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„WYPAROWA¸” NA GRZYBACH

Policja odnotowuje wzrost liczby kradzie˝y
samochodów. Wi´kszoÊç zg∏aszanych ostat-
nio przypadków dotyczy aut pozostawionych
bez opieki w trakcie grzybobrania. Tymcza-
sem okazuje si´, ˝e znaczna cz´Êç tych zda-
rzeƒ jest fikcyjna.
Tylko w ostatnich dniach policjanci z ko-
misariatu w Niepor´cie zarejestrowali 3 te-
go typu przypadki. Jeden z nich dotyczy∏ 7-
letniego Rover’a. Adam F. (26 lat) zg∏o-
si∏, ˝e jego samochód zosta∏ skradziony,
gdy on zbiera∏ grzyby w lesie pod Benia-
minowem. Jeszcze w trakcie pierwszego
przes∏uchania, mieszkaniec Niepor´tu przy-
zna∏, ˝e auta nie ma ju˝ od kilku miesi´-
cy i nie by∏a to kradzie˝. Adamowi F.
prawdopodobnie chodzi∏o o wy∏udzenie od-
szkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
W∏aÊcicielowi Rovera, za tego typu prze-
st´pstwo, grozi do 5 lat wi´zienia. Policja
zapowiada, ˝e w najbli˝szym czasie,
w zwiàzku z tà sprawà, dojdzie do kolej-
nych zatrzymaƒ.

� wez

WÑ˚ RECYDYWISTA

Dzi´ki anonimowej informacji od jednego
z mieszkaƒców osiedla G∏ogi ponad dwu-
metrowej d∏ugoÊci boa dusiciela odnaleêli
policjanci z komisariatu w Niepor´cie
(10.09). Zwierz´ „wylegiwa∏o si´” na jed-
nym z leÊnych traktów na ty∏ach osiedla.
Aby odtransportowaç zwierz´ wezwano spe-
cjalny patrol Stra˝y Miejskiej z Warszawy.
Stra˝nicy z Ekopatrolu za pomocà specjal-
nych chwytaków prze∏o˝yli w´˝a do klat-
ki i odtransportowali do sto∏ecznego ZOO.
Tam otoczono je specjalistycznà opiekà.
Zwierz´ by∏o bowiem wyzi´bione i g∏odne.
Kilka dni póêniej odnalaz∏a si´ w∏aÊciciel-
ka zwierz´cia, mieszkajàca na os. G∏ogi.
Szukajàc w´˝a trafi∏a na komisariat poli-
cji. Jak przyzna∏a w wywiadzie dla jednej
z lokalnych gazet, boa ma 15 lat i jest
samicà. Dusiciel uciek∏ jej po raz trzeci.
Na razie nadal przebywa w ogrodzie zoo-
logicznym. Wed∏ug lokalnych mediów do-
tychczasowa w∏aÊcicielka nie posiada do-
kumentów potwierdzajàcych akt zakupu
zwierz´cia.

� wez

WIOÂLARSKIE MISTRZOSTWA

W niedziel´ (8.10.), przy pi´knej pogodzie,
rozegrane zosta∏y na Kanale ̊ eraƒskim D∏u-
godystansowe Mistrzostwa Polski WioÊlarzy.
Zawodnicy startowali na trzynastym kilome-
trze kana∏u w Stanis∏awowie Pierwszym
(pod wiaduktem), meta usytuowana by∏a
na wysokoÊci Zak∏adów Zbo˝owych w Bia-
∏o∏´ce.
W zawodach wzi´∏o udzia∏ oko∏o 200 star-
tujàcych. Czo∏ówk´ zawodników reprezen-
towa∏ Marcin Brzeziƒski (WTW Warszawa),
który rewelacyjnie pop∏ynà∏ w Eton
w dwójce podwójnej. W niedziel´ pewnie
zdoby∏ z∏oty medal w jedynce. WÊród ko-
biet w jedynkach zwyci´˝y∏a Agata Grama-
tyka (AZS AWF Kraków). W jedynkach wa-
gi lekkiej na najwy˝szym podium stan´li
Natalia Maciukiewicz i ¸ukasz Libera z klu-
bu LOTTO Bydgostia GP WSG, który po-
twierdzi∏ swojà dominacj´ w kraju i zdo-
by∏ tytu∏ dru˝ynowego mistrza Polski.

� BW

w skróciew skrócie

U
chwalony program gospo-
darczy obejmuje zestawie-
nie planowanych do reali-

zacji na terenie gminy sportowych
zadaƒ inwestycyjnych w ciàgu
najbli˝szych czterech lat.

WÊród 10 przedsi´wzi´ç (o ∏àcz-
nej wartoÊci 17 950 000 z∏) znaj-
dujà si´ 4 boiska sportowe, 5 sal
gimnastycznych oraz p∏ywalnia.
Je˝eli zamierzenia zostanà zreali-
zowane, do 2010 roku w gminie
powstanie du˝e zaplecze sportowe,
spe∏niajàce oczekiwania miesz-
kaƒców.

Ju˝ w przysz∏ym roku wybudo-
wany zostanie kompleks boisk
przy nowym gimnazjum w Stani-
s∏awowie Pierwszym. Stanowiç
b´dzie niezb´dne dope∏nienie tej
nowoczesnej placówki. W tej
chwili blisko 300 uczniów korzy-
sta ze znakomicie wyposa˝onej sa-
li gimnastycznej. Tereny wokó∏
szko∏y, usytuowanej dogodnie
nad kana∏em ˚eraƒskim, stwarza-
jà szerokie mo˝liwoÊci przy pro-
jektowaniu i budowie boisk do ró˝-
norodnych dyscyplin sportowych.

Na 2008 rok przewidziana jest re-
alizacja boisk w Micha∏owie-Regi-
nowie oraz Zegrzu Po∏udniowym.
W Wólce Radzymiƒskiej inwesty-
cja zaplanowana jest na 2010 rok.

W przysz∏ym roku rozpocznie
si´ budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Józe-
fowie. Jej realizacja zakoƒczy si´
w ciàgu dwóch lat.

Kolejne sale gimnastyczne po-
wstanà w Niepor´cie, Bia∏obrze-
gach, Izabelinie i Micha∏owie Re-
ginowie w latach 2009 – 2010.

Najbardziej oczekiwanà przez
mieszkaƒców gminy inwestycjà jest
budowa p∏ywalni. W ostatnio wy-
pe∏nianych (w trakcie festynów) an-
kietach, wÊród najpilniejszych za-
daƒ basen umieszczany by∏ na jed-
nym z pierwszych miejsc.
Wykonanie projektu i budowa prze-
widziane sà na lata 2007 – 2009.

P∏ywalnia stanie przy gimnazjum
w Niepor´cie – takie jej usytuowanie
nie budzi wàtpliwoÊci. Jest to dogod-
ne miejsce, budynek basenu przyle-
ga∏ b´dzie do zaplecza hali sporto-

wej, a zaj´cia na basenie stanowiç b´-
dà element programu wychowania fi-
zycznego, realizowanego w szkole.
Dla osób z zewnàtrz, p∏ywajàcych
po godzinach lekcyjnych i w czasie
dni wolnych, przeznaczono oddziel-
ne wejÊcie. Sam basen b´dzie mia∏
wymiary 25 x 12,5 m, a g∏´bokoÊç
od 1,2 m do 1,8 m. Z szeÊciu torów
korzystaç b´dzie jednoczeÊnie 60
osób – 30 kobiet i 30 m´˝czyzn. Try-
buny dla publicznoÊci, oglàdajàcej
zawody sportowe, pomieszczà 150
osób Na zapleczu stanà szatnie, wy-

posa˝one w indywidualne szafki
ubraniowe, natryski i WC, oddziel-
ne dla osób niepe∏nosprawnych.
Znajdà si´ tam równie˝ pomieszcze-
nia dla trenerów oraz cz´Êç technicz-
na. W projekcie przewidziane sà
równie˝ sauny oraz basen rekreacyj-
ny (o pow. 45 m2 i g∏´bokoÊci 0,3
– 0,5 m) i wanny z hydromasa˝em.
W cz´Êci us∏ugowej mo˝na zorgani-
zowaç bufet i ewentualnie sklepy.

Ca∏kowity koszt tej inwestycji
okreÊlony jest w planie na kwo-
t´ 4 700 000 z∏. � B Wilk

Gmina Niepor´t otrzyma∏a oficjal-
ne potwierdzenie, ̋ e wszystkie zada-
nia realizowane w ramach akcji
„Przejrzysta Polska 2006” zosta∏y
zaliczone przez ekspertów. Oficjal-
ne zakoƒczenie tegorocznej edycji
akcji, po∏àczone z wr´czeniem cer-
tyfikatów przejrzystoÊci, odb´dzie
si´ w po∏owie paêdziernika w War-
szawie.

Przypomnijmy – Gmina Niepo-
r´t przystàpi∏a do akcji spo∏ecznej
„Przejrzysta Polska” w grud-
niu 2004 r. Akcj´ organizuje „Ga-
zeta Wyborcza” przy wsparciu
Fundacji Agory i innych organiza-
cji spo∏ecznych, promujàcych
dzia∏ania antykorupcyjne w ˝yciu
publicznym. W 2005 r. gmi-
na Niepor´t zrealizowa∏a 10 za-
daƒ. W marcu br. gmina otrzyma-
∏a certyfikat za udzia∏ w akcji.
W ramach kontynuacji akcji, dla

wybranych samorzàdów organiza-
torzy przedstawili do realizacji
kolejne 3 obowiàzkowe 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-
∏ecznoÊci lokalnej procedury
konsultacji spo∏ecznych.

Wszystkie trzy zadania zosta∏y
zrealizowane i zraportowane orga-
nizatorom. Dzi´ki temu znamy ju˝
opini´ petentów urz´du na temat
Kart Informacyjnych. Jeszcze
w czerwcu przyj´to procedur´ co-
rocznego przeglàdu Kodeksu
etycznego pracowników Urz´du
Gminy Niepor´t. Natomiast

pod koniec sierpnia Rada Gminy
przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie trybu
i zasad przeprowadzania konsulta-
cji spo∏ecznych w zakresie planów
zagospodarowania przestrzenne-
go oraz bezpieczeƒstwa i porzàd-
ku publicznego.

Oficjalna gala koƒczàca akcj´ od-
b´dzie si´ 14 paêdziernika w siedzi-
bie redakcji „Gazety Wyborczej”.
W jej trakcie odb´dzie si´ uroczyste
wr´czenie certyfikatów potwierdza-
jàcych realizacj´ wszystkich zadaƒ
w ramach akcji „Przejrzysta Polska”.

� pz

BASEN w gminie
14 wrzeÊnia 2006 roku na sesji Rada Gminy przeg∏osowa∏a uchwa∏´ w sprawie przyj´cia Wieloletniego planu

inwestycji sportowych dla Gminy Niepor´t na lata 2007 – 2010.

Kontynuacja akcji „Przejrzysta Polska 2006”

JESTEÂMY przejrzyÊci
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w y d a r z e n i a

� Gminny OÊrodek Kultury,
ul. Dworcowa 9a, zaprasza
na inauguracj´ sezonu 
kulturalnego 2006/2007 
– 12 paêdziernika o godz. 17.00.
Program:
17.00 – powitanie goÊci
17.15 – uroczyste otwarcie kawiarenki

GARA˚
17.30 – prezentacja zabytkowych samo-

chodów
19.00 – spektakl teatralny „Cieƒ czyli

Schatten” i koncert zespo∏u
„The Mikuszewo Mystery
Band” w wykonaniu m∏odzie-
˝y z gminy Niepor´t i Berli-
na.

� Gminny OÊrodek Kultury 
zaprasza na koncert rockowy
– 13 paêdziernika o godz. 17.00.

Zagrajà zespo∏y: Frank and
Stein, The Rib i Junks.

Zaproszen ia

KRONIKA POLICYJNA

Sternik zatrzymany
2 promile alkoholowu we krwi
mia∏ sternik, którego zatrzymali
(27.09) policjanci z komisariatu
rzecznego w Warszawie.
Nietrzeêwy m´˝czyzna sterowa∏
motorówkà po wodach Zalewu
Zegrzyƒskiego.
Do zatrzymania dosz∏o tu˝
przed zmrokiem (ok.
godz. 19: 00). Policjanci
zainteresowali si´ motorówkà, bo
ta p∏yn´∏a bez Êwiate∏, a jej kurs
by∏ „chybotliwy”. W trakcie
kontroli okaza∏o si´, ˝e ∏ódê nie
ma ˝adnych usterek. Za to
w wydychanym powietrzu przez
sternika, Roberta T. (lat 40),
policjanci stwierdzili 2 promile
alkoholu. ¸ódê o wartoÊci
blisko 5 tys. z∏. zabezpieczono
na poczet przysz∏ej kary.
Sternikowi gro˝à dwa lata
wi´zienia i utrata uprawnieƒ
motorowodniackich.

Wynosili po trochu
Policjanci zatrzymali 3 m´˝czyzn
(25.09) podejrzewanych
o w∏amanie i kradzie˝
wartoÊciowych przedmiotów
z jednej z posesji w Kàtach
W´gierskich. Przest´pcy
wykorzystali fakt, ˝e w∏aÊciciel
nieruchomoÊci zmar∏ tydzieƒ
wczeÊniej i kilkakrotnie okradali
pozostawiony bez opieki budynek.
Funkcjonariusze otrzymali
anonimowe wezwanie o w∏amaniu
do domu mieszkalnego przy ul.
Stru˝aƒskiej w Kàtach
W´gierskich. Dzi´ki szybkiej
interwencji funkcjonariusze
zatrzymali 3 sprawców:
W∏odzimierza P. lat 42
obywatela Ukrainy, Mariana S.
lat 55, mieszkanieca Dziekanowa
LeÊnego, Krzysztofa Z. lat 51
mieszkanieca Kàtów W´gierskich.
Wszyscy byli nietrzeêwi.
Rekordzista mia∏ 3,55 promila
alkoholu we krwi. Jak si´ póêniej
okaza∏o znali w∏aÊciciela budynku
i wykorzystali fakt jego Êmierci
ograbiajàc posesj´. W mieszkaniu
jednego ze sprawców odnaleziono
cz´Êç skradzionych wczeÊniej
przedmiotów, mi´dzy innymi:
motocykl, maszyn´ do szycia oraz
ró˝nego rodzaju narz´dzia. Jeden
z zatrzymanych, decyzjà Sàdu
Rejonowego w Legionowie,
otrzyma∏ Êrodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego.

� Na podstawie informacji KP
Niepor´t oprac. pz

Z
bigniew Ciekanowski jest ab-
solwentem Wy˝szej Szko∏y
Oficerskiej Wojsk ¸àcznoÊci

w Zegrzu (w 2005 r. uzyska∏ tytu∏
doktora w Akademii Obrony Naro-
dowej). Z gminà Niepor´t zwiàza∏
si´ w 1995 roku, gdy w stopniu ka-
pitana rozpoczà∏ s∏u˝b´ w Jednost-
ce Wojskowej nr 2474 w Bia∏obrze-
gach. Od maja 2002 roku jest do-
wódcà 9. Pu∏ku Dowodzenia
Dowództwa Wojsk Làdowych.
Za swoje osiàgni´cia w pracy za-
wodowej i w s∏u˝bie dla Rzeczpo-
spolitej otrzyma∏ od Prezydenta
RP Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi. – Nada-

nie tytu∏u jest aktem wyjàtkowym,
wyra˝ajàcym uznanie i szacunek
dla szczególnej roli, jakà pe∏ni oso-
ba obdarowana tym zaszczytnym
tytu∏em w ˝yciu naszej gminy
– mówi∏ podczas sesji Wójt Gminy
Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur.

Uzasadniajàc przyznanie tytu∏u
wspomnia∏ o zaanga˝owaniu, jakie
pu∏kownik Ciekanowski przywià-
zuje do wychowania patriotycznego
i sportowego, zw∏aszcza m∏odzie˝y
szkolnej. ˚o∏nierze z kierowanej
przez niego jednostki biorà czynny
udzia∏ we wszystkich wa˝nych uro-
czystoÊciach gminnych i obchodach

Êwiat narodowych, co zapewnia
wspania∏à opraw´ tym uroczysto-
Êciom. Ponadto dowódca od lat u∏a-
twia uczniom uprawianie sportu
i rozwój fizyczny poprzez udost´p-
nianie obiektów sportowych na tere-
nie jednostki – sali gimnastycznej
i boiska. Z bazy tej korzystajà rów-
nie˝ cz∏onkowie klubów sportowych
funkcjonujàcych na terenie gminy.

Podczas wrzeÊniowej sesji akt
nadania tytu∏u odczyta∏ Andrzej
Burzyƒski, przewodniczàcy Rady
Gminy. Towarzyszàcy tytu∏owi
medal zawiesi∏ wójt S∏awomir Ma-
ciej Mazur. Pu∏kownik Ciekanow-

ski w swoim wystàpieniu
przed radnymi i zaproszonymi go-
Êçmi podzi´kowa∏ za otrzymany ty-
tu∏. PodkreÊli∏, ˝e nie spodziewa∏
si´, i˝ jego codzienna praca i sze-
roko rozumiana ch´ç wspó∏pracy
z mieszkaƒcami gminy zostanie
w ten sposób doceniona.

Po raz pierwszy Rada Gminy
nada∏a tytu∏ honorowego obywate-
la w drugiej po∏owie lat 90-tych pa-
ni Krystynie Malinowskiej-Ler-
man, lekarzowi medycyny i wielo-
letniemu kierownikowi przychodni
zdrowia w Niepor´cie.

� Piotr Zadro˝ny

TYTU¸ nadanyNa ostatniej sesji Rady
Gminy Niepor´t (14.09)
p∏k. dr in˝. Zbigniew
Ciekanowski,
dowódca 9. Pu∏ku
Dowodzenia Dowództwa
Wojsk Làdowych
w Bia∏obrzegach
otrzyma∏ akt nadania
tytu∏u Honorowego
Obywatela Gminy
Niepor´t. Niespe∏na 3
tygodnie wczeÊniej
stosownà uchwa∏´ w tej
sprawie podj´∏a Rada
Gminy.

Funkcjonariusze musieli u˝yç
broni, a 28-letni Artur D. trafi∏
do szpitala z przestrzelonà pa-
chwinà. Drugi ze Êciganych m´˝-
czyzn nadal jest poszukiwany
przez policj´.

Do zdarzenia (08.09) dosz∏o
na granicy Niepor´tu z Markami,
w pobli˝u miejscowoÊci Czarna
Struga. W trakcie rutynowego patro-
lu policjanci zauwa˝yli dwa zapar-
kowane na poboczu drogi samocho-

dy: sportowe subaru i hond´. Obok
stali dwa m´˝czyêni. Na widok po-
licjantów wsiedli oni do hondy i od-
jechali. Policjanci ruszyli w poÊcig.
Na ∏uku drogi honda zjecha∏a do ro-
wu, a m´˝czyêni uciekli w pobliskie
zaroÊla.

Policjanci wezwali uciekajàcych
do zatrzymania si´. Nie przekona∏y
ich nawet strza∏y ostrzegawcze. Dla-
tego jeden z policjantów odda∏ dwa
strza∏y w kierunku uciekajàcych.
Kula zrani∏a Artura D. w pachwin´.

Trafi∏ on do szpitala, gdzie przeby-
wa nadal. Drugi ze sprawców zbieg∏.

Jak si´ póêniej okaza∏o subaru zo-
sta∏o skradzione dwie godziny wcze-
Êniej z Mariensztatu, a kilka dni
wczeÊniej w∏aÊciciel straci∏ hond´,
którà si´ poruszali przest´pcy. W po-
rzuconym subaru policjanci odkry-
li: narz´dzia, wymontowany kompu-
ter pok∏adowy, przest´pcy zdà˝yli
równie˝ rozmontowaç desk´ roz-
dzielczà.

� pz

POSTRZA¸ w poÊcigu

Policjanci z Niepor´tu po brawurowym poÊcigu odzyskali dwa
skradzione samochody i zatrzymali jednego z przest´pców.

Wybór miejsca debaty nie by∏
przypadkowy. Charakterystyczny
granatowy namiot RDC stanà∏
przed Urz´dem Gminy. Niepor´t
jest bowiem liderem w pozyskiwa-
niu Êrodków unijnych na pó∏noc-
nym Mazowszu. W tej chwili gmi-
na realizuje lub zakoƒczy∏a w∏aÊnie
realizacje szeÊciu projektów za bli-
sko 7 mln z∏.

W ramach ZPORR (Zintegrowa-
ny Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego) wybudowano kana-
lizacj´ dla osiedla D´bina i gimna-
zjum w Stanis∏awowie Pierwszym
(pozyskane Êrodki ok. 325 tys. z∏).
Trwa ostatni etap budowy sieci wo-
dociàgowej w zachodniej cz´Êci
gminy (o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 11
km). Pozyskane na ten cel Êrodki to
ok. 1,2 mln z∏. Ponadto powsta∏a
nowa pompownia Êcieków P-8

wraz z przewodami t∏ocznymi
pod kana∏em ˚eraƒskim (∏àczny
koszt 2,6 mln z∏). Trwa jeszcze bu-
dowa stacji uzdatniania wody w Jó-
zefowie i modernizacja oczyszczal-
ni Êcieków w Niepor´cie (∏àcznie
pozyskano na te inwestycje bli-
sko 2,2 mln z∏).

Zakoƒczona zosta∏a budowa wie-
lofunkcyjnego boiska przy ul.
Dworcowej ze sztucznà nawierzch-
nià, finansowana w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ˝ywnoÊciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich”. Ca∏ko-
wity koszt realizacji zadania opie-
wa∏ na kwot´ ok. 500 tys. z∏ Dofi-
nansowanie unijne ma wynieÊç
do 80 proc. kosztów inwestycji.
Pierwsze projekty sà ju˝ zrefundo-
wane. Do bud˝etu gminy wp∏yn´-

∏o ponad 1,36 mln z∏. Gmina z∏o-
˝y∏a ju˝ kolejne m.in. na moderni-
zacj´ placu zabaw w Bia∏obrzegach
oraz budow´ kolejnego boiska ze
sztucznà nawierzchnià (Kàty W´-
gierskie). Obecnie trwa weryfika-
cja z∏o˝onych wniosków.

„Debat´ Europejskà” poprowa-
dzi∏ na antenie RDC dziennikarz
radiowy Robert ̧ uchniak. Pyta∏ si´
uczestników rozmowy jak zmieni-
∏a si´ gmina Niepor´t dzi´ki Êrod-
kom unijnym. Wójt S∏awomir Ma-
ciej Mazur podkreÊli∏, ˝e pozyski-
wane fundusze sà przekazywane
na inwestycje umo˝liwiajàce dal-
szy rozwój gminy i zwi´kszanie
liczby mieszkaƒców. Zaznaczy∏
równie˝, ̋ e wszystkie projekty po-
wsta∏y dzi´ki pracy i zaanga˝owa-
niu pracowników urz´du. Tym sa-
mym gmina nie musia∏a zatrudniaç

zewn´trznych podmiotów i zlecaç
im kosztownych prac zwiàzanych
z pisaniem projektów.

W audycji wzi´li równie˝ udzia∏
m.in. radny gminy Niepor´t An-
drzej Kula, a jednoczeÊnie prze-
wodniczàcy Zgromadzenia Zwiàz-
ku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego,
zast´pca wójta Marek Stpiczyƒski
oraz Bogus∏awa Oksza-Klossi, dy-
rektor Gminnego OÊrodka Kultury.
Pani dyrektor zrelacjonowa∏a
wspó∏prac´ pomi´dzy niepor´ckim
GOK, a oÊrodkiem kultury w Ber-
linie i wymian´ m∏odzie˝y pomi´-
dzy obiema placówkami. W trakcie
debaty przedstawiono równie˝ pro-
jekt realizowany wspólnie przez 4
gminy wiejskie z terenu powiatu
legionowskiego w ramach progra-
mu Leader+.

� pz

DEBATA
europejska
Regionalna Rozg∏oÊnia Radiowa „Radio Dla Ciebie”
zorganizowa∏a na placu WolnoÊci w Niepor´cie „Debat´
Europejskà”. W trakcie nadawanej na ˝ywo audycji (12.09)
przedstawiono zmiany jakie zasz∏y na terenie gminy w
zwiàzku z naszà akcesjà do Unii Europejskiej.  Mówiono
równie˝ o wykorzystaniu unijnych Êrodków finansowych na
najwa˝niejsze gminne inwestycje.
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Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, og∏oszo-
ny w 2005 r. nie przyniós∏ rozwiàzania. Oferty przekracza-
∏y Êrodki finansowe, przewidziane na ten cel. W bud˝ecie
gminy na 2006 r. ponownie zaplanowana zosta∏a kwota na re-
alizacj´ projektu. Og∏oszony przetarg wy∏oni∏ wykonawc´ do-
kumentacji – zosta∏a nim firma CSS Sp. z o.o. z Warszawy.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu pla˝y oraz kà-
pieliska.

Nad wodà stanie parterowy, murowany budynek, w któ-
rym znajdzie sie pokój ratownika, pomieszczenie pierwszej
pomocy, magazyn, zaplecze porzàdkowe oraz sanitariaty. Po-
wierzchnia u˝ytkowa wyniesie ok. 114 m2.

Kàpielisko wytyczone zostanie pomostem p∏ywajàcym
i b´dzie mia∏o przesz∏o 500 m2.. Zapewni mo˝liwoÊç bez-
piecznego korzystania z kàpieli, przede wszystkim dzieciom.
Najprawdopodobniej pomost wykonany b´dzie z elementów
konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego. Ten trwa∏y i este-
tyczny materia∏ gwarantuje bezpieczeƒstwo u˝ytkowania
(brak gwoêdzi i drzazg), ∏atwo równie˝ utrzymaç jego czy-
stoÊç i higien´. Ponadto konstrukcja modu∏owa u∏atwia na-
prawy powa˝nych uszkodzeƒ – mo˝na wymieniç jeden ele-
ment, bez koniecznoÊci naprawy wi´kszej konstrukcji.

Obok kàpieliska stanie molo, b´dàce miejscem spacerów
i imprez, a tak˝e cumowania ∏odzi i jachtów. B´dzie mia∏o

kszta∏t litery T – cz´Êç prostopad∏a do brzegu d∏ugoÊci 24 m
i szerokoÊci 6m oraz cz´Êç poprzeczna tej samej szerokoÊci
i d∏ugoÊci 12 metrów. Na koƒcu mola b´dà dwa stanowiska
ratownicze. Ca∏a konstrukcja zbudowana b´dzie z elemen-
tów ˝elbetonowych i drewnianych.

Po zrealizowaniu projektu, ten fragment wybrze˝a Zale-
wu Zegrzyƒskiego na terenie gminy Niepor´t zmieni swój
dotychczasowy charakter, b´dzie bardzo przyjazny i atrak-
cyjny dla u˝ytkowników, a nazwa Dzika Pla˝a b´dzie jedy-
nie wspomnieniem z minionych lat.

� BW

PRZYSZ¸OÂå DZIKIEJ PLA˚Y
Dzika Pla˝a
nad Zalewem
Zegrzyƒskim to od lat
bardzo popularne
wÊród turystów
i mieszkaƒców gminy
kàpielisko. Rozleg∏y
i ∏atwo dost´pny
teren zach´ca
do relaksu nad wodà.
Tegoroczne, upalne
lato Êciàga∏o
nad Zalew tysiàce
goÊci, a media
reklamowa∏y pla˝e
na równi
z nadmorskimi
i mazurskimi.
Gmina Niepor´t
dok∏ada staraƒ, by
przez w∏aÊciwe
zagospodarowanie
Dzika Pla˝a sta∏a si´
bezpiecznym
i atrakcyjnym
kàpieliskiem
w sezonie,
a poza nim, ch´tnie
odwiedzanym
terenem
rekreacyjnym.
Planowane obecnie
rozwiàzania zupe∏nie
zmienià wyglàd
terenu.

Gmina Niepor´t ju˝ po raz trzeci zdoby-
∏a tytu∏ „Gminy Fair Play”. Tym samym
potwierdzi∏a, ˝e jest pewnym i solidnym
partnerem dla inwestorów, którzy majà
pewnoÊç, ˝e otrzymajà tutaj ofert´ naj-
wy˝szej jakoÊci. Gala piàtej, jubileuszo-
wej edycji konkursu odby∏a si´ w piàtek
(29.09) w Pa∏acu Kultury i Nauki w War-
szawie.

Gmina ju˝ po raz trzeci przystàpi∏a
do konkursu „Gmina Fair Play – Certyfi-
kowana Lokalizacja Inwestycji” i po raz
trzeci zdoby∏a certyfikat, tym samym otrzy-
mujàc prawo do u˝ywania tytu∏u – Z∏ota lo-
kalizacja Biznesu. Przed rokiem Niepor´t
wygra∏ w kategorii gmin turystycznych
zdobywajàc certyfikat i statuetk´. – Przy-
znany nam certyfikat potwierdza wiarygod-

noÊç i rzetelnoÊç gminy wobec inwestorów.
JednoczeÊnie to zach´ta do ciàg∏ego dosko-
nalenia si´ i dopasowywania do wymagaƒ
stawianych przez przedsi´biorców, szuka-
jàcych lokalizacji dla swoich nowych inwe-
stycji – mówi Maciej Mazur, wójt gminy
Niepor´t.

Konkurs dla samorzàdów, które podejmu-
jà aktywne dzia∏ania majàce na celu przy-
ciàganie inwestorów, organizuje Instytut
Badaƒ nad Demokracjà i Przedsi´bior-
stwem Prywatnym przy wspó∏pracy z Kra-
jowà Izbà Gospodarczà. Celem konkursu
jest weryfikacja dzia∏aƒ samorzàdów lokal-
nych w zakresie wspó∏pracy z przedsi´bior-
cami, w tym stwarzania dogodnych warun-
ków proinwestycyjnych. Konkurs promuje
tak˝e te gminy, które stale polepszajà swo-
jà infrastruktur´, inwestujà w ekologi´,

dbajà o standardy etyczne w codziennej
pracy urz´du, czy te˝ prowadzà konsulta-
cje z mieszkaƒcami w zakresie zaspokaja-
nia ich potrzeb.

Konkurs trwa kilka miesi´cy i sk∏ada si´
z dwóch etapów. W pierwszym pracowni-
cy urz´du wype∏niajà szczegó∏owà ankie-
t´, w której muszà si´ znaleêç informacje
o charakterze ekonomicznym gminy, licz-
bie zatrudnionych osób czy wysokoÊci jej
bud˝etu. W ankiecie sà równie˝ odpowie-
dzi na pytania dotyczàce: oferty inwesty-
cyjnej, promocji gospodarczej, zakresu
w∏asnych inwestycji czy organizacji obs∏u-
gi inwestorów. Ka˝da odpowiedê premio-
wana jest punktami. Gmina musi osiàgnàç
minimum 72 na 100 punktów, aby zakwa-
lifikowaç si´ do II etapu.

W drugim etapie gmin´ odwiedza audy-
tor, który potwierdza przekazane informa-
cje, m.in. poprzez dost´p do odpowiednich
dokumentów. W ramach audytu spotyka si´
równie˝ z przedstawicielami w∏adz gminy,
dostawcami mediów np. pràdu, wody, czy
gazu oraz przedsi´biorcami inwestujàcymi
na tym terenie. Dodatkowym elementem
audytu jest badanie losowo wybranych in-
westorów, sà to zarówno osoby prywatne,
jak i przedsi´biorcy. Oceniajà oni kwalifi-
kacje pracowników urz´du, prawid∏owoÊç
podejmowanych decyzji, czy terminowoÊç

w zakresie dotrzymywania zobowiàzaƒ.
Dopiero ∏àczna ocena wystawiona przez au-
dytora i inwestorów upowa˝nia do przyzna-
nia tytu∏u promocyjnego i certyfikatu
„Gmina Fair Play”.

� pz

Gmina Niepor´t z∏otà lokalizacjà dla biznesu

CERTYFIKAT solidnoÊci
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Ojczyzno nasza. Ziemio ukochana
W trzydziestym dziewiàtym ca∏a krwià zalana
Nie doÊç, ˝e Polsk´ na wpó∏ rozebrali
Jeszcze Polaków na Sybir wys∏ali...
... O Polsko nasza, Ziemio nasza Êwi´ta
Gdzie twoje Syny, gdzie twoje orl´ta
Dzisiaj w Sybirskie tajgi przyjechali
Czy kiedy ciebie b´dziem oglàdali...
... Zima, Ênieg straszny w lesie, ci´˝ka praca
G∏ód i t´sknota ci´˝ko nas przygniata
Tyfus okrutny wÊród ludzi si´ szerzy
Co dzieƒ to wi´cej pod sosnami le˝y...
fragmenty

„PieÊni wygnaƒców z Ojczyzny”

Spotkanie Sybiraków rozpocz´∏o si´ od wspólnej
modlitwy w koÊciele N. M. P. Niepokalanego Pocz´-
cia. Po nabo˝eƒstwie, zebrani pojechali na wycieczk´
po terenie gminny. W rol´ przewodnika wcieli∏ si´
W∏odzimierz B∏awdziewicz, autor publikacji dotyczà-
cej historii Niepor´tu. Uczestnicy spotkania zobaczy-
li m.in. forty w Beniaminowie i odwiedzili miejsca pa-
mi´ci narodowej.

W drugiej cz´Êci spotkania dla zebranych wystàpi-
∏a Beata Starostecka z monodramem z∏o˝onym z pie-
Êni, wierszy i wspomnieƒ osób, które zosta∏y wywie-

zione na Syberi´ po 17 wrzeÊnia 1939 roku. Artystce
akompaniowa∏ Micha∏ Baraƒski. Zebrani wspólnie za-
Êpiewali nieoficjalny hymn Sybiraków pt. „PieÊni wy-
gnaƒców z Ojczyzny” oraz inne pieÊni patriotyczne.

Po cz´Êci artystycznej odby∏ si´ skromny pocz´stu-
nek. Przy ciastku i kawie zebrani wspominali trud wy-
wózki i opowiadali o swoich prze˝yciach zwiàzanych
z pobytem na Syberii. W GOK obecny by∏ równie˝
wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur, dla któ-
rego to spotkanie mia∏o specjalny wymiar. Jego rodzi-
na by∏a zes∏ana do Krasnojarskiego Kraju na Syberii
w lutym 1940 roku z obwodu tarnopolskiego, zaÊ jej
mienie zosta∏o skonfiskowane, jako nale˝àce do rodzi-
ny osadnika, jak wówczas nazywano zes∏aƒców. Se-
niorka rodu, Katarzyna Mazur, wraz z dzieçmi, w tym
z ojcem (Józef lat 12) obecnego wójta, zostali wywie-
zieni bydl´cymi wagonami w nieznane i podobnie jak
tysiàce innych rodaków przeszli gehenn´, zwiàzanà
z pobytem na Syberii. Podczas spotkania odczytany
zosta∏ równie˝ wiersz jej autorstwa, który powsta∏ na
wygnaniu.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci przedstawiciele Zarzà-
du Ko∏a Zwiàzku Sybiraków Warszawa Wola serdecz-
nie podzi´kowali wójtowi Mazurowi za zorganizowa-
nie spotkania i wr´czyli jemu tytu∏ honorowego cz∏on-
ka Zwiàzku. � pz

Tradycyjnie ju˝, festyn rozpocz´∏a msza Êwi´ta
polowa, odprawiona przez proboszcza parafii Naj-
Êwi´tszej Marii Panny Wspomo˝ycielki Wiernych
ksi´dza Kazimierza Gniedziejko. Poprzedzi∏o jà
wciàgni´cie flagi na maszt i odÊpiewanie hymnu na-
rodowego. Po mszy stra˝acy uczcili pami´ç preze-
sa i komendanta gminnego OSP Andrzeja M´drzyc-
kiego i z∏o˝yli w miejscu jego tragicznej Êmierci
wiàzank´ kwiatów.

Sta∏ym elementem Êwi´ta jest p∏onàce na terenie
ognisko. Po powitaniu goÊci i zaproszeniu wszyst-
kich do wspólnej zabawy, Wójt Gminy S∏awomir
Maciej Mazur, ksiàdz proboszcz Kazimierz Gnie-
dziejko oraz Przewodniczàcy Rady Gminy Andrzej
Burzyƒski podpalili przygotowany stos. Po paru go-
dzinach, w ˝arzàcym si´ ju˝ drewnie, upieczone zo-
sta∏y ziemniaki, które by∏y jak zwykle atrakcjà ku-
linarnà dla uczestników zabawy.

Program estradowy poprzedzi∏o rozstrzygni´cie
gminnego konkursu na Naj∏adniejszy ogród przy-
domowy oraz najlepiej zagospodarowane gospodar-
stwo rolne 2006r. Pierwsze miejsce, ex equo, oraz
zestawy mebli ogrodowych otrzymali Zbigniew
i Gra˝yna Staƒczak ze Stanis∏awowa Pierwszego
oraz Janina Mi´tek z Micha∏owa-Reginowa. Laure-

aci podkreÊlali ogromnà s
z aran˝acjà i piel´gnacjà 

Wyst´py gminnych grup
zgromadzi∏y przy scenie d
ze Szko∏y Podstawowej
do wspólnej zabawy, a dz
senki przypomnia∏y popu
Zagra∏ równie˝ rockowy
ostatnio wyst´powa∏ w Be
ce wspólnie z solistà zespo
lita.

W namiocie GOK, któ
plastyczny „Barwy jesien
powstawa∏y barwne i ci
z nich zosta∏y wyró˝nione
cza∏ wójt Mazur oraz radn
grodzeni zostali równie˝
na najsmaczniejszà potra
smaczniejsze ciasto. Laur
waniu uczestnicy festynu, 
wy. Najbardziej smakow
i ciasta o nazwie Tofinek

Organizatorzy przygoto
cji. Du˝ym zainteresowan
∏y si´ pokazy Ochotnicz

ÂWI¢TO Ziem
Po raz ósmy bawiliÊmy si´ na Âwi´cie Ziemniaka w St
estradowy, liczne konkursy i moc atrakcji, jakie przygo
mieszkaƒców, nie tylko naszej, gminy.

SPOTKANIE Sybiraków w GOK
W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie spotkali si´ (13.09) kombatanci z kilku kó∏ zrzeszajàcych
Sybiraków z terenu Warszawy, Legionowa i Radzymina. Spotkanie odby∏o si´ z inicjatywy Czes∏awy Pu-
zio, mieszkanki naszej gminy
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satysfakcj´, jaka wià˝e si´
w∏asnego ogrodu. 
p wokalnych i tanecznych
u˝à grup´ widzów. Zespó∏
 w Józefowie zach´ca∏
ziewczyny ze Studia Pio-

ularne przeboje sprzed lat.
y zespó∏ The Rib, który
erlinie. W ostatniej piosen-
o∏u zaÊpiewa∏a Magda Ka-

ry zorganizowa∏ konkurs
ni”, pod okiem instruktora
iekawe prace. Najlepsze
e – nagrody na scenie wr´-
ny Jerzy Maciejewski. Na-
˝ zwyci´zcy konkursów
aw´ z ziemniaków i naj-
reatów wy∏onili w g∏oso-
którzy degustowali potra-

wa∏a babka ziemniaczana
k i Dziwaczek.
owali jeszcze wiele atrak-
niem, jak zwykle, cieszy-
ej Stra˝y Po˝arnej. Trzy

gminne jednostki (z Wólki Radzymiƒskiej, Kàtów
W´gierskich i Niepor´tu) zaprezentowa∏y Êwietne
przygotowanie bojowe, pola∏o si´ du˝o wody.

W dowód uznania stra˝acy otrzymali z ràk Wój-
ta Gminy pamiàtkowe dyplomy.

Stoiska handlowe oferowa∏y ró˝norodne towary,
by∏a darmowa grochówka, a Rancho Bena przygo-
towa∏o pocz´stunek, z∏o˝ony z tradycyjnych potraw.
Po sma˝one na bie˝àco placki ziemniaczane i pie-
ro˝ki przez par´ godzin ustawia∏a si´ d∏uga kolej-
ka.

Atrakcyjnie prezentowa∏o si´ weso∏e miasteczko
(szczególnie po zmierzchu, gdy zab∏ys∏y kolorowe
Êwiat∏a), na minibungee skakali nie tylko najm∏od-
si, a na strzelnicy mo˝na by∏o sprawdziç sprawnoÊç
oka i sprz´tu.

W drugiej cz´Êci programu na scenie wystàpi∏ ze-
spó∏ Awans ze Stanis∏awowa Pierwszego, po nim
DJ Luca, spowity k∏´bami kolorowego dymu, po-
prowadzi∏ dyskotek´. Roztaƒczona ju˝ publicznoÊç
owacyjnie powita∏a gwiazd´ wieczoru zespó∏ TO-
PLES. Rytmy disco polo rozgrza∏y publicznoÊç, któ-
ra znakomicie bawi∏a si´ do koƒca festynu, nie zwa-
˝ajàc na deszcz i b∏yskawice, rozÊwietlajàce niebo.

� BW 

mniaka 2006
anis∏awowie Pierwszym. Familijny program 
otowali organizatorzy, zach´ci∏y do udzia∏u 
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Nowe nawierzchnie
W miejscowoÊci Józefów zakoƒczone zosta∏y prace

na ulicy Piaskowej, rozpocz´to te˝ budow´ na ulicach Wio-
sennej oraz Sienkiewicza (po wybudowaniu sieci wodocià-
gowej).

Przebudow´ Piaskowej, na ca∏ej d∏ugoÊci od Stru˝aƒskiej
do ostatniej posesji, wykona∏a firma Roboty Ziemno-Budow-
lane Janusz Mróz z Legionowa. Nawierzchni´ u∏o˝ono
z kostki bauma, a jej koszt ca∏kowity wyniós∏ 144 tys. z∏.

Na Wiosennej, na odcinku od ulicy Szkolnej d∏ugoÊci
ok. 290 metrów, równie˝ po∏o˝ona zostanie kostka bauma.
Prace wykonuje
firma Dromo
z Warszawy,
a ich koszt wy-
niesie ok. 239
tys. z∏.

Na ulicy Sien-
kiewicza realizo-
wany jest I etap
i n w e s t y c j i
– na d∏ugoÊci
ok. 300 metrów
Spó∏dzielnia Robót Budowlano-Drogowych z T∏uszcza wy-
kona nawierzchni´ asfaltowà, za kwot´ ok. 112 tys. z∏.

W Micha∏owie-Grabinie zrealizowano pierwszy etap
przebudowy ulic: Przyrodniczej i Kwiatowej – budow´ chod-
ników. Wykonawcà by∏a firma Bruker z Sulejówka, koszt
realizacji zadaƒ wyniós∏ 147 tys. z∏. Nawierzchni´ chodni-
ków u∏o˝ono z kostki bauma.

W Zegrzu Po∏udniowym na ulicy Rybaki wyremontowa-
na zosta∏a nawierzchnia. Firma Polhild I z Koby∏ki wyko-
na∏a dywanik asfaltowy na odcinku d∏ugoÊci ok. 400 metrów,
w ramach realizacji pierwszego etapu inwestycji, za kwo-
t´ 193 tys. z∏.

Poszerzamy opask´ sanitarnà
W paêdzierni-

ku zakoƒczà sie
prace przy budo-
wie pompowni
Êcieków PXI-1
w Bia∏obrzegach.
Jest to kolejna in-
westycja o cha-
rakterze ekolo-
gicznym, realizo-
wana w gminie.

Nowa pom-
pownia b´dzie kierowa∏a Êcieki z ulicy Kàpielowej oraz
Wczasowej (na odcinku od Osiedla Wojskowego do Kàpie-
lowej) przewodami t∏ocznymi i dalej kana∏em grawitacyjnym
w ul. Wojska Polskiego do pompowni P-8 nad kana∏em ˚e-
raƒskim. Z niej przewodami pod kana∏em Êcieki pop∏ynà
do oczyszczalni w Orzechowie.

Poszerzona zostanie w ten sposób, o kolejne gminne tere-
ny, opaska sanitarna wokó∏ Zalewu Zegrzyƒskiego.

WartoÊç prac wyceniono na kwot´ 850 tys. z∏. Gmina z∏o˝y-
∏a wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej o uzyskanie preferencyjnej po˝yczki na po-
krycie kosztów tej inwestycji.

Równie˝ w paêdzierniku ukoƒczona zostanie moderniza-
cja oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie. Pierwszy jej etap zre-
alizowany zosta∏ w 2005 roku. Obecnie wymieniane sà urzà-
dzenia technologiczne w drugim ciàgu BIOKON. Dodany
zosta∏ separator piasku, zainstalowane zosta∏y nowe urzàdze-
nia napowietrzajàco-mieszajàce oraz sito rozdrabniajàce.

Zmiany te majà na celu dostosowanie parametrów oczysz-
czonych Êcieków do obowiàzujàcych normatywów ochrony
wód w Polsce oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Prace wykonuje firma Mera-Mont z WrzeÊni, za kwot´ 403
tys. z∏. Inwestycja dofinansowana b´dzie ze Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go oraz Bud˝etu Paƒstwa.

Budujemy wodociàgi
Trwajà prace przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Jó-

zefowie. Stacja zasilaç b´dzie w wod´ tereny po∏o˝one w po-
∏udniowo-zachodniej cz´Êci gminy Niepor´t.

Jej wydajnoÊç wynosi∏a b´dzie 100 m3 na godzin´, a pra-
ca stacji b´dzie ca∏kowicie zautomatyzowana, z komputero-
wym systemem sterowania, sygnalizacji i nadzoru. Wyko-
nawcà jest firma WODROL z Pruszkowa. Zakoƒczenie prac
przewidziane jest w marcu 2007 roku.

WartoÊç inwestycji to ok. 2,35 mln z∏otych, z czego 85%
pokryje Unia Europejska ze Êrodków Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji inwestycji: Budowa sieci wodociàgo-
wej w zachodniej cz´Êci gminy Niepor´t dobiegajà koƒca
prace wzd∏u˝ ulic: Jana Kazimierza (od PrzyleÊnej do ron-
da w Rembelszczyênie) i Stru˝aƒskiej, w kierunku Kàtów
W´gierskich. ¸àczna d∏ugoÊç tego odcinka wynios∏a
ok. 2,8 km. Wykonawcà jest firma INWOKAN z Wyszko-
wa. Koszt przedsi´wzi´cia to 492 tys. z∏ i jest ono finanso-
wane za Êrodków unijnych ZPORR (15% z bud˝etu gminy).

Koƒczà si´ równie˝ prace przy budowie wodociàgu
wzd∏u˝ ulic: Stru˝aƒskiej od Kàtów W´gierskich, Szkolnej
w Józefowie i Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie. D∏ugoÊç
tego odcinka wynios∏a 3250 metrów. Po∏àczy on budowa-
nà SUW w Józefowie z istniejàcà ju˝ siecià wodociàgowà.
Roboty wykonywa∏a firma EKOSTAR z Legionowa, a ich
koszt wyniós∏ 589 tys. z∏.

Do wodociàgu w ulicy Szkolnej pod∏àczone zostanà nit-
ki zainstalowane w ulicach: Sienkiewicza i Wiosenna. Tu
równie˝ prace dobiegajà koƒca.

W najbli˝szym czasie rozpocznie si´ budowa wodociàgu
w ulicy LeÊnej w Micha∏owie-Reginowie, o d∏ugoÊci 238 mb.
Gotowy jest ju˝ projekt tej inwestycji.

OÊwietlenie uliczne
Na Osiedlu Wojskowym w Bia∏obrzegach rozb∏ys∏y lam-

py oÊwietleniowe. Zamontowano 45 sztuk lamp, za kwo-
t´ 183 tys. z∏.

Równie˝ osiedle w Zegrzu Po∏udniowym zyska∏o nowe
oÊwietlenie. Zamówienie,

przewidziane do realizacji
w dwóch etapach, uda∏o si´
zrealizowaç od razu. Firma
z ¸om˝y zainstalowa∏a 34
s∏upy, o wysokoÊci 5 i 6
metrów, z oprawami z nie-
t∏ukàcego tworzywa. Linia
kablowa liczy 1150 me-
trów. Koszt prac wy-
niós∏ 120 tys. 583 z∏.

W paêdzierniku wyko-
nany zostanie I etap oÊwie-
tlenia ulicy Akacjowej
w Kàtach W´gierskich.
Stanie tam 19 lamp alumi-
niowych, o wysoko-

Êci 9,5 m, z oprawami z tworzywa. Linia kablowa b´dzie
mia∏a d∏ugoÊç ok. 770 m. � BW 

Wnioski do bud˝etu powiatu

RADA
na dziury

Ulica Szkolna w Wólce Radzy-
miƒskiej to najistotniejszy ciàg ko-
munikacyjny w tym so∏ectwie.
Droga jest niestety bardzo znisz-
czona, a dziury zagra˝ajà zawiesze-
niom samochodów oraz zdrowiu
i ˝yciu ich u˝ytkowników. Wnio-
ski mieszkaƒców, poparte przez
wójta gminy Macieja Mazura, do-
tyczàce naprawy nawierzchni tej
ulicy, znalaz∏y wreszcie zrozumie-
nie wÊród radnych powiatowych.

– Zwróci∏em si  ́do zarzàdu powia-
tu o zabezpieczenie ponad milio-
na z∏otych w przysz∏orocznym bu-
d˝ecie na remont tej ulicy. Mieszkaƒ-

cy Wólki majà prawo do tego, by jeê-
dziç po równej i bezpiecznej na-
wierzchni – t∏umaczy Andrzej Kiljan,
radny powiatowy z terenu gminy
Niepor´t. Kapitalny remont na-
wierzchni ulicy Szkolnej objà∏by od-
cinek od ul. Topolowej do granic wsi.

Radny Kiljan zapewnia, ˝e pie-
niàdze na remont si´ znajdà, tak jak
by∏o w przypadku nawierzchni uli-
cy Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie
Pierwszym (w ciàgu dwóch lat
zmodernizowano ulic´
na ca∏ej d∏ugoÊci). Dzi´-
ki wspó∏pracy powiatu
z gminà znalaz∏y si´ rów-
nie˝ pieniàdze na budow´
chodnika (od rzeki Czar-
nej do ul. Stru˝aƒskiej).
– Tam gdzie jest to mo˝-
liwe gmina stara si´
wspomogaç mniej zasob-
ny powiat i wspólnie re-
alizuje inwestycje np.

wykonujàc projekt techniczny lub
budujàc chodnik – wyjaÊnia wójt
Mazur.

Mieszkaƒcy Stanis∏awowa liczà,
˝e chodnik wzd∏u˝ ulicy Przy-
sz∏oÊç zostanie dokoƒczony (frag-
ment do ul. Izabeliƒskiej). Radny
Kiljan i wójt Mazur wspólnie za-
pewniajà, ˝e b´dzie to jedna z pio-
rytetowych przysz∏orocznych in-
westycji.

� pz

C O  N O W E G O  W I N W E S T Y C J A C H ?

We wtorek, 3 paêdziernika,
na Placu WolnoÊci w Niepor´cie
odby∏a si´ skromna uroczystoÊç.
W obecnoÊci Wójta Gminy S∏awo-
mira Macieja Mazura, zast´pcy
wójta Marka Stpiczyƒskiego, ksi´-
dza Andrzeja Dziedziula z OÊrod-
ka Hospicjum Domowe, radnych
oraz pracowników urz´du, posa-
dzone zosta∏y cebulki ˝onkili. Po-
wsta∏o kolejne Pole Nadziei,
Êwiadczàce o udziale gminy w mi´-
dzynarodowej akcji, o tej samej na-
zwie.

Wójt Mazur podkreÊli∏ ogromne
znaczenie pomocy, jakà mo˝na
otrzymaç w hospicjum. Ulga w cier-
pieniu, pomoc w zorganizowaniu
opieki nad osobami ci´˝ko chorymi
i wsparcie dla osieroconych rodzin
to bezcenne dzia∏ania, które u∏atwia-
jà prze˝ycie trudnych chwil.

Ksiàdz Andrzej Dziedziul, kolej-
ny ju˝ raz organizujàcy akcj´ Pola

Nadziei, przypomnia∏, ˝e opiekà
hospicjum otaczane sà równie˝
osoby przewlekle chore. Dzi´ki
ofiarowanym funduszom, hospi-
cjum zakupuje i wypo˝ycza potrze-
bujàcym niezb´dny sprz´t np. ma-
terace przeciwodle˝ynowe, wózki,
pompy infuzyjne itp.

Celem akcji Pola Nadziei, którà
symbolizuje ̋ onkil, jest pozyskiwa-
nie Êrodków, niezb´dnych dla funk-
cjonowania Hospicjum, a tak˝e edu-
kacja w zakresie metod pracy z ludê-
mi nieuleczalnie chorymi i osobami,
które straci∏y bliskich. W akcj´ an-
ga˝owane sà równie˝ szko∏y, w któ-
rych zach´ca si´ dzieci i m∏odzie˝
do pomocy osobom cierpiàcym,
a tak˝e organizowane sà szkolenia
dla wolontariuszy. Gmina Niepor´t
po raz czwarty wzi´∏a udzia∏ w dzia-
∏aniach na rzecz hospicjum i osób
najbardziej potrzebujàcych.

� BW

Wiosnà na terenie gminy Niepor´t
zakwitnà ˝onkile – przy szko∏ach,
oÊrodkach kultury, na Placu
WolnoÊci. Te kwiaty majà
szczególny charakter. Sà znakiem
uczestnictwa gminy
w mi´dzynarodowej
i ogólnopolskiej akcji „Pola
Nadziei” oraz wspó∏pracy
z Hospicjum Domowym Ksi´˝y
Marianów w Warszawie.

˚ONKILE NADZIEI

Od 3 paêdziernika uczniowie Szko-
∏y Podstawowej im. Bronis∏awa To-
kaja w Niepor´cie mogà korzystaç
z nowego wielofunkcyjnego boiska.
Obiekt, finansowany z funduszy
Unii Europejskiej, kryje pod po-
wierzchnià Êlady historycznej
ÊwietnoÊci miejscowoÊci.

W uroczystoÊci otwarcia boiska
uczestniczyli przedstawiciele w∏adz
gminy: Wójt Gminy S∏awomir Maciej
Mazur, zast´pca wójta Marek Stpi-
czyƒski, radni gminy, so∏tysi, pracow-
nicy dzia∏u inwestycji i oÊwiaty Urz´-
du Gminy. Dyrektor Edyta KuÊ ser-
decznie podzi´kowa∏a w imieniu
uczniów w∏adzom gminy, za zaanga-
˝owanie w budow´ boiska, które sta-
nie si´ zapleczem sportowym nie tyl-
ko dla szko∏y w Niepor´cie. Wójt S∏a-
womir Maciej Mazur wyrazi∏
nadziej´, ̋ e na nowym boisku, w trak-
cie zawodów sportowych, spotykaç
si´ b´dà uczniowie z ca∏ej gminy.

Nast´pnie wr´czone zosta∏y nagro-
dy laureatom konkursu ogólnopol-
skiej kampanii „Zachowaj trzeêwy
umys∏”. Dwaj uczniowie otrzymali
ksià˝ki z dedykacjà olimpijczyka Ro-
berta Korzeniowskiego. UroczystoÊç
zakoƒczy∏a si´ gminnymi zawodami
„Talentiada”, w których uczestniczy-
∏y dru˝yny ze szkó∏ w: Niepor´cie, Jó-
zefowie, Izabelinie, Bia∏obrzegach
i Wólce Radzymiƒskiej.

Projekt techniczny i budowa boiska
zrealizowane zosta∏y w ramach Sek-

torowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich 2004-2006” w za-
kresie dzia∏ania „Odnowa wsi oraz za-
chowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”. WartoÊç inwestycji
wynios∏a ok. 500 tys. z∏, z czego 80%

dofinansuje SPO-
-ROL. Projekt wy-
konany zosta∏
w 2005 r, realizacja
przebiega∏a w mie-
siàcach letnich bie˝à-
cego roku.

P∏yta ma wymia-
ry 44,00 m x 68,88 m,
a jej nawierzchnia
pokryta jest trawà
syntetycznà. Wyty-
czone sà na niej bo-
iska do pi∏ki r´cznej,
pi∏ki siatkowej, pi∏ki
no˝nej oraz tenisa
ziemnego.

Ju˝ na poczàtku budowy, która
przebiega∏a pod nadzorem archeolo-
ga (na tym terenie ustanowiona jest
konserwatorska strefa archeologicz-
na), odkryte zosta∏y fundamenty
z czerwonej ceg∏y. Jak si´ okaza∏o by-
∏y to fragmenty budynku z XVII wie-
ku. Dalsze prace pozwoli∏y stwier-
dziç, ˝e odnalezione zosta∏y pozosta-
∏oÊci dworu myÊliwskiego dynastii
Wazów, w którym bywa∏ król Polski
Jan Kazimierz. Wydobyto równie˝
fragmenty naczyƒ ceramicznych
i ozdobnych kafli, które b´dzie mo˝-
na obejrzeç w Muzeum Archeologicz-
nym w Warszawie. Po zakoƒczeniu
prac wykopaliskowych znalezisko
zosta∏o odpowiednio zabezpieczone
(warstwa piasku zapewni odpowied-
ni drena˝) i przystàpiono do kontynu-
acji prac budowlanych.

Planowane jest postawienie
przy boisku tablicy informujàcej, co
kryje si´ pod jego powierzchnià.
Warto pami´taç, ̋ e w miejscu rozgry-
wajàcych si´ obecnie zawodów spor-
towych, odpoczywa∏ niegdyÊ Jan Ka-
zimierz, król Polski.

� BW

NOWOCZESNE boisko z historycznà przesz∏oÊcià
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PIKNIK familijny
w Stanis∏awowie Drugim

Wójt, Rada Gminy Niepor´t,
Rady So∏eckie Stanis∏awowa Dru-
giego i Woli Aleksandra oraz
GOK przygotowa∏y w niedziel´
(17.09) festyn rodzinny na terenie
filii Gminnego OÊrodka Kultury
w Stanis∏awowie Drugim.

Bawiono si´ od wczesnego po-
po∏udnia. Imprez´ rozpoczà∏ pro-
gram rodzinny z konkursami,

po którym na scenie na do-
bre zagoÊci∏y zespo∏y dzie-
ci´ce i m∏odzie˝owe

z Gminnego OÊrodka Kultu-
ry. Kulminacjà imprezy by∏a zaba-
wa taneczna przy piosenkach ze-
spo∏u CLASSIC. � RW

Zabawa pod scenà

Tygrysek czy pies?
Malowanie twarzy

Okazja porozmawiania
o kolejnych inwestycjach

JE˚ELI...
– bliska Ci osoba pije, powodujàc szkody w Twoim ˝yciu;

– ty Sam (a) pijesz w sposób, który Ci´ niepokoi;
– w Twoim najbli˝szym otoczeniu dochodzi do przemocy;

– masz problemy, z którymi nie jesteÊ w stanie sobie Sam(a) poradziç;
– masz poczucie, ˝e stojà przed Tobà trudne wybory ˝yciowe, a nie potrafisz

wybraç;
– masz k∏opoty w szkole;

Przyjdê do nas. Tu dowiesz si´, gdzie otrzymasz fachowà pomoc.

Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych – wtorki
(drugi i ostatni miesiàca) – Urzàd Gminy Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1

P u n k t y  K o n s u l t a c y j n e

– OÊrodek Rehabilitacji Psychofizycznej,
Niepor´t (Przychodnia ZOZ), tel. (022) 772 51 15

poniedzia∏ki 8.30 – 12.00 terapeuta, Êrody 11.00 – 15.00 psycholog, 14.30 – 18.00 terapeuta

– OÊrodek Zdrowia „Santos”
Micha∏ów-Reginów, ul. Akacjowa 5,

tel. (022) 772 82 15
czwartki 8.30 – 11.00

Wszystkie porady w punkcie sà bezp∏atne

AKCJA „Sprzàtanie Êwiata 2006”

Rozegrane zawody poÊwi´cono
pami´ci Leszka Pawlika, wielolet-
niego trenera i dzia∏acza Yacht
Klubu Polska. U Pawlika swój ˝e-
glarski kunszt szlifowa∏ m.in. Ma-
teusz KuÊnierewicz. W regatach
wzi´∏o udzia∏ 37 za∏óg, w 8 klasach
(dwie za∏ogi reprezentowa∏y gmi-
n´ Niepor´t). Najliczniej obsadzo-
ne by∏y klasy T1, T2 oraz TANGO.
Rozegrano
pi´ç wyÊci-
gów, trzy
w sobot´
i dwa
w niedziel´.
Punkty zdo-
byte w ka˝-
dym wyÊci-
gu prze∏o-
˝y∏y si´
na ostatecz-
ny wynik
z a ∏ o g i
w klasyfi-
kacji generalnej.

Pogoda sprzyja∏a ˝egla-
rzom, by∏o s∏onecznie, choç
wia∏ niezbyt silny wiatr (2-3
stopnie w skali Beaufort'a).
– Bardziej przypomina∏o to
p∏ywanie turystyczne ni˝ spor-
towe, ale emocji oczywiÊcie
nie zabrak∏o – zapewnia
Krzysztof Anio∏kowski, jeden
z za∏ogantów. Emocje zapew-
ni∏a silna konkurencja pomi´dzy
za∏ogami. W Emper Yachcie stawi-
∏a si´ sto∏eczna Êmietanka ˝eglar-
ska. Wszyscy pami´tali bowiem, ̋ e
to ostatnie zawody w tym roku
na Zalewie Zegrzyƒskim.

Pierwsza gminna za∏oga (Sylwe-
ster Pietrucha, S∏awomir Wierz-
choƒ) zaj´∏a drugie miejsce w kla-
sie Puck, druga reprezentacja (Syl-
wester Pietrucha, Krzysztof
Anio∏kowski, Tomasz Swadkow-
ski) zaj´la V miejsce w klasie T2
i pierwsze w ˚eglarskiej Lidze Biz-
nesu.

Regaty mogli obserwowaç
uczestnicy okolicznoÊciowego fe-
stynu. Dla nich przygotowano
rejsy statkiem wycieczkowym.
Sporo atrakcji by∏o równie˝ na là-

dzie, gdzie wystàpi∏ z goràcymi
rytmami zespó∏ Mariachi Los Ami-
gos (sobota) oraz Henryk Czeka∏a
(niedziela), który wystàpi∏ z kon-
certem szantowym. Oprócz trady-
cyjnego grill’a, przygotowano wie-

le atrakcji dla dzieci i doros∏ych,
m.in. goÊcie mogli równie˝ spróbo-
waç swoich si∏ na strzelnicy pain-
ball’owej. 
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KOLOROWE
zakoƒczenie sezonu
Kolorowo i muzycznie zakoƒczy∏ si´ sezon ˝eglarski
na Zalewie Zegrzyƒskim. Wspólnie z Radiem Kolor
po˝egnanie z wodà i wiatrem zorganizowa∏a firma Emper
Yacht w Porcie Jachtowym w Niepor´cie (30.09 – 1.10).

Wspólne sprzàtanie
Na terenie Gminy Niepor´t co-

rocznie organizowana jest Akcja
Sprzàtanie Âwiata – Polska. G∏ów-
nymi uczestnikami Akcji jest m∏o-
dzie˝ szkolna z placówek oÊwiato-
wych, ̋ o∏nierze Jednostki Wojsko-
wej w Bia∏obrzegach, pracownicy
NadleÊnictw Jab∏onna i Drewnica
i mieszkaƒcy so∏ectw.

W tym roku uczestnicy zebrali
ok. 70m3 odpadów zanieczyszcza-
jàcych lasy i tereny przydro˝ne.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e
coraz cz´Êciej z inicjatywà sprzàta-
nia wyst´pujà sami mieszkaƒcy gmi-
ny, którym zale˝y aby mieszkaç
w otoczeniu czystych lasów i pól.
W Stanis∏awowie Drugim Krzysztof
Kryczka, a w Kàtach W´gierskich
Pawe∏ Tudek zach´cili innych
mieszkaƒców do sprzàtania pobli-
skich lasów. Efekt to kilkadziesiàt
worków zebranych Êmieci oraz kil-
ka zu˝ytych opon samochodowych
i innych przedmiotów domowego
u˝ytku. W akcji bra∏y równie˝ udzia∏
so∏ectwa: Zegrze Po∏udniowe i Wól-
ka Radzymiƒska.

Na terenie naszej gminy nasila
si´ rozwój budownictwa jednoro-
dzinnego, dlatego wszyscy dbajmy
aby nie powodowa∏ tworzenia si´
kolejnych „dzikich” wysypisk
Êmieci.

� Dariusz Wróbel

Sprzàtali uczniowie
Doskona∏a pogada sprzyja∏a tego-

rocznej akcji Sprzàtania Âwiata,
do której po raz kolejny w∏àczyli si´
uczniowie Szko∏y Podstawowej
w Niepor´cie. W piàtek (15 wrze-
Ênia) wszystkie klasy wraz z wy-
chowawcami sprzàta∏y tereny przy-
szkolne, ul. Dworcowà, Êcie˝k´ ro-
werowà nad Kana∏em Królewskim
na odcinku od stacji do k∏adki,
a tak˝e cz´Êç lasu.

Efektem sprzàtania by∏o kilka-
dziesiàt wielkich worków wype∏-
nionych po brzegi ró˝nego rodzaju
odpadami. Wszystkie trafi∏y na wy-
sypisko!

Warto dodaç, ˝e Sprzàtanie
Âwiata to nie jedyna akcja ekolo-
giczna prowadzona przez szko∏´.
Od kilku lat dzieci uczà si´ segre-
gowania odpadów. Tylko w ubie-
g∏ym roku szkolnym zgromadzi-
∏y 2925 kg makulatury, 10 kg pu-
szek, 2 kg plastiku i 46 kg baterii.
Wyró˝niajàcym si´ na polu dzia∏aƒ

ekologicznych uczniom przyzna-
wane sà ka˝dego roku odznaki
„Przyjaciel przyrody”.

� IK

Chronià las
W bie˝àcym roku Szko∏a Podsta-

wowa w Izabelinie realizuje zada-
nia innowacji pedago-
gicznej „Ekologia
w programie wycho-
wawczym szko∏y”.
Cz´Êç tych zadaƒ ma
charakter nowatorski.
Cz´Êç zaÊ to rozszerzo-
ne o nowe treÊci dzia∏a-
nia, które sta∏y si´ ju˝
naszà tradycjà. Jednym
z nich jest uczestnictwo
w ró˝nego rodzaju ak-
cjach spo∏ecznych.

Ten rok rozpocz´li-
Êmy akcjà na rzecz
ochrony lasu. Patrono-
wa∏ jej leÊniczy Nadle-
Ênictwa Drewnica, pan
Jerzy Dy∏o. Uczniowie
klasy szóstej tak opisu-
jà to wydarzenie:

Wed∏ug mnie Sprzà-
tanie Âwiata to bardzo
potrzebna akcja. Dzi´ki
temu, ˝e sprzàtajà nie
tylko specjalne wyzna-
czone osoby, ale tak˝e
dzieci, ludzie cz´Êciej zastanawia-
jà si´, zanim wyrzucà ca∏à gór´ od-
padów do rowu, a my sami waha-
my si´, zanim tylko ten jeden raz
wyrzucimy papierek lub kartonik
po soku w krzaki czy na traw´.

Justyna Woêniakowska kl. VI
Naszym zdaniem sprzàtanie

Êwiata by∏o m´czàce, ale bardzo

po˝yteczne. Uwa˝amy, ˝e nie tyl-
ko szko∏y, ale i wielu innych ludzi
osobiÊcie powinno organizowaç
takie akcje.

Patrycja Stateczna i Katarzyna
R´belska kl. VI

Kilka dni wczeÊniej, 15wrze-
Ênia 2006r. w akcji tej uczestniczy-

∏y dzieci z klas m∏odszych. „0”
i I sprzàta∏y nasze najbli˝sze oto-
czenie – teren wokó∏ szko∏y. Kla-
sa II, zaj´∏a si´ ul. Granicznà i ze-
bra∏a mas´ Êmieci. Klasa III rów-
nie˝ mia∏a du˝o pracy, sprzàtajàc
ul. Ma∏o∏´ckà i Krzywà. Teraz jest
czysto.

� SP Izabelin

Uczniowie Szko∏y Podstawowej Nr 1 w Niepor´cie

Uczniowie Szko∏y Podstawowej w Józefowie
(Puszcza S∏upecka)

ffoott..  KKrrzzyysszzttooff  ZZiieelliiƒƒsskkii
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w y b o r y / h i s t o r i a

Po odepchni´ciu Rosjan od przedpola Pragi,
Niemcy rozpocz´li przygotowanie linii ziem-
nych umocnieƒ obronnych na podejÊciach
do Warszawy pomi´dzy Narwià i Wis∏à. Oko-
lice Niepor´tu znalaz∏y si´ w bezpoÊrednim za-
si´gu walk o przedpole warszawskie, trwajà-
cych od 7 sierpnia do 9 wrzeÊnia 1944r., sta-
nowiàc wa˝ny w´ze∏ obronny i zaopatrzeniowy

dla jednostek utworzonego nowego IV Korpu-
su Pancernego SS pod dowództwem SS-Grup-
penfuhrera Gillego, broniàcego od pó∏nocne-
go-wschodu dost´pu do Warszawy. Gillego
na stanowisku dowódcy 5 Dywizji SS „Wi-
king” zastàpi∏ na krótko SS-Oberfuhrer Ed-
mund Deisenhofer, a póêniej SS-Standarten-
fuhrer Johannes Muhlenkamp-dowódca 5 Pu∏-
ku Pancernego SS w tej dywizji. Pierwsza

rubie˝ obronna ciàgn´∏a
si´ od Marek przez Stru-
g´, S∏upno, Sieraków,
Wólk´ Radzymiƒskà,

Dàbkowizn´, Bia∏obrzegi do Ryni nad Narwià
i stanowi∏a jà sieç umocnieƒ ziemnych, oko-
pów oraz na przedpolu g∏´boki rów przeciw-
czo∏gowy na przejazdach zabezpieczony tzw.
koz∏ami hiszpaƒskimi z drutu kolczastego.
Do budowy umocnieƒ tej linii w Dàbkowiênie
Niemcy wykorzystali ludnoÊç cywilnà z oko-
licznych terenów m.in. dziadek autora Miko-
∏aj i jego syn Józef zostali zabrani do kopania
okopów w tym rejonie. Druga linia obrony
przebiega∏a od Bia∏o∏´ki przez Rembelszczy-
zn´, wschodnim skrajem lasu w Niepor´cie
w kierunku Zegrza i obejmowa∏a dwie linie
transzei, w tym jednà po zachodniej stronie Ka-
na∏u Królewskiego po∏àczonà rowami ∏àczni-
kowymi z drugà, na której znajdowa∏y si´
umocnione stanowiska dla broni maszynowej
o konstrukcji ziemno-drewnianej. Do kopania
okopów tej rubie˝y Niemcy wykorzystywali
ludnoÊç przej´tà z obj´tej powstaniem Warsza-
wy. Trzecia linia zosta∏a oparta o szereg
wzgórz wydmowych ciàgnàcych si´ od Chosz-
czówki przez Grabin´, Józefów wzd∏u˝ Kana-
∏u Bródnowskiego do Micha∏owa i Wielisze-
wa w stron´ Narwi, na których zorganizowa-
no linie okopów ze stanowiskami broni
maszynowej i artylerii w tym samobie˝nej.
Na przedpolach stanowisk rozciàgni´to linie
podwójnych zasieków z drutu kolczastego oraz
usuwano drzewostan zas∏aniajàcy pola ostrza-
∏u. LudnoÊç cywilna opuÊci∏a Niepor´t lub zo-
sta∏a wysiedlona za Wis∏´ np. rodzina autora
przesz∏a tras´ wysiedlenia: Wola Aleksandra,
Podd´bie, Chotomów, niemiecki most ponto-
nowy przez Wis∏´ w Rajszewie, ̧ omianki, Dà-

browa, Stare Babice, B∏onie, Beniewo.
W dniu 1 wrzeÊnia Rosjanie przy wsparciu ar-
tylerii i samolotów szturmowych I∏-2 uderzy-
li na pozycje esesmanów z 10 Pu∏ku „We-
stland” Dywizji „Wiking” w Wólce Radzymiƒ-
skiej i przyleg∏ych terenach leÊnych tzw. Lasu
Majàtku Niepor´t bronionego przez oddzia∏y
Dywizji „Totenkopf” SS-Brigadefuhrera Hel-
lmutha Beckera. Teren leÊny, miejscami ba-
gienny z szeregiem wzgórz sprzyja∏ obronie,
dlatego Niemcy powstrzymali atak niszczàc
wiele czo∏gów radzieckich na przedpolach
Wólki Radzymiƒskiej. Walki o Wólk´ Radzy-
miƒskà trwa∏y tego dnia do godzin wieczor-
nych a wieÊ zosta∏a doszcz´tnie spalona. ˚o∏-
nierze z Dywizji „Totenkopf” powstrzymali
oddzia∏y radzieckie na linii Struga – Nadma,
a o zaci´tym charakterze walk Êwiadczy licz-
ba 24 czo∏gów radzieckich („Shermany”, „Va-
lentine”, T-34, KW, IS) zniszczonych w rejo-
nie wsi Wólka Radzymiƒska i S∏upno. Rosja-
nie ponosili du˝e straty gdy˝ Niemcy
prowadzili ostrza∏ bronià przeciwpancernà
z leÊnych zasadzek lub wykorzystywali prze-
wag´ ogniowà czo∏gów PzKpfw V „Panther”
i PzKpfw VI „Tiger” w pojedynkach za∏óg
czo∏gowych na du˝ych odleg∏oÊciach oraz fakt,
˝e radzieckie jednostki piechoty wspiera∏y
przestarza∏e czo∏gi angielskie typu „Valentine”
lub amerykaƒskie „Shermany”. Jeszcze 2 i 3
wrzeÊnia obie Armie radzieckie ponawia∏y ata-
ki w rejonie Wólka Radzymiƒska – Nadma ale
bez powodzenia. Walki na tym kierunku wy-
gasa∏y, ale rejon Niepor´tu stanowi∏ bezpoÊred-
nie zaplecze dla walczàcych wojsk IV Korpu-
su Pancernego SS. Szczególnie lasy znajdujà-
ce si´ wokó∏ Niepor´tu wykorzystywane by∏y
przez Niemców jako miejsce sk∏adowania za-
opatrzenia, m.in. amunicji oraz paliwa groma-

dzonego w specjalnych brezentowych zbiorni-
kach dla pojazdów walczàcych wojsk. Ponad-
to tereny leÊne by∏y miejscem postoju czo∏ó-
wek naprawczych sprz´tu wojskowego. 9
wrzeÊnia marsz. Rokosowski otrzyma∏ od ge-
nera∏ów Powowa oraz Gusiewa meldunki
i˝ 47 i 70 Armia sà gotowe do dalszych walk
o przedpole warszawskie, jednoczeÊnie prowa-
dzàc dzia∏ania rozpoznawcze wobec IV Kor-
pusu Pancernego SS i stwierdzajàc obsadzenie
terenu od Zielonki do S∏upna przez 3 Dyw.
Panc. SS, a odcinka od Sierakowa do Ryni
przez 5 Dw. Panc. SS. Dywizje Waffen SS
wspierane by∏y przez jednostki Wehrmachtu
m.in. dywizjony artylerii rakietowej, fortecz-
ne bataliony saperów, karabinów maszyno-
wych oraz kompanie przeciwpancerne i nisz-
czycieli czo∏gów. W sk∏ad 47 i 70 Armii ra-
dzieckiej wchodzi∏y korpusy strzeleckie
i brygady pancerne. Koncentracja wojsk ra-
dzieckich obejmowa∏a dwa g∏ówne zgrupowa-
nia, jedno w rejonie Anina a drugie pomi´dzy
Wólkà Radzymiƒskà i S∏upnem, gdzie dzia-
∏a∏ 114 Korpus Strzelecki 70 Armii i planowa-
no wprowadziç równie˝ 1 Armi´ Wojska Pol-
skiego.

� Dariusz Wróbel

h i s t o r i a

Walki o przedpole warszawskie w roku 1944 (cz´Êç 3)

Kopanie rowów przeciwczo∏gowych na linii
umocnieƒ Êrodkowej Wis∏y. èród∏o: „Warszawa
1944–1945” Piotr Rozwadowski, Bellona 2006

Artyleria radziecka ostrzeliwuje niemieckie wojska
w rejonie Radzymina. èród∏o: „Warszawa 
1944–1945” Piotr Rozwadowski, Bellona 2006

WYBORY SAMORZÑDOWE 2006 • WYBORY SAMORZÑDOWE 2006 • WYBORY SAMORZÑDOWE 2006 • WYBORY SAMORZÑDOWE 2006 • WYBORY SAMORZÑDOWE 2006

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y N I E P O R ¢ T
z dnia 19 wrzeÊnia 2006 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz.
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên. zm.) oraz uchwa∏y Nr LV/82/06
Rady Gminy Niepor´t z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian
w podziale na okr´gi wyborcze (Dz. Urz. Wojew. Maz. Nr 169,
poz. 6631) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´
o okr´gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w ka˝dym okr´gu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów
do Rady Gminy Niepor´t w dniu 12 listopada 2006 r.

Numer okr´gu wyborczego Granice okr´gu wyborczego Liczba radnych 
wybieranych 

w danym okr´gu 
wyborczym

1 Obszar so∏ectw: Izabelin i Stanis∏awów Pierwszy 1
2 Obszar so∏ectw: Beniaminów i Wólka Radzymiƒska 1
3 Obszar so∏ectw: Bia∏obrzegi i Rynia 2
4 Obszar so∏ectwa Józefów 1
5 Obszar so∏ectw: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna 1
6 Obszar so∏ectwa Micha∏ów-Grabina 1
7 Obszar so∏ectwa Micha∏ów-Reginów 2
8 Obszar so∏ectw: Niepor´t i Aleksandrów 4
9 Obszar so∏ectw: Stanis∏awów Drugi i Wola Aleksandra 1
10 Obszar so∏ectwa Zegrze Po∏udniowe 1

Siedzibà Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie jest siedziba
Urz´du Gminy Niepor´t (sala konferencyjna nr 26), adres: 05-126
Niepor´t, Plac WolnoÊci 1.

Niepor´t, dnia 19 wrzeÊnia 2006 r. Wójt Gminy Niepor´t
(–) S∏awomir Maciej Mazur

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y N I E P O R ¢ T
z dnia 19 wrzeÊnia 2006 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z póên. zm.) oraz uchwa∏y Nr LV/83/06 Rady Gminy Niepor´t z dnia 29 czerwca 2006
r. w sprawie zmian w podziale na obwody g∏osowania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 169,
poz. 6632) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´ o numerach i grani-
cach obwodów g∏osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Niepor´t w dniu 12
listopada 2006 r. 

Numer obwodu Granice obwodu g∏osowania Siedziba obwodowej 
g∏osowania komisji wyborczej

1. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Szko∏a Podstawowa 
Ch∏odna, Lazurowa, MyÊliwska, Ogrodowa, im. Bronis∏awa Tokaja
Pionierska, PodleÊna, Szafirowa, Chabrowa, Niepor´t
Jana Kazimierza, Polna, Nowolipie, Wojska Polskiego, ul. Dworcowa 9
Zegrzyƒska, Ró˝ana, Sasankowa, Stokrotki, Szkolna, 
Dworcowa, Plac WolnoÊci., kpt Benedykta P´czkowskiego, 
Ma∏o∏´cka, Zwyci´stwa, Âw. Huberta, 
kpt. Stefana Pogonowskiego.

2. Obszar so∏ectwa Izabelin, Stanis∏awów Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
Pierwszy Warszawskiej 1920 r. 

Stanis∏awów Pierwszy
ul. Jana Kazimierza 16 D

3. Obszar so∏ectwa Bia∏obrzegi, Rynia Szko∏a Podstawowa im. Wojska 
Polskiego Bia∏obrzegi

ul. Wojska Polskiego 21
4. Obszar so∏ectwa Beniaminów, Wólka Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny

Radzymiƒska Wólka Radzymiƒska
ul. Szkolna 79

5. Obszar so∏ectwa Kàty W´gierskie, Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach 
W´gierskich ul. KoÊcielna 22

6. Obszar so∏ectwa Zegrze Po∏udniowe b. Klub Garnizonowy
Zegrze Po∏udniowe

ul. Osiedle Wojskowe 14
7. Obszar so∏ectwa Micha∏ów – Reginów Dom Ogrodnika 

Micha∏ów-Reginów
ul. Nowodworska 31

8. Obszar so∏ectwa Stanis∏awów Drugi, Dom Kultury
Wola Aleksandra Stanis∏awów Drugi

ul. Wolska 71A
9. Obszar so∏ectwa Józefów, Micha∏ów – Grabina Szko∏a Podstawowa 

Józefów ul. Szkolna 62
10. Obszar so∏ectwa Aleksandrów oraz cz´Êç Szko∏a Podstawowa 

so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Aleja im. Bronis∏awa Tokaja
Henryka Sienkiewicza, Babinicza, BaÊki, Niepor´t ul. Dworcowa 9
Butryma, Czarnieckiego, Heleny, Husarii, Izabeliƒska, 
Jana III, Jaremy, Ketlinga, Kmicica, Kordeckiego, Krzysi, 
Micha∏a, Oleƒki, Rocha, Rynek, Skrzetuskiego, Wazów, Zag∏oby.

G∏osowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
w wyborach wójta odb´dzie si´ w dniu 12 listopada 2006 r. w godz. 6.00–20.00.

Niepor´t, dnia 19 wrzeÊnia 2006 r. Wójt Gminy Niepor´t 
(–) S∏awomir Maciej Mazur

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEPOR¢CIE

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wybor-
cza do rad, gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z póên. zm.) oraz postanowienia Nr 30/06 Komisarza Wyborczego
w Warszawie z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie powo∏ania terytorialnych ko-
misji wyborczych podaje si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´, i˝ Gminna Ko-
misja Wyborcza w Niepor´cie funkcjonuje w nast´pujàcym sk∏adzie:

1. Hieronim Czernicki – przewodniczàcy
2. Henryka Galas – z-ca przewodniczàcego
3. Eliza Bolkowska – cz∏onek
4. Barbara Donskow – cz∏onek
5. Bo˝ena Grochowska – cz∏onek
6. Andrzej Obidziƒski – cz∏onek
7. Irena Wieczorek – cz∏onek

HARMONOGRAM prac 
Gminnej Komisji Wyborczej
w Niepor´cie

zwiàzanych z przyjmowaniem
zg∏oszeƒ list kandydatów na rad-
nych oraz zg∏oszeƒ kandydatów
na wójta.

04.10.2006 r. (Êroda) 
– od godz. 17.00 do godz. 19.00

05.10.2006 r. (czwartek) 
– od godz. 10.00 do godz. 12.00

06.10.2006 r. (piàtek) 
– od godz. 16.00 do godz. 18.00

09.10.2006 r. (poniedzia∏ek)
– od godz. 16.00 do godz. 19.00

10.10.2006 r. (wtorek) 
– od godz. 10.00 do godz. 13.00

11.10.2006 r. (Êroda) 
– od godz. 16.00 do godz. 20.00

12.10.2006 r. (czwartek) 
– od godz. 10.00 do godz. 13.00 

oraz od godz. 16.00 do godz. 20.00

13.10.2006 r. (piàtek) 
– od godz. 14.00 do godz. 24.00

16.10.2006 r. (poniedzia∏ek)
– od godz. 16.00 do godz. 18.00

17.10.2006 r. (wtorek) 
– od godz. 16.00 do godz. 18.00

18.10.2006 r. (Êroda) 
– od godz. 16.00 do godz. 24.00 

Siedziba Gminnej Komisji Wy-
borczej w Niepor´cie mieÊci si´
w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Plac
WolnoÊci 1, pokój nr 26, II pi´-
tro.

Przewodniczàcy 
Gminnej Komisji Wyborczej

Hieronim Czernicki


