

bom, kompozycjom, ws∏uchiwa∏ si´

w legend´ o zamieszkujàcych tu So-

liludkach. 

Kopalnia w Wieliczce by∏a ostat-

nim punktem naszej dwudniowej

wyprawy.

W doskona∏ych nastrojach, wspomi-

najàc to co by∏o nam dane prze˝yç

i zobaczyç, wróciliÊmy do Niepor´tu.

� GOK Niepor´t

Tak du˝ego zainteresowania wysta-

wà nie spodziewali si´ organizatorzy

jak i sama artystka. Autorka wita∏a

osobiÊcie przyby∏ych i zach´ca∏a

do zapoznania si´ z ekspozycjà prac.

Oficjalnego otwarcia wystawy doko-

na∏a dyrektor GOK Bogus∏awa

Oksza-Klossi. Pani Miros∏awa opro-

wadza∏a goÊci, ch´tnie odpowiadajàc

na pytania. Kolekcj´ obrazów two-

rzà pejza˝e, portrety, martwe natury,

galerie i kwiaty. Charakterystycz-

na dla artystki linia, ∏àczenie barw,

wyra˝anie emocji nada∏y wystawie

niezwyk∏y klimat. Opraw´ muzycz-

nà zapewni∏ zasiadajàcy przy piani-

nie muzyk, kompozytor – Sebastian

Szymaƒski.

� GOK Niepor´t

Uroczyste otwarcie placu zabaw Wyst´p zespo∏u wokalnego ze Stanis∏awowa Drugiego

Zabawa z zespo∏em „Puf, puf” Który pan najszybciej zaplecie warkocze... Kto ma najzr´czniejsze d∏onie, czyli konkurs wycinanek



6

W Y D A R Z E N I A

WIZJA Lokalna w Białobrzegach
Efekt projektu czyli 10 obiektów, nad

którymi w niecodziennej przestrzeni

jakà by∏ las pracowali : Kasia Nocuƒ,

Kuba S∏omkowski, Krzysztof Her-

man, Kuba Turczyƒski, Kacper Nu-

rzyƒski i Kamila Górecka,  mo˝na

by∏o zobaczyç nie tylko w specjalnie

przygotowanym na wernisa˝ katalo-

gu czy reporta˝u Marka Kucharskie-

go, ale przede wszystkim podczas

niecodziennego spaceru. 

Bia∏obrzeski las sta∏ si´ dla szeÊciu

osób nie tylko polem i kontekstem

dzia∏aƒ, ale przede wszystkim two-

rzywem i inspiracjà. Dzi´ki temu

uczestnicy Wizji Lokalnej mogli

zobaczyç podczas spaceru min wy-

staw´ obrazów zawieszonych na

drzewie, zaaran˝owane ma∏e, opusz-

czone pokoiki, ca∏kiem zmieniony

komin informujàcy o  odleg∏oÊci do

okolicznych psów, s∏upy graniczne

czy raczej d∏ugie, Êwiàteczne cukier-

ki, instalacj´ z dzwonków, projekt

raj  oraz projekty zalesienie i lustro

wodne.

Wieczorem  w Pracowni odby∏a

si´  projekcja filmu dokumentalne-

go „Ksi´ga rekordów Szutki”, zaÊ na

leÊnej polanie mia∏a miejsce premie-

ra filmu offowego Jakuba Kaszni

„Szkice z bezruchu”. Projekt uÊwiet-

ni∏ koncert Macieja Trifonidisa Bie-

lawskiego oraz Jacka Kity, jednych

z najlepszych polskich muzyków

jazzowych, którzy zachwycili zebra-

nà w Pracowni Fala publicznoÊç.

� Kamila Górecka

Sobotnie popołudnie zapowiadało si´ deszczowo, a mimo to od rana trwały ostatnie przygotowania do wernisa˝u projektu „WIZJA LOKALNA-SPACER PO LESIE”, który miał miejsce
18 wrzeÊnia w Pracowni Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala”.

ZAPRASZAMY 
na place zabaw

We wrzeÊniu otwarte zostały na terenie gminy trzy place zabaw dla dzieci – w Kàtach W´gierskich, 
Stanisławowie Drugim i Beniaminowie. 

N
a uroczystoÊciach prze-

ci´cia wst´gi by∏o kolo-

rowo i radoÊnie.

Przybywali rodzice

z dzieçmi, zadowoleni

z bezpiecznych i dostosowanych

do potrzeb i oczekiwaƒ maluchów

w ró˝nym wieku, miejsc zabaw.

Stwarzajà one najm∏odszym mo˝li-

woÊç aktywnoÊci ruchowej, tak

istotnej dla ich wszechstronnego

rozwoju. Zapewniajà je zestawy

zr´cznoÊciowe ze zje˝d˝alnià, Êcian-

kà wspinaczkowà, drabinkami, prze-

plotniami, tunelami. Cieszà ró˝nego

rodzaju huÊtawki, karuzele i kiwaki.

Wspólnie z Wójtem Gminy Macie-

jem Mazurem, Zast´pcà Wójta Ali-

cjà Soko∏owskà, Przewodniczàcym

Rady Eugeniuszem Woêniakow-

skim, radnymi i so∏tysami wst´g´

przecinali najm∏odsi mieszkaƒcy,

którzy ju˝ w nast´pnej chwili zje˝-

d˝ali, wspinali si´ i huÊtali. UÊmie-

chy na ich twarzach by∏y najlepszym

podzi´kowaniem za kolorowe

zabawki. ̊ yczymy dzieciom dobrej

zabawy, a rodzicom chwili wy-

tchnienia i relaksu w gronie znajo-

mych. 

� Beata Wilk

PLAC ZABAW W KÑTACH W¢GIERSKICH

PLAC ZABAW W BENIAMINOWIE

PLAC ZABAW W STANISŁAWOWIE DRUGIM
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GABARYTY
– zbiórka odpadów wielkogabarytowych !!!

Urzàd Gminy Niepor´t rozpoczyna kolej-

nà akcj´ zbierania odpadów wielkogaba-
rytowych z terenu Gminy Niepor´t – czy-

li wszelkiego rodzaju odpadów, które ze

wzgl´du na du˝e rozmiary i/lub wag´ nie

mieszczà si´ do przydomowego pojemni-

ka na pozosta∏e Êmieci. 

W miesiàcu PAèDZIERNIKU mieszkaƒ-

cy Gminy Niepor´t (z gopodarstw domo-

wych) mogà dostarczaç odpady wielkoga-
barytowe, czyli wszelkiego rodzaju meble

np. sto∏y, szafy, komody, rega∏y wraz z za-

montowanymi szybami, krzes∏a, sofy, fo-

tele itd., mogà to byç równie˝ dywany,

wózki dzieci´ce, materace, pierzyny, rowe-

ry, zabawki du˝ych rozmiarów itp.

– do Gminnych Punktów Odbioru Se-
gregowanych Odpadów Komunalnych
i wrzucaç je do specjalnie do tego przezna-

czonych kontenerów (otwartych) w dni

i godziny otwarcia ww. punktów.

LOKALIZACJA I GODZINY OTWAR-
CIA PUNKTÓW PONI˚EJ:

NIEPOR¢T (ul. Ma∏o∏´cka) 
MICHA¸ÓW-GRABINA (ul. Przyrodnicza):

Poniedzia∏ek 15.00 – 18.00
Âroda 15.00 – 18.00
Sobota 12.00 – 17.00

WOLA ALEKSANDRA (ul. Wolska):
Wtorek 15.00 – 18.00
Czwartek 15.00 – 18.00
Sobota 12.00 – 17.00

Ponadto informujemy Paƒstwa, ̋ e ww. od-

pady mieszkaƒcy gminy Niepor´t (z gospo-

darstw domowych) b´dà mogli dostarczaç

do kontenerów ustawionych przez specja-

listycznà firm´ w wyznaczone SOBOTY
w godzinach 8.00 – 14.00 zgodnie z za-

mieszczonym poni˝ej Harmonogramem.

HARMONOGRAM:
PAèDZIERNIK

9 paêdziernika 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
RYNIA – obok p´tli autobusowej przy ul. G∏ównej
BENIAMINÓW – teren Gminnego OÊrodka 

Kultury pod adresem: Beniaminów 38 A

16 paêdziernika 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
BIA¸OBRZEGI – teren Szko∏y Podstawowej 

– brama od ul. Woj. Polskiego obok ronda
WÓLKA RADZYMI¡SKA – obok budynku 

Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej 

23 paêdziernika 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 
ZEGRZE PO¸UDNIOWE – obok dawnego 

OÊrodka Wypoczynkowego przy ul. Rybaki
NIEPOR¢T – parking przy ul. Zegrzyƒskiej 

obok baru „U Greka”

30 paêdziernika 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 
NIEPOR¢T – parking przy Pl. WolnoÊci obok 

cmentarza
STANIS¸AWÓW PIERWSZY/NIEPOR¢T

– parking obok KoÊcio∏a przy ul. Izabeliƒskiej

LISTOPAD

6 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 
ALEKSANDRÓW – przy ul. Królewskiej k. SO¸TYSA
IZABELIN – na terenie dzia∏ki przy ul. Szkolnej
obok Sklepu Spo˝ywczego vis a vis Szko∏y Podstawowej

13 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 
STANIS¸AWÓW PIERWSZY – okolice 

Czarnej Strugi – Osiedle LeÊne przy ul. Stru˝aƒskiej
STANIS¸AWÓW PIERWSZY – teren 

„Âwi´ta Ziemniaka” – dzia∏ka przy ul. Stru˝aƒskiej

20 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 
REMBELSZCZYZNA – u SO¸TYSA 

przy ul. Stru˝aƒskiej 157
KÑTY W¢GIERSKIE – teren Gminnego 

OÊrodka Kultury przy ul. KoÊcielnej 22

27 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00)
JÓZEFÓW – teren Szko∏y Podstawowej 

przy ul. Szkolnej 61
STANIS¸AWÓW DRUGI – teren Gminnego 

OÊrodka Kultury przy ul. Wolskiej 78

DO KONTENERÓW NA ODPADY
WIELKOGABARYTOWE ZABRONIO-
NE JEST WRZUCANIE – zu˝ytego sprz´-
tu elektrycznego i elektronicznego (np.
AGD czy RTV), worków z odpadami se-
gregowanymi, worków z odpadami ko-
munalnymi zmieszanymi, opon, cz´Êci
samochodowych, akumulatorów, odpa-
dów z remontów, Êwietlówek, ˝arówek,
baterii, odpadów zielonych itd.!!! 

Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców

Gminy Niepor´t (z gospodarstw domo-

wych) do uczestnictwa w wy˝ej przedsta-

wionej akcji.

Informacje na powy˝szy temat mo˝-

na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, pok.

nr 30 (II pi´tro) lub pod nr tel. (022) 767 04 47

� R. Szkolniak

G∏ównymi uczestnikami akcji byli

uczniowie szkó∏ podstawowych

i gimnzjum oraz dzieci przedszkol-

ne. Do porzàdkowania terenu w∏à-

czy∏y si´ NadleÊnictwo Drewnica

i Ko∏o W´dkarskie PZW Nr 30

w Bia∏obrzegach oraz mieszkaƒcy

so∏ectwa Kàty W´gierskie. W poszu-

kiwaniu Êmieci przemierzono pobo-

cza dróg, lasy i inne tereny z których

zebrano wiele odpadów. Urzàd Gmi-

ny Niepor´t jako koordynator akcji

zabezpiecza∏ od strony technicznej

(rekawice i worki) organizacj´ sprzà-

tania i zapewni∏ wywóz zebranych

odpadów.

� K. Kula

Do zdarzenia dosz∏o w Zegrzu, poli-

cjanci patrolujàcy okolice tu˝ po 20-

stej zauwa˝yli zaparkowany przy uli-

cy Granicznej samochód. W hondzie

siedzia∏y trzy osoby, dwóch m´˝-

czyzn i kobieta. Podczas przeszuka-

nia osób i pojazdu funkcjonariusze

znaleêli tlàcego si´ jeszcze w popiel-

niczce skr´ta marihuany.

Póêniejsza kontrola ujawni∏a po-

nad to 7 tzw. dilerek z marihuanà,

które Cezary K. ukry∏ w bieliênie,

którà mia∏ na sobie. Wszystko wska-

zuje na to, ˝e 20-latek od pewnego

ju˝ czasu cz´stowa∏ marihuanà swo-

ich znajomych. Czy oprócz tego han-

dlowa∏ Êrodkami odurzajàcymi

i gdzie si´ w nie zaopatrywa∏ wyja-

Êni prowadzone w tej sprawie post´-

powanie. Cezary K. us∏ysza∏ ju˝ za-

rzuty posiadania narkotyków i ich

udzielania.

� R. Szumiata

PÓŁMETEK
Powszechnego Spisu
Rolnego 2010

W całej Unii Europejskiej, w tym tak˝e w Polsce trwa spis rolny
i potrwa do 31 paêdziernika 2010 roku. 

Od
1 wrzeÊnia br. dostepny

jest tylko samospis przez

internet. Z tej metody

spisu mo˝na skorzystaç tylko do 17

paêdziernika br. Dnia 8 wrzeÊnia

do pracy przystàpili rachmistrze spi-

sowi i ankieterzy statystyczni. Po-

nad 11 tysi´cy rachmistrzów w ca∏ej

Polsce wyruszy∏o w teren, by zbieraç

dane z gospodarstw rolnych. Ka˝dy

rachmistrz posiada specjalny identy-

fikator. Znajduje si´ na nim zdj´cie,

imi´ i nazwisko rachmistrza, piecz´ç

urz´du statystycznego oraz pieczàt-

ka imienna i podpis dyrektora urz´-

du statystycznego, który wyda∏ iden-

tyfikator. W razie wàtpliwoÊci dane

rachmistrza mo˝na potwierdziç

w najbli˝szym gminnym biurze spi-

sowym (urz´dzie gminy). Równie˝

dane ka˝dego z 357 ankieterów sta-

tystycznych, którzy przeprowadzajà

wywiady telefoniczne, mo˝na spraw-

dziç w wojewódzkim biurze spiso-

wym (urz´dzie statystycznym).

Urz´dnicy spisowi nie b´dà mieli

formularzy papierowych. Odpowie-

dzi na wszystkie pytania zostanà

wpisane bezpoÊrednio do terminala

mobilnego tzw. hand-helda i od ra-

zu zaszyfrowane. Ka˝dy pracownik

spisowy, przed rozpocz´ciem pracy,

z∏o˝y∏ na piÊmie przyrzeczenie o bez-

wzgl´dnym przestrzeganiu tajemni-

cy statystycznej. Wszystkie zbierane

i gromadzone w ramach prac spiso-

wych dane osobowe i indywidualne

sà poufne i podlegajà szczególnej

ochronie. Wyniki spisu zostanà opra-

cowane w taki sposób, aby nie by∏a

mo˝liwa w sposób bezpoÊredni i po-

Êredni identyfikacja poszczególnych

osób i gospodarstw rolnych.

Zgodnie z ustawà o PSR 2010 r.

u˝ytkownicy gospodarstw rolnych b´-

dà zobowiàzani do udzielania odpo-

wiedzi: Êcis∏ych, wyczerpujàcych,

zgodnych z prawdà. Udzielenie odpo-

wiedzi niezgodnych ze stanem fak-

tycznym oraz odmowa udzielenia od-

powiedzi pociàgajà za sobà skutki

prawne przewidziane w przepisach

art. 56 i 57 ustawy o statystyce pu-

blicznej. Osoby, które przekazujà nie-

prawdziwe dane mogà otrzymaç kar´

grzywny, a nawet – pozbawienia wol-

noÊci do dwóch lat. Tak˝e za odmow´

udzielenia informacji grozi grzywna.

Ka˝dy kogo odwiedzi rachmistrz spi-

sowy ma obowiàzek si´ spisaç. 

Informacje o spisie rolnym:

• infolinia 800 800 800 z telefonów

stacjonarnych (po∏àczenie bezp∏at-

ne), (22) 44 44 777 z telefonów ko-

mórkowych (po∏àczenie p∏atne

zgodnie z cennikiem operatora).

• strona internetowa www.spis.gov.pl

lub www.stat.gov.pl

Gminne Biuro Spisowe w Niepor´-

cie tel. (22) 767 04 47.

� K. Kula

Jak co roku, we wrzeÊniu
Gmina Niepor´t wzi´ła udział
w ogólnopolskiej akcji „Sprzàtnie
Âwiata – Polska 2010”, której
w tym roku przyÊwieca hasło
„Chroƒmy bioró˝norodnoÊç
– segregujmy odpady”.

Ârodki odurzajàce dostali najprawdopodobniej od swojego kolegi,
20-letniego Cezarego K. Policjanci z Niepor´tu zatrzymali tego
m´˝czyzn´ wraz z dwiema innymi osobami w chwili, kiedy razem
palili marihuan´. Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziła zaparkowana
w ustronnym miejscu honda civic.

SPRZÑTANIE
Âwiata 2010 
w gminie
Niepor´t

UWA˚AJ NA OSZUSTA
PODAJÑCEGO SI¢ ZA KREWNEGO

Metoda „na wnuczka” charakteryzuje si´ tym, ˝e przest´pca podajàcy si´ za krewnego nawiàzuje kontakt telefoniczny z ofiarà  i pozyskuje jej zaufanie.

Nast´pnie pod pozorem niepowtarzalnej okazji lub nag∏ego nieszcz´Êcia zwraca si´ z proÊbà o natychmiastowà pomoc finansowà. Zazwyczaj oszust

podsy∏a „zaufanà osob´” po odbiór pieni´dzy lub prosi o przes∏anie potrzebnej mu kwoty na wskazane konto bankowe. 

DLATEGO PAMI¢TAJ:
� Bàdê ostro˝ny w kontakcie z nieznajomym.

� Nigdy pochopnie nie przekazuj pieni´dzy osobom, które podajà si´ za krewnych.

� Zawsze potwierdzaj „proÊb´ o pomoc”, kontaktujàc si´ bezpoÊrednio z najbli˝szymi.

GDY KTOÂ ZADZWONI DO CIEBIE W TAKIEJ SPRAWIE, GDY MASZ WÑTPLIWOÂCI 

KONIECZNIE POWIADOM POLICJ¢

Komisariat Policji w Niepor´cie 0-22 774 87 57, 774 87 67, 767-12-91             Lub 112

JOINT był
w popielniczce,
narkotyki 
ukrył
w bieliênie

PRÑD był darmowy,
do czasu
Do 5 lat wi´zienia grozi zatrzymanej przez
policj´ z Niepor´tu Katarzynie O. Jak d∏u-
go na posesji przy ul. Ma∏o∏´ckiej trwa∏ pro-
ceder kradzie˝y energii elektrycznej wyja-
Ênià funkcjonariusze prowadzàcy t´ spraw´.
Pracownicy zak∏adu energetycznego z∏o˝yli ju˝

zawiadomienie o pope∏nieniu przest´pstwa,

swoje straty oszacowali wst´pnie na ok. 6000

z∏otych. Sprawa trafi teraz do sàdu.

Policjanci z niepor´ckiego komisariatu po-

dejrzewali, ̋ e 34-letnia kobieta na sta∏e zamel-

dowana w Warszawie a mieszkajàca na tere-

nie gminy Niepor´t pod∏àczy∏a si´ do pràdu

omijajàc jednak zainstalowany w budynku

licznik. Wczoraj popo∏udniu wraz z pracowni-

kami ZEWT funkcjonariusze zapukali

do drzwi jej mieszkania przy ulicy Ma∏o∏´ckiej. 

Szybko okaza∏o si´, ̋ e pràd p∏ynà∏ nielegal-

nie dzi´ki zainstalowanemu tzw. bocznikowi

instalacji elektrycznej, co pozwala∏o na korzy-

stanie z pràdu za darmo i bezkarnie…

do wczoraj. 

W Êwietle dowodów winy kobieta zosta∏a

zatrzymana. Sprawa Katarzyny O. znajdzie

swój fina∏ w sàdzie. Za pope∏nione przest´p-

stwo grozi jej do 5 lat pozbawienia wolnoÊci

oraz wysoka grzywna. � R. Szumiata

K R O N I K A  P O L I C Y J N A
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Nieznane epizody wojenne  

Tygrysy w Józefowie...

Na przełomie wrzeÊnia i paêdziernika przypada kolejna,
ju˝ 66 rocznica wyzwolenia terenów naszej gminy spod
okupacji hitlerowskiej, dlatego dzisiaj wspomn´ o toczonych
w tych miesiàcach 1944 roku przez Armi´ Czerwonà
i Ludowe Wojsko Polskie, krwawych walkach w północnym
sektorze frontu pod Warszawà.

D
zia∏ania te charakteryzowa∏y

si´ szeregiem starç z udzia-

∏em jednostek pancernych.

Szczególne zainteresowanie znaw-

ców przebiegu bitew II wojny Êwia-

towej wzbudza udzia∏ w bojach

po obu stronach oddzia∏ów, u˝ywa-

jàcych najci´˝szych czo∏gów i dzia∏

pancernych. Byç mo˝e ma∏o jest

znany czytelnikom fakt wykorzysta-

nia przez oddzia∏y niemieckie

w 1944 roku w rejonie Józefowa,

przy odpieraniu ataków wojsk ra-

dzieckich, legendarnych czo∏gów

ci´˝kich PzKpfw VI Tiger (Tygrys).

Czo∏gów, o których mówià s∏owa

powstaƒczej piosenki „a na Tygry-

sy majà Visy”. Cofnijmy si´ w cza-

sie do 10 wrzeÊnia 1944 roku, gdy

oddzia∏y radzieckie 114 Korpusu

Strzelców z 70 Armii gen. p∏k. W.

Popowa ponownie ruszy∏y do wal-

ki w rejonie S∏upna, próbujàc prze-

∏amaç niemieckie pozycje obron-

ne IV Korpusu Pancernego Waffen

SS, dowodzonego przez SS-Grup-

penführera Gillego na pó∏noc

od Warszawy*. Szczególnie po-

mocnà w walkach przy likwidacji

radzieckich w∏amaƒ w niemieckie

linie obronne, okaza∏a si´ dowodzo-

na przez SS-Obersturmführera Ne-

idharda, a po jego Êmierci przez SS-

-Untersturmführera Neffa, 9 kompa-

nia czo∏gów ci´˝kich Tygrys

z 3 Dywizji Pancernej Waffen SS

„Totenkopf „**. W dniach 10-14

wrzeÊnia wojska radzieckie naciera-

∏y w stron´ Rembelszczyzny, próbu-

jàc opanowaç ten wa˝ny w´ze∏ dro-

gowy na kierunku Legionowa. 9 kom-

pania posiada∏a w tym czasie dzie-

wi´ç Tygrysów, w tym cztery spraw-

ne. Pozosta∏e zosta∏y zniszczone we

wczeÊniejszych walkach przez ra-

dzieckà artyleri´ przeciwpancernà

i czo∏gi. Nocà z 14 na 15 wrze-

Ênia 1944 roku oddzia∏y niemieckie,

w ramach zarzàdzonego przez do-

wódc´ IV Korpusu SS skrócenia

frontu wycofa∏y si´ za Kana∏ Kró-

lewski, a 9 kompania czo∏gów ci´˝-

kich przesz∏a do odwodu w rejonie

Józefowa, b´dàc zgodnie z wytycz-

nymi szefa sztabu dywizji „Toten-

kopf” SS-Sturmbanführera Eber-

harda organizacyjnie w sk∏adzie

3 dywizjonu przeciwpancernego

SS**. 16 wrzeÊnia oddzia∏y ra-

dzieckie oko∏o godziny 15,00 sfor-

sowa∏y wàski Kana∏ Królewski

pod Rembelszczyznà i dokona∏y

prze∏amania obrony spieszonych

kawalerzystów z 1 w´gierskiej Dy-

wizji Kawalerii wspieranej przez

czo∏gi 19 Dywizji Pancernej

gen.Kallnera na linii Rembelszczy-

zna – Tomaszew. Na rozkaz dowód-

cy Dywizji „Totenkopf” SS-Briga-

deführera Beckera, Tygrysy i grena-

dierzy III batalionu 6 pu∏ku

grenadierów pancernych SS „The-

odor Eicke” po po∏udniu 16 wrze-

Ênia uderzyli na Rembelszczyzn´

i pobliskie wzgórze 103, w celu li-

kwidacji radzieckich w∏amaƒ.

W czasie gwa∏townych walk Rosja-

nie starali si´ powstrzymaç niemiec-

kie ataki koncentrycznym ogniem

artylerii. Tygrys SS-Untersturm-

führera Neffa zosta∏ trafiony bezpo-

Êrednio pociskiem ci´˝kiej artylerii.

Zgin´li dowódca czo∏gu, radiotele-

grafista i ∏adowniczy**. Oddzia∏y

8 Korpusu Pancernego Gwardii

z 47 Armii gen. lejt. D. Gusiewa

równie˝ ponios∏y du˝e straty, tracàc

26 czo∏gów i dzia∏ pancernych.

Po reorganizacji wojsk radzieckich

pas rozgraniczenia pomi´dzy 47 Ar-

mià i 70 Armià przebiega∏ przez

Rembelszczyzn´***. Wczesnym

rankiem 17 wrzeÊnia niemiecka

grupa pancerna wsparta Tygrysami

ponownie uderzy∏a na Rembelsz-

czyzn´, opanowujàc t´ miejsco-

woÊç oraz wzgórze 103, zmuszajàc

czerwonoarmistów do wycofania

za Kana∏ Królewski. 19 wrzeÊnia

dwa sprawne Tygrysy 9 kompanii

ponownie atakowa∏y rejon wzgó-

rza 103, które oddzia∏y niemieckie

opuÊci∏y poprzedniego dnia, ze

wzgl´du na bardzo silny ostrza∏ ra-

dzieckiej artylerii. Wzgórze zosta∏o

zdobyte, ale ze wzgl´du na zagro˝e-

nie odci´ciem od w∏asnych oddzia-

∏ów, ponownie opuszczone przez

niemiecka grup´ pancernà, która

wycofa∏a si´ w kierunku wzgórz

w Józefowie. Na froncie ko∏o Józe-

fowa nastàpi∏ trzytygodniowy okres

spokoju, przerywany potyczkami

patroli zwiadowczych, a 9 kompa-

nia po uzupe∏nieniu i naprawie

uszkodzonych czo∏gów posiada∏a

osiem sprawnych Tygrysów**.

10 paêdziernika 1944 roku Rosjanie

rozpocz´li atak na ca∏ym froncie,

prze∏amujàc lokalnie pozycje obron-

ne 3 Dywizji Pancernej „Totenkopf”

i dotar∏y do wzgórza 101 na zachód

od Józefowa. Dalszy post´p oddzia-

∏ów radzieckich zosta∏ zatrzymany

kontratakiem grenadierów II bata-

lionu 6 pu∏ku grenadierów pancer-

nych SS, wspartego przez szeÊç Ty-

grysów 9 kompanii. 11 paêdzierni-

ka Tygrysy wspiera∏y kontratak

grenadierów I i II batalionu 6 pu∏-

ku grenadierów w kierunku Micha-

∏owa-Reginowa. Atak za∏ama∏ si´,

a cztery Tygrysy zosta∏y uszkodzo-

ne w walce. W 9 kompani ju˝ tylko

trzy Tygrysy by∏y sprawne i to one

walczy∏y 14 paêdziernika w obronie

terenów pomi´dzy ¸apigroszem

a wzgórzem 97. 15 paêdzier-

nik 1944 roku by∏ ostatnim dniem

udzia∏u w walkach czterech Tygry-

sów 9 kompanii czo∏gów ci´˝kich

3 Dywizji Pancernej SS „Toten-

kopf” w rejonie Józefowa. Czo∏gi te

w walkach obronnych w Józefowie

i okolicach zniszczy∏y szeÊç ra-

dzieckich czo∏gów i dzia∏ pancer-

nych. Nast´pnie 9 kompania prze-

sz∏a do odwodu i po uzupe∏nieniu

stanu w dniu 1 listopada posiada∏a

jedenaÊcie Tygrysów w tym osiem

sprawnych**. 26 grudnia 1944 ro-

ku Tygrysy 9 kompanii czo∏gów

ci´˝kich zosta∏y za∏adowane na plat-

formy kolejowe i podà˝y∏y za dywi-

zjà „Totenkopf” na W´gry. Z rela-

cji i wspomnieƒ mieszkaƒców Józe-

fowa, Micha∏owa-Grabiny, Rem-

belszczyzny i Kàtów W´gierskich

wiemy, ˝e walki na tym terenie by-

∏y krwawe. Rosjanie utracili wielu

strzelców na podmok∏ych ∏àkach

u stóp wzgórz Józefowa i Micha∏o-

wa-Grabiny. Niemcy do os∏ony od-

wrotu w∏asnych oddzia∏ów pozosta-

wili na wzgórzach Józefowa stano-

wiska broni maszynowej, które

zadawa∏y du˝e straty czerwonoar-

mistom. Józefów by∏ wa˝nym stra-

tegicznie miejscem linii obrony

niemieckiej w 1944 roku, gdzie

skoncentrowano m.in. artyleri´ ra-

kietowà i samobie˝nà Dywizj´

„Totenkopf”, odwody pancerne,

a na terenie szkolnym by∏ szpital po-

lowy. Do dnia dzisiejszego w oko-

licznych lasach widoczne sà jeszcze

pozosta∏oÊci umocnieƒ polowych,

a ziemia kryje szczàtki wielu pole-

g∏ych ˝o∏nierzy.

� Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t
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Tygrys numer 912  z  9 kompanii czo∏gów ci´˝kich zajmuje stanowisko bojowe
(êród∏o: Bruce Quarrie „Waffen-SS in Russia” wyd PSL 1988)

Odpoczywajàca za∏oga Tygrysa numer 901 z  9 kompanii czo∏gów ci´˝kich
(êród∏o: Robert Michulec & Ronald Volstad „Waffen SS part 2 1943-1945” Wyd. Concord 1998)


