
W
tym roku, wyjàtkowo, ucznio-

wie z Izabelina nie martwili

si´ koƒczàcymi si´ wakacja-

mi. Pierwszy wrzeÊnia oznacza∏ uro-

czystoÊç, na którà oczekiwali z niecier-

pliwoÊcià – otwarcie nowego budynku

szko∏y, który powsta∏ w sàsiedztwie

pi´çdziesi´cioletniej, wys∏u˝onej pla-

cówki. Razem z nimi moment ten

Êwi´towali rodzice, grono pedagogicz-

ne, przedstawiciele samorzàdu gminne-

go oraz zaproszeni goÊcie. Przeci´cia

wst´gi dokonali: Arcybiskup Henryk

Hoser Ordynariusz Diecezji Warszaw-

sko-Praskiej, Wojewoda Mazowiecki

Jacek Koz∏owski, Marsza∏ek Woje-

wództwa Mazowieckiego Adam Stru-

zik, Mazowiecki Kurator OÊwiaty Ka-

rol Semik, Przedstawiciel Kancelarii

Prezydenta RP Micha∏ Szweycer, Dy-

rektor Szko∏y Wanda Bi∏as oraz Wójt

Gminy Maciej Mazur i Przewodniczà-

cy Rady Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski. Arcybiskup Hoser poÊwi´ci∏

budynek szko∏y i pogratulowa∏ miesz-

kaƒcom pi´knego obiektu, a radnym

oraz wójtowi odwagi i konsekwencji

w podejmowaniu i realizacji decyzji.

Podobne gratulacje sk∏adali podczas

oficjalnych przemówieƒ goÊcie, pod-

kreÊlajàc wag´ oÊwiatowej inwestycji

i mo˝liwoÊci jakie otwiera przed

uczniami. Symbolem przekazania spo-

∏ecznoÊci szkolnej nowego obiektu

w u˝ytkowanie sta∏ si´ pi´kny klucz,

który wójt Maciej Mazur i Przewodni-

czàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski

wr´czyli dyrektor Wandzie Bi∏as. Ofi-

cjalnà cz´Êç uroczystoÊci zakoƒczy∏

program artystyczny w wykonaniu

uczniów, przygotowany przy udziale

nauczycieli, nie zapominajmy, jeszcze

w trakcie wakacji. Mi∏à niespodziankà

dla goÊci by∏y wr´czone im przez dzie-

ci pi´knie zapakowane pierniczki

i przetwory z runa leÊnego, jak przysta-

∏o na Szko∏´ Ekologicznà z Zielonym

Certyfikatem oraz Szko∏´ z klasà. 

Budowa nowego budynku trwa∏a 2 la-

ta, wmurowanie kamienia w´gielnego

mia∏o miejsce we wrzeÊniu 2009 roku.

Jest to budynek cz´Êciowo jednopi´tro-

wy, o powierzchni u˝ytkowej 1910 m2

i kubaturze 9 tys. m3. Na cz´Êç dydak-

tycznà sk∏ada si´ 8 pracowni z zaple-

czem, pracownia komputerowa i biblio-

teka z czytelnià. Szko∏a wyposa˝o-

na jest w sal´ gimnastycznà z zaple-

czem, której tak uczniom dotàd brako-

wa∏o, o wymiarach 12 m x 24 m. Jest

równie˝ cz´Êç kuchenna z jadalnià. Te-

ren wokó∏ szko∏y zosta∏ zagospodaro-

wany, wykoƒczony kostkà i ogrodzony. 

Koszt budowy wyniós∏ 4,4 mln z∏,

w tym 200 tys. z∏ dofinansowania

gmina otrzyma∏a z Funduszu Roz-

woju Kultury Fizycznej na budow´

sali gimnastycznej przy szkole.

� B.Wilk
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MAZUREK Dàbrowskiego 
dla ˝eglarza 
z Niepor´tu

w skrócie
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzy-
wania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie we wrzeÊniu 2011 r.
Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 6 wrzeÊnia 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 13 wrzeÊnia 2011 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 20 wrzeÊnia 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, 

E. Staniszewska;
• 27 wrzeÊnia 2011 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji we wrzeÊniu 2011 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 13 i 27
wrzeÊnia 2011 r. od godz. 16.00

ZAPROSZENIA GOK W NIEPOR¢CIE

• 11 wrzeÊnia 2011, w niedziel´, o godz. 16.00
zapraszamy na wystaw´ malarstwa, ceramiki
i fotografii artystycznej.

• 18 wrzeÊnia 2011, w niedziel´, o godz. 14.00
zapraszamy na „Dzieƒ Otwarty” oraz spotkanie
z podró˝nikami Anià i Robbem Maciàg, którzy
opowiedzà o Azji.

Nowy budynek Szkoły
Podstawowej
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich
w Izabelinie został
uroczyÊcie
otwarty 1 wrzeÊnia,
podczas inauguracji roku
szkolnego 2011/2012,
w obecnoÊci
zaproszonych goÊci,
mieszkaƒców,
przedstawicieli
samorzàdu, nauczycieli
oraz uczniów. 

OTWARCIE nowego budynku szkoły w Izabelinie
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E D U K A C J A

Przemawia Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik PoÊwi´cenia szko∏y dokona∏ Arcybiskup Henryk Hoser

Pi´kny i wzruszajàcy popis baletowy Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz∏owski
dokonuje wpisu w ksi´dze pamiàtkowej 

Symboliczny klucz do szko∏y wr´czyli dyrektor szko∏y Wandzie Bi∏as
Przewodniczàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski oraz Wójt Gminy Maciej Mazur

Sianie ziarna, symbolizujàcego s∏owa, prac´ i wysi∏ek wszystkich, którzy b´dà
troszczyç si´ o wychowanie uczniów 

Uczniowie przygotowali na uroczystoÊç program artystyczny Pierwsze chwile w nowej klasie

Nowy budynek Szko∏y Podstawowej im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie

NOWA szkoła w IzabelinieNOWA szkoła w Izabelinie

Duch i atmosfera "starej" szko∏y zagoszczà 
w murach nowej
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SUKCES mieszkaƒców
Wieniec do˝ynkowy

wykonany przez grup´
mieszkaƒców Józefowa,

Kàtów W´gierskich
i Michałowa-Grabiny

zdobył dwie drugie
nagrody podczas

konkursu
towarzyszàcego

Do˝ynkom Diecezji
Warszawsko-Praskiej.

G
ospodarzem tegorocznych Do-

˝ynek Diecezji Warszawsko-

-Praskiej by∏o Legionowo.

Rozpocz´∏a je uroczysta Msza Êwi´ta,

którà odprawi∏ Arcybiskup Henryk

Hoser.

W czasie Do˝ynek odby∏ si´ trady-

cyjnie konkurs na najpi´kniejszy wie-

niec do˝ynkowy. Wzi´∏o w nim

udzia∏ 17 delegacji. Komisja po d∏u-

gich obradach przyzna∏a I miejsce Pa-

rafii pw. Âw. Piotra i Paw∏a z Woli

Rasztowskiej w gminie Klembów.

Drugie miejsce otrzyma∏ wieniec, re-

prezentujàcy powiat legionowski, wy-

konany przez mieszkaƒców gminy

Niepor´t z parafii w Józefowie. Rów-

nie˝ Arcybiskup Hoser przyzna∏ mu

drugà nagrod´. 

Jest to kolejny sukces grupy miesz-

kaƒców, którzy od lat realizujà jednà

pasj´ i wykonujà pi´kne wieƒce do-

˝ynkowe. Ich prace zawsze zachwyca-

jà kunsztem, g∏´bià przes∏ania i dosko-

na∏oÊcià technicznà. Zdarza si´, ̋ e na-

wiàzujà do dramatycznych wydarzeƒ

z historii Polski, a zawsze ich êród∏em

Prace realizowane by∏y w szko∏ach

w Wólce Radzymiƒskiej i Bia∏obrzegach

oraz w bia∏obrzeskim przedszkolu. 

W szkole w Bia∏obrzegach wyremon-

towane zosta∏y pomieszczenia sanitar-

ne na parterze i I pi´trze: wymieniono

instalacj´ wodno-kanalizacyjnà, p∏ytki,

armatur´ i drzwi. Po∏o˝ono g∏adzie gip-

sowe i pomalowano Êciany. W sali gim-

nastycznej dobiega koƒca remont kapi-

talny. Na pod∏odze po∏o˝ona zostanie

nowa wyk∏adzina typu tarkiet, pomalo-

wane zostanà Êciany, wymienione

drzwi. Ponadto miejscowo naprawiony

zosta∏ dach, uzupe∏niono obróbki z bla-

chy, wyczyszczono rynny. 

W przedszkolu w Bia∏obrzegach poma-

lowane zosta∏y sale i klatka schodowa.

W szkole w Wólce Radzymiƒskiej remon-

tem obj´to korytarz na I pi´trze, na któ-

rym po∏o˝ono nowe panele pod∏ogowe. 

¸àczny koszt zrealizowanych prac re-

montowych wyniós∏ 95,5 tys. z∏

� BW
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WAKACYJNE remonty szkół

HARMONOGRAM zebraƒ wiejskich 

jest g∏´boka wiara i mi∏oÊç. Niejedno-

krotnie nagradzane by∏y podczas do˝y-

nek diecezjalnych i zachwyca∏y piel-

grzymów obecnych na Jasnej Górze.

Ju˝ nied∏ugo, w po∏owie wrzeÊnia,

wieniec obejrzà uczestnicy do˝ynek

w Solecznikach na Litwie, gdzie repre-

zentowa∏ b´dzie gmin´ Niepor´t. 

Twórcy nagrodzonego wieƒca: Sta-

nis∏aw R´belski, Hanna R´belska, Ja-

cek Olszewski, Ma∏gorzata Olszew-

ska, Aleksandra Olszewska, Celi-

na PaÊ, Marian Oszczyk, Izabela Sze-

làg, Krzysztof Szelàg, Artur Kasznic-

ki, Danuta Kasznicka, Andrzej

Pietrucha, Beata Jakubik-Pietrucha,

Katarzyna Dàbrowska, Jaros∏aw Dà-

browski, Ryszard Zajàc, Aleksandra

R´belska, Pawe∏ Pietrucha. 

� BW

Wakacyjne tygodnie wykorzystane zostały do
przeprowadzenia remontów szkolnych pomieszczeƒ. 

Na budow´ placu zabaw gmina uzyska∏a

dofinansowanie w wysokoÊci 111 tys. z∏,

stanowiàce 50% poniesionych kosztów.

Celem programu Radosna Szko∏a, którym

do koƒca 2014 roku maja byç obj´te

wszystkie placówki szkolne w kraju, jest

zapewnienie najm∏odszym uczniom kl. I-

-III w∏aÊciwego rozwoju psychofizyczne-

go i warunków do aktywnoÊci ruchowej

porównywalnej ze standardami wycho-

wania przedszkolnego. Wsparcie finanso-

we udzielane jest gminie pod warunkiem

zapewnienia przez nià wk∏adu w∏asnego. 

Plac zabaw przy szkole w Niepor´cie

b´dzie mia∏ powierzchni´ 500 m2. Urzà-

dzenia zabawowe stanà na nawierzchni

gumowej koloru pomaraƒczowego. Cià-

gi komunikacyjne zaznaczone zostanà ko-

lorem niebieskim. Dzieci b´dà mia∏y

do dyspozycji: du˝y zestaw wielofunkcyj-

ny, z∏o˝ony m.in. z 3 zadaszonych wie˝

z podestem, 2 mostków ∏ukowych, 2 zje˝-

d˝alni, drabinki ∏ukowej, przeplotni prze-

strzennej, rury stra˝ackiej; ma∏y zestaw

wielofunkcyjny z wie˝à, zje˝d˝alnià i bal-

konikiem; huÊtawki wagowe. 

Wykonawcà inwestycji jest firma AG-

-Complex z Warszawy, termin zakoƒ-

czenia prac up∏ywa 30 wrzeÊnia.

� BW

RADOSNA Szkoła w Niepor´cie

Przy szkole w Niepor´cie powstaje plac zabaw dla dzieci
budowany w ramach rzàdowego programu MEN
„Radosna Szkoła”.

SOŁECTWO DATA GODZINA MIEJSCE 

Michałów – Grabina 14 wrzeÊnia – wtorek 19.00 Szkoła Podstawowa
w Józefowie

Aleksandrów 15 wrzeÊnia – czwartek 18.00 Szkoła Podstawowa
w Izabelinie

Rembelszczyzna 16 wrzeÊnia – piàtek 19.00 OÊrodek Kultury w Kàtach
W´gierskich

Izabelin 20 wrzeÊnia – wtorek 19.00 Szkoła Podstawowa
w Izabelinie

Stanisławów Pierwszy 21 wrzeÊnia – Êroda 19.00 Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym

Wólka Radzymiƒska 22 wrzeÊnia – czwartek 19.00 Szkoła Podstawowa w Wólce
Radzymiƒskiej

Kàty W´gierskie 23 wrzeÊnia – piàtek 19.00 OÊrodek Kultury w Kàtach
W´gierskich

Białobrzegi 26 wrzeÊnia – poniedziałek 18.00 Szkoła Podstawowa
w Białobrzegach

Wola Aleksandra 27 wrzeÊnia – wtorek 19.00 OÊrodek Kultury
w Stanisławowie Drugim

Beniaminów 28 wrzeÊnia – Êroda 19.00 OÊrodek Kultury
w Beniaminowie

Zegrze 29 wrzeÊnia – czwartek 18.00 OÊrodek Kultury w Zegrzu

Niepor´t 30 wrzeÊnia – piàtek 18.00 OÊrodek Kultury w Niepor´cie

Stanisławów Drugi 3 paêdziernika – poniedziałek 19.00 OÊrodek Kultury
w Stanisławowie Drugim

Józefów 4 paêdziernika – wtorek 19.00 Szkoła Podstawowa
w Józefowie

Rynia 5 paêdziernika – Êroda 19.00 OÊrodek TPD w Rynii
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W Y B O R Y  D O  S E J M U  I  S E N A T U

ZAWIADOMIENIE
Niepor´t, dnia 1 wrzeÊnia 2011 r.

W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ wyborami do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej – działajàc na podstawie ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz.112 ze zm.) – zawiadamiam, ˝e:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomoÊci wykazu miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urz´dowych obwieszczeƒ wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 9 paêdziernika 2011 r.

Wyborcy:
– przebywajàcy czasowo na obszarze

gminy w okresie obejmujàcym dzieƒ

wyborów,

– nigdzie nie zamieszkali, a przeby-

wajàcy czasowo na terenie gminy

mogà sk∏adaç wnioski o dopisanie

do spisu wyborców w terminie
do dnia 4 paêdziernika 2011 r.

˚o∏nierze pe∏niàcy zasadniczà lub

okresowà s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏-

niàcy s∏u˝b´ w charakterze kandyda-

tów na ˝o∏nierzy zawodowych lub od-

bywajàcy çwiczenia i przeszkolenie

wojskowe, a tak˝e ratownicy odbywa-

jàcy zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cy-

wilnej poza miejscem sta∏ego za-

mieszkania oraz policjanci w jednost-

kach skoszarowanych – w terminie

od 19 wrzeÊnia 2011 r. do 26 wrze-
Ênia 2011 r. mogà sk∏adaç wnioski

o dopisanie do wybranego przez sie-

bie spisu wyborców sporzàdzanego

dla miejscowoÊci, w której odbywajà

s∏u˝b´.

Wnioski, o których mowa powy˝ej

nale˝y sk∏adaç w Urz´dzie Gminy

Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, Dzia∏

Spraw Obywatelskich, pokój nr 3

w godzinach pracy Urz´du: ponie-

dzia∏ek 8.00-18.00, wtorek-pià-

tek 8.00-16.00. Druki wniosków sà

dost´pne w Dziale Spraw Obywatel-

skich, pokój nr 3 oraz na stronie in-

ternetowej www. nieporet.pl w za-

k∏adce „Wybory parlamentar-
ne 2011”.

JednoczeÊnie zawiadamiam, ˝e na ˝à-

danie wyborcy zmieniajàcego miejsce

pobytu przed dniem wyborów urzàd

gminy, który sporzàdzi∏ spis, wydaje

zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowa-
nia. ZaÊwiadczenie mo˝e byç odebra-

ne za pokwitowaniem, osobiÊcie albo

przez upowa˝nionà pisemnie osob´,

je˝eli w upowa˝nieniu wskazano nr

PESEL osoby, której zaÊwiadczenie

dotyczy.

ZaÊwiadczenia o prawie do g∏osowa-

nia wydaje Dzia∏ Spraw Obywatel-

skich Urz´du Gminy Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, pokój nr 3 w godzinach

pracy Urz´du: poniedzia∏ek 8.00-

18.00, wtorek-piàtek 8.00-16.00). Ter-
min wydawania zaÊwiadczeƒ up∏y-
wa 7 paêdziernika 2011r. o godz.
16.00.
Spis wyborców b´dzie udost´pniany
do wglàdu w Dziale Spraw Obywatel-

skich Urz´du Gminy Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, pokój nr 3 w godzinach

pracy Urz´du: poniedzia∏ek 8.00-

18.00, wtorek-piàtek 8.00-16.00 w ter-

minie od dnia 19 wrzeÊnia 2011 r.
do dnia 3 paêdziernika 2011r.
Lokale obwodowych komisji wybor-
czych w dniu 9 paêdziernika 2011 r.
b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Urz´dnik wyborczy

/-/ El˝bieta Staniszewska

OBWIESZCZENIE 
PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

o okr´gu wyborczym w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 9 paêdziernika 2011 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej 

Okr´g wyborczy nr 20 – cz´Êç wo-

jewództwa mazowieckiego obejmu-

jàca obszary powiatów: 

grodziski, legionowski, nowodwor-

ski, otwocki, piaseczyƒski, prusz-

kowski, warszawski zachodni, wo∏o-

miƒski. 

Liczba pos∏ów wybieranych w okr´-

gu wyborczym wynosi 12. 

Wybory do Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej 

Okr´g wyborczy nr 40 – cz´Êç wo-

jewództwa mazowieckiego obejmu-

jàca obszary powiatów: 

legionowski, nowodworski, war-

szawski zachodni, wo∏omiƒski. 

Liczba senatorów wybieranych

w okr´gu wyborczym wynosi 1. 

Okr´g wyborczy nr 41 – cz´Êç wo-

jewództwa mazowieckiego obejmu-

jàca obszary powiatów: 

grodziski, otwocki, piaseczyƒski,

pruszkowski. 

Liczba senatorów wybieranych

w okr´gu wyborczym wynosi 1. 

Siedziba Okr´gowej Komisji Wy-
borczej mieÊci si´ w Warszawie
przy Pl. Bankowym 3/5.

Przewodniczàcy

Paƒstwowej Komisji Wyborczej

/-/ Stefan J. Jaworski

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102,

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881

i Nr 149, poz. 889

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-

deks wyborczy (Dz. U. Nr 21,

poz. 112, z póên. zm.1) Paƒstwowa

Komisja Wyborcza podaje do wiado-

moÊci wyborców informacj´ o okr´gu

wyborczym w wyborach do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzo-

nych na dzieƒ 9 paêdziernika 2011 r.: 

– Wyciàg –

Okr´gowa Komisja Wyborcza w Warszawie II

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póên. zm.)

w zwiàzku z Postanowieniem Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

4 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 162,

poz. 978) w sprawie zarzàdzenia wybo-

rów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Wójt Gminy Niepor´t informuje,

˝e jako miejsca przeznaczone do bez-

p∏atnego umieszczania urz´dowych ob-

wieszczeƒ wyborczych i plakatów

wszystkich komitetów wyborczych,

na terenie Gminy Niepor´t wyznaczo-

no – tablice informacyjne w so∏ec-

twach, oraz podaje do publicznej wia-

domoÊci okreÊlony ni˝ej Wykaz tablic.

Lp. Sołectwo Lokalizacja

1. Wola Aleksandra – ul. Wolska 124 (sołtys) – 1 szt.

2. Michałów-Grabina – ul. Przyrodnicza 15 (sołtys) – 1 szt.
– skrzy˝owanie ul.Przyrodnicza/ul.Kwiatowa – 1 szt.

3. Białobrzegi – ul. Wczasowa 20 (przy sklepie) – 1 szt.
– Osiedle Wojskowe: przy głównym wjeêdzie 

na teren osiedla po lewej stronie – 1szt.
– na placu przed pawilonem handlowym – 1 szt.
– przy placu zabaw dla dzieci przy bloku nr 24 – 1 szt.

4. Beniaminów – Beniaminów 10 (sołtys) – 1 szt.

5. Wólka Radzymiƒska – ul. Szkolna 70 – 1 szt.
– ul. Topolowa 4 A – 1 szt.

6. Stanisławów Pierwszy – ul. PrzyszłoÊç (przy rzece Czarna) – 1 szt.
– ul. PrzyszłoÊç 38 A (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. Graniczna – 1 szt.
– ul.J.Kazimierza (przy DH ANNA 

kierunek do Warszawy) – 1szt.

7. Rembelszczyzna – ul. Stru˝aƒska 157 (sołtys) – 1 szt.
– ul. Stru˝aƒska 133 A (przy sklepie 

w kierunku Legionowa) – 1szt.

8. Stanisławów Drugi – ul. Wolska 71 A (przy Domu Kultury) – 1 szt.
– skrzy˝owanie ul. Łàkowej i ul. Radosnej – 1 szt.

9. Izabelin – skrzy˝owanie ul. Szkolna/ul.Graniczna 
(przy sklepie) – 1 szt.

10. Aleksandrów – skrzy˝owanie ul. Zwyci´stwa/ul.Polna/
ul.Królewska (przy kapliczce) – 1szt.
– skrzy˝owanie ul. Królewska/ul.Izabeliƒska 

(przy składzie celnym) – 1 szt.

11. Kàty W´gierskie – ul. Stru˝aƒska 46 (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. PrzyleÊna 2 – 1 szt.

12. Józefów – ul. Szkolna (przy KoÊciele) – 1 szt.
– ul. Główna 51 (sołtys) – 1szt.
– skrzy˝owanie ul. Szkolnej /ul.Wiosennej – 1 szt.

13. Zegrze Południowe – Osiedle Wojskowe 
(przy wjeêdzie na teren osiedla) – 1 szt.

– Osiedle Wojskowe (przy bloku nr. 53) – 1 szt.
– ul. Rybaki (przy Przedszkolu) – 1 szt.

14. Rynia – przy ul. Spacerowej/ul.Głównej przy przystanku 
autobusowym -1szt

– p´tla autobusowa – 1 szt.
– koniec ul. Głównej (przy Załubicach) – 1 szt.

15. Niepor´t – ul. Małoł´cka 22 (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. Dworcowa (przy OÊrodku Kultury) – 1 szt.
– ul. Zegrzyƒska – 1 szt.
– ul. PodleÊna 4 (przy OÊrodku Zdrowia) – 1 szt.
– ul. J. Kazimierza (przystanek 

przy Urz´dzie Pocztowym) – 2 szt.
– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy 

Osiedle Głogi skrzy˝owanie ul.Wazów
/ul.J.Kazimierza) – 1 szt.

– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy 
Osiedle Głogi przy zjeêdzie do CPN) – 1 szt.

– ul. Ró˝ana (przy placu zabaw) – 1 szt.

Wójt Gminy Niepor´t

/-/ S∏awomir Maciej Mazur
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14 sierpnia pod pomnikiem 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej 
miała miejsce gminna uroczystoÊç z okazji 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

UroczystoÊci 91. rocznicy
Bitwy Warszawskiej

W
uroczystoÊci uczestniczy-

li mieszkaƒcy, przedstawi-

ciele sejmu, gminnych

i powiatowych w∏adz samorzàdo-

wych, kombatantów, wojska, poli-

cji, stra˝y po˝arnej, harcerzy, so-

∏ectw, szkó∏ i stowarzyszeƒ.

Przy pomniku stanà∏ posterunek ho-

norowy oraz Kompania Honorowa

Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i In-

formatyki w Zegrzu, a tak˝e liczne

poczty sztandarowe. Msz´ Êwi´tà

polowà odprawi∏ ksiàdz proboszcz

Piotr J´drzejewski, a opraw´ arty-

stycznà zapewni∏ zespó∏ wokalny

ze Stanis∏awowa Drugiego. Przyby-

∏ych goÊci powita∏ Wójt Gminy

Niepor´t Maciej Mazur. PodkreÊli∏

w swoim wystàpieniu ofiarnoÊç

i odwag´ walczàcych w 1920 roku

w tym miejscu ˝o∏nierzy i zaanga-

˝owanie ówczesnego spo∏eczeƒ-

stwa polskiego, które w obliczu za-

gro˝enia wznios∏o si´ ponad spory

i podzia∏y, skupiajàc swe si∏y

w walce o wspólny i najwa˝niejszy

cel – obron´ kraju i stolicy. Jest to

po dziÊ dzieƒ aktualna dla nas lek-

cja zgody i solidarnoÊci. G∏os za-

brali równie˝ pose∏ Zenon Durka

oraz przedstawiciel Urz´du Mar-

sza∏kowskiego Województwa Ma-

zowieckiego Artur Pozorek, który

odczyta∏ list Marsza∏ka Adama

Struzika. W nast´pnej cz´Êci uro-

czystoÊci zebrani wys∏uchali Ape-

lu Poleg∏ych, po którym delegacje

w asyÊcie harcerzy z∏o˝y∏y kwiaty

przy pomniku. Obchody rocznico-

we zakoƒczy∏y rozmowy zebra-

nych przy tradycyjnej wojskowej

grochówce. 

W poniedzia∏ek, 15 sierpnia,

w koÊciele N.M.P. Wspomo˝yciel-

ki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym odby∏a si´ msza Êwi´ta

z udzia∏em przedstawicieli gminne-

go samorzàdu, w trakcie której

z∏o˝one zosta∏y kwiaty pod tablicà

upami´tniajàcà poleg∏ych za Ojczy-

zn´. Wiàzanki kwiatów z∏o˝one zo-

sta∏y tak˝e przy pomnikach

na Placu WolnoÊci w Niepor´cie

i w Bia∏obrzegach oraz na grobie

Nieznanego ˚o∏nierza przy

ul. Nowolipie w Niepor´cie. 

� B.Wilk
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KRONIKA POLICYJNA

NARKOTYKI W SAMOCHODZIE
Policjanci z Niepor´tu zatrzymali m´˝czyzn´, który w samochodzie

miał kilka gram suszu roÊlinnego i fifki. Funkcjonariusze zabezpieczyli
narkotyki, a 27-latka zatrzymali do wyjaÊnienia sprawy. Zgodnie z ustawà
o przeciwdziałaniu narkomanii, za nielegalne posiadanie Êrodków
odurzajàcych grozi kara pozbawiania wolnoÊci do lat 3.

Policjanci z Niepor´tu zatrzymali 55-letniego Grzegorza G. M´˝czyzna
usiłował wr´czyç funkcjonariuszom korzyÊç majàtkowà w zamian za uznanie
sprawy za niebyłà. W ten sposób chciał uniknàç odpowiedzialnoÊci za jazd´
samochodem w stanie nietrzeêwoÊci. Teraz odpowie przed sàdem nie tylko
za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeêwoÊci, ale tak˝e za usiłowanie
wr´czenia korzyÊci majàtkowej. Za popełnione przest´pstwa grozi mu kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolnoÊci.

Kilka minut przed pó∏nocà policjanci

patrolujàcy rejon Wólki Radzymiƒskiej

zwrócili uwag´ na kierujàcego renault.

M´˝czyzna zosta∏ zatrzymany do kon-

troli drogowej. W trakcie legitymowa-

nia Tomasza B. policjant zauwa˝y∏, ˝e

w bocznej kieszeni drzwi znajdujà si´

ma∏ych rozmiarów zawiniàtka. W trak-

cie dalszych czynnoÊci policjanci usta-

lili, ˝e ten 27-letni m´˝czyzna mia∏

w samochodzie kilka gram suszu roÊlin-

nego koloru zielonego oraz kilka fifek.

Tomasz B. zosta∏ zatrzymany w po-

licyjnym areszcie do wyjaÊnienia

sprawy. Podczas rozmowy z policjan-

tami m´˝czyzna przyzna∏, ̋ e mia∏ za-

miar wypaliç „towar”, który by∏ w je-

go samochodzie.

Ten mieszkaniec powiatu wo∏o-

miƒskiego prawdopodobnie us∏yszy

zarzut posiadania Êrodków odurzajà-

cych, za co grozi nawet do 3 lat po-

zbawienia wolnoÊci.

� ds kpp legionowo

CHCIAŁ DAå ŁAPÓWK¢

Kilka minut przed po∏udniem poli-

cjanci zatrzymali do kontroli drogo-

wej w Stanis∏awowie Pierwszym, kie-

rujàcego citroenem. Podczas legity-

mowania funkcjonariusze wyczuli

od kierowcy woƒ alkoholu. Badanie

alkomatem potwierdzi∏o przypusz-

czenia policjantów. Grzegorz G. mia∏

w organizmie 0,86 promila.

M´˝czyzna chcia∏, aby policjanci

uznali spraw´ za nieby∏à. W zamian

za odstàpienie od dalszych czynnoÊci

s∏u˝bowych obiecywa∏ im 600 z∏o-

tych. Funkcjonariusze jak zwykle

w takich sytuacjach zareagowali sta-

nowczo. Grzegorz G. zosta∏ natych-

miast zatrzymany i osadzony w poli-

cyjnym areszcie.

Mieszkaniec gminy Radzymin us∏y-

szy prawdopodobnie zarzut kierowania

pojazdem w stanie nietrzeêwoÊci oraz

usi∏owanie wr´czenia korzyÊci majàt-

kowej policjantom w zamian za odstà-

pienie od dalszych czynnoÊci s∏u˝bo-

wych.

Za pope∏nione przest´pstwa m´˝-

czyênie grozi kara pozbawienia wol-

noÊci nawet do lat 10. Jakà kar´ po-

niesie zadecyduje sàd.

� ds kpp legionowo

ZWROT podatku
akcyzowego
W terminie od 1 wrzeÊnia 2011 r.
do 30 wrzeÊnia 2011 r. mo˝na sk∏a-

daç w Urz´dzie Gminy Niepor´t wnio-

sek o zwrot podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju nap´dowego

wykorzystywanego do produkcji rol-

nej wraz z fakturami VAT (lub ich ko-

piami) stanowiàcymi dowód zakupu

oleju nap´dowego w okresie od 1 mar-

ca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Wszelkie niezb´dne informacje

oraz wniosek mo˝na otrzymaç

w Dziale Ochrony Ârodowiska i Rol-

nictwa Urz´du Gminy Niepor´t (po-

kój nr 30, II pi´tro, tel.

(22) 767 04 47), lub pobraç ze stro-

ny internetowej www.nieporet.pl

� K. Kula

FESTIWAL AKTYWNOÂCI SPOŁECZNEJ 
I KULTURALNEJ SOŁECTW
10 wrzeÊnia w Serocku odb´dzie si´
druga edycja Festiwalu aktywnoÊci
społecznej i kulturalnej sołectw.
Jest to impreza majàca na celu o˝ywienie
lokalnych społecznoÊci poprzez
zaprezentowanie dorobku poszczególnych
sołectw z obszaru obj´tego działalnoÊcià
Zwiàzku Stowarzyszeƒ Partnerstwo Zalewu
Zegrzyƒskiego. W konkursie wezmà udział
przedstawiciele gmin: Dàbrówka, Jabłonna,
Niepor´t, Radzymin, Serock, Somianka oraz
Wieliszew. Startowaç b´dà w trzech
kategoriach, wybranych spoÊród
zaproponowanych siedmiu: działalnoÊç;

smaki, kuchnia regionalna; zanikajàcy
zawód; dorobek artystyczny; legenda
o sołectwie; ciekawy człowiek; osiàgni´cia
– rozwój sołectwa.
Gmin´ Niepor´t reprezentowaç b´dzie
grupa mieszkaƒców Józefowa.
Organizatorem festiwalu sà
Zwiàzek Stowarzyszeƒ Partnerstwo Zalewu
Zegrzyƒskiego oraz Serocki OÊrodek Kultury.
Festiwal odb´dzie si´ na placu przy OÊrodku
Kultury w Serocku, od godziny 14.00. 

ENGLISH EXPRESS zaprasza na 
DARMOWY kurs j´zyka angielskiego 

współfinansowany z Unii Europejskiej i Bud˝etu Paƒstwa 
w ramach konkursu 1/POKL/7.3/2010

• ró˝ne poziomy zaawansowania
• kurs b´dzie si´ odbywał w soboty
• czas trwania kursu: paêdziernik 2011 – styczeƒ 2012
• iloÊç wolnych miejsc: 24
• liczy si´ kolejnoÊç zgłoszeƒ oraz spełnienie warunków

grupy docelowej (kobiety bezrobotne z gminy Niepor´t
w wieku 16-64 lat)

zapisy pod numerem 509724339

Projekt: „ANGIELSKI 
DLA BEZROBOTNYCH KOBIET 

Z GMINY NIEPOR¢T”
Nr projektu: UDA-POKL.07.03.00-14-368/10-00

W sesji letniej w gminie Niepor´t odbyły si´ trzy egzaminy
na stopieƒ awansu nauczyciela mianowanego. 

AWANSE nauczycieli

Do egzaminu przystàpi∏y dwie na-

uczycielki nauczania poczàtkowego

ze Szko∏y Podstawowej im. Wandy

Chotomskiej w Józefowie – Panie

Magdalena Ko∏buk i Aleksandra

Giemza oraz Pani Ma∏gorzata Borek

z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awo-

wie Pierwszym – nauczycielka fizy-

ki i matematyki. Wszystkie Panie

Êwietnie zaprezentowa∏y si´

przed Komisjà Egzaminacyjnà, uzy-

skujàc wy˝szy stopieƒ awansu zawo-

dowego. 5 wrzeÊnia z∏o˝y∏y

przed Wójtem uroczyste Êlubowanie

o rzetelnym pe∏nieniu powinnoÊci

nauczyciela oraz otrzyma∏y z jego

ràk Akty nadania stopnia nauczycie-

la mianowanego. 

Równie˝ nauczyciele z innych

grup awansu zawodowego nie tra-

cili czasu w wakacje. Siedmiu na-

uczycieli sta˝ystów uzyska∏o sto-

pieƒ nauczyciela kontraktowego

i siedmiu nauczycieli mianowanych

awansowa∏o na stopieƒ nauczycie-

la dyplomowanego. ¸àcznie wi´c

w sesji letniej a˝ 17 nauczycieli zdo-

by∏o wy˝szy stopieƒ awansu zawo-

dowego. Wszystkim serdecznie gra-

tulujemy.

� H Galas
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Michał Skrzypkiewicz, uczeƒ Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym i Przemysław Marczak
zostali mistrzami Europy w ˝eglarstwie w klasie Le’quipe w Gatxo w Bilbao
w Hiszpanii. 

MAZUREK
Dàbrowskiego 
dla ˝eglarza
z Niepor´tu

Micha∏ Skrzypkiewicz opowiada
o swojej ˝eglarskiej przygodzie
i drodze do mistrzostwa Europy.

ROCZNY EPIZOD
Z ˚EGLARSKÑ KLASÑ
LE’QUIPE 
Nie tak dawno pisa∏em o tym, jak

podejmowa∏em decyzj´ o wczeÊniej-

szym przejÊciu z Optyka na innà kla-

s´. Przyczynà by∏ mój wzrost 170 cm

i waga 55 kg. Po rozwa˝eniu argu-

mentów wybra∏em klas´ ˝eglarskà

Le’quipe.

Poczàtkowo wyglàda∏o to Êmiesz-

nie, bo ja „stary” zawodnik, prawie

14 lat mia∏em, sta∏em przy 11 letnim

cichym za∏ogancie, który mi wszyst-

ko od podstaw t∏umaczy∏. A ˝e poj´-

cia ˝adnego nie mia∏em o p∏ywaniu

na trzy˝aglowej ∏odzi, to na poczàtek

porwa∏em spina. Ale inna sprawa, ˝e

by∏ starszy ni˝ ja. ̧ ódk´ te˝ dosta∏em,

nazwijmy to, po kilku sezonach.

Zgranie z za∏ogantem w poczàtko-

wej fazie p∏ywania by∏o takie, ˝e ja

na wodzie stara∏em si´, tak jak

na OptymiÊcie, sam zrobiç wszystko.

To by∏o niemo˝liwe i powoli za∏oga

si´ dociera∏a.

A póêniej by∏o tak, ˝e w pierw-

szych lokalnych regatach na Zalewie

Zegrzyƒskim zaj´liÊmy 3 miejsce,

choç prowadziliÊmy przez 2 dni re-

gat… ale nie umia∏em jeszcze rufy

z otwartym spinem, a równie˝ uczy-

∏em si´ wspó∏pracowaç z za∏ogan-

tem. On zaufa∏ mojej ocenie sytuacji

na wodzie i zacz´liÊmy wszystko

w tej klasie wygrywaç. 

Od listopada 2010 do sierp-

nia 2011 odby∏o si´ kilka wa˝nych

zawodów ogólnopolskich, jak elimi-

nacje do Ogólnopolskiej Olimpiady

M∏odzie˝y w Pucku, Gdaƒsku i Ze-

grzu i wszystko wygraliÊmy.

Fina∏ tej zabawy z Le’quipe odby∏

si´ podczas Mistrzostw Europy tej

klasy, jakie odby∏y si´ w Gatxo/Bil-

bao w Hiszpanii. Zawody odbywa-

∏y si´ na wodach Zatoki Biskajskiej

s∏ynàcej z ogromnych fal. 

Przez 5 dni rozegranych zosta∏o

10 wyÊcigów i wygraliÊmy 9, uzy-

skaliÊmy razem 14 pkt. Tym samym

zdobyliÊmy Mistrzostwo Europy

w Klasie Le’quipe i pierwszy raz

w moim krótkim ˝yciu zagrali dla

mnie Hymn Polski. Mocne, co?

Po powrocie i wielu gratulacjach,

uda∏o si´ Mistrzom Europy, czyli

mnie i Przemkowi Marczakowi, wy-

graç Ogólnopolskà Olimpiad´ M∏o-

dzie˝y na Zalewie Zegrzyƒskim. 

Na tym zakoƒczy∏em epizod star-

towania na Le’quipie. By∏o to pasmo

nieprzerwanych zwyci´stw w Polsce

i z∏oto na Starym Kontynencie. A˝

takich marzeƒ, to przyznam, ˝e nie

mia∏em. 

� Micha∏ Skrzypkiewicz

Zespó∏ Charytatywny CARITAS Parafii NMP Królowej w Józefowie

ma zaszczyt zaprosiç na

11.00 – uroczysta Msza Âwi´ta w koÊciele w Józefowie

12.30 – oficjalne rozpocz´cie Pikniku

13.00 – wyst´p zespo∏ów: M¸ODZIE˚ 50 PLUS, ToBeUp, JÓZEFINKI

14.00 – LICYTACJA (m.in. koszulka z autografem Marcina Gortata,

weekend w Bukowinie Tatrzaƒskiej i wiele innych

ciekawych przedmiotów)

15.00 – wyst´p wokalny

16.00 – og∏oszenie wyników rozgrywek sportowych

W czasie Pikniku proponujemy wspólna zabaw´: gry i konkursy dla

dzieci i rodziców, rozgrywki pi∏ki siatkowej i no˝nej, wat´ cukrowà,

kie∏baski z grilla, wojskowà grochówk´, lody, ciasta domowego

wypieku, kawiarenk´, porady psychologa dzieci´cego i prawnika,

przeja˝d˝ki bryczkà oraz wiele innych atrakcji.

Zysk z Pikniku w ca∏oÊci zostanie przekazany na cele charytatywne

naszej Parafii, mi´dzy innymi: dofinansowanie letnich i zimowych

wyjazdów dla dzieci, a tak˝e na zakup podr´czników szkolnych oraz

pomoc rodzinom znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji materialnej.

Tradycyjnie zostanie rozegrany mecz siatkówki i pi∏ki no˝nej przez

reprezentacje Józefowa, Kàtów W´gierskich, Micha∏owa-Grabiny 

i Woli Aleksandra

Zg∏oszenia dru˝yn prosimy kierowaç pod numer: 660 900 816

Serdecznie Zapraszamy 

Zespó∏ CARITAS

który odb´dzie si´ na terenie sàsiadujàcym ze Szko∏a Podstawowà w Józefowie.

11 wrzeÊnia 2011 r., w niedziel´, w godz. 12.00 – 17.00
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Fort w Beniaminowie cz. V
W´drówki z historià 

W
okresie mi´dzywojennym

fort w Beniaminowie nadal

by∏ wykorzystywany przez

Wojsko Polskie, jako zaplecze maga-

zynowe i szkoleniowe. Jak wspomi-

na∏a nie˝yjàca ju˝ Pani Janina Górec-

ka, mieszkanka Beniaminowa, w for-

cie stacjonowa∏ stale wydzielony

oddzia∏ wojskowy zajmujàcy si´ ob-

s∏ugà magazynów i transportem to-

warów. Prawdopodobnie na terenie

fortu by∏a te˝ strzelnica wojskowa.

Gdy wybuch∏a we wrzeÊniu 1939 ro-

ku II wojna Êwiatowa, fort spe∏nia∏

funkcj´ schronu dla ludnoÊci, gdzie

mieszkaƒcy Beniaminowa i okolic

chronili si´ przed bombardowaniami

lotniczymi i ostrza∏em artyleryjskim.

Pani Górecka z tego wojennego cza-

su zapami´ta∏a pozycje polskiej pie-

choty i stanowiska artylerii, gdy pa-

s∏a nieopodal krowy. ̊ o∏nierze kaza-

li jej i innym mieszkaƒcom schroniç

si´ w forcie, gdy˝ niebawem mia∏y

rozpoczàç si´ walki z Niemcami, ata-

kujàcymi od strony Narwi. To jed-

nostki niemieckiego II Korpusu Pie-

choty, dowodzonego przez genera∏a

dywizji Straussa przygotowywa∏y

si´ do przekroczenia rzeki. 11 wrze-

Ênia niemiecka 217 Dywizja Piecho-

ty pod dowództwem genera∏a majo-

ra Balcera rozpocz´∏a forsowanie

Narwi pod Zegrzynkiem i uchwyci-

∏a przyczó∏ki. Dywizja ta mia∏a ma-

szerowaç przez Beniaminów w ogól-

nym kierunku na Prag´.* W celu li-

kwidacji niemieckiego przyczó∏ka

z rejonu Beniaminowa przez las ma-

jàtku Zegrze w kierunku Ryni, Siw-

ka i Borek ruszy∏o polskie przeciw-

natarcie oddzia∏ów 20 Dywizji Pie-

choty dowodzonej przez pu∏kownika

dyplomowanego Wilhelma Andrze-

ja Lawicza-Liszki. Dywizja ta wcho-

dzi∏a w sk∏ad Grupy Operacyjnej ge-

nera∏a brygady Juliusza Zulaufa ma-

jàcej za zadanie broniç linii Narwi.

Stanowisko dowodzenia dywizji

znajdowa∏o si´ na terenie Bia∏o∏´ki

Dworskiej. Natarcie wspiera∏a polska

artyleria, bateriami rozlokowanymi

w rejonie Dàbkowizny, Beniamino-

wa, Aleksandrowa i Niepor´tu. Pol-

ski atak zakoƒczy∏ si´ niepowodze-

niem i po dotarciu do linii rzeki Rzà-

dzy natarcie utkn´∏o. Pod silnym

ogniem artylerii i bombardowaniami,

oddzia∏y polskie wycofywa∏y si´

w stron´ Beniaminowa i Niepor´tu

ponoszàc znaczne straty. Z rodzinne-

go przekazu przytocz´ opowieÊç

mieszkanki Rudy, która znalaz∏a

w kartoflisku rannego od∏amkiem ar-

tyleryjskim polskiego ˝o∏nierza. Le-

˝a∏ tam w s∏oƒcu ca∏y dzieƒ i próbo-

wa∏a mu pomóc przynoszàc mleko

do picia. Gdy pi∏ okaza∏o si´, ˝e by∏

ranny w brzuch i bardzo cierpia∏.

Z tej opowieÊci utkwi∏y mi w pami´-

ci przytoczone s∏owa tego ˝o∏nierza:

„gdyby moja matka wiedzia∏a, ˝e tu

le˝´ ranny na tym polu to wiem, ˝e

przysz∏aby do mnie nawet na kola-

nach z pomocà”. Gdy rozmawia∏em

ze starszymi mieszkaƒcami Ryni do-

brze zapami´tali wyglàd polskich

˝o∏nierzy, jako nieraz g∏odnych i bar-

dzo zm´czonych ciàg∏ymi walkami.

˚o∏nierze 20 Dywizji Piechoty do

4 wrzeÊnia 1939 roku bronili umoc-

nionej pozycji m∏awskiej walczàc

tam równie˝ z niemieckà 217 Dywi-

zjà Piechoty, a potem cofali si´

na Modlin, bijàc si´ na naszych tere-

nach nad Narwià. W walkach pomi´-

dzy 11 a 13 wrzeÊnia 1939 roku w re-

jonie Ryni, Rudy, Wolicy, Siwka,

Beniaminowa polegli m.in. oficero-

wie 20 DP: ppor. rez. W∏odzimierz

Askaldowicz – dowódca 2 plutonu

5 kompanii 78pp (11.IX.1939r. po-

leg∏ Rynia), por. Marian CieÊlawski

– dowódca 4 kompanii 79pp

(13.IX.1939r. poleg∏ Ruda), ppor.

rez. Wac∏aw Obr´bowski – dowód-

ca 1 plutonu 8 kompanii 80pp

(12.IX.1939r. poleg∏ Siwek),ppor.

rez. Juliusz Straus – dowódca pluto-

nu 4 kompanii 80pp (11.IX.1939r.

poleg∏ Rynia), ppor. rez. Tadeusz Ka-

rol Straus – dowódca 3 plutonu

2 kompanii ckm 80pp (12.IX.1939r.

poleg∏ Beniaminów), ppor. rez. Ta-

deusz Urbaƒski – Batalion Obrony

Narodowej „Warszawa II” z Mazo-

wieckiej Brygady Obrony Narodo-

wej (12.IX.1939r. poleg∏ Rynia),

ppor. rez. Teofil Wodejszo – dowód-

ca 1 plutonu 2 kompanii 79pp

(11.IX.1939r. poleg∏ Rynia), ppor.

rez. Jeremi Longin Andrzej Witkow-

ski – dowódca 3 plutonu 1 kompa-

nii 79pp (13.IX.1939r. poleg∏ Woli-

ca)**. Oko∏o 300 poleg∏ych w wal-

kach na tym terenie ˝o∏nierzy

kampanii wrzeÊniowej, spoczywa

w kwaterze wojennej cmentarza pa-

rafialnego w Wieliszewie. Pani Gó-

recka zapami´ta∏a rozgrzane lufy

polskich armat, które ̋ o∏nierze ch∏o-

dzili mokrymi szmatami. Bardzo do-

brze pami´ta∏a du˝e bombardowanie

okolic fortu przez samoloty nie-

mieckie. W czasie tego bombardo-

wania zosta∏a zniszczona gajówka

i zgin´∏a rodzina gajowego Wymi´-

towskiego, który przed wojnà nadzo-

rowa∏ okoliczne lasy. Jak wspomina-

∏a zawsze, gdy chodzi∏a po wojnie

na grzyby pozosta∏oÊci g∏´bokich le-

jów po bombach przypomina∏y jej t´

tragedi´. Z tamtych dni znam jeszcze

ciekawy wàtek uratowania polskich

armat przez m∏odà dziewczyn´, któ-

ra mieszka∏a w budynku ko∏o rampy

kolejowej w Dàbkowiênie. Niedale-

ko tego miejsca stacjonowa∏a polska

bateria, na którà wyszed∏ niespodzie-

wanie z lasu niemiecki oddzia∏ roz-

poznawczy. Wywiàza∏a si´ gwa∏tow-

na strzelanina i polscy artylerzyÊci

wycofywali si´ zostawiajàc armaty

i jaszcze. I w∏aÊnie wtedy ta niezna-

na dziewczyna wybieg∏a do pol-

skich ˝o∏nierzy, proszàc i b∏agajàc

aby nie odchodzili i nie zostawiali ar-

mat i ludnoÊci bez obrony. ̊ o∏nierze

uporzàdkowali swoje szyki i powró-

cili na stanowiska, a po krótkiej wy-

mianie ognia Niemcy wycofali si´

– bateria armat zosta∏a ocalona.

W czasie okupacji hitlerowskiej

na terenie fortu Niemcy urzàdzili

warsztaty. Prawdopodobnie wykony-

wano lub naprawiano tam ekwipunek

wojskowy (buty, umundurowanie).

W forcie pracowali równie˝ jeƒcy

z pobliskiego obozu w Bia∏obrze-

gach. Ze wspomnieƒ Pani Krajew-

skiej, obecnie mieszkanki Zegrza

Po∏udniowego wiem, ˝e w czasie

okupacji pracowa∏ w forcie mieszka-

niec Zegrza Po∏udniowego Pan Mi-

raÊ. Zapami´ta∏a, ̋ e zrobi∏ jej buty zi-

mowe z brezentowymi cholewkami,

które pomog∏y przetrwaç zimowe

ch∏ody. Bardzo ich pilnowa∏a, ale

w czasie wysiedlenia w 1944 roku

do Strugi i Marek zgubi∏a jeden z bu-

tów, to by∏a dla niej du˝a strata. Po-

wojenne wykorzystanie fortu w Be-

niaminowie opisa∏em w pierwszym

artykule, a koƒczàcy cykl artyku∏

w swej treÊci nawiàzuje do obcho-

dzonej w tych dniach 72 rocznicy

wybuchu II wojny Êwiatowej. Na te-

renie naszej gminy w te goràce,

wrzeÊniowe dni 1939 roku te˝ trwa-

∏y walki z niemieckim agresorem.

Z perspektywy czasu mo˝e warto

pomyÊleç w przysz∏oÊci o nowym

wykorzystaniu fortu przez jego w∏a-

Êciciela, jako miejsca np. rekon-

strukcji historycznej walk z 1939 ro-

ku itp. Teren jest przestrzenny, za-

bytkowy, historycznie zwiàzany

z wydarzeniami i tak w∏aÊciwie dzi-

siaj zupe∏nie niewykorzystany tury-

stycznie i promocyjnie dla naszej

gminy. Dzi´kujàc Czytelnikom

za wspólnà w´drówk´ historycznà

beniaminowskim fortem, zapraszam

do lektury strony historycznej „Wie-

Êci Niepor´ckich”, kolejne tematy

ju˝ wkrótce.

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

* Tadeusz Jurga, W∏adys∏aw Karbowski – Armia
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Plan zdj´ciowy serialu Czas Honoru na terenie fortu w Beniaminowie


