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DOP¸ATY DO PALIWA ROLNICZEGO

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur
przypomina, ˝e rolnicy, którzy w tym roku chcà
odzyskaç cz´Êç pieni´dzy wydanych na olej na-
p´dowy u˝ywany do produkcji rolnej powinni
nie póêniej ni˝ 30 wrzeÊnia br. z∏o˝yç odpo-
wiedni wniosek (do pobrania w kancelarii)
w Urz´dzie Gminy.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç faktury VAT za za-
kup oleju nap´dowego, które zosta∏y wystawio-
ne nie wczeÊniej ni˝ 1 stycznia 2006 r.
W tym roku pieniàdze b´dà wyp∏acane
w dniach od 1 – 30 listopada, a zwrot Êrod-
ków wynosiç b´dzie: 38,70 z∏ x iloÊç ha u˝yt-
ków rolnych. Rolnicy b´dà mogli otrzymaç pie-
niàdze w formie wyp∏aty gotówkowej w kasie
Banku Spó∏dzielczego, albo przelewem na ra-
chunek bankowy podany we wniosku.

WARSZAWSKI TYDZIE¡ ˚EGLARSKI

Miniony tydzieƒ (2-10.09) up∏ynà∏ w Niepor´cie
pod znakiem ˝agli. Wszystko za sprawà cyklicz-
nej imprezy zrzeszajàcej Êrodowisko wodniaków,
czyli Warszawskiego Tygodnia ̊ eglarskiego (WT˚).
W naszej gminie najwi´ksza impreza ˝eglarskà
na Êródlàdziu odby∏a si´ ju˝ po raz czwarty.
WT˚ rozpoczà∏ si´ Otwartymi Mistrzostwami
Warszawy Jachtów Kabinowych i klasy Omega,
które rozegrano na Zalewie Zegrzyƒskim
w dniach 2-3.09. Za∏oga Gminy Niepor´t za-
j´∏a wówczas pierwsze miejsce wÊród jachtów
kwalifikowanych w ramach ˚eglarskiej Ligi Biz-
nesu. Bazà dla regat by∏ oÊrodek Spójni War-
szawa w Niepor´cie. 89 jachtów wystartowa∏o
w 13 klasach. Odby∏y si´ 4 wyÊcigi, jeden w so-
bot´ i trzy w niedziel´. Najliczniej obsadzone
by∏y klasy: T1, T2 oraz SKIPPI 650.
Oprócz regat podczas WT˚ zorganizowano za-
wody w´dkarskie, pokazy ratownictwa medycz-
nego, gie∏dy i kiermasze osprz´tu ˝eglarskie-
go. W porcie odby∏a si´ wystawa „Jacht dla
Ciebie” po∏àczona z plebiscytem publicznoÊci
na naj∏adniejszy jacht. Ca∏y czas imprezie to-
warzyszy∏y koncerty szantowe oraz liczne kon-
kursy i zabawy.

POMOGLI BOåKOWI

Dzi´ki szybkiej interwencji i wspó∏pracy ró˝-
nych s∏u˝b uda∏o si´ uratowaç m∏odego bo-
ciana, który wypad∏ z gniazda. Bez pomocy lu-
dzi ptak szybko umar∏by z g∏odu lub pad∏ ofia-
rà drapie˝nika.
Stra˝ Gminna otrzyma∏a informacj´ o bocianie
od w∏aÊciciela posesji w Izabelinie, na której
znajduje si´ gniazdo. Ptaka przewieêli do „pta-
siego azylu” w sto∏ecznym Zoo. Tam zajà∏ si´
nim lekarz weterynarii, który zbada∏ bociana
i poda∏ mu witaminy. JednoczeÊnie stwierdzi∏,
˝e zwierz´ nie wymaga dalszej opieki lekar-
skiej. Ptak zosta∏ równie˝ zaobràczkowany, co
umo˝liwi jego póêniejszà identyfikacj´, a nas-
t´pnie odwieziony do Izabelina. Stra˝acy z jed-
nostki OSP w Kàtach W´gierskich umieÊcili bo-
ciana z powrotem w gnieêdzie.

� pz

w skróciew skrócie

O
ficjalne uroczystoÊci rozpo-
cz´∏y si´ o godz. 10:00 mszà
Êwi´tà w intencji uczniów,

nauczycieli i osób zaanga˝owa-
nych w budow´ gimnazjum, która
odby∏a si´ w koÊciele NMP Wspo-
mo˝ycielki Wiernych w Stanis∏a-
wowie Pierwszym. Msz´ koncele-
browa∏ arcybiskup S∏awoj Leszek
G∏ódê wraz z kap∏anami dekanatu
tarchomiƒskiego, w tym probosz-
czem parafii ksi´dzem Kazimie-
rzem Gniedziejko. W trakcie kaza-
nia ksiàdz arcybiskup podkreÊli∏ ro-
l´ wychowania m∏odzie˝y w duchu
narodowych tradycji i lokalnego pa-
triotyzmu, nawiàzujàc do imienia
nadanego Gimnazjum.

Przeci´cie wst´gi
W trakcie mszy wójt S∏awomir

Maciej Mazur w towarzystwie An-
drzeja Burzyƒskiego, przewodni-
czàcego Rady Gminy oraz pu∏kow-
nika dr Zbigniewa Ciekanowskie-
go, honorowego obywatela Gminy
Niepor´t, z∏o˝yli kwiaty pod tabli-
cà upami´tniajàcà Bohaterów Bi-
twy Warszawskiej. Po mszy odby-
∏o si´ poÊwi´cenie mozaiki z podo-
biznà Matki Boskiej Zwyci´skiej,
znajdujàcej si´ na frontonie koÊcio-
∏a. Nast´pnie wszyscy przeszli uli-
cà Koncertowà do nowego budyn-
ku Gimnazjum.

Oficjalne otwarcie odby∏o si´
o godzinie 11.30. Wst´g´ przed
wejÊciem do budynku gimnazjum
przecinali: ksiàdz arcybiskup S∏a-
woj Leszek G∏ódê, Adam Struzik,
Marsza∏ek Województwa Mazo-
wieckiego, Cezary Pomaraƒski, wi-

cewojewoda Mazowiecki oraz wójt
S∏awomir Maciej Mazur. Uroczy-
stoÊç kontynuowana by∏a na sali
gimnastycznej, gdzie ksiàdz arcybi-
skup poÊwi´ci∏ szko∏´ oraz krzy˝e
do sal lekcyjnych. Ordynariusz oso-
biÊcie zawiesi∏ jeden z krucyfiksów
nad wejsciem do sali gimnastycznej.

Prawdziwe i trwa∏e 
wartoÊci

W swoim przemówieniu Wójt
S∏awomir Maciej Mazur podkreÊli∏,
˝e samorzàd Gminy Niepor´t od po-
czàtku swego istnienia buduje ̋ ycie
wspólnoty gminnej na wartoÊciach,
które sà powszechnie akceptowane
przez nasze spo∏eczeƒstwo, a ich

piel´gnowanie i kszta∏towanie po-
winno si´ odbywaç w placówkach
oÊwiatowych, koÊciele i instytu-
cjach kultury – W swoich dzia∏a-
niach spo∏ecznoÊç Gimnazjum b´-
dzie mog∏a odwo∏ywaç si´ do praw-
dziwych i trwa∏ych wartoÊci, takich
jak patriotyzm i mi∏oÊç do Ojczyzny,
honor i poÊwi´cenie – mówi∏ wójt.

Akt nadania imienia szkole oraz
uchwa∏´ Rady Gminy o przeniesie-
niu siedziby Gimnazjum z Niepor´-
tu do Stanis∏awowa Pierwszego od-
czyta∏ Andrzej Burzyƒski, przewod-
niczàcy Rady Gminy Niepor´t.
Nast´pnie przekaza∏ dokumenty dy-
rektor Gimnazjum Barbarze Skrzyp-
kiewicz. Natomiast wójt Mazur wr´-
czy∏ oficjalne pozwolenie na u˝ytko-

wanie obiektu oraz sym-
boliczny klucz do budyn-
ku.

Statuetki 
z podzi´kowaniem

Ostatnim elementem
w cz´Êci oficjalnej by∏y
osobiste podzi´kowania
wójta Mazura dla osób
zaanaga˝owanych w re-
alizacj´ inwestycji. Po-
nad 40 osób, w tym rad-
ni, pracownicy samorzà-
dowi oraz wykonawcy
otrzymali pamiàtkowe
statuetki. Na zakoƒczenie
uroczystoÊci zebrani wy-
s∏uchali programu arty-
stycznego w wykonaniu

uczniów gimnazjum.
Nast´pnego dnia (2.09) w szkole

zorganizowano dzieƒ otwarty.
W godzinach od 9.00 do 14.00
przyszli u˝ytkownicy placówki i ich
rodzice oraz mieszkaƒcy gminy
zwiedzali szko∏´. Odby∏y si´ rów-
nie˝ pokazowe zaj´cia sportowe,
w tym mecze pi∏ki siatkowej. Przy-
szli uczniowie gimnazjum, czyli
obecni szóstoklasiÊci odwiedzili
szko∏´ raz jeszcze we wtorek (5.09).
Natomiast w poniedzia∏ek (4.09)
godzinie o 9.15 w nowej gminnej
placówce oÊwiatowej odby∏o si´
uroczyste rozpocz´cie roku szkol-
nego 2006/2007.

� Piotr Zadro˝ny

O budowie gimnazjum na stronie 6.

NOWOCZESNE gimnazjum
z tradycjami

1 wrzeÊnia uroczyÊcie otwarto nowe Gimnazjum z halà sportowà w Stanis∏awowie Pierwszym.
Placówka otrzyma∏a równie˝ patrona. Nosi imi´ Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

fot. M. Szost
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Konkurs wieƒców do˝ynkowych
poprzedzi∏a uroczysta msza Êwi´ta,
którà odprawi∏ biskup Diecezji War-
szawsko – Praskiej, S∏awoj Leszek
G∏ódê, w której uczestniczyli przed-
stawiciele rzàdu i w∏adz samorzàdo-
wych oraz mieszkaƒcy powiatu. Na-
st´pnie zgodnie z ceremonia∏em
Êwi´ta do˝ynkowego, pi´cioosobowa
komisja, której przewodniczy∏ Wice-
starosta Miƒski, Krzysztof Michalik,
dokona∏a oceny misternych wieƒ-
ców.

Komisja ocenia∏a technik´ wykona-
nia oraz ogólny wyraz artystyczny
wieƒców. Na konkurs zg∏oszono 72
prace z terenu powiatów: miƒskiego,
garwoliƒskiego, otwockiego, wy-
szkowskiego, legionowskiego, wo∏o-

miƒskiego, w´growskiego oraz dele-
gacj  ́Diecezji Warszawsko – Praskiej.

II miejsce w diecezjalnym konkursie
zdoby∏ wieniec przygotowany przez
cz∏onków wspólnoty parafialnej
pod wezwaniem N. M. P. Królowej
w Józefowie. Wieniec to replika bazy-
liki Êw. Piotra w Rzymie. Imponuje do-
k∏adnoÊcià w odtwarzaniu szczegó∏ów,
dlatego szybko zwróci∏a uwag´ jury
konkursu. – Prace nad bazylikà trwa-
∏y 3 tygodnie. Pierwszy tydzieƒ zaj´∏a
nam konstrukcja. Póêniej zadbaliÊmy
o szczegó∏y – relacjonuje Stanis∏aw R´-
belski, so∏tys z Józefowa, który kiero-
wa∏ 10 osobowym zespo∏em przygoto-
wujàcym do˝ynkowy wieniec. Oprócz
so∏tysa, jego ˝ony i córki, w pracach
uczestniczyli: paƒstwo Olszewscy

z Kàtów W´gierskich, Cecylia Paê,
El˝bieta Trzaskoma z synem, Izabela
Szelàg oraz Jacek Dàbrowski, który lo-
gistycznie wspiera∏ zespó∏. Parafia
od kilku lat startowa∏a w konkursie, jed-
nak dotychczas jej prace nie by∏y za-
uwa˝ane.

III miejsce w konkursie zajà∏ z ko-
lei wieniec reprezentujàcy gmin´ Nie-
por´t. Wieniec w kszta∏cie ∏odzi z ˝a-
glem, wype∏niony zbo˝em, warzywa-
mi i owocami, zaskakuje swojà
wielkoÊcià, a jednoczeÊnie ró˝norod-
noÊcià u˝ytych do jego budowy ma-
teria∏ów. Wieniec-∏ódz przygotowa∏o
wspólnie czworo so∏tysów: Wies∏awa
Bielska (Stanis∏awów Drugi), Bogu-
s∏awa Tomasik (Rynia), Stanis∏aw R´-
belski (Józefów) oraz Jaros∏aw Koper-

ski (Stanis∏awów Pierwszy). – Pomys∏
z ∏odzià zrodzi∏ si´ w trakcie dyskusji
nad projektem. Pomys∏y by∏y ró˝ne,
ale szukaliÊmy rozwiàzania, które na-
wiàzywa∏oby do turystycznego cha-
rakteru gminy, a tak˝e herbu i trady-
cji zwiàzanych z Niepor´tem – wyja-
Ênia Wies∏awa Bielska.

Metalowy szkielet ∏odzi przygoto-
wa∏ Stanis∏aw R´belski. Ram´ owi-
ni´to s∏omà, a na niej u∏o˝ono suszo-
ne kwiaty, a tak˝e Êwie˝e warzywa
i owoce. Ca∏okszta∏t kompozycji do-
pe∏ni∏y wiklinowe ∏ódeczki oraz bo-
chen chleba. Prace nad wieƒcem
trwa∏y blisko tydzieƒ. So∏tysi poÊwi´-
cali temu ka˝de popo∏udnie. Ich trud
jednak si´ op∏aci∏.

� Piotr Zadro˝ny

U
roczystoÊci rozpocz´∏y si´
o godz. 12.00 z∏o˝eniem
kwiatów przez przedstawi-

cieli Urz´du Gminy, Rady Gminy
oraz mieszkaƒców pod pomni-
kiem Legionistów Marsza∏ka Jó-

zefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrze-
gach. 

O godzinie 17.00 w asyÊcie hono-
rowej cz∏onków gminnych Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych z∏o˝one zo-
sta∏y kwiaty na grobie Nieznanego
˚o∏nierza przy ulicy Nowolipie
w Niepor´cie.

Msz´ Êwi´tà w koÊciele pw. NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych w Stani-
s∏awowie Pierwszym odprawili wspól-
nie ksiàdz proboszcz Kazimierz Gnie-
dziejko oraz pra∏at Stanis∏aw Kuç.
Msz´ uÊwietni∏a obecnoÊç Kompanii
Honorowej 9. Pu∏ku Dowodzenia Do-
wództwa Wojsk Làdowych w Bia∏o-
brzegach.

Ksiàdz pra∏at w wyg∏oszonej homi-
lii podkreÊli∏ ogromne poÊwi´cenie,
z jakim walczyli polscy ̋ o∏nierze, bro-
niàcy wolnoÊci Ojczyzny i Europy.
Przypomnia∏ równie˝ wizyt´ Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II w Radzymi-
nie 13 czerwca 1999 r. i modlitw´
na cmentarzu w intencji poleg∏ych bo-
haterów oraz spotkanie papie˝a z ˝yjà-
cymi uczestnikami wojny 1920 roku.

W trakcie mszy przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych oraz wojska
z∏o˝yli kwiaty przed tablicà pamiàtko-
wà w ho∏dzie poleg∏ym mieszkaƒcom
Gminy Niepor´t w wojnie 1920 roku
i na wszystkich frontach II wojny Êwia-
towej.

UroczystoÊç kontynuowana by∏a
pod pomnikiem 28 Pu∏ku Strzelców
Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej,
w obecnoÊci licznie zgromadzonych
mieszkaƒców oraz goÊci. Obecni byli

przedstawiciele Sejmu RP, wojewody
mazowieckiego, wojska, kombatan-
tów, starostwa powiatu legionowskie-
go, okolicznych samorzàdów, komen-
dy powiatowej policji oraz stra˝y. Sta-
n´∏y równie˝ poczty sztandarowe: ko∏a
gminnego kombatantów, gminnych
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, gmin-
nych szkó∏ podstawowych oraz Zasad-
niczej Szko∏y Zawodowej ZDZ im. Ka-
pitana Stefana Pogonowskiego w Ra-
dzyminie i Towarzystwa Przyjació∏
Radzymina.

Przyby∏ równie  ̋szwadron u∏anów ze
Stowarzyszenia Mi∏oÊników Barwy
i Tradycji 11 Pu∏ku U∏anów Legiono-
wych im. Edwarda Rydza -Âmig∏ego
– Marsza∏ka Polski.

Wspó∏organizatorem obchodów
rocznicowych byli ˝o∏nierze 9. Pu∏ku
Dowodzenia Dowództwa Wojsk Làdo-
wych w Bia∏obrzegach, dowodzeni
przez pu∏kownika dr Zbigniewa Cieka-
nowskiego.

Wójt Gminy S∏awomir Maciej Ma-
zur zwracajàc sí  do zebranych podkre-
Êli∏ historycznà donios∏oÊç zdarzeƒ
sprzed osiemdziesi´ciu szeÊciu laty,
które, okupione krwià i ˝yciem walczà-
cych, obroni∏y niepodleg∏oÊç naszej Oj-
czyzny. Przypomnia∏, ˝e jest naszym
moralnym obowiàzkiem pamí ç o tych,
którzy wówczas zgin´li, a pi´knym te-
go przyk∏adem jest nadanie gimnazjum,
oddawanemu 1 wrzeÊnia w u˝ytkowa-
nie m∏odzie˝y, imienia Bohaterów Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku. Jest to
dowód naszej pami´ci i wdzi´cznoÊci
wobec tych, którzy zgin ĺi za Ojczyzn ,́
a tak˝e przypomnienie, ˝e historia na-
szej ziemi jest integralnà cz´Êcià boga-
tej historii naszego Narodu i Paƒstwa.

Po przemówieniu ksiàdz pra∏at Sta-
nis∏aw Kuç, ksiàdz proboszcz Kazi-

mierz Gniedziejko oraz ksiàdz pro-
boszcz Krzysztof Krzesiƒski odmówi-
li wspólnie modlitw´ w intencji pole-
g∏ych.

Apel Poleg∏ych odczyta∏ kapitan Albin
Dudzik, a po jego zakoƒczeniu przy po-
mniku z∏o˝one zosta∏y wieƒce i wiàzan-
ki kwiatów. Jako pierwszy z∏o˝y∏ je Jó-
zef Pogonowski, przedstawiciel rodziny
poleg∏ego Stefana Pogonowskiego.

UroczystoÊci zakoƒczy∏o spotkanie
w Szkole Podstawowej w Wólce Ra-
dzymiƒskiej i program poetycko-mu-
zyczny w wykonaniu Ma∏gorzaty Gu-
dejko-Masalskiej.

Nast́ pnego dnia, 15 sierpnia, dok∏ad-
nie w rocznic  ́historycznych wydarzeƒ,
rozegrany zosta∏ 45. Mi´dzynarodowy
WyÊcig Kolarski o Puchar Ministra
Obrony Narodowej „Cud nad Wis∏à”,
na trasie Nowy Dwór Mazowiecki
– Radzymin. Celem wyÊcigu jest
uczczenie pami´ci bohaterów zwyci´-
skiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
oraz uczczenie rocznicy dnia Wojska
Polskiego.

Na terenie gminy Niepor´t, trasa wy-
Êcigu przebiega∏a wzd∏u  ̋wybrze˝a Za-
lewu Zegrzyƒskiego. Na wiadukcie Ka-
na∏u Królewskiego zorganizowana zo-
sta∏a Górska Premia o puchar Wójta
Gminy Niepor t́. Wr´czenie nagród od-
by∏o si´ w Radzyminie.

� Beata Wilk

K O N K U R S

L I T E R A C K I

Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t
og∏asza z okazji 50-lecia swego istnie-
nia konkurs literacki dla m∏odzie˝y
pod has∏em „Szukamy talentów
w gminie Niepor´t”
Na konkurs mo˝na nadsy∏aç opowiada-
nia, wiersze, bajki. 
Prace konkursowe oceniane b´-
dà w trzech kategoriach wieko-
wych:
I m∏odzie˝y szkó∏ podstawowych
II m∏odzie˝y szkó∏ gimnazjalnych
III m∏odzie˝y szkó∏ ponadgimnazjalnych
Zestawy prac nie wi´ksze ni˝:
a) dwa teksty prozatorskie (obj´toÊç do 5

stron maszynopisu ka˝dy)
b) lub dwa wiersze
c) lub jeden utwór prozatorski i jeden

wiersz.
Ostateczny termin sk∏adania utworów lite-
rackich up∏ywa 5 paêdziernika 2006 r.
Na zwyci´zców czekajà nagrody. 

M A ¸ A  A K A D E M I A

S Z T U K  P I ¢ K N Y C H

Ma∏a Akademia Sztuk Pi´knych w Nie-
por´cie ul. Stokrotki 1 zaprasza
na warsztaty artystyczne w zakresie
sztuk plastycznych. Zaj´cia nauki
kompozycji obrazu w malarstwie
i rysunku oraz technik plastycz-
nych – malarstwa olejnego, rysun-
ku, pasteli, grafiki, akwareli itp.
oraz nauk´ studium postaci, pej-
za˝u martwej natury. Warsztaty sà
otwarte dla wszystkich ch´tnych bez
wzgl´du na wiek i umiej´tnoÊci. Kon-
takt telefoniczny 022 772 30 86
kom. 0 692 358 092

B A W  S I ¢  R A Z E M  

Z  N A M I

Wójt, Rada Gminy Niepor´t, Rada So-
∏ecka Stanis∏awowa Drugiego, Gminny
OÊrodek Kultury zapraszajà na rodzinny
program „Baw si´ razem z nami”
w dniu 17.09.2006 r., do Stanis∏awowa
Drugiego.

Program:
15.00 – powitanie goÊci
15.15 – program rodzinny z konkursa-

mi
16.30 – wyst´py zespo∏ów dzieci´cych

i m∏odzie˝owych z Gminnego
OÊrodka Kultury

17.30 – piosenki z dawnych lat
19.00 – gwiazda wieczoru zespó∏

„CLASSIC”.

Zaproszen ia

Gmina Niepor´t przystàpi∏a
do akcji spo∏ecznej „Przejrzysta
Polska” w grudniu 2004 r. Akcj´
organizuje „Gazeta Wyborcza”
przy wsparciu Fundacji Agory,
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji
WolnoÊci, Programu Przeciw Ko-
rupcji Fundacji im. S. Batorego i in-
nych organizacji spo∏ecznych.
W 2005 r. gmina Niepor´t zrealizo-
wa∏a 10 zadaƒ. W marcu br. gmina
otrzyma∏a certyfikat za udzia∏ w ak-
cji. W ramach kontynuacji akcji dla
wybranych samorzàdów organiza-
torzy przedstawili do realizacji 3
zadania:
– Opracowanie procedury corocz-

nego przeglàdu i monitoringu ko-
deksu etycznego urz´dnika pro-
wadzonego przez pracowników
urz´du oraz spo∏ecznoÊç lokalnà;

– Opracowanie systemu i przepro-
wadzenie badania opinii na temat
funkcjonujàcego katalogu us∏ug;

– Opracowanie z udzia∏em spo∏ecz-

noÊci lokalnej procedury konsul-
tacji spo∏ecznych.
Do koƒca czerwca zakoƒczyliÊmy

realizacj´ pierwszego z nich. Nato-
miast do koƒca sierpnia dwóch kolej-
nych. Znamy ju˝ opini´ petentów
urz´du na temat Kart Informacyj-
nych. Na ich podstawie wprowadza-
ne sà dzia∏ania korygujàce. Nato-
miast Rada Gminy przyj´∏a uchwa∏´
w sprawie trybu i zasad przeprowa-
dzania konsultacji spo∏ecznych w za-
kresie planów zagospodarowania
przestrzennego oraz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego. WczeÊniej
koncepcja konsultacji spo∏ecznych
by∏a poddana ocenie przez mieszkaƒ-
ców, a projekt uchwa∏y przez orga-
nizacje spo∏eczne.

Szczegó∏y dotyczàce realizacji
poszczególnych zadaƒ mo˝na zna-
leêç na naszej stronie internetowej
klikajàc na logo akcji „Przejrzysta
Polska”.

� pz

ZADANIA zraportowane
Koƒczy si´ druga edycja akcji „Przejrzysta Polska”, w której bra∏a
udzia∏ gmina Niepor´t. ZakoƒczyliÊmy ju˝ realizacj´ wszystkich wy-

branych zadaƒ i czekamy na ocen´ ekspertów. Przypomnijmy, ˝e w ubieg∏ym
roku jedno z zadaƒ zrealizowanych przez gmin´ zosta∏o uznane za wzorcowe.

PLON niesiemy

Dwa miejsca na podium
zaj´∏y wieƒce do˝ynkowe
z terenu gminy Niepor´t
podczas Do˝ynek Diecezji
Warszawsko-Praskiej, które
odby∏y si´ w Siennicy
w powiecie miƒskim (27.08).
Zwyci´skie prace mo˝na by∏o
oglàdaç w nowej siedzibie
gminnego gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym
podczas dni otwartych.

W ROCZNIC¢ 
Cudu nad Wis∏à

Tradycyjnie ju˝ 14 sierpnia w gminie Niepor´t uroczyÊcie obchodzono rocznic´ Bitwy Warszawskiej. W tym
roku min´∏o 86 lat od zwyci´skich walk stoczonych przez wojsko polskie z sowietami pod Wólkà Radzymiƒskà.
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RADOÂå maluchów
D∏ugo oczekiwany plac zabaw w Zegrzu Po∏u-
dniowym wreszcie mo˝e s∏u˝yç dzieciom. 

W ostatnich dniach zakoƒczone zosta∏y wszyst-
kie prace na tym terenie. Ogrodzony, z nowocze-
snymi zabawkami i zagospodarowanà zielenià, za-
stàpi∏ zaniedbany skwerek nale˝àcy do niedawna
do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkaƒ-
cy so∏ectwa na spotkaniach z wójtem wielokrotnie
podkreÊlali, ˝e w∏aÊnie takiej inwestycji oczekujà
w pierwszej kolejnoÊci. Gdy tylko uda∏o si´ pod-
pisaç akt notarialny o przej´ciu terenów od WAM,
gmina rozpocz´∏a prace inwestycyjne, które za-
mkn´∏y si´ kwotà pi´çdziesi´ciu tysi´cy z∏otych.

� RW

Piknik rozpoczà∏ si´ programem
artystycznym dla dzieci, w którym
artyÊci wyst´pujàcy na scenie w∏à-
czali maluchy do wspólnej zabawy.
JednoczeÊnie zorganizowano dla
nich konkursy plastyczne. W tym
czasie w budynku micha∏owskiej
filii GOK odbywa∏ si´ turniej sza-
chowy. Póêniej na scen´ wyszli
m∏odzi artyÊci ze „Studia Piosenki”
i Magda Kalita, która wystàpi∏a
z minirecitalem. W przerwie mi´-
dzy kolejnymi wyst´pami swoje

umiej´tnoÊci zaprezentowali stra-
˝acy OSP.

Natomiast na scenie wr´czono
równie˝ dyplomy dla najlepszych
dru˝yn, które wzi´∏y udzia∏ w tur-
nieju pi∏ki no˝nej. JednoczeÊnie
trwa∏a akcja charytatywna, którà
zorganizowa∏a Rada So∏ecka. W jej
trakcie zbierano pieniàdze na orga-
nizacj´ okolicznoÊciowych spotkaƒ
dla mieszkaƒców wsi. G∏ównà na-
grodà by∏ rower górski. Sporym za-
interesowaniem najm∏odszych

uczestników zabawy cieszy∏ si´
punkt malowania twarzy. Troch´
starsi ustawiali si´ w kolejce do mi-
nibanji.

Piknik w Micha∏owie by∏ dosko-
na∏ym elementem integracji mi´-
dzy so∏ectwami gminy Niepor´t.
Na scenie wyst´powa∏y dzieci
m.in. ze szko∏y podstawowej w Jó-
zefowie, a na boisku zagrali m∏o-
dzi pi∏karze z Wólki Radzymiƒ-
skiej. Póêniej zebrani wys∏uchali
koncertu zespo∏u Y. S. KIDS
z GOK Niepor´t. Wójt S∏awomir
Maciej Mazur witajàc zebranych
mieszkaƒców w imieniu wszyst-
kich mieszkaƒców podzi´kowa∏
Radzie So∏eckiej i pracownikom
GOK za zaanga˝owanie przy orga-
nizacj´ pikniku.

Wieczór w Micha∏owie nale˝a∏
do DJ Luka i zespo∏u „Diadem”,
którzy rozgrzali widowni´. Uzupe∏-
nieniem wyst´pu zespo∏u by∏y
dziewczyny, które ˝ywio∏owo taƒ-
czy∏y na scenie.

� pz

Stron´ bu∏garskà reprezentowali:
Vasil Hristow kmet (wójt) gminy
Dolna Banja oraz Georgi Wladimi-
row, przewodniczàcy Rady Gminy.
Swojà oficjalnà wizyt´ rozpocz´li
od pobytu w Urz´dzie Gminy,
gdzie spotkali si´ z wójtem S∏awo-
mirem Maciejem Mazurem oraz
pracownikami samorzàdowymi.
Póêniej pojechali do Warszawy,
gdzie zwiedzali Starówk´, Zamek
Królewski, Muzeum Powstania
Warszawskiego. Odwiedzili rów-
nie˝ prawos∏awnà cerkiew na Pra-
dze-Pó∏noc. Po po∏udniu odby∏o si´
spotkanie integracyjne delegacji

z so∏tysami, radnymi i w∏adzami
gminy.

Ca∏y czwartek samorzàdowcy
z Bu∏garii poÊwi´cili na poznanie
gminy Niepor´t. Tym razem w rol´
przewodników wcielili si´: wójt S∏a-
womir Maciej Mazur i Andrzej Bu-
rzyƒski, przewodniczàcy Rady Gmi-
ny. GoÊcie zwiedzali zak∏ad Cerealia
oraz nowy budynek Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym. Póêniej
odwiedzili oÊrodek Emper Yachtu,
Gminny OÊrodek Kultury i OÊrodek
Zdrowia w Niepor´cie. W ramach
objazdu Zalewu Zegrzyƒskiego, de-
legacja zwiedza∏a zapor´ w D´bem,

a póêniej odby∏a rejs ∏odzià motoro-
wà po akwenie. Wieczorem bu∏garzy
mogli wys∏uchaç koncertu szantowe-
go w Porcie Pilawa.

� pz

ROCZNICA wrzeÊnia
W piàtek (1.09) min´∏a 67. rocznica wybuchu II Wojny Âwiatowej. W gminnych uroczystoÊciach z tej
okazji wzieli udzia∏ przedstawiciele w∏adz Gminy Niepor´t i mieszkaƒcy.

PIKNIK rodzinny
Mieszkaƒcy ca∏ymi rodzinami uczestniczyli w pikniku zorganizowanym (10.09) przed filià Gminnego
OÊrodka Kultury w Micha∏owie-Reginowie. Gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏ „Diadem” z Bia∏egostoku.

BU¸GARSKA wizyta
W minionym tygodniu (5–8.09) delegacja z bu∏garskiej gminy Dol-
na Banja z∏o˝y∏a wizyt´ w Niepor´cie. Samorzàdy majà podpisanà
umow´ o wspó∏pracy partnerskiej.

Kwiaty i wieƒce z∏o˝ono pod pomni-
kami upami´tniajàcymi ofiary II wojny
Êwiatowej: polskich ̋ o∏nierzy i ludnoÊç
cywilnà. Na Placu WolnoÊci w Niepo-
r´cie pod pomnikiem ku czci poleg∏ych
za wolnoÊç Ojczyzny kwiaty z∏o˝yli
radni i so∏tysi. Zapalono równie˝ sym-
boliczne znicze. Natomiast pod pomni-
kiem ku czci Legionistów Marsza∏ka Jó-
zefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach wie-
niec z∏o˝yli radni gminni (Roman Madej
i Bogdan Piàtkowski), radni powiatowi
(El˝bieta Szkoda i Andrzej Kiljan) oraz
mieszkaƒcy so∏ectwa.

� pz

OBCE mundury w Niepor´cie
Trzydziestu oÊmiu policjantów z kilkunastu paƒstw Europejskich
uczestniczy∏o w obchodach Âwi´ta Policji w legionowskim CSP. Jed-
nym z elementów ich pobytu w naszym kraju by∏a wizyta w komisa-
riacie policji w Niepor´cie.

GoÊcie wspólnie z policjantami
Komisariatu Rzecznego wykonali
patrol ∏odziami policyjnymi
po Zalewie Zegrzyƒskim. Potem
by∏y pokazy: jazd qadami oraz tre-
sury psów s∏u˝bowych, a tak˝e me-
tod obezw∏adniania napastników,
jaki przygotowali dla goÊci funkcjo-
nariusze z Komisariatu w Niepor´-
cie. Jak wynika∏o z relacji zaintere-
sowanych opuszczali oni komisa-
riat b´dàc pod du˝ym wra˝eniem
przygotowanych prezentacji.

W delegacji uczestniczyli poli-
cjanci z Anglii, Niemiec, W´gier,
Czech, Estonii, ̧ otwy i innych kra-
jów Europy, z którymi legionow-
skie Centrum Szkolenia Policji
od dawna utrzymuje bardzo bliskie
kontakty. GoÊcie zostali zaprosze-
ni przez Sekcj´ Polskà IPA (ang.
International Police Association
– Mi´dzynarodowe Stowarzysze-
nie Policji) i przebywali w Polsce
przez trzy dni.

� pz

OSZACOWALI szkody
Na terenie gminy Niepor´t zakoƒczy∏o si´ w∏aÊnie szacowanie szkód
powsta∏ych w wyniku suszy. Wed∏ug szacunkowych danych skutka-
mi tej kl´ski obj´ta zosta∏a powierzchnia blisko 700 ha w ponad set-
ce gospodarstw rolnych.

PoÊród wielu interwencji podejmowanych przez Stra˝ Gminnà sà i ta-
kie, które ratujà ludzi, znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej.

21 sierpnia patrol Stra˝y Gminnej sprawdzi∏ puste pomieszczenia
przy ulicy Izabeliƒskiej w Stanis∏awowie Pierwszym. Okaza∏o si´, ˝e
znajduje si´ tam m´˝czyzna, zameldowany na po∏udniu Polski, a na te-
renie gminy przebywajàcy od d∏u˝szego czasu. Nie posiada∏ ju˝ Êrod-
ków do ˝ycia i prosi∏ stra˝ników o umieszczenie go w noclegowni.

Przewieziono go do Warszawy, na ulic´ Skaryszewskà, gdzie bezdom-
ny otoczony zosta∏ opiekà.

Zbli˝a si´ koniec lata, jesieƒ i zimno. Stra˝ Gminna apeluje o zg∏a-
szanie sygna∏ów, gdy zauwa˝ymy kogoÊ, kto naszym zdaniem potrze-
buje pomocy. Od naszej reakcji zale˝eç mo˝e zdrowie lub ˝ycie cz∏o-
wieka.

� bw
Numer telefonu Stra˝y Gminnej: (022) 774 87 91

S t r a ˝  G m i n n a

POMOC
bezdomnemu

Na podstawie Zarzàdzenia Woje-
wody Mazowieckiego powo∏ana
zosta∏a Komisja Terenowa do osza-
cowania zakresu i wysokoÊci lokal-
nych szkód powsta∏ych w gospodar-
stwach rolnych. Siedzibà komisji
by∏ Urzàd Gminy. Rolnicy mogli
tam sk∏adaç stosowne wnioski
(do koƒca sierpnia). Nast´pnie ko-
misja, w sk∏ad, której weszli przed-
stawiciele: Urz´du Gminy Niepor´t,
Mazowieckiego OÊrodka Doradz-
twa Rolniczego – Powiatowego Ze-
spo∏u Doradców w Legionowie
oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
oceni∏a deklarowane straty, wizytu-
jàc pola. Pracownicy Urz´du Gmi-
ny Niepor´t pomagali rolnikom
w wype∏nianiu wniosków i przeka-
zujàc informacje o obowiàzujàcych
przepisach.

Kl´ska suszy, która na terenie
gminy Niepor´t, wystàpi∏a w okre-

sie: czerwiec – lipiec, obj´∏a 16 so-
∏ectw. Szkody wyrzàdzone przez su-
sz´ zg∏osi∏o 106 w∏aÊcicieli gospo-
darstw rolnych. Ogó∏em straty wy-
nios∏y ok. 55-60 proc. upraw.
Skutkami kl´ski obj´te sà ró˝ne
uprawy, m. in.: ziemniaki, ˝yto,
pszenica oraz tereny ∏àk i pastwisk.
Szacunkowa powierzchnia u˝ytków
rolnych obj´tych skutkami kl´ski
˝ywio∏owej wynosi blisko 700 ha.
Natomiast szacunkowe straty wyka-
zane przez rolników wynoszà
od ok. 800 z∏ do 24 300 z∏.

Zgodnie z rzàdowym projektem
programu pomocy dla gospodarstw
rolnych, przewidziano szereg form
pomocy w celu z∏agodzenia skutków
suszy, np. dop∏aty do zakupu mate-
ria∏u siewnego, czy u∏atwienia w po-
zyskiwaniu niskooprocentowanych
(1 proc.) kredytów kl´skowych.

� pz
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W
tym roku Festiwal „Wikingowie i Wenedzi” po raz pierwszy zo-
sta∏ obj´ty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, oraz honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W zwiàzku z tym, ze szczególnà starannoÊcià sprawdzano zgodnoÊç z epo-
kà strojów i wyposa˝enia uczestników. Wszystkich obowiàzywa∏ strój hi-
storyczny (IX – XI wiek) u˝ywany w kr´gu kulturowym wikingów i s∏o-
wian. To samo dotyczy∏o uzbrojenia.

Organizatorzy festiwalu za punkt honoru przyj´li sobie wielowymiaro-
wà prezentacj´ postaci wikinga. Odwiedzajàcy gród wikingów mogli si´
przekonaç, ˝e byli oni równie˝ zdolnymi rzemieÊlnikami, kupcami, po-
etami i muzykami.

OczywiÊcie najwi´cej emocji wÊród widzów wywo∏ywa∏y nie zabawy
i turnieje, lecz tradycyjna bitwa wikingów i s∏owian. Ka˝dego dnia festi-
walu, wojowie prezentowali w boju nie tylko kunszty ̋ o∏nierskie, ale rów-
nie˝ wspaniale wykonane stroje i broƒ. Jej elementy mo˝na by∏o zaku-
piç na licznych stoiskach, podobnie jak napoje, które po bitwach wikin-
gowie spo˝ywali ze zdobionych w srebro rogów.

� Robert Wróbel

WIKINGOWIE i Wenedzi
IV MAZOWIECKI FESTIWAL HISTORYCZNY 2006 „Wikingowie i Wenedzi” odby∏ si´ w miniony weekend na terenie OÊrodka
Promenada w Ryni, nad Zalewem Zegrzyƒskim i zgromadzi∏ wikingów z 16 krajów.

Zespó∏ muzyki dawnej „Drolls”

Einar Jarl (Stanis∏aw Wdowczyk – organizator festiwalu)
– przypomina regu∏y walki przed bitwàPo bitwie

„Kràg Honoru” – walka kolejnymi parami, ostatni ˝yjàcy wojownicy staczajà pojedynek na Êmierç i ˝ycie

W obozie opodal placu boju

Chrz´st broni i bojowe okrzyki
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J
u˝ 18 sierpnia w godzinach po-
po∏udniowych na placu Wol-
noÊci stan´∏a scena, pojawi∏y

si´ reklamowe balony z logo RDC.
Nast´pnego dnia od rana sponso-
rzy imprezy – m.in. Kamis, Sferia,
PKO Bank Polski, Laboratorium
Kolastyna – rozstawiali swoje sto-
iska, na parkingu przed urz´dem
powsta∏a aleja handlowo-gastrono-
miczna. Do dyspozycji najm∏od-
szych uczestników oddany by∏
plac zabaw z bezp∏atnymi atrakcja-
mi: dmuchanà zje˝d˝alnià i elek-
trycznymi pojazdami. W sàsiedz-
twie, na strzelnicy, starsi uczestni-
cy mogli postrzelaç z repliki broni
popularnej na dzikim zachodzie.

W miasteczku namiotowym
RDC mo˝na by∏o porozmawiaç
z dziennikarzami z redakcji: publi-
cystyki, informacji, muzycznej
i kulturalnej.

Od godziny 10 rano popularni
prezenterzy RDC prezentowali ko-
lejnych wykonawców i goÊci pik-
niku, zapraszali widzów do udzia-
∏u w licznych konkursach, organi-
zowanych przez sponsorów
imprezy.

Dla dzieci przygotowano przed-
stawienie „Groszki dla Ciebie”,
które regularnie goÊci na antenie
radia, policjant z komisariatu
w Niepor´cie poprowadzi∏ kon-
kurs „Bezpieczne wakacje”.

Zaprezentowa∏y si´ gminne ze-
spo∏y wokalne: ze Studia Piosen-
ki w Gminnym OÊrodku Kultury
w Nieporecie oraz ze Szko∏y Pod-
stawowej w Józefowie, zaÊpiewa-
∏a równie˝ Magda Kalita z towa-
rzyszeniem chórku.

Du˝ym zainteresowaniem cie-
szy∏ si´ pokaz taƒca latynoamery-
kaƒskiego w wykonaniu Oli Fa-
biaƒskiej i Marcina Zaprawy. Nie
zabrak∏o równie˝ ch´tnych
do krótkiego kursu, zorganizowa-
nego na scenie.

Po po∏udniu na scenie wystàpi-
li aktorzy Teatru Syrena – Margi-
ta Âlizowska, Marcin Ko∏acz-
kowski i zespó∏ 77 ze spektaklem
„Lato z Osieckà”. Znane i lubia-
ne przeboje Agnieszki Osieckiej

zach´ci∏y publicznoÊç do wspól-
nego Êpiewania. Nast´pny wyko-
nawca, Ryszard Makowski, zna-
ny przede wszystkim z wyst´pów
z kabaretem OTTO, tym razem
zaÊpiewa∏ wspólnie ze swoimi
przyjació∏mi z zespo∏u Gwiazdy.
Wyst´py estradowe zakoƒczy∏
koncert gwiazdy wieczoru Nata-
lii Kukulskiej, która zgodnie
z oczekiwaniami publicznoÊci
wykona∏a najwi´ksze swoje prze-
boje oraz piosenki z repertuaru
Anny Jantar.

Przez ca∏y dzieƒ w stoisku in-
formacyjnym Urz´du Gminy
mo˝na by∏o wype∏niç ankiet´
i otrzymaç materia∏y promocyjne
gminy – czapeczki, balony, d∏u-
gopisy i koszulki. Ankiety doty-

czy∏y oceny pracy urz´du, inwe-
stycji i imprez gminnych.
Wszystkie ankiety bra∏y udzia∏
w losowaniu nagrody g∏ównej
– odkurzacza. Odkurzacz wygra-
∏a w mi´dzygminnym turnieju
pi∏ki no˝nej dru˝yna urz´du
i przekaza∏a na nagrod´ w kon-
kursie.

Dziennikarze RDC prowadzili
na ˝ywo w czasie pikniku otwar-
te studio radiowe, którego goÊcie
m.in. Wójt Gminy S∏awomir Ma-
ciej Mazur, Przewodniczàcy Rady
Gminy Andrzej Burzyƒski rekla-
mowali gmin´ Nieporet, jej walo-
ry turystyczne i mieszkaniowe, za-
ch´cali do odwiedzania i inwesto-
wania na terenie.

� Beata Wilk

RADIO DLA CIEBIE 
zagra∏o dla nas

W sobot´, 19 sierpnia, na Placu WolnoÊci w Niepor´cie rozg∏oÊnia radiowa Radio dla Ciebie zorganizowa∏a piknik pod has∏em „Radio dla Ciebie
dla Niepor´tu”. Wspó∏organizatorem imprezy by∏a gmina Niepor´t.

Studio Otwarte Radia dla Ciebie, na ˝ywo w programie El˝biety
Uzdaƒskiej wyst´pujà Maciej Mazur, Andrzej Burzyƒski i W∏odzimierz
B∏awdziewicz

Podczas festynu mieszkaƒcy wype∏nili kilkaset ankiet, które m.in. ocenia∏y
prac´ urz´du gminy

Poranna widownia „Groszków dla Ciebie”

Nauk´ samby prowadzili Ola Fabiaƒska i Marcin Zaprawa

Konkurs na wykreowanie krepinowej postaci w 10 minut

Maja Zalewska, Agnieszka
Krasowska i Karolina Gera
z gminnego Studia Piosenki

Natalia zaÊpiewa∏a najwi´ksze swoje przeboje i piosenki z repertuaru
Anny Jantar

Widownia czeka na Natali´
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wrzeÊnia 2001 r. Zarzàd
Gminy og∏osi∏ zamówie-
nie publiczne na projekt

Gimnazjum z salà gimnastycznà
w Stanis∏awowie Pierwszym.
W sk∏ad obiektu oÊwiatowego
mia∏y wchodziç gimnazjum, sala
sportowa, basen, a w przysz∏oÊci
byç mo˝e tak˝e liceum. Zamówie-
nie publiczne wygra∏a pracownia
architektoniczna z ¸odzi LS Plan

Lambert i Staniszewski. Zwyci´ski
projekt ujà∏ komisj´ przetargowà
przede wszystkim nowoczesno-
Êcià i funkcjonalnoÊcià rozwiàzaƒ,
ale te˝ prostotà i elegancjà.

10 paêdziernika 2002 roku doko-
nano wmurowania kamienia w´-
gielnego. W marcu 2003 roku Ra-
da Gminy podj´∏a uchwa∏´ w spra-
wie realizacji inwestycji, a 25
czerwca firma Global z W´growa,

wprowadzona zosta∏a na plac
budowy.

Oddana do u˝ytku uczniom
i pedagogom siedziba gimna-
zjum (1.09) jest najwi´kszà
i najbardziej przez mieszkaƒ-
ców oczekiwanà inwestycjà
kubaturowà w historii Gminy
Niepor´t. Pierwszà dzia∏k´
gruntu pod budow´ szko∏y,
o powierzchni 5 800 m kw.
Gmina zakupi∏a w 1990 r.
Do dnia dzisiejszego w miej-
scu, które w planie zagospoda-
rowania przestrzennego zabez-
pieczono na cele oÊwiatowe,
zakupiono ponad 2,4 ha grun-
tu za kwot´ 1 160 000 z∏. Bu-
dowie gimnazjum towarzyszy-
∏o tworzenie infrastruktury
technicznej. Na potrzeby tej in-
westycji wybudowano sieç
wodociàgowà, sieç kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, wyko-
nano kosztownà modernizacj´
oczyszczalni Êcieków. Wybu-
dowano ulic´ Koncertowà oraz
oÊwietlenie i drogi wewn´trz-

ne na terenie przyszkolnym. Ponad-
to zosta∏a wykonana dokumentacja
projektowo-kosztorysowa komplek-
su boisk przy gimnazjum, a w trak-
cie jest post´powanie przetargowe
na projekt basenu p∏ywackiego
przy szkole.

¸àczny koszt inwestycji, w tym
zakup gruntów, budowa gimna-
zjum i infrastruktury towarzyszàcej
oraz wyposa˝enie budynku, wy-

niós∏ ok. 15 760 000 z∏. Pozyska-
ne Êrodki zewn´trzne to 18,5%
kosztu ca∏kowitego. Gmina otrzy-
ma∏a je w ramach Kontraktu Wo-
jewódzkiego, Kontraktu Samorzà-
dowego, z Ministerstwa Edukacji
Narodowej i funduszy unijnych.

Powierzchnia gimnazjum wynosi
ok. 6740 m kw. kubatura – po-
nad 31 424 m szeÊç. Nie mo˝e si´
z nim równaç ̋ aden istniejàcy na te-
renie gminy obiekt oÊwiatowy ani
kulturalny. W szkole przewidziano
miejsca do nauki dla ok. 550
uczniów. Do dyspozycji gimnazja-
listów jest 18 sal dydaktycznych
i pracowni przedmiotowych, sale bi-
blioteczne i Êwietlicowe, gabinety
dla specjalistów: lekarza, piel´-
gniarki, pedagoga i psychologa.
Na potrzeby uczniów zbudowano
nowoczesnà kuchni´ wraz z zaple-
czem i sto∏ówk´. Obecna baza spor-
towa w postaci hali sportowej
i mniejszej sali gimnastycznej,
wzbogacona zostanie w najbli˝szej
przysz∏oÊci o kompleks boisk i ba-
sen p∏ywacki.

Równie˝ nauczyciele i inni pra-
cownicy szko∏y znajdà w niej sprzy-
jajàce i satysfakcjonujàce warunki
do pracy. Natomiast miejsca wy-
dzielone w gimnazjum do rekreacji
i odpoczynku, w tym pi´kna aula
na parterze, stanà si´ miejscami
szczególnymi, skupiajàcymi i inte-
grujàcymi ˝ycie ca∏ej spo∏ecznoÊci
szkolnej.

� red

R E M O N T Y  S Z K Ó ¸

W okresie wakacyjnym przeprowadzane
by∏y remonty w obiektach oÊwiatowych.
W gminie Niepor´t prace w szko∏ach za-
koƒczone zosta∏y zgodnie z planem.

Ju˝ w koƒcu czerwca rozpoczà∏ si´ remont Szko-
∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Tokaja w Niepo-
r´cie. Prace przeprowadzone zosta∏y w ca∏ym bu-
dynku. Na pi´trze, które w ciàgu ostatnich paru
lat zajmowa∏o gimnazjum (od wrzeÊnia dzia∏ajàce
w nowym obiekcie w Stanis∏awowie Pierwszym), od-
nowione zosta∏y wszystkie sale lekcyjne, wycykli-
nowano i polakierowano pod∏ogi. Klepka na kory-
tarzu wymieniona zosta∏a na nowà. Podobny za-
kres mia∏y prace wykonane na parterze; tu jedynie
pod∏oga korytarza nie wymaga∏a odnowienia.
W ca∏ym budynku wykonano generalny remont sa-
nitariatów, wymieniono wyposa˝enie tzw. „bia∏y
monta˝”, glazur´, terakot´, zamontowano nowe ka-
biny z p∏yty MDF. W miejsce ˝eliwnych rur kana-
lizacyjnych zainstalowano rury z pcv.
Odnowione zosta∏o równie˝ g∏ówne wejÊcie do bu-
dynku. Stare drzwi zastàpiono nowymi, z alumi-
nium. Przy okazji wybudowana zosta∏a równie˝
przy schodach pochylnia dla niepe∏nosprawnych.
Ca∏kowity koszt prac wyniós∏ 236 tys. z∏.
Remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nie-
por´cie objà∏ sale lekcyjne oraz sanitariaty. Rów-
nie˝ w tej placówce, we wrzeÊniu, nastàpià istot-
ne zmiany. W budynku mieÊci si´ obecnie jedynie
przedszkole (Gminne Przedszkole w Niepor´cie). Za-
istnia∏a wi´c koniecznoÊç dostosowania dotychcza-
sowej cz´Êci szkolnej dla potrzeb przedszkolaków
np. zamontowanie umywalek na ni˝szej wysokoÊci.
Po∏o˝ono nowà glazur´ w sanitariatach.
Sale zosta∏y pomalowane, wycyklinowano i pola-
kierowano pod∏ogi. Tutaj koszt prac wyceniono
na 96 tys. z∏.
W Wólce Radzymiƒskiej na dachu budynku szko-
∏y wykonano nowe pokrycie papà termozgrzewal-
nà za kwot´ ok. 30 tys. z∏. Natomiast w szkole
w Bia∏obrzegach wykonane zosta∏y obudowy grzej-
ników znajdujàcych si´ na korytarzach. Ich koszt
wyniós∏ ok. 15 tys. z∏.

� bw

BUDOWA Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

NOWY ROZK¸AD JAZDY KOMUNIKACJI LOKALNEJ

Raport z realizacji inwestycji

Kierunek Tam  
Nr  Przystanek  F  S  HF  S  HF  S  +  +  F  S  S  S  S  S  HF

1 Wólka Radzymiƒska ul. Szkolna 05:15 06:35 06:45 08:15 09:00 10:50 11:55 17:20 17:20
2 Wólka Radzymiƒska – Z Sz-P 05:16 06:36 06:47 08:17 09:02 10:52 11:57 17:22 17:22
3 Niepor´t ul. Nowolipie 05:19 06:37 06:48 08:18 09:03 10:53 11:58 17:23 17:23
4 Niepor´t – Pilawa | 06:39 < < < < < 17:24 <
5 Bia∏obrzegi < 06:41 < < < < < 17:26 <
6 Beniaminów p´tla < < < 07:45 < < < < 14:00 15:20 < <
7 Bia∏obrzegi < < < 07:50 < < < < 14:05 15:25 < <
9 Rynia < < < 07:56 < < < < < < < <

10 Rynia 102 < < < 07:59 < < < < < < < <
11 Bia∏obrzegi < < < 08:07 < < < < | | < <
12 Niepor´t – Pilawa < 06:43 < 08:08 < < < < 14:07 15:27 17:28 <
13 Niepor´t, PKP 05:21 06:46 06:50 08:12 08:20 08:51 09:07 10:57 12:00 14:10 15:30 17:31 17:25
14 Niepor´t, Las 05:22 06:47 06:51 08:13 08:21 08:52 09:08 10:58 12:01 14:11 15:31 17:32 17:26
15 Niepor´t, UG 05:23 06:48 06:52 08:14 08:22 08:53 09:10 11:00 12:02 14:12 15:32 16:05 17:33 17:27
16 Niepor´t – Lipy 05:25 06:49 06:53 08:15 08:23 08:54 09:12 11:02 12:03 14:13 15:33 16:06 17:34 17:28
17 Niepor´t – Rynek 05:26 06:50 06:54 08:16 08:24 08:55 09:13 11:03 12:04 14:14 15:34 16:07 17:35 17:29
18 Niepor´t ul. Izabeliƒska 05:27 06:51 06:56 08:17 08:26 08:57 < < 12:06 14:16 15:36 16:09 17:37 17:31
19 Satnis∏awów Pierwszy 05:28 06:52 06:58 08:18 08:28 08:59 < < 12:08 14:18 15:38 16:11 17:39 17:33
20 Izabelin Szk. Podst. < < < < < < < < < 16:13 < <
21 Stanis∏awów Pierw. ul.Stru˝aƒska 05:30 06:54 07:00 08:30 09:01 < < 12:10 15:40 16:18 17:41 17:35
22 Rembelszczyzna Rondo 05:32 06:56 07:02 08:32 09:03 09:21 11:11 12:12 15:42 16:20 17:43 17:37
23 Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska 05:33 06:57 07:03 08:33 09:04 09:22 11:12 12:13 15:43 16:21 17:44 17:38
24 Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna 05:34 06:58 07:04 08:34 09:05 09:23 11:13 12:14 15:44 16:22 17:45 17:39
25 Józefów Szk. Podstawowa < < < < < 09:25 < < 15:05 < 16:24 < <
26 Józefów ul.G∏ówna/Wspólna < < < < < < < 15:09 < 16:28 < <
27 Józefów Szk. Podstawowa < < < < < < < 15:12 < 16:31 < <
28 Micha∏ów Grabina < < < < < < < 15:18 < 16:37 < <
29 Rembelszczyzna Gazownia < < < < < < < 15:19 < 16:38 < <
30 Rembelszczyzna Rondo < < < < < < < 15:21 < 16:40 < <
31 Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska < < < < < < < 15:22 < 16:41 < <
32 Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna < < < < < | < 15:23 < 16:42 < <
33 Kàty W´gierskie – Dom Kultury 05:35 06:59 07:05 08:35 09:06 11:15 12:15 15:24 15:45 16:43 17:46 17:40
34 Wola Aleksandra ul. Wolska 05:37 07:01 07:07 08:37 09:08 11:17 12:17 15:26 15:46 16:45 17:48 17:42
35 Wola Aleksandra ul. Wolska 129 05:38 07:02 07:08 08:38 09:09 11:18 12:18 15:27 15:47 16:46 17:49 17:43
36 Stanis∏awów Drugi – Dom Kult. 05:40 07:04 07:09 08:39 09:11 11:19 12:19 15:29 15:49 16:48 17:50 17:44
37 Stanis∏awów Drugi – ul.Wolska 05:41 07:05 07:10 08:40 09:12 11:20 12:20 15:30 15:50 16:49 17:51 17:45
38 Micha∏ów-Reginów < < < < < < 15:32 < 16:51 < <
39 Micha∏ów Cegielnia < < < < < < 15:33 < 16:52 < <
40 Zegrze Po∏udniowe < < < < < < 15:39 < 16:58 < <
41 Legionowo ul.Zegrzyƒska–Piaski 05:44 07:08 07:13 08:43 09:15 12:23 15:53 17:54 17:48
42 Legionowo ul.Warszawska/Jagiel. 05:46 07:09 07:16 08:46 09:17 12:26 15:56 17:57 17:51
43 Legionowo ul.Sowiƒskiego–Przych. 05:47 07:11 07:18 08:48 09:19 12:28 15:58 17:59 17:53
45 Legionowo ul.Sowiƒskiego 05:49 07:12 07:23 08:53 09:21 12:33 16:00 18:04 17:58
46 Legionowo ul.Sowiƒskiego p´t. 05:50 07:14 07:24 08:54 09:23 12:34 16:02 18:05 17:59

Kierunek Powrót  
Nr  Przystanek  F  S  F  S  +  +  F  S  S  HF  S
46 Legionowo ul.Sowiƒskiego p´t. 05:50 07:15 07:30 11:00 12:45 16:05 16:05
45 Legionowo ul.Sowiƒskiego 05:52 07:16 07:32 11:02 12:47 16:07 16:07
44 Legionowo ul.Sowiƒskiego-GLOBI 05:53 07:17 07:35 11:06 12:48 16:10 16:08
42 Legionowo ul.Warszawska/Jagiel. 05:55 | 07:39 11:10 12:49 16:14 16:10
41 Legionowo ul.Zegrzyƒska –  Piaski 05:58 | 07:42 11:13 12:52 16:17 16:13
37 Stanis∏awów Drugi – ul.Wolska 06:01 07:21 07:45 07:35 08:09 11:16 12:54 16:20 16:16
36 Stanis∏awów Drugi – Dom Kultury 06:02 | 07:46 07:37 08:10 11:17 12:55 16:21 16:17
35 Wola Aleksandra ul. Wolska 129 06:03 07:23 07:47 07:40 08:11 11:18 12:57 16:22 16:18
34 Wola Aleksandra ul. Wolska 06:04 | 07:48 07:41 08:12 11:19 12:58 16:23 16:19
33 Kàty W´gierskie – Dom Kultury 06:06 07:25 07:50 07:43 08:14 11:21 13:00 16:25 16:21
32 Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna < < < 07:44 08:16 < < < <
31 Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska < < < 07:45 08:18 < < < <
30 Rembelszczyzna Rondo < < < 07:47 08:19 < < < <
29 Rembelszczyzna Gazownia < < < 07:48 08:21 < < < <
28 Micha∏ów Grabina < < < 07:49 08:23 < < < <
27 Józefów Szk. Podstawowa < < < 07:54 < < < < <
26 Józefów ul.G∏ówna/Wspólna < < < 07:58 < < < < <
25 Józefów Szk. Podstawowa < < < 08:02 08:29 10:15 < < < <
24 Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna 06:07 | 07:51 08:03 08:32 10:18 11:22 13:01 16:26 16:23
23 Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska 06:08 | 07:52 08:05 08:33 10:19 11:23 13:02 16:27 16:24
22 Rembelszczyzna Rondo 06:09 07:28 07:53 08:06 08:34 10:20 11:24 13:03 16:28 16:25
21 Stanis∏awów Pierw. ul.Stru˝aƒska 06:11 | 07:55 08:07 < < 11:26 13:05 16:30 16:27
20 Izabelin Szk. Podst. < < < 08:13 < < < < < <
19 Satnis∏awów Pierwszy 06:13 | 07:57 08:15 < < 11:28 13:08 14:35 16:32 16:29
18 Niepor´t ul. Izabeliƒska 06:15 | 07:59 08:16 < < 11:30 13:09 14:37 16:34 16:31
17 Niepor´t – Rynek 06:17 | 08:01 08:17 08:42 10:28 11:32 13:10 14:39 16:36 16:33
16 Niepor´t – Lipy 06:20 | 08:04 08:18 08:45 10:31 11:35 13:11 14:42 16:39 16:36
15 Niepor´t, UG 06:21 07:36 08:05 08:20 08:47 10:33 11:36 13:13 14:43 16:40 16:37
14 Niepor´t, Las 06:22 | 08:06 08:49 10:35 11:37 13:14 14:44 16:41 16:38
13 Niepor´t, PKP 06:23 07:37 08:07 08:50 10:36 11:38 13:16 14:45 16:42 16:39
12 Niepor´t – Pilawa | < < < | 13:20 14:49 | 16:42
11 Bia∏obrzegi < < < < < 13:21 14:51 < 16:44
10 Rynia 102 < < < < < < 15:00 < <

9 Rynia < < < < < 13:33 15:03 < 16:51
8 Rynia 102 < < < < < 13:36 < < <
7 Bia∏obrzegi < < < < < 13:45 15:10 < 16:58
6 Beniaminów p´tla < < < < < 13:51 15:15 < 17:03
5 Bia∏obrzegi < < < < < < 17:08
4 Niepor´t – Pilawa < | < < < < 17:10
3 Niepor´t ul. Nowolipie 06:26 08:09 08:54 10:40 11:40 16:44 17:11
2 Wólka Radzymiƒska – Z Sz-P 06:29 08:11 08:56 10:42 11:42 16:46 17:13
1 Wólka Radzymiƒska ul. Szkolna 06:32 08:14 08:59 10:45 11:45 16:49 17:16

Moment przekazania symbolicznego klucza do budynku

F – kursuje od poniedzia∏ku do piàtku w dni robocze • S – kursuje w dni nauki szkolnej
HF – kursuje od poniedzia∏ku do piàtku w okresie wakacji i ferii szkolnych • + – kursuje w dni Êwiàteczne
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Z koƒcem wrzeÊnia ruszajà za-
j´cia znane ju˝ Paƒstwu z lat
ubieg∏ych, takie jak ceramika, pla-
styka, taniec nowoczesny, studio
piosenki czy warsztaty muzyczne.
NowoÊcià b´dzie wprowadzona
od paêdziernika capoeira – brazy-
lijska sztuka walki. Treningi b´dà
odbywa∏y si´ dwa razy w tygo-
dniu: we wtorki i w soboty. Dla
paƒ proponujemy obok gimnasty-
ki leczniczej, zaj´cia taneczne
– Ladies Latino, na których çwi-
czona jest prawid∏owa praca cia-
∏a, charakterystyczna dla taƒców
latynoamerykaƒskich ze szczegól-
nym naciskiem na dynamiczny
ruch bioder. Do ka˝dego taƒca sà
uk∏adane choreografie, które mo˝-
na wykonywaç solo.

Dzieci i m∏odzie˝ zapraszamy
na nowe zaj´cia teatralne
– pierwsze spotkanie odb´dzie
si´ 19 wrzeÊnia o godz. 16.00
w GOK-u. W nowym pomiesz-
czeniu Gminnego OÊrodka Kultu-
ry powstaje pracownia kompute-
rowa, w której prowadzone b´dà
przez instruktora zaj´cia informa-
tyczne. W drugiej po∏owie wrze-
Ênia planujemy pierwsze spotka-
nie z nowym choreografem Nie-
por´caka.

W ka˝dà sobot´ od 16.00
do 20.00 b´d´ prowadzi∏a zaj´cia
ze Strefà Podmiejskà, na które za-
praszam m∏odzie˝ z naszej gminy,
zainteresowanà teatrem. Równie˝
w soboty b´dà si´ odbywa∏y zaj´-
cia teatru taƒca, którego premie-
r´ mieliÊcie Paƒstwo okazj´ obej-
rzeç w czerwcu. Po raz drugi te-
atr taƒca zaprezentuje swój
spektakl pt. „NieDoPowiedze-
nia” 11 paêdziernika podczas wi-
zyty grupy niemieckiej w Niepo-
r´cie. Od 11 do 15 paêdziernika
b´dziemy goÊciç u nas m∏odzie˝
z Berlina. 14 paêdziernika zapra-
szamy na przedstawienie panto-
mimiczne teatru cieni i koncert
muzyczny, przygotowane pod-
czas warsztatów polsko-niemiec-
kich w Mikuszewie w lipcu. Rów-
nie˝ 14 paêdziernika planujemy
uroczyste otwarcie kawiarni
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie. Spotkania cz∏on-
ków Klubu Seniora nadal b´dà si´
odbywa∏y raz w miesiàcu.

Filie GOK-u w Beniaminowie,
Kàtach W´gierskich, Stanis∏awowie
Drugim i Micha∏owie-Reginowie
równie˝ zapraszajà na zaj´cia warsz-
tatowe. W Kàtach W´gierskich trwa
jeszcze remont, ale po jego zakoƒ-

czeniu kierownik Ma∏gorzata Skow-
roƒska zaprasza na zaj´cia teatru pan-
tomimy „Mimoto”, taƒca nowocze-
snego, ceramiki i papieroplastyki.
Kierownik oÊrodka w Beniaminowie
– Mariola Pietrucha proponuje zaj´-
cia plastyczne i teatralne oraz aero-
bik i kó∏ko krajoznawcze. Filia
w Stanis∏awowie Drugim i kierow-
nik Wies∏awa Bielska zaprasza
na papieroplastyk´, taniec nowo-
czesny, gimnastyk´ leczniczà, aero-
bik, kurs taƒca towarzyskiego, La-
dies Latino i tenis sto∏owy. Kierow-
nik filii w Micha∏owie-Reginowie,
Monika Dybalska proponuje zaj´cia
ceramiczne, muzyczne, plastyczne
i tenisa sto∏owego.

� Bogus∏awa Oksza-Klossi
Dyrektor Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie po wakacyjnej przerwie wznawia dzia∏alnoÊç. Mamy nadziej´,
˝e nasza oferta zach´ci Paƒstwa do uczestnictwa nie tylko w proponowanych warsztatach, ale
i spektaklach, koncertach czy wystawach, które zamierzamy w tym sezonie organizowaç.

KULTURA po wakacjach
Piotr Szelesta i Diana K∏os poprowadzà zaj´cia
taneczne

Premiera spektaklu „Kalejdoskop” grupy „Mimoto”

SZCZEGÓ¸OWYCH INFORMACJI UDZIELAMY 
POD TELEFONAMI:

022-774-83-26 w Niepor´cie
022-774-87-81 w Beniaminowie
022-772-70-05 w Stanis∏awowie Drugim
022-774-40-11 w Micha∏owie-Reginowie
022-774-86-22 w Kàtach W´gierskich

Zach´cam Paƒstwa równie˝ do korzystania 
z naszej strony internetowej.

http://goknieporet.akcja.pl/

Ça Ira z Niepor´tu
W niepor´ckim zak∏adzie SO Metal nale˝àcym do Waldemara
Szczechowskiego powsta∏a konstrukcja sceniczna, na której
prezentowane by∏o widowisko Ça Ira z udzia∏em Rogera Watersa
– autora spektaklu i wielkiej mi´dzynarodowej gwiazdy.
Prapremiera mia∏a miejsce 25 sierpnia 2006 r., w Poznaniu.

SO Metal to rodzinna firma, która
jest uznanym wykonawcà scen teatral-
nych, w tym musicalowych. To w∏a-
Ênie w Niepor´cie powsta∏y konstruk-
cje, na których póêniej grano Piotru-
sia Pana, Greace czy Koty. Nic wi´c
dziwnego, ̋ e w przygotowaniu kolej-
nego wielkiego przedsi´wzi´cia wido-
wiskowego ponownie wzi´la udzia∏
firma z Niepor t́u. Z 16 ton aluminium
i stali w ciàgu czterech miesi´cy po-
wsta∏a konstrukcja o wymiarach 32
na 22 metry. Setki obliczeƒ i szkiców
poprzedzi∏o powstanie wyposa˝onego
w most zwodzony i aren´ metalowe-
go kolosa, po którym je˝d˝à pojazdy
mechaniczne i paraduje konnica.
W sierpniu do naszej gminy mieli

przyjechaç równie  ̋artyÊci, aby w ple-
nerze przeprowadziç wst´pne próby
sceniczne, zanim konstrukcja spako-
wana do TIR-ów pojecha∏a do Pozna-
nia.

Widowisko Ça Ira ∏àczy w sobie
elementy musicalu, opery, cyrku,
gospel i muzyki rockowej. Wiodà-
cym tematem jest Rewolucja Francu-
ska, która stanowi pretekst do rozwa-
˝aƒ o wolnoÊci i jej skutkach, niebez-
pieczeƒstwach oraz korzyÊciach
z niej p∏ynàcych. J´zyk opery i cyr-

ku wspó∏brzmi z j´zykiem filmu i wi-
dowiska masowego. Niepowtarzal-
noÊci i rozmachu widowisku przyda-
jà Êwiat∏a. Twórcy, zamiast budowaç
pewne elementy scenograficzne, na-
malowali je od ziemi do wysoko-
Êci 3 km w niebo, za pomocà Êwia-
te∏. Najnowsze dzie∏o Watersa, wido-
wisko Ça Ira ma szans´ staç si´
kolejnym (po The Wall) symbolem
na Êwiatowà skal´, tym razem zwià-
zanym z Polskà, poniewa˝ prapre-
mierowe wykonanie zaprezentowane
zosta∏o jako kulminacyjny punkt uro-
czystych obchodów 50-lecia Powsta-
nia Poznaƒskiego Czerwca’56. To
w Poznaniu po raz pierwszy w tej
cz´Êci komunistycznej Europy upo-

minano si´ o prawo ludzi do wolno-
Êci i godnoÊci. Spektakl by∏ swoistym
ho∏dem dla ofiar Powstania Poznaƒ-
skiego Czerwca i kolejnych zrywów
wolnoÊciowych w Polsce.

Scena zaprojektowana i stworzona
przez Waldemara Szczechowskiego
na zlecenie producenta spektaklu fir-
my Viva Art, objedzie prawdopodob-
nie ca∏y Êwiat. Ju˝ planowane sà me-
gaspektakle w Tokio, Pekinie, Mo-
skwie i Nowym Jorku.

� Robert Wróbel

Waldemar Szczechowski na powstajàcej pod go∏ym niebem na scenie do Ça Ira

Tu˝ przed godzinà 17 warta ho-
norowa stan´∏a na Placu WolnoÊci
pod pomnikiem ku czci poleg∏ych
za wolnoÊç Ojczyzny. Wspólnie
z ˝o∏nierzami pe∏nili jà niepor´c-

cy harcerze z dru˝yny Wilki. Gdy
wybi∏a godzina „W” z ratusza roz-
leg∏ si´ dêwi´k syreny, a po nim
rozpocz´∏a si´ msza w koÊciele
pod wezw. NMP Niepokalanego
Pocz´cia z udzia∏em Kompanii
Honorowej 9. Pu∏ku Dowodzenia
DWLàd. w Bia∏obrzegach.

Nast´pnie zebrani przeszli
na cmentarz, gdzie poÊwi´cono
zbiorowà mogi∏´ mieszkaƒców
gminy, którzy za dzia∏alnoÊç pod-
ziemnà zostali rozstrzelani przez

hitlerowców w lesie pod Niepor´-
tem 19 sierpnia 1944 roku. Wójt
Mazur poprosi∏ Mari´ i Jadwig´
Szyperek, ˝on´ i córk´ jednego
z bohaterów o ods∏oni´cie pomni-
ka walk powstaƒczych na terenie
naszej gminy, którym sta∏ si´
grób zamordowanych ˝o∏nierzy
AK.

UroczystoÊci zakoƒczy∏o spotka-
nie kombatantów i ich rodzin w sa-
li Gminnego OÊrodka Kultury.

� bw

Niepor´t, 01.08.2006 r.

P O D Z I ¢ K O W A N I E

Szanowni Paƒstwo,

chcia∏ybyÊmy serdecznie podzi´kowaç wszystkim stowarzyszeniom,
organizacjom i osobom prywatnym, tym wszystkim, którzy wystàpili
z inicjatywà powstania tego znaku pami´ci, pomnika na grobie
zamordowanych ˝o∏nierzy Armii Krajowej oraz uÊwietnili swojà obecnoÊcià
dzisiejszà uroczystoÊç:
– Radzie Gminy z jej Przewodniczàcym Panem Andrzejem Burzyƒski,

i zespo∏em radnych,
– Dowódcy 9 Pu∏ku Dowodzenia w Bia∏obrzegach Panu p∏k. dr Zbigniewowi

Ciekanowskiemu oraz ˝o∏nierzom Wojska Polskiego,
– proboszczowi parafii niepor´ckiej ks. kanonikowi Zbigniewowi

Brzozowskiemu z duchowieƒstwem i wspó∏pracownikami,
– wójtowi Gminy Niepor´t Panu S∏awomirowi Maciejowi Mazurowi i jego

wspó∏pracownikom z Urz´du Gminy,
– kombatantom i przedstawicielom m∏odego pokolenia Polaków,
– firmie Pana Mariusza Dacewicza – wykonawcy pomnika,
– radnym Gminy Niepor´t Panu Andrzejowi Olechowskiemu i Panu

Wojciechowi Bo˝ucie – za osobiste zaanga˝owanie w realizacj´ budowy
pomnika.

Dzi´kujemy wszystkim przyby∏ym na dzisiejszà uroczystoÊç wspó∏mieszkaƒcom
Niepor´tu i goÊciom – za Paƒstwa pami´ç i obecnoÊç w tym miejscu przez
minione 62 lata. Dzi´kujemy!

Maria i Jadwiga Szyperek

PAMI¢CI powstaƒców
1 sierpnia mieszkaƒcy
Niepor´tu uczcili pami´ç
bohaterów zrywu
powstaƒczego z 1944
roku. UroczystoÊci
rozpocz´to w samo
po∏udnie od z∏o˝enia
wiàzanek kwiatów
w miejscach
upami´tniajàcych walk´
z niemieckim okupantem.

TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH
PRZYGOTOWALI:

Beata Wilk

Piotr Zadro˝ny

Robert Wróbel 
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B
adania archeologiczne polegajàce poczàt-
kowo na nadzorze archeologicznym
przy robotach ziemnych zwiàzanych z bu-

dowà boiska sportowego a nast´pnie, w zwiàzku
z odkryciem obiektów archeologicznych pracach
wykopaliskowych by∏y prowadzone w oparciu
o decyzj´ Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Warszawie nr 1025/2006
z dnia 30.05.2006 r. Zosta∏y sfinansowane przez
inwestora (Gmin´ Niepor´t) i przeprowadzone
przy pomocy m∏odzie˝y z miejscowego gimna-
zjum i szko∏y podstawowej oraz trzech pracow-
ników fizycznych przydzielonych przez Urzàd
Gminy.

Nadzór archeologiczny prowadzono od 12
do 21 czerwca 2006 roku. Nadzorem obj´to ro-
boty ziemne (korytowanie) na ca∏ym terenie przy-
sz∏ego boiska, tj. obszarze o wymiarach 44
x 68,88 m (∏àcznie 3 030,72 m2). W trakcie tych
prac, w centralnej cz´Êci planowanego boiska,
pod warstwà humusu (powsta∏ego w wyniku na-
wiezienia ziemi i wczeÊniejszych prac niwelacyj-
nych zwiàzanych z budowà istniejàcego tu boiska
trawiastego) zaobserwowano pozosta∏oÊci budyn-
ku o konstrukcji ceglanej. Innych obiektów
na terenie inwestycji nie stwierdzono. Po upew-
nieniu si´, ˝e odkryte resztki budynku pochodzà
z XVII wieku, pismem z dnia 21 czerwca br.
wstrzymano prace budowlane oraz zmieniono
charakter i zakres prac z nadzoru archeologiczne-
go na badania wykopaliskowe.

Badania wykopaliskowe podj´to 28 czerwca,
a zakoƒczono 15 lipca 2006 r. W ich wyniku od-
s∏oni´to pozosta∏oÊci prostokàtnej konstrukcji ce-
glanej zbudowanej prawdopodobnie w 1. po∏o-
wie XVII wieku, usytuowanej d∏u˝szym bokiem
wzd∏u˝ linii W-E. Za∏o˝enie mia∏o wymiary
ok. 15,5 x 9 m (wymiary okreÊlono w przybli˝e-
niu z uwagi na nie zachowanie si´ Êladów Êcia-
ny wschodniej i cz´Êciowo zniszczonà Êcian´ pó∏-
nocnà). Budowla zosta∏a wzniesiona na miejscu
wczeÊniejszego obiektu (jamy o Êrednicy ok. 4 m
i mià˝szoÊci ok. 1,5 m), prawdopodobnie o cha-
rakterze gospodarczym, której Êlady ods∏oni´to
pod centralnà cz´Êcià fundamentów Êciany za-
chodniej. Chronologicznie jama ta nie by∏a du˝o
wczeÊniejsza. Sàdzàc z materia∏u ceramicznego,
wst´pnie mo˝na jà datowaç na schy∏ek XVI wie-
ku lub poczàtek XVII wieku. Wype∏nisko jamy
stanowi w cz´Êci centralnej zbita, brunatna glina
oraz kamienie i gruz ceglany. W wype∏nisku znaj-
dowa∏y si´ koÊci zwierz´ce i ceramika. Na jej
obrze˝ach widoczne sà Êlady zasypiskowe.

Najlepiej zachowane sà pozosta∏oÊci Êciany po-
∏udniowej, gdzie umiejscowiono prawdopodobnie
g∏ówne wejÊcie. Ods∏oni´to bowiem, wystajàce
z lica dwa fundamenty o konstrukcji kamienno-
-ceglanej w odleg∏oÊci ok. 1,5 m od siebie, wyraê-
nie g∏´biej posadowione od pozosta∏ej cz´Êci fun-
damentów budowli. Ich charakter pozwala do-

mniemywaç, ˝e stanowi∏y podpory pod portal
a byç mo˝e kolumny lub pilastry otaczajàce wej-
Êcie. Zachowane fundamenty tej Êciany sk∏ada∏y
sí  od jednej po stronie zachodniej do szeÊciu w na-
ro˝niku wschodnim
warstw cegie∏. Âcia-
na wschodnia nie
zachowa∏a si´ (byç
mo˝e by∏a drewnia-
na). Fundamenty
Êciany pó∏nocnej za-
chowa∏y si´ frag-
mentarycznie jedy-
nie przy naro˝ni-
kach NW i NE.
Cz´Êç centralna jest
doszcz´tnie znisz-
czona prawdopo-
dobnie w wyniku

dzia∏aƒ wojennych. W profilu ods∏oni´to bowiem
jam´ wype∏nionà ziemià przemieszanà z gruzem
ceglanym si´gajàcà ok. 2 m od powierzchni. Ce-
ramika, drobne fragmenty kafli i u∏amki szk∏a
z wieków XVII i XVIII by∏y przemieszane z ma-
teria∏em z wieków XIX i XX. Fundamenty Êcia-
ny zachodniej zachowa∏y si´ w postaci jednej lub
dwu warstw cegie∏. W jej cz´Êci pó∏nocnej bez-
poÊrednio pod ceg∏ami widoczne sà du˝e kamie-
nie narzutowe stanowiàce byç mo˝e rodzaj
wzmocnienia fundamentów. Do pierwotnego na-
ro˝nika NW, zapewne w wyniku póêniejszych
prac renowacyjnych, zosta∏ dobudowany od ze-
wnàtrz drugi naro˝nik o zachowanych trzech
– czterech warstwach cegie∏. W cz´Êci wschodniej
fundamenty Êcian si´ nie zachowa∏y. Ods∏oni´to
jednak w cz´Êci NE warstw´ kamieni oraz murki
ceglane, stanowiàce byç mo˝e konstrukcj´ odpro-
wadzajàcà deszczówk´ z dachu budowli. We-
wnàtrz budynku, na powierzchni zalega∏a gruba
warstwa niwelacyjna a pod nià 10 – 30 centyme-
trowa warstwa gruzu ceglanego. Pod nià, w kilku
miejscach ods∏oni´to kilka ceglanych fundamen-
tów oraz Êlady konstrukcji drewnianych stanowià-
cych prawdopodobnie pozosta∏oÊci wewn´trzne-
go podzia∏u obiektu lub pod∏ogi.

Odkryty podczas prac materia∏ zabytkowy mo˝-
na podzieliç na kilka typów:

– ceramika – du˝a ró˝norodnoÊç form (frag-
menty czarnych garnków nieglazurowanych,

trójno˝nych patelni, dzbanów, mis i talerzy).
Wi´kszoÊç pochodzi z wieków XVII i XVIII.
Zdarzajà si´ jednak u∏amki ceramiki z innych
okresów, np. fragment ceramiki kultury trzciniec-

kiej znaleziony w piasku pod fundamentem na-
ro˝nika SE czy fragment dna niewielkiego naczy-
nia z XIX w. z napisem cyrylicà.

– kafle – fragmenty kafli zbierano z ca∏ej po-
wierzchni badaƒ. Wi´kszoÊç odkryto w central-
nej cz´Êci Êciany zachodniej wraz z du˝à iloÊcià
czerwonej gliny stanowiàcej wylep´ pieca. Kafle
w przewa˝ajàcej iloÊci, p∏ytkowe i glazurowane
na kolor zielony posiadajà p∏yt´ dekorowanà sty-
lizowanym ornamentem roÊlinnym. Wokó∏ cen-
tralnie rozmieszczonej palmety, w kierunku na-
ro˝ników rozchodzà si´ stylizowane liÊcie spi´te
ornamentem okuciowym (rodzaj maureski). Tyl-
ko niewielka cz´Êç kafli posiada wzór kontynu-
acyjny, a wi´kszoÊç ma wyraênie wyodr´bniony
brzeg. Na niektórych kaflach znajduje si´ wzór
z motywem stylizowanych liÊci d´bu, liÊci akan-
tu, winnych gron czy kwiatów. Odkryto równie˝
fragmenty gzymsów piecowych zdobionych or-
namentem roÊlinnym, kafli naro˝nych i ze zwieƒ-
czenia pieca (tzw. koronka) z dekoracjà lilijkowà.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje fragment kafla
z przedstawieniem korony królewskiej (zwieƒcze-
nie pieca?, kafel centralny?), majàcy t∏o niebie-
skie a wzór bia∏y. Na odwrocie zachowana cz´-
Êciowo sygnatura wytwórcy (?) „…owny”. Od-
kryto równie˝ kilka fragmentów kafli miskowych,
nieglazurowanych oraz kafli pokrytych bia∏à gla-
zurà. Chronologi´ kafli wst´pnie mo˝na okreÊliç
na schy∏ek XVI wieku (kafle miskowe), poczà-
tek wieku XVII (kafle z glazurà niebieskà i bia-
∏ym wzorem), wiek XVII (kafle glazurowane
na zielono i nieglazurowane z dekoracjà maure-
skowà, motywami roÊlinnymi i okuciowymi) oraz
wiek XVIII (kafle z bia∏à glazurà).

– szk∏o – zdecydowanà wi´kszoÊç znalezisk
szklanych stanowià drobne fragmenty szyb okien-
nych. Oprócz tego natrafiono na stopk´ szklane-
go kielicha i stopk´ niewielkiego naczynia.
Wst´pnie mo˝na je datowaç na wieki XVII-
-XVIII.

– metale – wi´kszoÊç metalowych znalezisk po-
chodzi ze wspó∏czesnej warstwy przemieszanej
(niwelacyjnej) i nie ma wartoÊci historycznej.
Znaleziono jednak kilka zabytków o starszej (choç
na obecnym etapie trudnej do okreÊlenia) chro-
nologii, np. fragment bràzowej (?) aplikacji z re-
pusowanym ornamentem liÊciowym oraz mie-
dziany (?) naparstek.

– koÊci i róg – na terenie ca∏ego obiektu (szcze-
gólnie w wykopach wzd∏u˝ murów) znajdowano
stosunkowo du˝à iloÊç koÊci zwierz´cych. Cz´Êç
z nich nosi Êlady nacinania i obróbki. Ich datowa-
nie i okreÊlenie gatunkowe wymaga badaƒ arche-
ozoologicznych. Nale˝y tu wspomnieç o dwóch
znaleziskach, których zwiàzek z badanym obiek-
tem jest problematyczny: o fragmencie z´bu trzo-
nowego mamuta (?) znalezionym w wykopie
wschodnim oraz fragmencie szyd∏a koÊcianego
o dok∏adnej chronologii niemo˝liwej do ustalenia.

Wykonano pe∏nà dokumentacj´ fotograficznà
i rysunkowà obiektu. Wn´trze budynku zadoku-
mentowano na powierzchni planu, a wykopy
na zewnàtrz Êcian zbadano do calca.

Po zakoƒczeniu prac, w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków w Warsza-
wie, zalecono inwestorowi zasypanie wykopów
drobnym t∏uczniem lub piaskiem tak, by nie
uszkodziç obiektu, a jednoczeÊnie by zapewniç ro-
dzaj drena˝u wokó∏ fundamentów. W miar´ mo˝-
liwoÊci mo˝na obiekt przed zasypaniem przykryç
geow∏ókninà. Prowadzone prace zwiàzane z bu-
dowà boiska winny byç przeprowadzone w spo-
sób, który nie spowoduje zniszczenia lub uszko-
dzenia odkrytego obiektu.

Odkryta budowla o fundamentach ceglanych po-
wsta∏a w 1. po∏owie XVII wieku jako element za-
budowaƒ dworu myÊliwskiego Wazów. Jej cha-
rakter i przeznaczenie na obecnym etapie badaƒ
nie sà mo l̋iwe do jednoznacznego okreÊlenia. Pro-
blem wymaga dalszych badaƒ na pozyskanym ma-
teriale archeologicznym oraz studiów êród∏owych.

Ze êróde∏ historycznych, wywiadu wÊród
miejscowej ludnoÊci, a przede wszystkim fak-
tu, ˝e wejÊcie do odkrytego w czasie badaƒ bu-
dynku znajdowa∏o si´ w jego Êcianie po∏udnio-
wej wynika, ˝e pozosta∏e zabudowania dworu
Wazów musia∏y by∏y ulokowane na po∏udnie
od niego, a zatem w rejonie istniejàcej tu szko-
∏y. W konsekwencji, szczególnym nadzorem
winny byç obj´te wszelkie prace ziemne plano-
wane na tym terenie w przysz∏oÊci, jak równie˝
w pe∏ni uzasadnione b´dzie kontynuowanie ba-
daƒ poszukiwawczych na tym stanowisku.

� mgr Wawrzyniec Orliƒski

Po zaj´ciu przez Rosjan Radzymi-
na 30 lipca, w pierwszym momencie
oddzia∏y niemieckie w rejonie Niepo-
r´tu wykazywa∏y du˝à nerwowoÊç
m.in. rozpocz´to pospieszne okopywa-
nie jednostek piechoty wzd∏u˝ Kana∏u
Królewskiego oraz maskowanie arty-
lerii Êcinanymi drzewami bez kopania
g∏´bokich stanowisk, gospodarzom ka-
zano kosiç zborze na polach. W tym
czasie w lasach ko∏o Niepor´tu kon-
centrowa∏y si´ jednostki grupy bojowej
(Kampfgruppe) „Baler” z niemiec-
kiej 19 Dywizji Pancernej gen. Hansa
Kallnera, które obesz∏y pozycje ra-
dzieckie pod Radzyminem od pó∏nocy.
W sk∏ad grupy wchodzi∏y: cz´Êç II ba-
talionu 27 Pu∏ku pancernego, I bata-
lion 74 Pu∏ku, I dywizjon artylerii oraz
mniejsze jednostki dywizyjne, które 1
sierpnia uderzy∏y z rejonu Niepor´tu
przez Wólk´ Radzymiƒskà na m. Alek-
sandrów pod Radzyminem. Jednocze-
Ênie zbie˝ne natarcie z Marek na Stru-

g´ wykona∏ 1 Pu∏k Spadochronowy
Grenadierów Pancernych Dywizji
„Hermann Goring”. Oba natarcia mi-
mo silnego oporu ˝o∏nierzy radziec-
kich 50 Brygady Pancernej i zniszcze-
nia kilkunastu niemieckich czo∏gów
i transporterów zakoƒczy∏y si´ powo-
dzeniem. Niemcy zdobyli Aleksan-
drów, Strug´ oraz S∏upno i wyszli
na wewn´trzny pas obrony Radzymi-
na. Bitwa pancerna w rejonie Radzy-
mina wesz∏a w decydujàcà faz´, gdy
z oddzia∏ów 2 Armii niemieckiej wy-
dzielono Grup´ Bojowà „Felzmann”
z∏o˝onà z jednostek 4 Dywizji Pancer-
nej m.in. 35 Pu∏k Pancerny, 12 Pu∏k
Grenadierów Pancernych, 4 Pancerny
Dywizjon Rozpoznawczy, II dywi-
zjon 103 Pu∏ku Artylerii Pancernej, 79
Pancerny Batalion Saperów, dwie
kompanie 49 Zmotoryzowanego Dy-
wizjonu Przeciwpancernego, 290 Dy-
wizjon Artylerii Przeciwlotniczej oraz
jednostki ∏àcznoÊci. Marsza∏ek Walter
Model skierowa∏ te jednostki na Ra-
dzymin wzd∏u˝ drogi Radzymin – Wy-
szków, z zadaniem wsparcia natar-
cia 19 Dyw. Panc. atakujàcej z rejonu
Niepor´tu. Od Wyszkowa na Radzy-

min naciera∏a Grupa Bojowa „Chri-
stern” p∏k. Christerna dowódcy 35 Pu∏-
ku Pancernego 4 Dyw. Panc.(nazwy
grup bojowych pochodzi∏y od nazwisk
ich dowódców) atakujàc 28 czo∏gami
typu PzKpfw IV z II batalionu oraz
grenadierami z I batalionu grenadie-
rów 12 Pu∏ku. Po zaci´tych walkach
w dniu 2 sierpnia Niemcy zdobyli mo-
sty na rzece Rzàdzy pod Dybowem
i kierowali si´ dalej na Ciemne i Do-
bczyn, oskrzydlajàc wojska radziec-
kiej 103 Brygady Pancernej w Radzy-
minie, jedna grupa II batalion 35 Pu∏-
ku i I batalion 12 Pu∏ku Grenadierów
Pancernych, druga I batalion 35 Pu∏ku
Pancernego i II batalion 12 Pu∏ku Gre-
nadierów. Ze wzgl´du na zbie˝ne ata-
ki Grup Bojowych z 4 Dyw. Panc. i 19
Dyw. Panc. na Radzymin, Rosjanie zo-
stali zmuszeni do odwrotu w kierunku
Wo∏omina, porzucajàc na polu walki
sprz´t wojenny i wiele zniszczonych
czo∏gów. W samym Radzyminie zosta-
∏y otoczone radzieckie czo∏gi, które ze
wzgl´du na brak paliwa prowadzi∏y
walk´ okr´˝nà do wyczerpania amuni-
cji. Odzyskanie przez Niemców Ra-
dzymina oznacza∏o odblokowanie

wa˝nego w´z∏a komunikacyjnego
Warszawa-Wyszków i przywrócenie
∏àcznoÊci drogowej mi´dzy 2 i 9 Ar-
mià. RównoczeÊnie w kierunku T∏usz-
cza, Wo∏omina atakowa∏y jednostki
Waffen SS z 3 Dyw. Panc. „Toten-
kopf”, 5 Dyw. Panc. „Wiking” oraz
Dywizji Pancernej „Hermann Goring”.
Do obrony Wo∏omina Rosjanie skiero-
wali ok. 100 czo∏gów, a ci´˝kie walki
toczy∏y si´ przez ca∏y dzieƒ 3 sierpnia.
W nocy z 3 na 4 sierpnia ˝o∏nierze ra-
dzieccy z 3 Korpusu Pancernego wy-
cofali si´ z Wo∏omina wzd∏u˝ rzeki
D∏ugiej w kierunku m. Zabraniec. 6
sierpnia bitwa pancerna na przedpolach
Pragi dobieg∏a koƒca, a pobojowisko
zas∏a∏y wraki ok. 300 spalonych czo∏-
gów i dzia∏ samobie˝nych z obu stron,
ponadto wiele pojazdów i dzia∏ zosta-
∏o uszkodzonych. Zakoƒczenie walk
by∏o z∏ym sygna∏em dla powstaƒczej
Warszawy, gdzie do 4 sierpnia po-
wstaƒcy mieli jeszcze przewag´ tak-
tycznà nad Niemcami oraz dla miesz-
kaƒców, którzy z nadziejà nas∏uchiwa-
li odg∏osów bitwy i liczyli na zbli˝ajàcà
si´ pomoc.
c. d. n. � Dariusz Wróbel

h i s t o r i a

Walki o przedpole warszawskie w roku 1944 (cz´Êç 2)

˚o∏nierz niemiecki 3 Dywizji
Pancernej „Totenkopf”, która
bra∏a udzia∏ w walkach
o przedpole Warszawy

Wst´pne sprawozdanie z badaƒ wykopaliskowych przeprowadzonych w zwiàzku z budowà boiska sportowego przy ul. Dworcowej
w Niepor´cie, GM. LOCO, pow. Legionowski, woj. Mazowieckie (w granicach dzia∏ki nr ew. 270/6), na obszarze konserwatorskiej strefy archeologicznej.

SPRAWOZDANIE z badaƒ wykopaliskowych


