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Certyfikat przyznany

Kapitu∏a konkursu „Gmina Fair Play”
przyzna∏a Gminie Niepor´t tytu∏ i cer-
tyfikat – Gmina Fair Play 2005. Po-
nadto decyzjà Kapitu∏y Niepor´t zo-
sta∏ uhonorowany statuetkà w kate-
gorii gmin turystycznych. Gala IV
edycji konkursu, podczas której roz-
dane zostanà nagrody i certyfikaty,
odb´dzie si´ 12 paêdziernika w Pa-
∏acu Kultury i Nauki w Warszawie.
Podstawowym celem konkursu jest
wy∏onienie, nagrodzenie i wsparcie sa-
morzàdów w pe∏ni zaanga˝owanych
w tworzenie jak najlepszych warunków
do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz inwestowania. Organiza-
torami konkursu sà Krajowa Izba Go-
spodarcza oraz Instytut Badaƒ nad
Demokracjà i Przedsi´biorstwem Pry-
watnym. Konkurs realizowany jest pod
patronatem Polskiej Agencji Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych, Marsza∏-
ków i Wojewodów oraz przy bliskiej
wspó∏pracy z Urz´dami Marsza∏kow-
skimi. Gmina Niepor´t otrzyma∏a ty-
tu∏ i certyfikat ju˝ po raz drugi. Po-
przednio w kategorii gmin wiejskich.

Konwent samorzàdowców

W 23 wrzeÊnia w sali konferencyj-
nej Urz´du Gminy Niepor´t spotkali
si´ w∏odarze 5 gmin wchodzàcych
w sk∏ad powiatu legionowskiego
wraz ze starostà i wicestarostà le-
gionowskim. Konwent zdominowa∏y
kwestie oÊwiatowe. Podczas piàtko-
wego spotkania omawiano wprowa-
dzenie rocznych regulaminów wyna-
gradzania nauczycieli i zorganizowa-
nie form wyp∏at stypendiów
socjalnych dla uczniów i studentów.
Uczestnicy konwentu wystosowali do
prezydenta Warszawy pismo w spra-
wie form odp∏atnoÊci za pobyt dzie-
ci (mieszkaƒców tych gmin), ucz´sz-
czajàcych do przedszkoli niepublicz-
nych w stolicy. Obecna na konwencie
starosta legionowski Dorota Sowiƒ-
ska-Kobelak przedstawi∏a plan inwe-
stycji powiatowych na rok 2006.
Rozmawiano równie˝ o porozumieniu
(na wzór obowiàzujàcego w tym ro-
ku) mi´dzy gminami, a starostwem
o wspó∏finansowaniu inwestycji. Piàt-
kowe obrady konwentu prowadzi∏
wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Ma-
ciej Mazur. Kolejne posiedzenie od-
b´dzie si´ za miesiàc w Jab∏onnie.

Warszawski Tydzieƒ ˚eglarski

W sobot´ (3.09) w niepor´ckim Em-
per Yacht’ie nastàpi∏o oficjalne otwar-
cie trzeciej edycji Warszawskiego Ty-
godnia ˚eglarskiego. Impreza, nad
którà honorowy patronat objà∏ wójt
Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Ma-
zur, trwa∏a do niedzieli (11.09). 
˚eglarskie Êwi´to na Êródlàdziu mia-
∏y rozpoczàç Otwarte Mistrzostwa
Warszawy Toyota Marki Cup. Na
starcie w porcie Emper Yacht w Nie-
por´cie stawi∏o si´ ponad 90 za∏óg.
Zawody rozegrano w 13 klasach.
Niestety, nie dopisa∏a pogoda. Po-
wierzchni´ wody marszczy∏y poje-
dyncze podmuchy wiatru. ˚eglarze
dwukrotnie wyp∏ywali na akwen
i dwukrotnie zawody by∏y przerywa-
ne. Regaty zostanà ponownie roze-
grane w paêdzierniku.
Natomiast od czwartku na Zalewie,
w ramach Warszawskiego Tygodnia
˚eglarskiego, rozgrywany by∏ Puchar
Polski Jachtów Kabinowych Frans
Maas Cup 2005 (Port Pilawa – Nie-
por´t) oraz regaty „Puchar ˚agli”
(MOS II Zegrze). Eliminacje i fina∏y
PPJK Frans Maas Cup 2005 mo˝na
by∏o oglàdaç ze specjalnej trybuny
ustawionej u wyjÊcia z portu. Jed-
noczeÊnie przez dwa dni (10–11.09)
w Porcie Pilawa odbywa∏ si´ b´dzie
festyn „Jacht dla Ciebie”. Prezento-
wane by∏y zarówno jachty startujà-
ce w zawodach, jak równie˝ prze-
znaczone do sprzeda˝y. W progra-
mie by∏ równie˝ kiermasz osprz´tu
˝eglarskiego oraz pokazy ratowników
WOPR. Codziennie w Porcie odbywa-
∏y si´ koncerty szantowe.
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w skróciew skrócie➠➠

· Galeria autorska malarstwa 
Janusza B∏achowicza 
Studio – 62
05-126 Niepor´t, ul.Stokrotki 1
tel.772-30-86
W A R S Z T A T Y  P L A S T Y C Z N E

Zapraszamy na zaj´cia osoby w ró˝nym
wieku i o ró˝nym stopniu zaawansowania
uzdolnieƒ plastycznych. Warsztaty
odbywajà si´ w profesjonalnym studiu
plastycznym. 
Obejmujà nauk´ technik i zasad budowania
kompozycji w zakresie malarstwa i rysunku.
PEJZA˚
STUDIUM POSTACI
MARTWA NATURA
PORTRET ITP.
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· Wójt Gminy Niepor´t oraz Instytut
Mi´dzynarodowych Finansów
i BankowoÊci 

zapraszajà przedstawicieli organizacji
pozarzàdowych na otwarte spotkanie
poÊwi´cone realizacji projektu 

„ U t w o r z e n i e  l o k a l n e j
g r u p y  d z i a ∏ a n i a ”  p o d
n a z w à  „ P a r t n e r s t w o
Z a l e w u  Z e g r z y ƒ s k i e g o ” .

Projekt jest realizowany w ramach
inicjatywy unijnej LEADER+. Jego efektem
ma byç powo∏anie lokalnej grupy
dzia∏ania utworzonej przez 4 gminy:
Jab∏onna, Niepor´t, Serock i Wieliszew.

Spotkanie odb´dzie si´ 17 paêdzier-
nika 2005 r. (poniedzia∏ek)
o godz. 14:00 w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9B.
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· So∏tys Wólki Radzymiƒskiej 
uprzejmie zaprasza na zebranie wiejskie,

które odb´dzie si´ 16 paêdziernika
2005 r. (niedziela) o godzinie 16.30
w Szkole Podstawowej.
Porzàdek zebrania:
1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór przewodniczàcego zebrania;
3. Podj´cie uchwa∏y w sprawie projektu

bud˝etu so∏ectwa Wólki Radzymiƒskiej
na 2006 rok. 

4. Zapytania i wolne wnioski.
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· Zebranie wiejskie 
w Micha∏owie-Reginowie 

So∏tys Micha∏owa – Reginowa uprzejmie
zaprasza na zebranie wiejskie, które
odb´dzie si´ 1188  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000055  rr..
((wwttoorreekk))  oo ggooddzziinniiee  1188..0000  ((ww II tteerrmmiinniiee))
oo ggooddzziinniiee  1188..3300  ((ww IIII  tteerrmmiinniiee))..
ww „„DDoommuu  OOggrrooddnniikkaa””  pprrzzyy  uull..  NNoowwoo--
ddwwoorrsskkiieejj  3311..  
Porzàdek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczàcego oraz

sekretarza zebrania.
3. Przyj´cie porzàdku zebrania. 
4. Podj´cie uchwa∏y w sprawie projektu

bud˝etu so∏ectwa Micha∏ów – Reginów
na 2006 rok.

5. Zapytania i wolne wnioski.

ZZaapprroosszzeenniiaa Japoƒska wizyta
W czwartek (22.09) w Urz´dzie Gminy Niepor´t goÊci∏a delegacja japoƒskich
inwestorów z firmy Nichia, która jest udzia∏owcem w budowanej fabryce
pó∏przewodników w Stanis∏awowie Pierwszym.

GoÊcie z Japonii spotkali
si´ z S∏awomirem Macie-
jem Mazurem, wójtem

Gminy Niepor´t. Przedstawili fi-
lozofi´ swojej firmy i zadeklaro-
wali ch´ç wspó∏pracy z lokalnym
samorzàdem. Nichia jest liderem
w produkcji nowoczesnej techno-
logii na bazie pó∏przewodników
z kryszta∏ów, która póêniej wy-
korzystywana jest w przemyÊle
elektronicznym. Roczny obrót
korporacji wynosi ok. 200 mld
jenów, a firma znajduje si´
w pierwszej pi´çdziesiàtce naj-
bardziej rentownych przedsi´-
biorstw w Japonii.

– Celem wizyty japoƒskich in-
westorów by∏o zapoznanie si´
w mo˝liwoÊciami przeniesienia

cz´Êci produkcji do Polski, a tym
samym znalezienia kolejnego
przyczó∏ka sprzeda˝y swoich
produktów w Unii Europejskiej.
GoÊcie zwiedzili plac budowy,
a tak˝e odwiedzili biura g∏ówne-
go wykonawcy inwestycji i archi-
tekta – wyjaÊnia Leszek Sierzpu-
towski, wiceprezes Ammono.
Spó∏ka zajmowa∏a si´ dotàd pra-

cami badawczymi
na zlecenie japoƒ-
skich kontrahen-
tów. Teraz chce
równie˝ urucho-
miç produkcj .́

Wójt Mazur po-
wiedzia∏ podczas
spotkania, ˝e
oczekuje pozy-

tywnej decyzji japoƒskich udzia-
∏owców, dotyczàcej uruchomie-
nia produkcji pó∏przewodników
w Niepor´cie. Wp∏ynie to bo-
wiem na zwi´kszenie zatrudnie-
nia na terenie gminy. Zapowie-
dzia∏ równie˝, dalszà pomoc dla
inwestorów ze strony samorzà-
du. 

❐ pz/rw

W Niepor´cie, w niedzielnych
wyborach (25.09), najwi´ksze
poparcie zebra∏y: Platforma
Obywatelska (29,06) oraz Pra-
wo i SprawiedliwoÊç (28,86).
Nast´pne w kolejnoÊci by∏y: LPR
– 10,59, SLD – 8,51 oraz Samo-
obrona RP – 8,28. Frekwencja
na terenie gminy wynios∏a ok.
47 proc., a wi´c by∏à wy˝sza od
Êredniej w kraju.

Lokale wyborcze otwarte by∏y
w godz. 6:00 – 20:00. W 9 obwo-
dach do g∏osowania na terenie
gminy g∏osowa∏o 4499 wybor-
ców. Uprawnionych by∏o 9521
osób. Komisje wyborcze nie od-
notowa∏y incydentów.

❐ pz

Po wyborach...

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Niepor´t
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POLE nadziei
Ju˝ po raz ósmy w paêdzierniku, w wielu polskich miejscowoÊciach odby∏a si´
akcja sadzenia ˝onkili pod has∏em „Pola Nadziei”. ˚onkile majà byç wyrazem
solidaryzowania si´ spo∏eczeƒstwa z osobami nieuleczalnie chorymi na raka. 

Gmina Niepor´t przyst´pujàc do programu
„Przejrzysta Polska” zobowiàza∏a si´ opracowaç
kodeks etyczny pracowników Urz´du Gminy
Niepor´t. Kodeks ten b´dàcy efektem pracy pra-
cowników Urz´du zosta∏ przez nich zaakcepto-
wany i przyj´ty do realizacji.
Kodeks zawiera zasady i wartoÊci, którymi kierujà
si´ pracownicy Urz´du podczas wykonywania obo-
wiàzków 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∏ecznoÊci. Dbajà o wizerunek Urz´du
odpowiednio go reprezentujàc, w tym celu w swo-
jej pracy kierujà si´ zasadami:
 Kompetencjà. Pracownik Urz´du zna przynale˝-
ne do jego stanowiska pracy przepisy prawa i na
bie˝àco Êledzi ich zmiany. Systematycznie podno-
si swoje kwalifikacje oraz doskonali umiej´tnoÊci
zawodowe.
 UczciwoÊcià. Pracownik Urz´du sumiennie
i rzetelnie wykonuje powierzone mu obowiàzki.
W swojej pracy kieruje si´ wy∏àcznie dobrem pu-
blicznym i potrzebami spo∏ecznoÊci lokalnej, nie
bioràc pod uwag´ korzyÊci w∏asnych. Nie dopusz-
cza do sytuacji o charakterze korupcyjnym.
 BezstronnoÊcià. Pracownik Urz´du podejmuje
decyzje zgodnie z obowiàzujàcym prawem, w∏a-
snym sumieniem, równo traktujàc wszystkie stro-
ny post´powania administracyjnego.

 OdpowiedzialnoÊcià. Pracownik Urz´du pono-
si konsekwencje podejmowanych przez siebie de-
cyzji, nie tylko przed prze∏o˝onymi i literà prawa,
ale równie˝ przed mieszkaƒcami, w interesie któ-
rych pracuje.
 JawnoÊcià. Wszelkie dokumenty znajdujàce
si´ w posiadaniu pracowników Urz´du mogà
byç udost´pnione instytucjom i osobom pry-
watnym w ramach dost´pu do informacji pu-
blicznej, z zastrze˝eniem ograniczeƒ jawnoÊci
wynikajàcych z przepisów szczególnych. W ka˝-
dej chwili pracownik Urz´du jest gotowy do
poddania si´ wszelkim procedurom kontrol-
nym.
 UprzejmoÊcià. Pracownik Urz´du jest otwarty
na sprawy i problemy zg∏aszane przez mieszkaƒ-
ców. Udziela im informacji w sposób jasny, zwi´-
z∏y i zrozumia∏y oraz bez zb´dnej zw∏oki. Podczas
realizowania swoich obowiàzków s∏u˝bowych wy-
kazuje si´ kulturà osobistà i szacunkiem wobec in-
teresantów.
 ObowiàzkowoÊcià. Pracownik Urz´du prze-
strzega czasu pracy, regulaminu pracy i ustalone-
go w Urz´dzie porzàdku.
 Wspó∏dzia∏aniem. Pracownik Urz´du potrafi
pracowaç w zespole. S∏ucha opinii wspó∏pracow-
ników. Zachowuje si´ uprzejmie i ˝yczliwie w kon-
taktach z prze∏o˝onymi, podw∏adnymi oraz wspó∏-
pracownikami.

Na spotkanie zaproszono
blisko 30 stowarzyszeƒ i orga-
nizacji majàcych siedzib´ na
terenie Gminy, a tak˝e Cari-
tas i Towarzystwo Przyjació∏
Dzieci. Zaproszenia otrzyma-
∏y równie˝ lokalne media.
W∏adze Gminy reprezento-
wa∏ wójt gminy Niepor´t S∏a-
womir Maciej Mazur oraz
radni: Andrzej Burzyƒski, Ja-
nusz Ponto i Roman Madej.

Celem spotkania by∏o nawià-
zanie kontaktu z organizacja-
mi pozarzàdowymi i powo∏a-
nie zespo∏u konsultacyjnego.
Jego zadaniem b´dzie opinio-
wanie prac nad Wieloletnim
Programem Wspó∏pracy
Gminy Niepor´t z Organiza-
cjami Pozarzàdowymi.

Podczas spotkania zapo-
znano uczestników z celami
akcji „Przejrzysta Polska”.

Ponadto zaprezentowano za-
dania wybrane do realizacji
przez Gmin´ Niepor´t.
Obecni zapoznali si´ tak˝e ze
zrealizowanymi ju˝ projekta-
mi np. Informatorem Bud˝e-
towym na rok 2005 pt.
„Skàd mamy pieniàdze i na
co je wydajemy”. Przedsta-
wiciel urz´du omówi∏ naj-
wa˝niejsze zapisy ustawy
o po˝ytku publicznym i wo-
lontariacie, która reguluje
zasady wspó∏pracy organiza-
cji pozarzàdowych z samo-
rzàdem. Obecni na spotka-
niu przedstawiciele stowarzy-
szeƒ wype∏nili tak˝e ankiet ,́
w której ocenili dokonany
przez gmin´ wybór zadaƒ fa-
kultatywnych (w ramach ak-
cji „Przejrzysta Polska”).
Omówiono równie˝ zasady,
na jakich organizacje mogà
oceniaç realizowane przez
gmin´ zadania w ramach
monitoringu spo∏ecznego.

p pz

PRZEJRZYSTY nabór
W Urz´dzie Gminy Niepor´t wprowadzone zosta∏y nowe procedury

naboru pracowników na stanowiska urz´dnicze i kierownicze. Nowy sposób
rekrutacji pracowników ma gwarantowaç równy dost´p do miejsc pracy dla
mieszkaƒców w oparciu o przejrzyste i obiektywne kryteria wyboru.

URZÑD pod kontrolà
Od po∏owy wrzeÊnia Urzàd Gminy oraz plac WolnoÊci sà
monitorowane przez system kamer. Urzàdzenia zamontowano,
aby poprawiç bezpieczeƒstwo pracowników i petentów oraz
ograniczyç liczb´ aktów wandalizmu.

Wdro˝enie procedur to realizacja kolejne-
go zadania w ramach akcji „Przejrzysta Pol-
ska”. Celem zadania okreÊlonym przez orga-
nizatorów akcji jest zagwarantowanie równe-
go dost´pu do stanowisk pracy i weryfikacja
kandydatów na pracowników urz´du
w oparciu na kryterium fachowoÊci. Przyj´-
cie procedury ma zwi´kszyç presti˝ funkcji
urz´dnika oraz postrzeganie Urz´du Gminy
przez interesantów, jako dzia∏ajàcego sposób
profesjonalny i wykazujàcy dba∏oÊç o zatrud-
nienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Przyj´ta procedura reguluje kolejne ele-
menty naboru, poczàwszy od wykazania
wolnego wakatu, a skoƒczywszy na wyborze
jednej ze zg∏oszonych kandydatur. Procedu-

ra zak∏ada jawnoÊç naboru na ka˝dym jego
etapie m.in. poprzez zamieszczanie og∏oszeƒ
o naborze, jak i liÊcie zakwalifikowanych
kandydatur, a na og∏oszeniu wyników nabo-
ru koƒczàc. Informacje te muszà si´ ukazaç
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tabli-
cy og∏oszeƒ oraz w prasie.

W przypadku naboru na stanowisko kie-
rownicze Wójt Gminy og∏aszaç b´dzie kon-
kurs. Powo∏ana komisja konkursowa b´dzie
mia∏a za zadanie oceniç kwalifikacje i predys-
pozycje kandydatów. Podstawà b´dà z∏o˝one
dokumenty oraz przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna. Podobnie, jak w przypadku
rekrutacji urz´dników, ka˝dy etap naboru na
stanowisko kierownicze b´dzie jawny.

Z inicjatywà uruchomienia monitoringu
wyszed∏ wójt Niepor´tu S∏awomir Maciej
Mazur. – Zale˝y nam na zarówno na bez-
pieczeƒstwie osób pracujàcych w urz´-
dzie, jak i petentów odwiedzajàcych budy-

nek – t∏umaczy wójt. Poprzednio zdarza-
∏y si´ bowiem kradzie˝e mienia
nale˝àcego do pracowników (np. kradzie-
˝e damskich torebek) oraz akty wandali-
zmu (np. niszczono kosze na Êmieci i ∏aw-
ki na placu WolnoÊci).

W urz´dzie zamontowano 4 kamery, ko-
lejne 5 na zewnàtrz budynku. Jedna z ka-

mer skierowana jest na pobliskie przejÊcie
dla pieszych. – To bardzo ruchliwe miejsce.
Codziennie przechodzà t´dy setki dzieci
w drodze do i ze szko∏y – dodaje wójt.
Gdyby dosz∏o do wypadku na przejÊciu,

b´dzie mo˝na odtworzyç prze-
bieg zdarzenia. Inna z kamer
monitoruje teren parkingu
przed urz´dem. To z kolei ma
odstraszyç potencjalnych w∏a-
mywaczy i z∏odziei samocho-
dów. Obraz z kamer zapisywa-
ny jest przez 24 godziny na dys-
ku twardym jednego
z urz´dowych komputerów.
Dlatego w ka˝dej chwili mo˝-
na odtworzyç zapis obrazu
z ka˝dej z 9 kamer.

WczeÊniej podobny zestaw
kamer zamontowano w gmin-
nym gimnazjum. System si´
sprawdzi∏, co zaowocowa∏o
kolejnà instalacjà, tym razem

w urz´dzie. W przysz∏oÊci za pomocà ∏à-
czy internetowych sygna∏ z kamer ma byç
przekazywany bezpoÊrednio do komisa-
riatu policji w Niepor´cie. Instalacja ka-
mer wraz z oprzyrzàdowaniem kosztowa-
∏a ponad 15 tys. z∏. Prace wykonywa∏a fir-
ma Teleradiomechanika z Niepor´tu.

p pz

KODEKS ETYCZNY pracowników urz´du Gminy Niepor´t

POZARZÑDOWE partnerem
W poniedzia∏ek (19.09) w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t odby∏o si´
spotkanie z organizacjami pozarzàdowymi. W ten sposób zainicjowano cykl spotkaƒ
i prace nad Wieloletnim Programem Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi.

Akcja „Pola Nadziei” wywodzi si´ ze
Szkocji, gdzie zosta∏a zapoczàtkowana
przez organizacj´ zwiàzanà z walkà z ra-
kiem – Marie Curie Cancer Care. Pierwsze
˝onkile, b´dàce mi´dzynarodowym sym-
bolem nadziei, zosta∏y posadzone w par-
kach i na rabatach Krakowa jesienià 1997
roku. Tradycja sadzenia ˝onkili przed nie-
por´ckiem urz´dem ma ju˝ trzy lata. 

Jak zwykle cebulki kwiatów sadzili pra-
cownicy urz´du, so∏tysi i radni. Opraw´
muzycznà symbolicznej akcji zapewni∏a
schola pod kieunkiem Agieszki Powa∏y.

Ksiàdz Andrzej Dziedziul, który wspól-
nie z wójtem gminy Niepor´t zainicjowa∏
akcj´ na naszym terenie, podkreÊli∏ pod-
czas krótkiego wprowadzenia, ˝e liczba
osób, które oczekujà na pomoc hospi-

cjum jest wi´ksza ni˝ jego mo˝liwoÊci,
wi´c ka˝da forma pomocy tej instytucji
jest wsparciem dla chorych. 

Kampania „Pola Nadziei” sk∏ada si´
z dwóch etapów: jesienià sadzone sà cebul-
ki ˝onkili, natomiast wiosnà, kiedy kwia-
ty zakwitnà odbywa si´ kwesta na rzecz
hospicjów, niosàcych pomoc osobom ter-
minalnie chorym w ostatnim okresie ich
˝ycia. Ka˝dy, kto z∏o˝y wtedy datek otrzy-
ma symbol kampanii – ̋ onkila. Uczestni-
kami akcji sà hospicja z ca∏ej Polski.

p rw

TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH
PRZYGOTOWALI:

Justyna Chwojnicka
Henryka Galas

Piotr Zadro˝ny (autor zdj´ç)
Dariusz Wróbel

Robert Wróbel (redakcja, autor zdj´ç)
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Jeszcze w tym roku zakoƒczone zostanà prace w cz´Êci sportowej gimnazjum –
w∏aÊnie trwajà prace malarskie.

GIMNAZJUM
Na wszystkich budynkach, równie˝ na cz´Êci dy-

daktycznej, wykonywane sà roboty wykoƒczeniowe
elewacji. We wn´trzach zakoƒczone zosta∏y tynki,
trwajà prace w sanitariatach – uk∏adanie glazury.
W najbli˝szym czasie rozpocznie si´ uk∏adanie po-
sadzek (bezpieczne i wytrzyma∏e na Êcieranie wy-
k∏adziny linoleum). Uruchomiona b´dzie tak˝e ko-
t∏ownia. W ciàgu kilku najbli˝szych miesi´cy planu-
je si´ wy∏oniç dostawc´ ca∏ego wyposa˝enia szko∏y,

tj. mebli, tablic, sprz´tu sportowego. Przeznaczone
jest na ten cel blisko 1 mln z∏. Przed oddaniem kom-
pleksu do u˝ytkowania zagospodarowany zostanie
teren wokó∏ szko∏y. Powstanie wielofunkcyjne bo-
isko m.in. do gry w tenisa, siatkówk .́ Powstanà
równie˝ drogi dojazdowe z miejscami parkingo-
wymi, a tak˝e miejsca do wypoczynku mi´dzy za-
j´ciami. 

p jch/rw

Ze strony Gminy w rozmowach uczestniczy∏ wójt
S∏awomir Maciej Mazur. Natomiast PKP reprezen-
towa∏a Teresa Pyzie, dyrektor oddzia∏u w Warsza-

wie. Gmina chce przejàç wybrane grunty w zamian
za zaleg∏oÊci podatkowe kolei. Rozmowy dotyczy-
∏y kilku dzia∏ek (g∏ównie dróg) w Zegrzu, Micha∏o-
wie-Reginowie oraz Niepor´cie. Gmina ze swojej
strony zobowiàza∏a si´ przygotowaç projekty wy-
dzielenia dróg z terenów PKP.

Jak zapewnia wójt Mazur, gmina b´dzie lepszym
gospodarzem tych terenów ni˝ dotychczasowy w∏a-
Êciciel, np. w Zegrzu planowana jest modernizacja
placu publicznego. Wst´pna koncepcja zagospoda-
rowania tego terenu zak∏ada utworzenie tam parku
wraz z miejscem zabaw dla dzieci.

Wykaz gruntów, które chce przejàç gmina od
PKP:
– Zegrze: plac mi´dzy torami kolejowymi, a ul.

Warszawskà oraz droga dojazdowa do osiedla
wojskowego (bez nazwy).

– Niepor´t: cz´Êç ul. Dworcowej (przy stacji PKP)
– Micha∏ów-Reginów: fragmenty ulic: G∏ównej

i D∏ugiej (po∏o˝one wzd∏u˝ linii kolejowej) oraz
ul. Kolejowa (ca∏a).

p pz/rw

W tym roku obej-
mie wykonanie par-
kingu na placu sà-
siadujàcym z ulicà
Izabeliƒskà oraz
przesz∏o stumetro-
wy odcinek drogi
wraz z oÊwietle-
niem. WczeÊniej
w drodze u∏o˝ono
wodociàg i kanali-
zacj´. Prace w ter-
minie miesiàca wy-
kona firma Dromo za 218 tysi´-
cy z∏otych. Inwestycj´ po
wspólnej modlitwie poÊwi´ci∏

ksiàdz proboszcz Kazimierz
Gniedziejko.

p rw

POCZÑTEK Koncertowej
W Êrod´ (19.10) rozpoczà∏ si´ pierwszy etap budowy
ulicy Koncertowej w Stanis∏awowie Pierwszym.

NEGOCJACJE z PKP
W piàtek (30.09) dosz∏o do spotkania mi´dzy przedstawicielami Urz´du Gminy
Niepor´t i Oddzia∏u Gospodarowania NieruchomoÊciami PKP. Negocjacje dotyczà
przej´cia przez gmin´ gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç kolei.

GMINA W UNII

Stacja wybudowana zostanie
w pobli˝u szko∏y podstawowej,
a zasilaç b´dzie w wod´ tereny
po∏o˝one w po∏udniowo – za-
chodniej cz´Êci Gminy. B´dzie
to ju˝ druga
stacja uzdatnia-
nia w naszej
gminie. Wraz ze
stacjà w Niepo-
r´cie b´dà do-
starcza∏y wod ,́
do ca∏y czas
rozrastajàcego
si´, gminnego
w o d o c i à g u .
W ramach in-
westycji zosta-
nie wybudowany budynek tech-
nologiczny, zbiornik czystej wo-
dy o pojemnoÊci 400 m3

i odstojnik pop∏uczyn, zaÊ wy-
budowane wczeÊniej studnie
g∏´binowe wyposa˝one zostanà
w pompy i armatur .́ Przewidu-
je si ,́ ˝e stacja b´dzie mia∏a wy-
dajnoÊç 100 m3 na godzin´.
Uzdatniana woda b´dzie napo-

wietrzana, ciÊnieniowo filtrowa-
na i poddawana dezynfekcji
podchlorynem sodowym. Praca
stacji b´dzie ca∏kowicie zauto-
matyzowana z komputerowym

systemem sterowania, sygnali-
zacji i nadzoru.

Inwestycj´ wartà 2.35 mln z∏o-
tych wykona firma WODROL
z Pruszkowa. Stacja ma powstaç
do marca 2007 roku. A˝ 85%
kosztów inwestycji pokryje Unia
Europejska ze Êrodków ZPORR
(w czerwcu 2005 podpisano sto-
sownà umow´). p rw

Pompownia (P8) Êcieków
w Niepor´cie to strategiczny
punkt sprawnego przesy∏u Êcie-
ków z terenów Gminy na
wschód od Kana∏u ̊ eraƒskiego.
(przyp. Êcieki z Bia∏obrzegów,
poprzez pompowni´ i dalej,
przepustem pod kana∏em, od-
prowadzane b´dà do oczyszczal-
ni Êcieków „D´be” w Orzecho-
wie, gmina Pomiechówek. Do
tej pory zosta∏y przeprowadzone
przewody t∏oczne pod dnem ka-

na∏u (przecisk sterowany) ∏àczà-
ce istniejàcà kanalizacj´ w ul.
Wojska Polskiego z kanalizacjà
w ul. Zegrzyƒskiej. Wkrótce roz-
pocznie si´ realizacja ju˝ samej
pompowni wraz z zagospodaro-
waniem terenu. Planowane za-
koƒczenie inwestycji to koniec
stycznia przysz∏ego roku. 

Wykonawcà budowy jest firma
„Wodbud” z Wyszkowa. War-
toÊç umowy to 2 080 828,09 z∏.
85% wartoÊci inwestycji pokry-
je Europejski Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Zin-
tegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz Bud˝et Paƒstwa.

p jch/rw

B´dzie wi´cej wody
W czwartek 15 wrzeÊnia ruszy∏a budowa Stacji Uzdatniania Wody
w Józefowie. Na plac budowy wykonawców inwestycji i inspektorów
nadzoru wprowadzi∏ zast´pca wójta Marek Spiczyƒski.

Pompownia
Od po∏owy sierpnia trwajà prace
przy budowie pompowni Êcieków
w Niepor´cie

Na interwencje urz´du gminy usuni´to
zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu ruiny
budynku kas na stacji w Niepor´cie

Urzàd Gminy Niepor´t zwraca si´ do wszyst-
kich rodziców uczniów w wieku obowiàzku na-
uki (urodzonych w latach 1988 –1989) zameldo-
wanych na terenie gminy Niepor´t, o wywiàza-
nie si´ z ustawowego obowiàzku powiadamiania
gminy o formie spe∏niania przez Paƒstwa dzie-
ci obowiàzku nauki.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 ze. zm.) na gminie spoczy-
wa obowiàzek kontroli spe∏niania obowiàzku
nauki przez m∏odzie˝ w wieku 16-18 lat, a na
rodzicach, zgodnie z art. 18 pkt 5 cytowanej
ustawy, obowiàzek – powiadamiania organów

gminy o formie spe∏niania obowiàzku szkolne-
go lub obowiàzku nauki przez m∏odzie˝ w wie-
ku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie”.
Pisemne oÊwiadczenie o spe∏nianiu przez
dziecko obowiàzku obowiàzku nauki, zawiera-
jàce dane dziecka i adres szko∏y do której
ucz´szcza, mo˝na dostarczyç osobiÊcie, prze-
s∏aç pocztà na adres urz´du:

(05-126 Niepor´t, pl. WolnoÊci 1) 
lub faksem nr 767 04 41. 

Dokumentem poÊwiadczajàcym spe∏nianie
przez dziecko obowiàzku szkolnego lub obo-
wiàzku nauki jest tak˝e zaÊwiadczenie wyda-
ne przez szko∏ ,́ w której dziecko si´ uczy. 

O G ¸ O S Z E N I E

OBOWIÑZEK NAUKI
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LETNIA klasa
Od poczàtku nowego roku szkolnego
uczniowie szko∏y podstawowej
w Niepor´cie mogà braç udzia∏, w ciep∏e
i s∏oneczne dni, w lekcjach na Êwie˝ym
powietrzu. Letnia klasa ma byç równie˝
wykorzystywana do spotkaƒ
integracyjnych przy ognisku.

Od dwóch miesi´cy Dominiak (17 lat)
startuje w barwach nowego klubu – „Po-
goƒ Mostostal Pu∏awy”. Z poprzednim
klubem musia∏ si´ po˝egnaç, gdy˝ coraz

gorzej uk∏ada∏a si´ wspó∏praca z trenerem
i zarzàdem. W sierpniu Kamil startowa∏
w trzech liczàcych si´ imprezach: Mi´dzy-
narodowym wyÊcigu etapowym po Ziemi
¸ódzkiej (3 m w kat. do lat 17), WyÊcigu
po Ziemi Lubartowskiej (3 m w kat. do lat
17) oraz Mistrzostwach Polski w kolarstwie
szosowym (konkurencja dru˝ynowa)
w Miliczu (woj. dolnoÊlàskie)

W Miliczu Kamil mia∏ wystartowaç
wraz z trzema zawodnikami: Mateuszem
Wr´gà, Tomaszem Jóêwikiem oraz Pio-
trem Krajeƒskim. Niestety, ten trzeci
w dniu startu dozna∏ bolesnej kontuzji
i zosta∏ wyeliminowany ze sk∏adu dru˝y-
ny. Jak przyznaje Dominiak, w ten sposób
jego dru˝yna straci∏a szans´ na z∏oto. In-
ny kolarz z Pu∏aw okaza∏ si´ niewystarcza-
jàcym zast´pstwem (odpad∏ po 5 km jaz-
dy). Na 45 km trasie zawodnicy jadà czte-
roosobowà grupà, zmieniajàc si´ co pó∏

kilometra na pozycji lidera. Na mecie li-
czy si´ czas uzyskany przez trzeciego za-
wodnika. Trasa zawodów by∏a trudna
(strome podjazdy), ale na szcz´Êcie dopi-
sywa∏a pogoda.

Teraz przed Kamilem goràca koƒców-
ka sezonu startowego: 11 wrzeÊnia wy-
startuje on w Mistrzostwach Polski na to-
rze (wyÊcig Madison), a 17 wrzeÊnia w fi-
nale Pucharu Polski. Kamil zajmuje
obecnie 7. miejsce (drugie wÊród pierw-
szorocznych juniorów) w ogólnopolskim
rankingu kolarskim. Jego najwi´kszym
marzeniem jest zakwalifikowanie si´ do
Êcis∏ej Kadry Polski w kolarstwie szoso-
wym. Kamil jest ju˝ w kadrze narodowej,
ale tzw. „szerokiej”. W efekcie, w tym ro-
ku nie uda∏o mu si´ wyjechaç wraz z re-
prezentacjà.

Kamil Dominiak za naszym poÊrednic-
twem chce podzi´kowaç sponsorom za
pomoc i zaanga˝owanie w rozwój jego
sportowej kariery: Cerealia Unibake, Sta-
cja Toyota Karolina Car Company, hur-
townia rowerowa w Unis∏awiu, firma
PERAN.

p pz

W zawodach sportowych organizowanych przez Centrum
wzi´∏o udzia∏ 11 szkolnych dru˝yn. 

Reprezentacja Izabelina liczy∏a szeÊciu ch∏opców z klas IV –
VI. Zawodnicy rywalizowali w 6 konkurencjach przygotowa-
nych przez organizatorów: bieg sztafetowy, rzut pi∏kà lekarskà,
przeciàganie liny, bieg z linà oraz bieg zwinnoÊciowy. – Moi
uczniowie zmierzyli si´ z reprezentacjà z Chotomowa, bezpo-
Êrednio rywalizujàc z tà dru˝ynà na boisku i na bie˝ni. Na ko-
niec zawodów, gdy podsumowano czas wszystkich zawodników,
okaza∏o si ,́ ˝e jesteÊmy najlepsi – relacjonuje Adam Pomaski,
opiekun grupy i nauczyciel ze szko∏y podstawowej w Izabelinie. 

Ch∏opcy otrzymali pamiàtkowy puchar, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Dodatkowo policjanci z wydzia∏u ruchu drogowego
przewieêli ich po terenie Centrum Szkolenia Policji na Harley-
ach. Sobotnie uroczystoÊci przyciàgn´∏y do CSP setki miesz-
kaƒców powiatu. 

Gospodarze przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla
dzieci np. przeja˝d˝ki konne i dla doros∏ych m.in. pokazy
pododdzia∏u antyterrorystycznego z udzia∏em Êmig∏owca.
Gwiazdami policyjnego Êwi´ta byli Zbigniew Wodecki i gru-
pa VOX. 

p pz/rw

Letnia klasa powsta∏a dzi´ki zaanga˝owa-
niu Rady Rodziców. Rada pokry∏a koszt ma-
teria∏ów, a ∏awki i siedziska dla uczniów wy-
kona∏ Gerard Hoja, przewodniczàcy Rady,
a zawodowo leÊniczy z Nieporetu. – To do-
skona∏e miejsce na lekcje przyrody i plastyki,
choç ka˝dy z nauczycieli b´dzie móg∏ popro-
wadziç zaj´cia na Êwie˝ym powietrzu – pod-
kreÊla Edyta KuÊ, dyrektor szko∏y podstawo-
wej w Niepor´cie. Letnia klasa podoba si´
równie˝ uczniom. – Chcia∏bym, aby wszyst-
kie lekcje odbywa∏y si´ na zewnàtrz – przy-
znaje Mateusz Zakrzewski (11 lat).

Letnia klasa to nie jedyna zmiana, jaka za-
sz∏a na szkolnym dziedziƒcu w okresie waka-
cji. Przed budynkiem szko∏y u∏o˝ony zosta∏
ciàg pieszy z kostki brukowej. Uporzàdkowa-
no równie˝ teren zielony, wyci´to cz´Êç krza-
ków i posiano traw .́ JednoczeÊnie zmoderni-
zowano kanalizacj´ sanitarnà na terenie
szko∏y.

A oto pozosta∏e „wakacyjne”
remonty na terenie gminy:

Á W szkole podstawowej w Izabelinie wyko-
nano remont tarasu nad wejÊciem do budynku.
Prace by∏y konieczne, ze wzgl´du na jego prze-
ciekanie. Postawiono równie˝ brakujàcy frag-
ment ogrodzenia terenu szkolnego oraz wyko-
nano remont 4 sal lekcyjnych i szkolnego ho-
lu. ¸àcznie na prace remontowo-budowlano
wydatkowano blisko 16 tys. z∏.
Á W szkole podstawowej w Bia∏obrzegach
gmina sfinansowa∏a wymian´ 100 szt. opraw
oÊwietleniowych w starszej cz´Êci budynku
(13 tys. z∏). Oprawy by∏y ju˝ w z∏ym stanie
technicznym i ich dalsze u˝ytkowanie zagra-
˝a∏o bezpieczeƒstwu dzieci. Placówka w ra-
mach Êrodków w∏asnych wymieni∏a drzwi wej-
Êciowe do sal lekcyjnych (14 szt.), przeprowa-
dzi∏a remont pod∏óg (prze∏o˝enie klepki
i cyklinowanie) w salach lekcyjnych. Pomalo-
wano równie˝ pomieszczenia kuchni, sto∏ów-
ki, przebieralni i ∏azienek. ¸àczny koszt prac
wyniós∏ 9 500 z∏.
Á W przedszkolu gminnym w Zegrzu Po∏u-
dniowym firmy Ed-Bud z Ostro∏´ki i Inwokan
z Myszkowa wykona∏y adaptacj´ pomieszcze-
nia na sanitariat. ¸azienk´ pod∏àczono rów-
nie˝ do kanalizacji sanitarnej. Prace kosztowa-
∏y ponad 23 tys. z∏.
Á Równie˝ w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Niepor´cie zmodernizowano i powi´k-
szono jednà z ∏azienek. Prace by∏y konieczne
ze wzgl´du na rosnàcà liczb´ dzieci ucz´szcza-
jàcych do tej placówki.
Á Prace remontowe przeprowadzono równie˝
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce
Radzymiƒskiej. Odnowione zosta∏y korytarze
na obu kondygnacjach oraz kuchnia. Prace wy-
konane zosta∏y przez pracowników szko∏y.
Á Równie˝ we w∏asnym zakresie remont holu
g∏ównego przeprowadzi∏a Szko∏a Podstawowa
w Józefowie. Koszt materia∏ów wyniós∏
1 000 z∏.

¸àcznie gmina wyda∏a w tym roku na remon-
ty w placówkach oÊwiatowych ponad 62 tys. z∏.

p pz

ZWYCI¢STWO w CSP
Grupa uczniów ze szko∏y podstawowej w Izabelinie
wygra∏a zawody sportowe organizowane podczas
obchodów 15-lecia Centrum Szkolenia Policji (24.09). 

wieÊci NIEPOR¢CKIE

Uczniowie z Izabelina na podium

SUKCES w nowych barwach
Kamil Dominiak zajà∏ trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie
szosowym, które odby∏y si´ w ostatni weekend sierpnia (27-28.08) w Miliczu
k. Kalisza. To ju˝ kolejny sukces tego utalentowanego zawodnika z Niepor´tu.

Kamil z medalem
Mistrzostw Polski 

W zawodach wzi´∏o
udzia∏ 823 zawodników
(478 ze szkó∏ podstawo-
wych i 345 z gimnazjum).
Startowali podzieleni wg.
roczników i p∏ci (392
dziewczynki i 431 ch∏op-
ców). M∏odsi (klasy IV –
VI oraz dziewcz´ta z gim-
nazjum) mieli do poko-
nania dystans 1000 me-
trów, natomiast starsi
(ch∏opcy z gimnazjum)
1500 m. Podczas zawo-
dów nie by∏ mierzony
czas, liczy∏a si´ natomiast
kolejnoÊç zg∏oszenia na
mecie. Zawody otworzy∏
dr in˝. p∏k Zbigniew Ciekanowski, dowódca IX Pu∏ku Dowodze-
nia Dowództwa Wojsk Làdowych.

Do zawodów zg∏osi∏o si´ 16 szkó∏ podstawowych. Pierwsze miej-
sce w tej kategorii zaj´∏a ekipa ze Szko∏y Podstawowej nr 8 w Le-
gionowie. Najlepszà placówkà z terenu naszej gminy okaza∏a si´

szko∏a z Izabelina, której uczniowie dwukrotnie wy-
grywali biegi w swoich kategoriach wiekowych. –
Nie trenuj´ biegania, ale na zaj´ciach wychowania
fizycznego zawsze mam dobre stopnie. W tym bie-
gu posz∏o mi doÊç ∏atwo. Od poczàtku wysz∏am na
prowadzenie, narzuci∏am t´po i wygra∏am – cieszy-
∏a si´ Gra˝yna S´pkowska (11 lat) podczas ceremo-
nii wr´czania medali.

Natomiast w kategorii szkó∏ gimnazjalnych nie-
zwyci´˝ona okaza∏a si´ reprezentacja Gimnazjum
w Niepor´cie. Jego przedstawiciele szeÊciokrotnie
stawali na podium zawodów. Do reprezentowania
powiatu ∏àcznie zakwalifikowa∏o si´ 17 uczniów
z terenu gminy (8 ze szkó∏ podstawowych i 9 z gim-
nazjum. – Ten sukces to efekt utworzenia w niepo-
r´ckim gimnazjum klasy o profilu sportowym –
podkreÊla∏ po zakoƒczeniu zawodów Ryszard Pilec-
ki, jeden z s´dziów mistrzostw.

Zawody zorganizowa∏o Starostwo Powiatowe, przy wspó∏pracy
z jednostkà wojskowà i gminà Niepor´t. S´dzià g∏ównym zawodów
by∏ Roman Madej, a s´dzià technicznym Ryszard Pilecki. Zawo-
dy mi´dzypowiatowe odb´dà si´ ju˝ 4 paêdziernika, równie˝ w Bia-
∏obrzegach. p pz

PRZE¸AJEM
po Bia∏obrzegach
Sporym sukcesem zakoƒczy∏ si´ start uczniów
z gimnazjum w Niepor´cie oraz szko∏y
podstawowej w Izabelinie w Mistrzostwach
Powiatu Legionowskiego w Biegach
Prze∏ajowych. To jedna z najwi´kszych imprez
sportowych dla m∏odzie˝y szkolnej, która po raz
kolejny odby∏a si´ w Bia∏obrzegach.

Linia startowa
zawodów 

Zawodniczki
ze Szko∏y
Podstawowej
w Izabelinie
z opiekunkà 
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w  g m i n i e

MICHA¸ÓW-REGINÓW – zestawienie wydatków 2003-2005

WWYYDDAATTKKII  OOGGÓÓ¸̧EEMM::  22 441144 333377 ZZ¸̧
INWESTYCJE

R o k  2 0 0 3

1) Budowa sieci wodociàgowej wzd∏u˝ ul.Warszawskiej 309 615 z∏
2) Modernizacja ul. D∏ugiej 143 281 z∏
3) Modernizacja chodnika ul. Nowodworska z zatokà atobusowà 73 830 z∏
4) Modernizacja oÊwietlenia (ul. Cicha – 6 szt., ul. Akacjowa – 8 szt.) 5 233 z∏

Razem 2003r. : 531 959 z∏

R o k  2 0 0 4

1) Wykonano projekt oÊwietlenia ulicy Polnej 8 900 z∏
2) Wykonano modernizacj´ oÊwietlenia ulicy Sadowej 4 000 z∏
3) Rozpocz´to projekt kanalizacji w ulicy Nowodworskiej 8 000 z∏
4) Wykonano koncepcje kanalizacji w ulicy D∏ugiej 4 880 z∏
5) Wykonano chodnik wzd∏u˝ ulicy Warszawskiej od skrzy˝owania

z ulicà Nowodworskà w kierunku Zegrza P∏d (1800mb) UG 100 474 z∏ 
GDDKiA 150 000 z∏

6) Wykonano nawierzchnie asfaltowà na ulicy D∏ugiej oraz z kostki bauma
na przejeêdzie kolejowym ulicy D∏ugiej∏àcznie w roku 2004 wykonano
nawierzchni´ asfaltowà o ∏àcznej d∏ugoÊci 264 mb 77 801 z∏

7) Wykonano projekt budowlany ulicy G∏ównej (280mb), Kwiatowej (449mb),
Sadowej (267mb),Pi´knej (213mb) i Wczasowej (145mb) oraz w∏àczenie ulicy
LeÊnej (30mb) do drogi krajowej nr 61 30 000 z∏

8) Wykonano instalacje progów zwalniajàcych na ulicy G∏ównej 5 000 z∏
9) Wykonano objazd na ulicy G∏ównej 5 000 z∏

10) Wykonano modernizacj´ boiska trawiastego 20 294 z∏
11) Remont dachu biblioteki w Micha∏owie-Reginowie 5 000 z∏
12) Wykonano przy∏àcza wodociàgowe na osiedlu Silikaty 13 910 z∏
13) Modernizacja oÊwitlenia (ul. Ogrodowa–13 szt., ul. Prosta-9 szt.) 7 972 z∏
Razem w 2004r. : 441 231 z∏

R o k  2 0 0 5

1) Budowa oÊwietlenia na ulicy Polnej etap I (wrzesieƒ) 27 335 z∏
2) Budowa ulicy G∏ównej 280mb (asfalt) 62 412 z∏
3) Budowa wjazdu ulicy LeÊnej (sierpieƒ-kostka) 45 000 z∏
4) Budowa ulicy Kwiatowej 310 mb (asfalt) 107 551 z∏
5) Zlecono wykonanie projektu chodnika w ciàgu drogi krajowej 

od ulicy Nowodworskiej w kierunku Legionowa, ok. 20 000 z∏
6) Projekt kanalizacji w ulicy Nowodworskiej 27 000 z∏
7) Wymiana posadzki w OÊrodku Zdrowia 9 868 z∏
8) Remont kot∏owni na osiedlu Silikaty 80 000 z∏
9) Modernizacja oÊwietlenia (ul. D∏uga – 28 szt.) 9 804 z∏

Razem w 2005r. :  388 971 z∏

Przewidywane do uj´cia w bud˝ecie na 2005 rok w przypadku 
podpisania porozumieƒ: z GDDKiA (ul. Warszawska) 140 000 z∏
z MZDW (ul. Nowodworska) 80 000 z∏ 

Razem: 220 000 z∏
O g ó ∏ e m : 1 582 160 z∏

PANY ZAGOSPODAROWANIA
1) Wydatki poniesione na plany zagospodarowania przestrzennego w so∏ectwie

Micha∏ów – Reginów w latach 2003-2005r.
– m.p.z.p. dla obszaru Osiedla Kolejarzy w Micha∏owie-Reginowie oraz 
– m.p.z.p. dla obszaru So∏ectwa Micha∏ów-Reginów z wy∏àczeniem Osiedla
Kolejarzy i Osiedla Nowopol

W roku 2003 wydano ∏àcznie na plany 10.200 z∏
W roku 2004 wydano ∏àcznie na plany 28.000 z∏
W roku 2005 przewidziano zgodnie z umowà z grudnia 2004 na etapy IIA i IIB
(obszary wy∏àczone wymagajàce zgód na zmian´ przeznaczenia i trasa Olszynki
Grochowskiej) do wyp∏aty 11.000 z∏

O g ó ∏ e m 49 200 z∏

OÂWIATA I KULTURA
Dotacja dla Domu Ogrodnika w Micha∏owie-Reginowie
2003 rok 42 000 z∏
2004 rok 39 500 z∏
2005 rok 37 000 z∏

Dotacja dla gminy Wiel iszew –  Szko∏a Podstawowa ¸ajski
2003 rok 96 786 z∏
2004 rok 89 268 z∏
2005 rok 126 865 z∏

Dodatkowo wydatkowano w 2003–2005 roku:
Dowóz dziecka niepe∏nosprawnego ok. 48 000 z∏
Dowóz uczniów z Micha∏owa Regionowa do Szko∏y Podstawowej w ¸ajskach 45 000 z∏

O g ó ∏ e m : 524 419

US¸UGI KOMUNALNE 
OdÊnie˝anie, wywóz nieczystoÊci, oÊwietlenie i konserwacja, projekty oÊwietlenia:
2003 rok 99 778
2004 rok 86 048
2005 rok 72 732

O g ó ∏ e m : 258 558
Podsumowanie wszystkich wydatków w Micha∏owie-Reginowie 
w latach 2003-2005 2 414 337 z∏
(Dane nie obejmujà wydatków na opiek´ spo∏ecznà)

4 sierpnia w Micha∏owie-Regionowie odby∏o si´ zebra-
nie wiejskie, które wi´kszoÊcià przyj´∏o uchwa∏´
„w sprawie wystàpienia do gminy Wieliszew z wnio-
skiem o wszcz´cie procedury formalno-prawnej zwiàza-
nej „przy∏àczeniem administracyjnym i terytorialnym
so∏ectwa Micha∏ów-Reginów do tej˝e gminy a tym sa-
mym o „od∏àczenie administracyjne i terytorialne so∏ec-
twa Micha∏ów-Reginów od gminy Niepor´t. 

(Za przyj´ciem powy˝szej uchwa∏y g∏osowa∏y 93
osoby, 4 osoby by∏y jej przeciwne, a 7 wstrzyma∏o si´
od g∏osu.)

Zgodnie z ustawà o samorzàdzie gminnym oraz sto-
sownym rozporzàdzeniem Rady Ministrów zanim g∏os

w tej sprawie zabierze MSWiA zarówno „Wniosko-
dawca”, czyli Rada Gminy Wieliszew, jak i „Gmina ob-
j´ta wnioskiem”, czyli Gmina Niepor´t winny przepro-
wadziç konsultacje w tej sprawie z mieszkaƒcami. Na
razie sprawa zmian granic gmin nie stan´∏a na sesjach
rad Wieliszewa i Niepor´tu. Z dotychczasowych
nieoficjalnych wypowiedzi przedstawicieli gminy Wie-
liszew wynika, ̋ e nie sà zainteresowani w∏àczeniem so-
∏ectwa Micha∏ów-Reginów w swoje granice.

W zwiàzku z licznymi pytaniami i wàtpliwoÊciami,
co do wysokoÊci nak∏adów inwestycyjnych w so∏ectwie
Micha∏ów-Reginów, zamieszczamy obok szczegó∏owe
zestawienie wydatków.

– Na zebraniu wiejskim przyt∏aczajàca
wi´kszoÊç osób podnios∏a r´k´ za od∏à-
czeniem si´ Micha∏owa-Reginowa od
Niepor´tu. Jak Pan ocenia to zdarzenie
jako radny i reprezentant mieszkaƒców?
– Uwa˝am, ˝e mo˝na mówiç o dwóch
g∏ównych przyczynach takiego stano-
wiska mieszkaƒców. Pierwsza to zanie-
dbania poprzednich trzech kadencji
samorzàdu, które doprowadzi∏y w Mi-
cha∏owie do bardzo powa˝nych zasz∏o-
Êci inwestycyjnych. Druga to fakt, ˝e
zagra∏y tu ju˝ elementy przysz∏orocznej
kampanii wyborczej oraz osobiste za-
biegi i aspiracje inicjatora i przewodni-
czàcego zebrania Edwina Zezonia. Je-
˝eli ktoÊ prowadzi krytyk´ wszystkich
dokonaƒ gminy, to albo nie posiada
wiedzy na ten temat, albo czyni to
w jednym konkretnym celu. Zresztà
obiektywizm ocen tej osoby zosta∏
podwa˝ony podczas zebrania, na któ-
rym przewodniczàcy rady Andrzej
Olechowski publicznie potwierdzi∏, ˝e
pan Zezoƒ pozostaje w sporze z radà
gminy. Wszyscy wiedzà o tej sprawie,
wi´c nie b´d´ tu zdradza∏ ̋ adnej tajem-
nicy. Chodzi o nieruchomoÊç w Zegrzu
Po∏udniowym, którà ten pan dzier˝a-
wi od Skarbu Paƒstwa. Chcia∏ pozy-
skaç do niej prawo w∏asnoÊci, lecz
o przej´cie na w∏asnoÊç gminy wystà-
pi∏ w tej sprawie wójt, który realizujàc
zapisy planu zagospodarowania, chce
stworzyç tam dost´pny dla mieszkaƒ-
ców teren rekreacyjny o charakterze
parkowym. Uwa˝am, ̋ e to bardzo nie-
dobrze, gdy sprawy prywatne przeno-
szone sà na sprawy ogó∏u w taki zacie-
k∏y i bezpardonowy sposób. Pomijajàc
jednak ju˝ okolicznoÊç tego sporu, pan
Zezoƒ prowadzàc zebranie, udziela∏
odpowiedzi na pytania mieszkaƒców,
wysuwajàc negatywne oceny pod kie-
runkiem radnych, zamiast po prostu
kierowaç prowadzonà dyskusjà. Do-
puÊci∏ si´ w ten sposób manipulacji.
Mam nadziej ,́ ˝e chocia˝ od niedaw-
na mieszka na naszym terenie, to ma
na uwadze dobro mieszkaƒców so∏ec-
twa, inaczej przypisa∏bym takie zacho-
wanie wy∏àcznie politycznym ambi-
cjom.
– Mówiàc o zaniedbaniach czy zasz∏o-
Êciach inwestycyjnych, co konkretnie ma
Pan na myÊli?
– Przede wszystkim Micha∏ów-Regi-
nów jest du˝ym so∏ectwem po∏o˝onym
wzd∏u˝ dwóch wa˝nych szlaków komu-
nikacyjnych, drogi krajowej 61 i woje-
wódzkiej (Nowodworskiej). Chocia˝
sprzyjajà rozwojowi przedsi´biorczo-
Êci, to dostarczajà powa˝nych ucià˝li-
woÊci mieszkaƒcom. Obie drogi,
a w szczególnoÊci ulica Nowodworska,
od dawna nie by∏y modernizowane.
Wzd∏u˝ nich do tej kadencji nie by∏o
podstawowej infrastruktury, z której

na co dzieƒ korzystamy. Brak chodni-
ków sprzyja∏ wypadkom drogowym.
Zresztà sam obraz miejscowoÊci kszta∏-
towa∏ i nadal kszta∏tuje stan obu tych
ciàgów komunikacyjnych. Kolejnà
kwestià jest fatalny stan dróg i brak
chodników w ca∏ym Micha∏owie.
W dzisiejszych czasach to nie do po-
myÊlenia. Ca∏à gospodarka inwestycyj-
nà minionych trzech kadencji w Mi-
cha∏owie-Reginowie nale˝a∏oby oceniç
êle i z tym faktem nie sposób polemi-
zowaç. Jedynym powa˝nym sukcesem
poprzednich kadencji by∏ niedawno za-
koƒczony wodociàg. Kolejnà bulwer-
sujàca sprawà jest brak spójnej komu-
nikacji – Urzàd Gminy – Starostwo –
Legionowo – Micha∏ów-Reginów. Po-
mimo rozwoju miejscowoÊci jest wiele
osób starszych, których nie staç na po-
siadanie auta. Sà ca∏kowicie odci´te od
mo˝liwoÊci dojazdu do urz´dów. Po-
niewa˝ zapewnienie komunikacja do
urz´du gminy le˝y w gestii samorzàdu,
wi´c jest to s∏uszne oczekiwanie. Po-
dobnie, jak budowa lokali komunal-
nych dla osób niezamo˝nych, które ̋ y-
jà w uw∏aczajàcych godnoÊci ludzkiej
warunkach. Mieszkaƒcy s∏usznie do-
magajà si´ tych zmian, poniewa˝ Mi-
cha∏ów-Reginów jest du˝ym so∏ec-
twem dostarczajàcym bud˝etowi
gminnemu pot´˝nych Êrodków.
– Na zebraniu wiejskim mówiono, ˝e
mieszkaƒcy Micha∏owa-Reginowa do-
starczajà w podatkach 20% dochodów
bud˝etowych.
– Niestety. stwierdzam, ˝e jest to nie-
prawda. Przychody z tego tytu∏u nie
si´gajà miliona z∏otych, przy zaplano-
wanych na 2005 rok dochodach gminy
na poziomie 25 milionów z∏otych. Co
jest niepokojàce to fakt, ˝e przychody
z podatków w naszym so∏ectwie male-
jà. 
– Powróçmy do sierpniowej decyzji, któ-
ra zapad∏a na forum zebrania. Pan
wstrzyma∏ si´ od g∏osu. Czy to oznacza,
˝e nie ma Pan zdania na temat ewentu-
alnego od∏àczenia so∏ectwa od gminy?
– Wstrzyma∏em si´ od g∏osu, poniewa˝
chc ,́ aby takie decyzje zapada∏y z ca∏-
kowità ÊwiadomoÊcià i przy pe∏nej

wiedzy osób, które je podejmujà. Tak
si´ nie sta∏o. Emocje i goràca atmosfe-
ra spotkania nie sprzyja∏a rzeczowym
argumentom. Nie dano mieszkaƒcom
szansy na zapoznanie si´ z takà wie-
dzà. Dla mnie, co podkreÊlam z ca∏à
stanowczoÊcià, od∏àczenie Micha∏o-
wa-Reginowa od gminy Niepor´t jest
ostatecznoÊcià. Zapozna∏em si´ z wie-
loletnimi planami rozwojowymi gminy
Wieliszew i mo˝liwoÊciami finansowy-
mi gminy i na tej podstawie twierdz ,́
˝e gmina Niepor´t daje naszej miejsco-
woÊci znacznie lepsze mo˝liwoÊci roz-
woju. Gmina Wieliszew w najbli˝-
szych latach zaplanowa∏a realizacj´
wodociàgów w swojej pó∏nocnej cz´Êci
i na te inwestycje przeznaczonych zo-
stanie gro Êrodków. Co wiàza∏o si´ b´-
dzie z olbrzymim obcià˝eniem kredy-
towym gminy. Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e
w ostatnich latach Wieliszew doinwe-
stowa∏ ¸ajski, co wyraênie widzà nasi
mieszkaƒcy, ale ju˝ w pó∏nocnych cz´-
Êciach gminy takiego rozwoju nie wi-
daç. Teraz przyszed∏ czas na tamten re-
jon, wi´c przy∏àczajàc si´ do Wielisze-
wa nie moglibyÊmy liczyç na
inwestycyjny boom w naszym so∏ec-
twie. Oprócz tego poziom zad∏u˝enia
gminy Wieliszew i zapowiadana w pra-
sie mo˝liwoÊç likwidacji Wodociàgu
Pó∏nocnego mog∏aby spowodowaç
znaczny spadek dochodów bud˝eto-
wych tej gminy. W przeciwieƒstwie do
tej sytuacji Niepor´t ma rekordowo
wysoki bud˝et, ca∏y czas przybywa
mieszkaƒców i inwestorów w strefie
przemys∏owej. Nad Zalewem pojawia-
jà si´ nowe obiekty, a wraz z nimi tu-
ryÊci i pieniàdze w bud˝ecie. Nie wszy-
scy zdajà sobie spraw ,́ ̋ e bud˝et inwe-
stycyjny gminy Niepor´t to w g∏ównej
mierze gimnazjum, które b´dzie kosz-
towa∏o ∏àcznie 12 milionów z∏otych.
Gdy zgodnie z planem we wrzeÊniu
2006 roku pierwsi uczniowie zasiàdà
w szkolnych ∏awach inwestycje we
wszystkich so∏ectwach, a tym Micha-
∏owie zyskajà nieporównywalne z do-
tychczasowym przyspieszenie. Ta per-
spektywa mówi, ̋ e kolejna rada b´dzie
mog∏a zrealizowaç wiele z postulatów
mieszkaƒców. Jaskó∏kami du˝ych
zmian jest kontynuowanie chodnika
w ulicy Warszawskiej oraz planowana
modernizacja Nowodworskiej. Jako
radny staram si ,́ aby g∏os mieszkaƒ-
ców Micha∏owa-Reginowa podczas se-
sji rady by∏ s∏yszalny, a mój g∏os
w sprawie pytania – Niepor´t czy Wie-
liszew? – brzmi: „Bezwzgl´dnie Niepo-
r´t, jednak z drogami, komunikacjà lo-
kalnà i mieszkaniami komunalnymi,
dla osób ˝yjàcych w trudnych warun-
kach lokalowych, których w Micha∏o-
wie nie brakuje.”.

❐

RAFA  ̧KASI¡SKI

KONTROWERSYJNA decyzja 
zebrania wiejskiego

Micha∏ów-Reginów. Rzeczywisty rachunek wydatków

Przewodniczàcy Rady Gminy Andrzej Olechowski (z lewej) stwierdzi∏, ˝e
Edwin Zezoƒ (z prawej) przewodniczàcy zebraniu, nie jest obiektywny
poniewa˝ pozostaje w prywatnym sporze z Urz´dem Gminy Niepor´t. 
(zdj´cia z zebrania – dzi´ki uprzejmoÊci Mazowieckiego To i Owo, Marcin Giziƒski)

O komentarz do decyzji zebrania wiejskiego porosiliÊmy radnego gminy Niepor´t,
mieszkaƒca Micha∏owa-Reginowa Rafa∏a Kasiƒskiego.
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k u l t u r a

PO˚EGNANIE lata

Zabawa rozpocz´∏a si´ o godzinie 15 programem
dla dzieci. ArtyÊci scen warszawskich Êpiewali wspól-
nie z wielopokoleniowà publicznoÊcià, która ciep∏o
przyj´∏a nawet te zapomniane ju˝ polskie przeboje.
Podczas ca∏ej imprezy nie brakowa∏o atrakcji dla
dzieci. Najm∏odsi mogli skorzystaç z pompowanych
zamków, malowania twarzy czy zaj´ç plastycznych.
Równolegle z zabawà plenerowà otwarta by∏a wysta-
wa poÊwi´cona 25-leciu SolidarnoÊci. Wydobyte
z domowych archiwów zdj´cia, materia∏y prasowe
i dokumenty ko∏a SolidarnoÊci w Micha∏owie-Regi-
nowie, zgromadzone przez Mariann´ i Mieczys∏awa

Berdowskich, prezentowa∏y g∏ównie bie˝àcà dzia∏al-
noÊç zwiàzku na tym terenie w latach 1980-1981.
Przygotowana z wielkim zaanga˝owaniem wystawa
znakomicie oddawa∏a atmosfer´ tamtego czasu.

Kulminacjà imprezy by∏ wyst´p kabaretu Widelec.
M∏odzi ludzie odwa˝nie ˝artowali ze stereotypów,
prezentujàc tak˝e gagi znane szerszej publicznoÊci
z festiwali kabaretowych, w których pokazywa∏ si´
Widelec. W trakcie festynu wójt gminy wr´czy∏ na-
grody w miniturnieju pi∏karskim, który odby∏ si´ te-
go samego dnia przed po∏udniem. Osobiste gratula-

cje m∏odym sportowcom sk∏ada∏ goÊç imprezy, Jerzy
Kulej, dwukrotny z∏oty medalista olimpijski. Zaba-
w´ w Micha∏owie-Reginowie zakoƒczy∏a wieczorna
dyskoteka. p rw

W sobot´ (17.09) mieszkaƒcy
Micha∏owa-Reginowa bawili si´
na festynie „Po˝egnanie lata”.

Kameralny zespó∏ wokalny Il Canto to kwartet wokalny,
wykonujàcy muzyk´ ró˝nych epok. Repertuar zespo∏u jest
bardzo szeroki. Obejmuje zarówno chora∏y gregoriaƒskie,
jak i wielkie formy wokalne epoki baroku oraz wspó∏cze-
sne utwory popularne. Zespó∏ zdoby∏ wiele nagród na mi´-
dzynarodowych konkursach chóralnych. Z powodzeniem
wyst´puje na koncertach i festiwalach w kraju i zagranicà. 

Dla mieszkaƒców Niepor´tu zespó∏ (Wanda Laddy – so-
pran, Marta Lawrance – alt, S∏awomir ¸obaczewski – te-
nor, Micha∏ Straszewski – bas, Micha∏ Sawicki – organy)
wystàpi∏ z repertuarem dawnej muzyki religijnej. SoliÊci pod

kierownictwem artystycznym Micha∏a Straszewskiego, wy-
konali utwory twórców z prze∏omu Êredniowiecza i baroku:
Miko∏aja Gomó∏ki, Wac∏awa z Szamotu∏ oraz Anglika Wil-
liama Byrda. Doskona∏a akustyka i dobrze dobrany do
wn´trza Êwiàtyni, religijny repertuar spowodowa∏y, ˝e kon-
cert zosta∏ doskonale przyj´ty przez publicznoÊç, a artyÊci
byli wielokrotnie nagradzani brawami. 

p pz/rw

TEATRALNA rewizyta

Grupa m∏odzie˝y wraz z opiekunami: Bernardem
Szulcem, Geraldem Schneiderem oraz Jasmin El-
-Manhy przyjecha∏a do Niepor´tu w Êrod ,́ (5.10) Ju˝
wieczorem tego dnia o godz. 20.00 Strefa Podmiejska
wystawi∏a dla goÊci „Wesele u drobnomieszczan”
B. Brechta, w re˝yserii Bogus∏awy Oksza-Klossi, któ-
re obejrza∏a i goràco oklaskiwa∏a pe∏na widownia.

Przez kolejne dni próbowano przedstawienie, które
przygotowane w Krzy˝owej zosta∏o wystawione na
deskach Centrum Kultury w Berlinie. W sobot ,́
8 paêdziernika o godzinie 19.00 wystawiono polsko-
-niemiecki projekt teatralno-muzyczny „Nie mówiç,
nie widzieç, nie s∏yszeç”, w Gminnym OÊrodku Kul-
tury w Niepor´cie. Nazajutrz, w niedziel ,́ goÊcie,
wrócili do Berlina. p rw

Po pobycie m∏odzie˝y z gminy
Niepor´t na polsko-niemieckich
warsztatach teatralno-muzycznych
w Krzy˝owej, zorganizowanych
przez Fundacj´ „Krzy˝owa”
(lipiec b.r.), oraz w Centrum Kultury
w Berlinie (wrzesieƒ b.r.),
w paêdzierniku odwiedzili nas
goÊcie z Niemiec.

MUZYCZNA
modlitwa
Utwory dawnej muzyki religijnej
rozbrzmiewa∏y w niedzielne popo∏udnie
(25.09) w koÊciele NMP Królowej w Józefowie.
Zgromadzeni we wn´trzu Êwiàtyni wierni
wys∏uchali niezwyk∏ego koncertu zespo∏u
wokalnego „Il Canto”.

PRZYDA¸ABY si´ nam taka 
SolidarnoÊç
Rozmowa z Mariannà i Mieczys∏awem Berdowskimi
– Jak powsta∏o ko∏o Niezale˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Zawodo-
wego Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w Micha∏owie-Regino-
wie?
– Ko∏o za∏o˝y∏ mà˝. Ja wspiera∏am go duchowo i merytorycznie. On
dzia∏a∏ w terenie, a ja zajmowa∏am si´ zwiàzkowà kasà i gromadze-
niem dokumentów. Pierwsze zebrania równie˝ odbywa∏y si´ u nas
w domu. Ko∏o powsta∏o, bo mieliÊmy mnóstwo problemów, których
nie potrafi∏y rozwiàzaç ówczesne w∏adze. Micha∏ów by∏ wówczas
osadà typowo ogrodniczà. My mieliÊmy problemy ze zbytem swo-
ich towarów, a sklepy Êwieci∏y pustkami, równie˝ ten w Micha∏owie.
Jednym z pierwszych posuni´ç zwiàzku by∏a interwencja w Gmin-
nej Spó∏dzielni w tej sprawie.
– ByliÊcie paƒstwo przeÊladowani za swojà dzia∏alnoÊç?
– MieliÊmy problemy z sekretarzem zak∏adowym GS-u, czy cz´st-
sze wizyty milicjantów z komisariatu w Niepor´cie. Nikt z nas nie
by∏ jednak internowany w czasie stanu wojennego, ani nawet aresz-
towany. W 80 roku ko∏o w Micha∏owie liczy∏o 52 osoby, ka˝dy sta-
ra∏ si´ robiç coÊ dobrego. Mój mà˝ by∏ wprawdzie przewodniczàcym,
ale dzia∏aliÊmy solidarnie, czyli wspólnie. Materia∏y tzw. bibu∏ ,́
otrzymywaliÊmy od zarzàdu gminnego NSZZRI „SolidarnoÊç”.
Uda∏o si´ nam zjednoczyç ca∏e spo∏eczeƒstwo Micha∏owa. Nie by-
∏o jednak odpowiedniego miejsca do organizowania spotkaƒ. Dla-
tego powsta∏ spo∏eczny komitet budowy oÊroka kultury (Domu
Ogrodnika – przyp. red.). Mieszkaƒcy wsi opodatkowali si´ (20 proc.
od sumy podatków) na ten cel. MieliÊmy problemy z uzyskaniem
dzia∏ki. Dlatego za∏o˝yliÊmy kó∏ko rolnicze, bo ˝adna inna organi-
zacja nie mog∏a mieç osobowoÊci prawnej. Bez osobowoÊci prawnej
nie mogliÊmy natomiast pozyskaç dzia∏ki. Ostatecznie ówczesny na-
czelnik gminy przekaza∏ nam teren pod budow´ Domu Ogrodnika
i rozpocz´∏y si´ prace. Budynek by∏ gotowy w marcu 1985 r. Niedaw-
no obchodziliÊmy 20-lecie istnienia placówki.
– Czym by∏a dla paƒstwa SolidarnoÊç przed 25 laty i czym jest obecnie?
– Jak ju˝ powiedzia∏a ˝ona, pod tym szyldem uda∏o nam si´ zjed-
noczyç ca∏à spo∏ecznoÊç wsi. Mimo, ˝e by∏ to tylko zwiàzek zawo-
dowy, to spe∏nia∏ podwójnà rol .́ Z jednej strony by∏a to walk´ o po-
praw´ bytu, a z drugiej walka z systemem komunistycznym. O ile sys-
tem uda∏o nam si´ przewróciç, o tyle walka o byt zosta∏a przegrana.
Gdy przysz∏a wolnoÊç, wszyscy sobie odpuÊcili. Nikt nie patrzy∏ ju˝
w∏adzy na r´ce, bo u w∏adzy byli przyjaciele. DziÊ SolidarnoÊç to
zwiàzek zawodowy, walczàcy o prawa pracownicze i niech tak zo-
stanie. Demokracja umo˝liwia nam inne formy kontroli w∏adzy
i walki o w∏asne prawa, jak stowarzyszenia i organizacje spo∏eczne.
Choç czasami brakuje ówczesnego entuzjazmu i zwyk∏ej ludzkiej so-
lidarnoÊci. 

p pz

„Wesele u drobnomieszczan”

Polsko-niemiecki projekt teatralny

Kabaret Widelec
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f o t o r e p o r t a ˝

Âwi´to Ziemniaka rozpocz´∏a uroczysta msza
Êwi´ta polowa, którà odprawia∏ proboszcz Parafii
pod wezwaniem N. M. P. Wspomo˝ycielki
Wiernych, ksiàdz Kazimierz Gniedziejko. Po mszy
nastàpi∏o uroczyste rozpalenie ogniska. Tym razem
ogieƒ poda∏ Edward Trojanowski, wójt sàsiedniej
gminy Wieliszew. Pod koniec festynu w ˝arze
upieczono kilkadziesiàt kilogramów ziemniaków.

Od godziny 14:00 na scenie wyst´powali artyÊci.
Oprócz programu estradowego przygotowano
mnóstwo atrakcji dla dzieci. Maluchy wzi´∏y udzia∏
w konkursie plastycznym, oglàdali popisy
zr´cznoÊciowe z hula-hop i podziwiali umiej´tnoÊci
iluzjonisty. Ka˝dy móg∏ zrobiç sobie zdj´cie
z w´˝em boa dusicielem na ramionach lub
poskakaç na batucie.

Starsi mogli podziwiaç pokazy stra˝ackie lub
spróbowaç si∏ na strzelnicy. W przerwach mi´dzy

kolejnymi wyst´pami, wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur wr´cza∏ nagrody
w kolejnych konkursach m.in. na najsmaczniejsze
ciasto i najsmaczniejszà potraw´ z ziemniaków.
OkolicznoÊciowe dyplomy i statuetki otrzymali
równie˝ stra˝acy z trzech jednostek Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej z terenu gminy.

JednoczeÊnie w trakcie festynu odbywa∏ si´
kiermasz, na którym mo˝na by∏o kupiç wyroby
miejscowych artystów, posiliç si´ i odpoczàç pod
parasolem w piwnym barku. Bosman Portu Pilawa
serwowa∏ bezp∏atnà grochówk ,́ a Rancho Bena
placki ziemniaczane i kopytka.

Âwi´to Ziemniaka zakoƒczy∏a tradycyjna zabawa
na dechach. Najpierw m∏odszym muzyk´ puszcza∏
zawodowy DJ, póêniej starszych do taƒca zaprosi∏
zespó∏ muzyczny.

p pz

Âwi´to
Ziemniaka
Tradycyjnie ju˝ na poczàtku paêdziernika
w Stanis∏awowie Pierwszym odby∏o si´ Âwi´to
Ziemniaka (2.10). Festyn zgromadzi∏ setki
mieszkaƒców Gminy Niepor´t i okolicznych
miejscowoÊci. Âwi´to nawiàzuje do wielo-
wiekowych tradycji dzi´kowania za udane plony.

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏o si´ stoisko Rancha Bena, gdzie mo˝na by∏o spróbowaç tradycyjnej polskiej kuchni

Przepysznà grochówk´, jak co roku oferowa∏ Bogdan Âlaziƒski, bosman
Portu Pilawa

Program artystyczny dla dzieci 

Festyn zakoƒczy∏a zabawa „na dechach"

Uczestnicy festynu Bliskie spotkanie z w´˝em boa 

Tradycyjnego rozpalenia ogniska dokona∏ Edward
Trojanowski, wójt sàsiedniej gminy Wieliszew

Wójt S∏awomir Maciej Mazur wr´cza okolicznoÊciowe
dyplomy ochotnikom z OSP
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– Ojciec mia∏ bardzo silny cha-
rakter. Zahartowa∏o go ˝ycie. Od
dziesiàtego roku ˝ycia pracowa∏
i by∏ na w∏asnym rozrachunku.
Przyczynà tego by∏ konflikt w je-
go rodzinnym domu. Ca∏e szcz´-
Êcie, ˝e ktoÊ go przyjà∏ pod swój
dach i wykszta∏ci∏. 

Wojna
Gdy wst´powa∏ do wojska, ma-

jàc 17 lat, by∏ ju˝ dyplomowanym
piekarzem. Tak jak powiedzia-
∏em, by∏ wówczas olbrzymi p´d do
odzyskania niepodleg∏oÊci. Pol la-
tach zaborów, Êwie˝o zdobyta
wolnoÊç w 1918 roku nagle by∏a
realnie zagro˝ona, kiedy hordy
bolszewickie ruszy∏y na zachód
podbijaç Europ .́ Ojciec razem
z innymi jecha∏ na front. Na po-
czàtku pociàgiem pancernym,
który mia∏ tyle z nim wspólnego,
˝e pancerny by∏ pierwszy wagon,

a ˝o∏nierze siedzieli
skuleni na nieos∏oni´-
tych niczym platfor-
mach, wystawieni na
strza∏y nieprzyjaciel-
skie. Gdy rozpoczyna∏
si´ atak, prosto z tych
platform ruszali tyra-
lierà do walki. Równie˝
uzbrojenie by∏o marne.
Jednak ˝o∏nierze nie
oczekiwali wiele od
paƒstwa, które dopiero
co zosta∏o uformowa-
ne. Gdy byli w otocze-
niu, cierpieli g∏ód. Gdy
pod naporem bolsze-
wików cofali si´ w stro-
n´ Warszawy, to robili
piechotà po 70 kilome-
trów dziennie. Na bar-
kach mieli sprz´t i ran-
nych. Pod odciskami
na stopach krew. Gdy
wreszcie si´ zatrzymy-

wali trzeba by∏o si´ okopywaç.
Jednak duch bojowy by∏ bardzo
mocny. Przed ka˝dà bitwà, aby
podnieÊç ̋ o∏nierskie morale, do-
wódcy robili przeglàd wojsk na
stanowiskach bojowych. Nie-

jednokrotnie natarcie wroga ju˝
si´ zacz´∏o, kule Êwista∏y, a oni na
koniach z determinacjà przeje˝-
d˝ali przed ˝o∏nierzami. Wi´k-
szoÊç armii stanowili ludzie ze
wsi, byli m∏odzi, proÊci i wierzàcy.
Porywa∏o ich takie
przywództwo, porywa∏
ich ksiàdz Skorupka.
Oni wszyscy mieli Pol-
sk´ na ustach i w sercu. 

Spo∏ecznik
Majàc we krwi dzia-

∏anie i niespo˝ytà ener-
gi ,́ po zakoƒczeniu
wojny ojciec rzuci∏ si´
w wir dzia∏aƒ spo∏ecz-
nych. Nie do koƒca ro-
zumia∏a go mama, któ-
ra narzeka∏a, ˝e nie ma
czasu na zadbanie
o w∏asne sprawy. Ojciec jednak nie
dawa∏ si´ zbiç z tropu i mówi∏ np.
„kobiecina 80 par´ lat, nie mia∏ jej
kto drewna naràbaç, to co, mia∏em
zostawiç jà samà?”. Po drugiej woj-
nie by∏ so∏tysem, radnym, anga˝o-
wa∏ si´ w budow´ ulic, szko∏y,
oÊwietlenia. Uczestniczy∏ we
wszystkich komisjach, pomaga∏
powodzianom, miejsca by nie star-
czy∏o ˝eby to wymieniç. Zabiega∏
o to, ˝eby kaplica w Zegrzu prze-
sz∏a z diecezji P∏ockiej do Warszaw-
skiej. Ojciec by∏ nie do zdarcia.

Wspomnienie
Po wojnie byliÊmy wychowy-

wani w innym ustroju. Ojca wie-
lokrotnie wzywali po 1945 roku,
˝eby odda∏ ksià˝eczk´ wojskowà
z wojny wyzwoleƒczej. To by∏by
dowód ˝e bra∏ udzia∏ w walkach,
wi´c ksià˝eczka by∏a tak „zado-

∏owana”, ̋ e nawet ja nie wiedzia-
∏em gdzie jest. T∏umaczy∏ mi, „ty
wiesz synku, co oni by mi zrobi-
li, gdybym ja powiedzia∏, ˝e z ar-
mià Budionnego walczy∏em,
przecie˝ on jeszcze d∏ugo po woj-

nie ordery dostawa∏”. O pewnych
rzeczach nie mo˝na by∏o mówiç.
Do ZBoWiD-u ojca nie chcieli
przyjàç, pomimo tego, ˝e prowa-
dzi∏ pociàgi wojskowe na front
w 1945 roku. Dlatego wspomnie-
nie o wojnie wyzwoleƒczej by∏o
Êwi´toÊcià. Zawsze, jak tylko
móg∏, wozi∏ nas do Radzymina,
Osowa, Wólki Radzymiƒskiej czy
nawet pod pomnik Strzelców
Kaniowskich, gdzie jak mówi∏
toczy∏y si´ wyjàtkowo zaci´te
walki. Dlatego, jako doros∏y
cz∏owiek wychowany w mocnym
duchu patriotycznym, co roku
je˝d˝´ na obchody rocznicowe.
Z wielkim respektem odnosz´
si´ do ludzi i pami´ci o ludziach,
którzy przelewali krew i gin´li za
ojczyzn .́ W tym roku te˝ zapali-
∏em lampk´ pod pomnikiem
w Wólce Radzymiƒskiej.

p Rozmawia∏: Robert Wróbel

h i s t o r i a

STEFAN ZIEMBI¡SKI
1902 – 1982

1920 – wst´puje do Legionów 31 pp, kapral
– udzia∏ w bitwach pod: Sokalem, Platerowem, ZamoÊciem,
Radzyminem, Wyszkowem, Ciechanowem i na Wileƒszczyênie.
1921 – po demobilizacji pracuje w piekarni w Zegrzu P∏d.
1929 – praca na kolei, kierownik pociàgu, Êlub z Janinà Konarzewskà,
mieszkankà Zegrza Rybaki
II 1945 – powo∏any przez Komendanta Wojskowego do prowadzenia
pociàgów ze sprz´tem wojennym na front
Do 1955 – kierownik pociàgów w Bia∏ogardzie
1955 – mieszkaniec Zegrza Rybaki
0d 1960 dzia∏a spo∏ecznie
– So∏tys Zegrza P∏d.
– Opiekun Spo∏eczny
– Radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Niepor´cie
– Zaanga˝owany przy budowie dróg, oÊwietlenia, linii energetycznych
z Zegrzu, szko∏y w Zegrzu P∏n.
– Zaanga˝owany w pomoc powodzianom
– Odznaczony medalami, m.in. za wojn´ 1920 roku, Srebrny i Z∏oty
Krzy˝ Zas∏ugi a tak˝e odznaczeniami Województwa Mazowieckiego
i Prezydenta Warszawy.

Z opowiadaƒ ojca
Mówi Andrzej Ziembiƒski

Z opowiadaƒ ojca wiem, ˝e wst´powanie do wojska polskiego w celu obrony
kraju by∏o tak spontaniczne, ˝e nie tylko ˝o∏nierze wst´powali samodzielnie, ale
matki wysy∏a∏y tam swoich synów. W Budach Grabskich, rodzinnej wsi mojego
ojca, nie zostawa∏ ˝aden m´˝czyzna w wieku 16 – 26 lat. Wszyscy byli
w szeregach legionów. 
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Ten krótki cytat z gazety z 1931 roku wyjaÊnia od razu dwie
sprawy zwiàzane z historià gminy Niepor´t – kiedy powsta∏ przy-
stanek kolejowy „Poniatów” we wsi Micha∏ów i jednoczeÊnie
wspomina o zak∏adzie z Sosnowca. Dwa lata póêniej, w czerw-
cu 1933 roku, rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç „Zak∏ady Przemys∏owe
PODKOWA S.A. w Legionowie”, które z Sosnowca przenios∏y
do Micha∏owa swojà fabryk .́ Produkowano w niej hacele do

podków, narz´dzia Êlusarskie, narzynki, szk∏a okularowe, maszy-
ny dla przemys∏u optycznego i przepi´kne motocykle Podkowa
98 wytwarzane na angielskiej licencji. Zak∏ad by∏ nowoczesny
i ogromny, zatrudnia∏ szczytowo blisko 300 osób. Motocykle
wprowadzono do produk-
cji wiosnà 1939 roku i do
wybuchu wojny wyprodu-
kowano ich niewiele ponad
100 sztuk. Mimo to dziÊ, 60
lat po wielkim po˝arze,
który doszcz´tnie zniszczy∏
fabryk´ (marzec 1943), jest
to najbardziej znany pro-
dukt z tego zak∏adu. Na
rok 1939 zaplanowano wy-
produkowanie oko∏o 1000 tych udanych motocykli z silnikami
dwusuwowymi poj. 98 cm3 i oko∏o 700 wi´kszych, z silnikami
czterosuwowymi 250 i 350 cm3, tak˝e na angielskiej licencji. 

W zak∏adzie dzia∏a∏ robotniczy klub sportowy z dwoma sk∏a-
dami pi∏karskimi i ˝eƒskà dru˝ynà siatkarek. Zimà, za zak∏a-
dem, organizowane by∏o oÊwietlone lampami lodowisko, na któ-
re przychodzili pracownicy z rodzinami i przynosili w∏asnor´cz-
nie wykonane w zak∏adzie ∏y˝wy. By∏a te˝ dobrze wyposa˝ona
Êwietlica zak∏adowa, gdzie organizowano turnieje w ping-pon-

ga, grano w szachy, czy nawet organizowano potaƒców-
ki przy akompaniamencie zaproszonego zespo∏u. 

DziÊ ma∏o kto pami´ta o tym ciekawym zak∏adzie, a przecie˝
˝yjà wÊród nas dzieci, wnuki i prawnuki kilkudziesi´ciu pracow-
ników, którzy wraz z zak∏adem przesiedlili si´ z Sosnowca i te-
raz zamieszkujà w Legionowie, Micha∏owie, Wieliszewie, ¸aj-
skach. DziÊ wielu z tych m∏odych ludzi zastanawia si ,́ dlaczego
na Êwi´ta muszà wysy∏aç kartki z ˝yczeniami gdzieÊ do odleg∏e-
go Sosnowca...

p Mgr Katarzyna Kuligowska, Wydz. Historii UW. kati@cat.fs.com.pl
Ukaza∏a si´ ksià˝ka „Podkowa z hacelami”, wydana przez Towarzystwo Przyjació∏ Legio-
nowa, b´dàca pe∏nà monografià tego zak∏adu.

Z dziejów gminy

Podkowa z hacelami
„Micha∏ów to kolonia w gm. Jab∏onna. Jest nas tu oko∏o 400
mieszkaƒców osiad∏ych na 1000 morgach przepuszczalnego
gruntu, co wraz z 10-ciu morg. lasu stwarza doskona∏e warun-
ki zdrowotne.... W celu o˝ywienia okolicy przez urzàdzenie
przystanku kolejowego, powsta∏ w tym celu komitet z∏o˝ony
z panów p.p. Fr. Grzybowskiego, Antoniego Kalisiaka, kapita-
na Stanis∏awa Derejskiego i p. Maksymiliana Gronau. Budowa
przystanku, który otrzyma∏ nazw´ Poniatów, kosztowa∏a z gó-
rà 8.000 z∏. Do zebranej sumy, oprócz wy˝ej wymienionych
przyczyni∏a si´ w du˝ej mierze fabryka „Podkowa” w Sosnow-
cu, która naby∏a tutaj teren pod budow´ swoich zak∏adów.” 

Andrzej Ziembiƒski 
z pamiàtkami po ojcu

W ksià˝eczce wojskowej z 1920 roku zamiast
zdj´cia odcisk palca


