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ZAPROSZENIE

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie i Parafia N.M.P.W.W
w Stanis∏awowie Pierwszym zapraszajà na cykl koncertów
pt. „Jesienna refleksja z harfà i altówkà”
Koncert czwarty „MARZENIE” 

18 listopada 2007 r., godz. 18.30 Gminny OÊrodek
Kultury w Niepor´cie. W programie: Robert Schumann
„Marzenie”, Yann Tiersen „La dispute”, Maria Theresia
von Paradis „Sicilinne”.

Koncert piàty „PEJZA˚” 
25 listopada 2007 r., godz. 13.00 KoÊció∏ w Stanis∏a-
wowie Pierwszym. W programie: Marcel Tournier „Pro-
menade la’autumne”, Alphonse Hasselmans „La sourse”,
Camille Saint-Seans „La Cygne”.

WYMIE¡ DOWÓD!

Przypominamy, ˝e wszystkie dowody osobiste typu
ksià˝eczkowego nale˝y wymieniç do koƒca 2007
roku. Aby otrzymaç nowy dowód osobisty nale˝y z∏o˝yç
osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Niepor´t pok. 6:
– wniosek dowodowy, 
– 2 aktualne fotografie (lewy pó∏profil),
– dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 30,00 z∏. na konto: 
Urzàd Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,

B. S. w Legionowie, o/Niepor´t 52801310292003000374150001

– odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie
wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,

– odpis aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà o aktualnie
u˝ywanym nazwisku.

GRUPY WSPARCIA

JeÊli Ty lub ktoÊ z Twoich bliskich ma problem  z uza-
le˝nieniem od A L K O H O L U zg∏oÊ si´!!! Czekamy
na Ciebie w OÊrodku Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób
Uzale˝nionych.
Godziny przyj´ç specjalistów:
terapeuta uzale˝nieƒ:
PONIEDZIA¸EK w godz. 8.00 – 12.00, ÂRODA w godz. 14.00 – 18.00
psycholog
WTOREK w godz. 9.00 – 11.00 – przyjmuje w GOPS
11.00 – 15.00 – przyjmuje w OÊrodku Rehabilitacji SP
ZOZ Niezale˝ny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej w Micha∏owie-
Reginowie
terapeuta uzale˝nieƒ
CZWARTEK w godz. 8.00 – 12.00, tel. 772 – 82 – 15
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alko-
holowych w Niepor´cie
Spotkania komisji: w drugi i czwarty wtorek miesiàca
(od godz. 16 – sala narad Urz´du Gminy) 
dy˝ury komisji: wtorek w godz. 15.00 – 19.00
W wymienionych dniach mo˝na równie˝ uzyskaç informa-
cj´ telefonicznà pod numerem telefonu: 772 – 51 – 12 

KONKURS NA NAZW¢ DZIECI¢CEGO ZESPO¸U LUDOWEGO

REGULAMIN 
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie og∏asza konkurs na na-
zw´ dzieci´cego zespo∏u taneczno-wokalnego, który b´dzie
wykonywa∏ pieÊni i taƒce narodowe. 
Uwagi ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest GOK w Niepor´cie. 
2. Konkurs prowadzony jest w terminie od 22.10.2007 r.,
do 25.11.2007 r. 
Zasady uczestnictwa 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które nade-
Êlà propozycje nazw dzieci´cego zespo∏u ludowego w termi-
nie od 22.10.2007 r., do 25.11.2007 r.
2. Ka˝dy, kto zechce wziàç udzia∏ w konkursie powinien do-
starczyç osobiÊcie lub nades∏aç pocztà propozycje nazwy z po-
daniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego, e-maila i nu-
meru kontaktowego. 
Adres Organizatora: GOK, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Niepor´t. 
3. Wy∏àczone z udzia∏u w konkursie sà osoby wspó∏pracu-
jàce z Organizatorem i pracownicy. 
Nagrody 
1. Zdobywca g∏ównej nagrody zostanie powiadomione o wy-
granej telefonicznie, w terminie 6 dni od dnia zakoƒczenia
konkursu.
2. Organizator postanowi∏ przyznaç jednà nagrod´ g∏ównà,
którà b´dà dwa bilety na spektakl „Koty”, w dniu 8 grud-
nia 2007 r., o godz. 19.00. 
3. Nagroda wr´czona zostanie dnia 2.12.2007 r., w trakcie
imprezy „Rodzinnie ubieramy choink´”. 
Komisja 
1. Nad prawid∏owoÊcià przebiegu konkursu oraz jego zgod-
noÊci z regulaminem czuwaç b´dzie komisja nadzoru. 
2. Komisja zostanie powo∏ana przez Organizatora konkursu. 
POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Udzia∏ w konkursie jest bezp∏atny. 
2. Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do nieodp∏atnego wy-
korzystywania propozycji nazw w celach promocyjnych konkursu. 
3. Nades∏anie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyra˝e-
niem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
Ewentualne zapytania w sprawie konkursu mo˝na kierowaç
do Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie.

w skróciew skrócie

H
istoria placówki cz´Êciowo
zosta∏a udokumentowa-
na na kartach szkolnych kro-

nik. Pierwsze zapisy si´gajà ro-
ku 1934. Wynika z nich, ̋ e w∏aÊnie
wówczas, w wyniku konkursu, kie-
rownikiem miejscowej szko∏y zo-
sta∏ Bronis∏aw Tokaj. Z jego inicja-
tywy, przy wsparciu ówczesnego
wójta gminy D∏utka i proboszcza
parafii, Ludwika Kowieskiego, roz-
pocz´∏a si´ budowa fundamentów
pod szko∏´ ogólnokszta∏càcà w Nie-
por´cie. 

3 maja 1935 r. wmurowano ka-
mieƒ w´gielny i ju˝ w dwa lata póê-
niej, w 1937 r., oddano do u˝ytku
budynek (bez pi´tra). Gmach mie-
Êci∏ cztery izby lekcyjne – w ka˝-
dej z nich uczy∏o si´ po 45 uczniów
oraz pracowni´ do zaj´ç praktycz-
nych. Pozosta∏e pomieszczenia
przeznaczono na mieszkania dla na-
uczycieli. 

Po wojnie, uczniowie z siedmiu
roczników rozpocz´li nauk´ ju˝ 1
wrzeÊnia 1945 roku.

Plany rozbudowy szko∏y zacz´to
realizowaç w roku 1969, a zakoƒ-
czono 1971 r. Dobudowano pi´tro,
za∏o˝ono centralne ogrzewanie i ka-
nalizacj´, powsta∏o zaplecze ku-
chenne i mieszkanie s∏u˝bowe.
W 1983 roku oddano uroczyÊcie
do u˝ytku sal´ gimnastycznà.

10 listopada 1997 r., z inicjatywy
lokalnej spo∏ecznoÊci, nastàpi∏o od-
s∏oni´cie tablicy pamiàtkowej po-
Êwi´conej pami´ci Bronis∏awa To-
kaja – twórcy i kierownika szko∏y,
a 26 wrzeÊnia 1998 r. szko∏a otrzy-
ma∏a imi´ Bronis∏awa Tokaja.

Przygotowania do uroczysto-
Êci 70-lecia rozpocz´∏y si´ kilka dni
wczeÊniej. Uczniowie, pod opiekà
nauczycieli, uporzàdkowali pomnik
patrona szko∏y i z∏o˝yli na nim
kwiaty oraz zapalili znicze.

Oficjalne obchody zainaugurowa-
∏a msza Êwi´ta odprawiona w Ko-
Êciele N.P.N.M.P. w Niepor´cie
przez absolwenta szko∏y, ojca Paw-
∏a Kowalskiego. Msza mia∏a wyjàt-
kowo uroczystà opraw´: Êpiewem
uÊwietni∏ jà chór Vars Cantabile im.

Arkadiusza Janaszka pod batutà
Edwarda Bogdana, któremu, oprócz
organisty, akompaniowa∏ Janusz
Tylman.

Program artystyczny w szkole
rozpoczà∏ si´ Polonezem, którego
zataƒczyli uczniowie klas piàtych
i szóstych.

Dyrektor Edyta KuÊ przywita∏a
zgromadzonych goÊci, w tym
przedstawicieli w∏adz gminnych
i Rodzin´ Patrona szko∏y: córk´
– profesor Alicj´ Sosnowskà, sy-
na – Antoniego Tokaja z rodzinà,
wnuczk´ – Hann´ Góreckà.

Wójt gminy Niepor´t, S∏awomir
Maciej Mazur, ufundowa∏ i wr´czy∏
szkole wspania∏y prezent – tablic´ in-
teraktywnà wraz ze szkoleniem dla
rady pedagogicznej, spe∏niajàc tym
samym marzenie nauczycieli
i uczniów.

Cz´Êç artystycznà stanowi∏ film
dokumentalny o szkole, przerywa-
ny wyst´pami szkolnego chóru oraz
Studia Piosenki z Gminnego OÊrod-
ka Kultury.

Barwny spektakl muzyczno – ta-
neczny pt. „Na perskim rynku”
przedstawi∏y dzieci z klasy trzeciej.

Po strawie duchowej, by∏o coÊ dla
cia∏a – wszyscy mogli skosztowaç
przygotowanych przez rodziców
oraz firm´ Dolce Vita smako∏yków.

Skromny pocz´stunek by∏ jednak
przede wszystkim okazjà do spo-
tkaƒ po latach, rozmów i wspo-
mnieƒ, oraz do podzi´kowaƒ dla
sponsorów, którzy hojnie wsparli
organizacj´ jubileuszowej imprezy.

GoÊcie z o˝ywieniem wspomina-
li dawne lata oglàdajàc galeri´ zdj´ç
na szkolnych korytarzach. Du˝o
wzruszeƒ dostarcza∏o odnalezienie
siebie i przyjació∏ na starym zdj´ciu.

Na stoiskach przygotowanych
przez Samorzàd Uczniowski mo˝-
na by∏o kupiç pokazany podczas
gali film oraz zaopatrzyç si´ w wy-
dany z okazji jubileuszu biuletyn

o szkole, ofiarujàc symboliczne
datki na rzecz placówki.

Wielu goÊci pozostawi∏o pamiàt-
kowy wpis w szkolnej kronice.

Tymczasem szko∏a, choç najstar-
sza w gminie, wcià˝ m∏oda du-
chem, zamierza stawiaç czo∏a no-
wym wyzwaniom, na miar´ na-
szych czasów.

� Iwona Kopka
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70 LAT szko∏y w Niepor´cie

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Komitet Wyborczy Polskiego Stronictwa Ludowego

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoÊç

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

54 g∏osy 0,84%

55 g∏osów 0,86%

86 g∏osów 1,34%

3110
g∏osów
48,40%2154

g∏osy
33,53%

581
g∏osów
9,04%

385
g∏osów
5,99%

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w gminie
Niepor´t dnia 21 paêdziernika 2007 roku.

� Ogólna frekwencja w Gminie Niepor´t wynios∏a 63,97%

� Wyniki g∏osowania w podziale na komitety wyborcze:

13 paêdziernika Szko∏a
Podstawowa
im. Bronis∏awa Tokaja
w Niepor´cie
obchodzi∏a
jubileusz 70-lecia
istnienia. 



Na mocy Porozumienia w 2008
roku, dzi´ki dofinansowaniu przez
WFOÂiGW, Paƒstwowa Stra˝ Po-
˝arna zakupi sprz´t ratowniczo-ga-
Êniczy, w tym sonary do prowadze-
nia poszukiwaƒ pod wodà.

Podpisanie Porozumienia nastà-
pi∏o w porcie Emper Yacht nad Za-
lewem Zegrzyƒskim. WFOÂiGW
reprezentowa∏ Krystian Szczepaƒ-
ski – Prezes Zarzàdu, ze strony PSP
wystàpi∏ nadbrygadier Ryszard
Psujka – Mazowiecki Komendant
Wojewódzki. Przybyli równie˝ za-
proszeni goÊcie, m.in. Wojewoda
Mazowiecki Jacek Sasin, Starosta
Jan Grabiec, Wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur. 

Podpisanie Porozumienia po-
przedzi∏ pokaz wykorzystania so-
naru do prowadzenia poszukiwaƒ
na dnie zbiornika wodnego. Nurek
dostaje wskazówki z ∏odzi, od oso-
by odczytujàcej obraz na monito-
rze. Precyzyjna interpretacja da-
nych, przesy∏anych przez sonar,
umo˝liwia odnalezienie poszuki-
wanych przedmiotów lub, w przy-
padku tragicznych zdarzeƒ, ludzi.
Ten specjalistyczny sprz´t jest nie-
zb´dnie potrzebny jednostkom ra-
tunkowym. Do poszukiwaƒ prowa-
dzonych na jeziorach mazurskich,
po tragicznym sierpniowym bia∏ym
szkwale, wykorzystywany by∏ so-
nar wypo˝yczony ze Szko∏y Ofi-
cerskiej w Bydgoszczy. 

Dzi´ki wsparciu finansowemu
WFOÂiGW w 2008 roku Paƒstwo-
wa Stra˝ Po˝arna zakupi m.in.
dwa sonary, z których jeden prze-
kazany zostanie do Legionowa.
Jednostki zabezpieczajàce najwi´k-
szy akwen na Mazowszu b´dà
mia∏y bezpoÊredni dost´p do najno-
woczeÊniejszego sprz´tu ratowni-
czego. � BW
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Mieszkaƒcy osiedla, poruszeni
losem bezdomnych zwierzàt i k∏o-
potami schroniska, czynnie w∏àczy-
li si´ w zorganizowanie pomocy.
Celem, który przyÊwieca∏ organiza-
torom, by∏o zebranie kwoty 6 tysi´-
cy z∏otych, na pokrycie d∏ugu pla-
cówki w zak∏adzie energetycznym.
Istnia∏a bowiem realna groêba od-
ci´cia pràdu i zamkni´cia schroni-
ska. Ka˝da z∏otówka pozyskana po-
nad t´ kwot´, oznacza∏a wi´cej kar-
my i lekarstw dla podopiecznych. 

Piknik by∏ pierwszà tego typu
imprezà w gminie Niepor´t, i od ra-
zu przygotowanà z du˝ym rozma-
chem. Na terenie filii GOK w Kàtach
W´gierskich czeka∏y na uczestni-
ków liczne atrakcje. 

Weso∏a Czarownica z imponujà-
cà miot∏à straszy∏a, Êmieszy∏a, Êpie-
wa∏a i organizowa∏a konkursy.
Swój program wokalny przedsta-
wi∏a równie˝ piosenkarka Monika
Boras. Bezp∏atnie udzielano porad
weterynaryjnych, a w∏aÊcicielom
zwierzaków badano ciÊnienie krwi.
Sponsorowane stoisko gastrono-
miczne oferowa∏o smaczny pocz´-
stunek. 

Przyciàga∏y wzrok przyby∏ych
liczne fanty loteryjne, które na ten
cel przekazali mieszkaƒcy osiedla.
Równie˝ oni przekazali na aukcj´
cenne przedmioty m.in. obrazy,
grafik´ Andrzeja Pàgowskiego, ro-
wery, narty, zabytkowe radio, tele-
wizor. Aukcj´ z wrodzonym
wdzi´kiem i poczuciem humoru
poprowadzi∏ Wojciech Mann z po-
mocà ˝ony, bez trudu zach´cajàc
uczestników do licytowania.
Wszystkie wystawione przedmioty
znalaz∏y nabywców, a zbiórka fun-
duszy wyglàda∏a coraz lepiej. Pik-
nik zakoƒczy∏ si´ sukcesem, zebra-
no ok. 7500 z∏, które pozwolà na-
dal otaczaç opiekà zwierz´ta
w schronisku w Józefowie. 

� BW

G
minna uroczystoÊç by∏a
okazjà do wr´czenia meda-
li oraz nagród wyró˝niajà-

cym si´ pracownikom oÊwiaty.
Otrzymali je z ràk Jerzego Berty
– I Mazowieckiego Kuratora
OÊwiaty w Warszawie, dr Czes∏a-
wy Kunkiewicz -Waligóry z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej
i wójta Gminy Niepor´t Macieja
Mazura. Rozpoczynajàcy uroczy-
stoÊç wójt Mazur z∏o˝y∏ przyby∏ym
na spotkanie dyrektorom, nauczy-
cielom oraz pracownikom admini-
stracji i obs∏ugi szkó∏ serdeczne ̋ y-
czenia z okazji nadchodzàcego
Êwi´ta, dzi´kujàc jednoczeÊnie
za osobiste zaanga˝owanie i po-
Êwi´cenie w wykonywaniu obo-
wiàzków i podnoszeniu kwalifi-
kacji. 

Medale Komisji Edukacji Naro-
dowej za szczególne osiàgni´cia
w pracy otrzymali: Edyta KuÊ – dy-
rektor SP w Niepor´cie, Agata ¸u-
kasiuk – dyrektor SP w Bia∏obrze-
gach, Barbara Skrzypkiewicz – dy-
rektor Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym oraz Henryka Galas
– kierownik Dzia∏u OÊwiaty Urz´-
du Gminy Niepor´t. 

Nagrody Mazowieckiego Kura-
tora OÊwiaty za wyniki w pracy dy-

daktyczno-wychowawczej przy-
znano: Wandzie Bi∏as – dyrektoro-
wi SP w Izabelinie, Agacie ¸uka-
siuk – dyrektorowi SP w Bia∏o-
brzegach, Barbarze Skrzypkiewicz
– dyrektorowi Gimnazjum
w Niepor´cie, Wandzie Delis
– dyrektorowi Zespo∏u
Szkolno-Przedszkolnego
w Wólce Radzymiƒskiej,
Hannie Pop∏awskiej – na-
uczycielce SP w Niepor´cie.

Nagrody Wójta Gminy
Niepor´t za szczególne osià-
gni´cia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej otrzyma-
li: Edyta KuÊ – dyrektor SP
w Niepor´cie, Anna Ko∏o-
dziej – dyrektor Gminnego
Przedszkola w Zegrzu P∏d.,
Maria Zieliƒska – dyrektor
SP w Józefowie, El˝bieta
Zieliƒska – dyrektor Gminne-
go Przedszkola w Niepor´-
cie, Piotr Kutra – nauczyciel Gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierw-
szym, Roman Madej – nauczyciel
SP w Bia∏obrzegach, Agnieszka
Lewandowska – zast´pca dyrekto-
ra SP w Niepor´cie, Anna Doroz
– nauczycielka Gminnego przed-
szkola w Zegrzu P∏d., Jolanta Ku-
jawska – nauczycielka Szko∏y Pod-

stawowej w ZSP w Wólce Radzy-
miƒskiej oraz Bo˝ena ̧ ukasiewicz
– nauczycielka SP w Izabelinie. 

Ponadto dyrektorzy placówek
oÊwiatowych przyznali w∏asne na-

grody, wyró˝niajàc 26 nauczycie-
li oraz 15 osób administracji i ob-
s∏ugi.

Nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy, a pracownikom oÊwiaty
sk∏adamy ˝yczenia sukcesów
w pracy zawodowej i satysfakcji
w ˝yciu osobistym. 

� BW

Po raz kolejny gmina Niepor´t
w∏àczy∏a si´ w mi´dzynarodowà
i ogólnopolskà akcj´ hospicyjnà
„Pola Nadziei”. Cebulki ˝onkili
posadzili na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie, w imieniu miesz-
kaƒców, so∏tysi oraz pracownicy
Urz´du Gminy.

Jak co roku symbolem akcji jest
˝onkil i ˝onkilowe „Pola Nadziei”,
które przypominaç nam majà o lu-
dziach cierpiàcych, oczekujàcych
pomocy i opieki w trudnym okre-
sie odchodzenia z tego Êwiata. Or-
ganizatorzy starajà si´ przede
wszystkim pozyskaç Êrodki finan-
sowe na funkcjonowanie OÊrod-
ków Hospicjum Domowe. Hospi-
cjum Zgromadzenia Ksi´˝y Maria-
nów przy ul. Tykociƒskiej
w Warszawie, o pomoc dla które-
go od lat zabiega ksiàdz Andrzej
Dziedziul, opiekuje si´ w ciàgu
miesiàca ponad 250 chorymi i ich
rodzinami. Wypo˝ycza równie˝
bezp∏atnie potrzebny sprz´t me-

dyczny np. specjalne materace an-
tyodle˝ynowe, które sà niezb´dne
w opiece nad le˝àcymi chorymi.
Nieocenione jest równie˝ wsparcie,
jakiego udziela Hospicjum rodzi-
nom w ˝a∏obie, a szczególnie osie-
roconym dzieciom. Dla nich, dzi´-
ki zgromadzonym funduszom, or-
ganizowany jest wypoczynek letni
i zimowy. 

Wsparcie finansowe od ˝yczli-
wych ofiarodawców umo˝liwia
udzielenie po-
mocy wszystkim
chorym z na-
szego terenu,
a tak˝e zakup
n iezb´dnego
sprz´tu. Dobra
opieka to wysi∏ek
ponad 60 pra-
cowników i 50
wolontariuszy.
Dla tych ostat-
nich, dla osób
chcàcych nieÊç
ulg´ i pomoc

w cierpieniu, zorganizowane zosta-
∏o w paêdzierniku szkolenie w sie-
dzibie Hospicjum w Warszawie. 

Gdy wiosnà przysz∏ego roku
na Placu WolnoÊci zakwitnà ˝on-
kile pami´tajmy, ˝e sà one wyra-
zem naszej solidarnoÊci z tymi,
którzy znaleêli si´ w najtrudniej-
szym momencie ˝ycia, i nasza pa-
mi´ç i pomoc sà im bardzo po-
trzebne.

� BW

SONAR dla Legionowa
18 paêdziernika w Niepor´cie podpisane zosta∏o Porozumienie
pomi´dzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà.

AUKCJA na rzecz schroniska
W niedziel´, 14 paêdziernika, z inicjatywy mieszkaƒców osie-
dla Micha∏ów-Grabina zorganizowany zosta∏ piknik, podczas
którego zbierano fundusze dla schroniska w Józefowie.

Aukcja „przystojnego m´˝czyzny”

Podpisanie Porozumienia

14 paêdziernika w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni pracownicy gminnych
placówek oÊwiatowych Êwi´towali Dzieƒ Komisji Edukacji Narodowej.

ÂWI¢TO pracowników oÊwiaty

„POLA NADZIEI” w Niepor´cie

Jerzy Berta Mazowiecki Kurator OÊwiaty sk∏ada ˝yczenia pracownikom oÊwiaty

Agata ¸ukasiuk, dyrektor SP
w Bia∏obrzegach, otrzyma∏a nagrod´
Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty



3

i n w e s t y c j e

ROZBUDOWA opaski
sanitarnej
Do koƒca listopada zaplanowane
sà prace przy budowie kanaliza-
cji sanitarnej w drodze od ulicy
Wojska Polskiego.

W bie˝àcym roku realizowany
jest pierwszy etap inwestycji,
na odcinku od ulicy Wojska Pol-
skiego do koƒca drogi, b´dàcej
w∏asnoÊcià gminy. Wykonawcà ro-
bót jest firma DKM – Laskowscy
z Koby∏ki. Zakres robót przy po-
wstajàcej kanalizacji ciÊnieniowej
obejmuje po∏o˝enie przewodów
t∏ocznych z rur PE oraz wykonanie
przydomowych przepompowni
Êcieków. Pod∏àczenie energii
do przepompowni oraz budowa
przy∏àcza kanalizacyjnego (od in-
stalacji domowej do przepompow-
ni) odbywa si´ na koszt w∏aÊcicie-

la posesji. Pod ulicà Wojska Pol-
skiego wykonywany jest przecisk
do kana∏u grawitacyjnego, którym
Êcieki pop∏ynà do pompowni P-8

nad Kana∏em ̊ eraƒskim, a stam-
tàd do oczyszczalni w Orzechowie.
Budowany odcinek kanalizacji jest
kolejnym elementem opaski sani-
tarnej, powstajàcej wokó∏ Zalewu
Zegrzyƒskiego. Ma bardzo istotne
znaczenie dla ochrony czystoÊci
Êrodowiska, a szczególnie wód Za-
lewu. Koszt tej inwestycji to bli-
sko 453 tys. z∏.

� BW

CHODNIK na Królewskiej
Dobieg∏y koƒca prace przy budo-
wie chodnika na ulicy Królew-
skiej w Aleksandrowie. 

Wykonawcà inwestycji by∏a firma
Partner Sp. j. z Chotomowa. Chod-
nik z kostki bauma, wraz ze zjazda-
mi do posesji, po∏o˝ono na odcinku
d∏ugoÊci ok. 600 metrów. Koszt in-
westycji wyniós∏ ok. 135 tys. z∏.

� BW

BOISKO 
w Stanis∏awowie
Pierwszym
Dobiega koƒca budowa boiska
przy Gimnazjum w Stanis∏awo-
wie Pierwszym.

Powierzchni´ p∏yty pokry∏a ju˝
sztuczna nawierzchnia. Pracownicy
firmy Rymix-bis z Warszawy wyko-
nujà ostatnie jej elementy – wstawia-
jà kolorowe fragmenty, wyznaczajà-
ce obszary poszczególnych boisk.
Przypomnijmy, na p∏ycie jest boisko
do pi∏ki no˝nej, dwa boiska do pi∏-
ki r´cznej, jedno do siatkówki i jed-
no do tenisa ziemnego. Koszt inwe-
stycji to ok. 604 tys. z∏. � BW

Na wrzeÊniowej sesji (20.09) Rada Gminy Niepor´t przyj´∏a uchwa∏´, która
pomo˝e mieszkaƒcom w budowie przydomowych oczyszczalni Êcieków.

PRZYDOMOWE oczyszczalnie 
Êcieków

P
rzemawiajàcy na uroczystoÊci
otwarcia wójt Maciej Mazur
przypomnia∏, ̋ e OÊrodek Kul-

tury w Kàtach W´gierskich przez
d∏ugie lata spe∏nia∏ rol´ centrum kul-
turalnego. To tutaj przyje˝d˝a∏y au-
tokary wype∏nione m∏odzie˝à z sà-
siednich miejscowoÊci, spragnionà
taƒca i dobrej zabawy. Wielu spo-
Êród tych, którzy przetaƒczyli tu so-
botnie noce, przysz∏o teraz
do OÊrodka z w∏asnymi ju˝ dzieçmi.
Prezydent Legionowa Roman Smo-
gorzewski pogratulowa∏ w∏odarzom
gminy i mieszkaƒcom zaanga˝owa-
nia w sprawy kultury i ˝yczy∏, by
ka˝dy znalaz∏ dla siebie miejsce
w kó∏ku zainteresowaƒ. PoÊwi´cenia
budynku dokona∏ ksiàdz proboszcz

Piotr Âliwka, który nast´pnie rozpo-
czà∏ uroczyste przecinanie wst´gi.
Towarzyszyli mu m.in. Przewodni-
czàcy Rady Gminy Eugeniusz Woê-
niakowski, Prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski, radny Mie-
czys∏aw Staƒczak, kierownik OÊrod-
ka Ma∏gorzata Skowroƒska, Ko-
mendant ZG OSP Gminy Niepor´t
Jaros∏aw Kawka, stra˝ak Jan Kaw-
ka, a w imieniu mieszkaƒców Roza-
lia Kostro. Urzàd Gminy reprezen-
towali wójt Maciej Mazur i zast´p-
ca Marek Stpiczyƒski..

Sezon artystyczny w OÊrodku za-
inaugurowa∏ spektakl „Jest teÊciowa
i zi´ç czyli zawirowania piórnon-
sensu”. Znane i lubiane teksty Kon-
stantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego

brawurowo zagrali Katarzyna ¸a-
niewska i Stanis∏aw Górka, aktorzy
znani z popularnego serialu „Pleba-
nia”. Nast´pnie w sali rozb∏ys∏y ko-
lorowe Êwiat∏a i muzycy zaprosili
uczestników do wspólnej zabawy.
„Kó∏eczko” i wà˝ by∏y najpopular-
niejszymi figurami tanecznymi.

OÊrodek Kultury po remoncie
jest przestronny i bardziej funkcjo-
nalny. Przeprowadzka OSP do no-

wego budynku umo˝liwi∏a te˝ wy-
gospodarowanie przestronnego po-
mieszczenia na potrzeby bibliote-
ki, dzia∏ajàcej od lat przy OÊrodku.
W pastelowym wn´trzu, które ku-
si kolorami, ksià˝ki wyeksponowa-
ne sà na nowych rega∏ach. Ka˝dy
czytelnik z pewnoÊcià znajdzie dla
siebie coÊ interesujàcego.

Zapraszamy do udzia∏u w zaj´ciach
i do biblioteki gminnej. � BW

Gdy przed laty budowano w Jó-
zefowie szko∏´ usytuowano jà
na dzia∏ce w taki sposób, by
w przysz∏oÊci mo˝na by∏o rozbudo-
waç jà o cz´Êç sportowà. Teraz sa-
la dobudowana zostanie do Êciany
szczytowej istniejàcego budynku.
W ∏àczniku zaplanowane sà dwa
pomieszczenia dydaktyczne, Êwie-
tlica, zaplecze dla trenerów (pokój,

wc) oraz magazyn sprz´tu sporto-
wego, przebieralnie i sanitariaty,
sàsiadujàce bezpoÊrednio z salà.
Dodatkowa powierzchnia dydak-
tyczna usprawni organizacj´ proce-
su nauczania w rozwijajàcej si´
placówce.

Sama sala gimnastyczna b´dzie
mia∏a powierzchni´ ok. 650 m2.
Wytyczone zostanà boiska do siat-

kówki, do koszykówki oraz
do „ma∏ej” pi∏ki r´cznej. Wyko-
nawca zamontuje te˝ podstawowe
wyposa˝enie sportowe m.in. dra-
binki na Êcianie, drabinki sznuro-
we, tablice do koszykówki, bram-
ki do pi∏ki r´cznej oraz kotar´,
dzi´ki której podzielonà po-
wierzchni´ mo˝na b´dzie wykorzy-
stywaç niezale˝nie w trakcie zaj´ç.
Zadbano oczywiÊcie o przystoso-
wanie obiektu dla potrzeb osób nie-
pe∏nosprawnych. Od strony dzie-
dziƒca szkolnego do sali prowadziç
b´dzie pochylnia.

Sala gimnastyczna zapewni wa-
runki do realizacji zaj´ç i imprez

sportowych, nie tylko w ramach
programu szkolnego, dla przesz∏o-
130 uczniów. B´dzie równie˝ mo˝-
liwoÊç czynnego uprawiania spor-
tu poza godzinami lekcyjnymi.

Wykonawcà inwestycji jest firma
Wald-Glob z Pu∏tuska, a jej koszt
wyceniono na 3,6 mln z∏. Gmi-
na wystàpi o pomoc finansowà
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa mazowiec-
kiego. W przypadku pozytywnej
weryfikacji wniosku, dofinanso-
wanie mo˝e wynieÊç nawet 85%
kosztów przedsi´wzi´cia.

� BW

Dokumentem tym jest Strategia
Zrównowa˝onego Rozwoju Gminy
Niepor´t do roku 2020. Nad opra-
cowaniem zawierajàcym m.in.
g∏ówne kierunki rozwoju Gminy
oraz zestaw zadaƒ, które przyczy-
nià si´ do jej rozwoju, pracuje spe-
cjalnie powo∏any zespó∏ ds. rozwo-
ju lokalnego. Wykorzystane zosta-

nà tak˝e materia∏y zebrane z prze-
prowadzonej na poczàtku roku ak-
cji ankietowej wÊród mieszkaƒców
Gminy. Do prac nad opracowa-
niem strategii, podobnie jak
przy Wieloletnim Planie Finanso-
wym, zaproszeni zostali konsultan-
ci ze Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie. � JCH-G

30 wrzeÊnia przed drzwiami filii Gminnego OÊrodka
Kultury w Kàtach W´gierskich ustawi∏a si´ kolejka. Du˝a
grupa mieszkaƒców, goÊci i sympatyków OÊrodka
przyby∏a na jego otwarcie, po trwajàcym wiele miesi´cy
remoncie.

NA POCZÑTEK 
Ga∏czyƒski

SALA w Józefowie
Ruszy∏y prace budowlane przy kolejnej inwestycji
gminnej o charakterze sportowym. Przy szkole
w Józefowie powstaje wyczekiwana sala gimnastyczna.

GMINA strategiczna
Gmina Niepor´t ju˝ w ciàgu najbli˝szych kilku tygodni b´dzie
posiadaç kolejny, po Wieloletnim Planie Finansowym, bardzo
wa˝ny dokument, bez którego nie b´dzie mo˝liwe pozyskiwanie
Êrodków z funduszy unijnych.

Gmina Niepor´t nale˝y do aglo-
meracji „Serock” obejmujàcej:
Gmin´ Niepor´t, Gmin´ Wieli-
szew oraz Miasto i Gmin´ Serock,
utworzonej w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Âcieków
Komunalnych, w ramach której
Gmina realizuje system infrastruk-
tury kanalizacyjnej.

Jednym z jej elementów sà przy-
domowe oczyszczalnie Êcieków,
b´dàce alternatywà dla tradycyjne-
go szamba. Podj´ta uchwa∏a daje
mieszkaƒcom mo˝liwoÊç uzyska-
nia dofinansowania budowy takie-
go rodzaju kanalizacji z Gminnego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i
Gospodarki Wodnej. Uchwa∏a pre-
cyzuje sposób ubiegania si´ o pie-
niàdze na ten cel, a tak˝e wysokoÊç
przyznawanej kwoty. 

WysokoÊç wszystkich Êrodków
finansowych, przeznaczonych na
dofinansowanie budowy przydo-
mowych oczyszczalni, wynikaç
b´dzie z planów przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Ârodowiska na dany rok
bud˝etowy, poczàwszy od 1 stycz-
nia 2008 roku. WysokoÊç dofinan-
sowania jednej oczyszczalni usta-
lono na 30% kosztów budowy,
przy czym maksymalna kwota to 3
tys. z∏. Szczegó∏owe warunki
udzielania i rozliczania dotacji na
dofinansowanie budowy przydo-
mowej oczyszczalni Êcieków okre-
Êla regulamin. Podstawowym wa-
runkiem, który nale˝y spe∏niç aby
otrzymaç pieniàdze, jest z∏o˝enie
wype∏nionego wniosku. Dotacje
przyznawane b´dà w kolejnoÊci
sk∏adania wniosków, do wyczerpa-
nia zabezpieczonych Êrodków.
Wp∏ata nast´powaç b´dzie jedno-
razowo, po wybudowaniu oczysz-
czalni i przed∏o˝eniu orygina∏u
faktur wraz z protokó∏em odbioru
robót, sporzàdzonym z udzia∏em co
najmniej dwóch cz∏onków komisji
weryfikujàcej wniosek, w terminie
30 dni od daty przed∏o˝enia ww.
dokumentów.

� BW

Budowa sali gimnastycznej w Józefowie

Uczestnicy spotkania (od lewej): J. Chwojnicka-Gut (Dzia∏ Inwestycji
i Zamówieƒ Publicznych), M. Stpiczyƒski zast´pca wójta, Marek
Zió∏kowski (SGH), Jacek Sierak (SGH)

Przecisk pod ulicà Wojska
Polskiego

PoÊwi´cenia OÊrodka dokona∏ ksiàdz Piotr Âliwka



4

f o t o r e p o r t a ˝

Â
wi´to rozpocz´∏o wciàgni´cie fla-
gi na maszt przy dêwi´kach
gminnego hymnu. Msz´ Êwi´tà

polowà odprawi∏ proboszcz parafii
NajÊwi´tszej Marii Panny Wspomo˝y-
cielki Wiernych ksiàdz Piotr J´drze-
jewski. Zwracajàc si´ do wiernych pod-
kreÊli∏, jak istotne jest odpowiedzialne
traktowanie przez nas obowiàzków.
Ka˝de zadanie winniÊmy wykonywaç
wykorzystujàc wszystkie swoje twór-
cze mo˝liwoÊci. Dopiero wówczas
nasz trud nie zostanie zmarnowany
i b´dzie zas∏ugiwa∏ na szacunek.
W trakcie mszy so∏tysi wraz z cz∏on-
kami rad so∏eckich z∏o˝yli dary dzi´k-
czynne – bochen chleba, upieczony
z tegorocznych plonów oraz p∏ody sa-
dów, ogrodów, pól i lasów, które pi´k-
nie prezentowa∏y si´ przed scenà.

Po mszy przyby∏ych goÊci i miesz-
kaƒców powitali wójt Maciej Mazur
oraz starosta legionowski Jan Grabiec.
Chwil´ póêniej zap∏on´∏o ognisko,
które towarzyszy∏o uczestnikom Êwi´-
ta do póênych godzin. Kto zmarz∏,
móg∏ sie ogrzaç, a inni wyciàgali z ˝a-
ru pieczone ziemniaki, których du˝a
iloÊç, jak zwykle, czeka∏a na smakoszy.

Program artystyczny rozpocz´∏y taƒ-
ce ludowe w wykonaniu zespo∏u „Pro-
myki” z Wieliszewa, który wielokrot-
nie goÊci∏ na festiwalach w kraju
i za granicà. Barwne ludowe stroje
pi´knie prezentowa∏y si´ na do˝ynko-
wej scenie. Zespó∏ „Zegrzynianki”
(z Klubu Seniora z Zegrza P∏d.) zasko-
czy∏ s∏uchaczy wykonaniem piosenki,
napisanej specjalnie na Âwi´to Ziem-
niaka i noszàcej taki w∏aÊnie tytu∏.
Dziewcz´ta ze Studia Piosenki
w Gminnym OÊrodku Kultury, majàce
liczne grono fanów, zaÊpiewa∏y znane

ju˝ oraz nowe utwory, zademonstrowa-
∏y te˝ nowe stroje sceniczne. Nastroje
widzów mocno rozgrza∏ wyst´p zespo-
∏u taƒca nowoczesnego ze Stanis∏awo-
wa Drugiego. Dyskotekowe rytmy za-
ch´ci∏y do wspólnej zabawy i taƒca
przed scenà.

Du˝o emocji wzbudzi∏ ziemniaczany
konkurs familijny, w którym rywalizo-
wa∏y 4 rodziny. Organizatorzy przygo-
towali ró˝norodne konkurencje, m.in.
budowanie najwy˝szej wie˝y ziemnia-
czanej, wykonanie maskotki z ziemnia-
ków i patyków, wyÊcigi w workach.
Startujàcy zagrzewani byli do walki
goràcymi oklaskami, a zwyci´˝y∏a ro-
dzina p. Dobczyƒskich. 

Równie interesujàcy okaza∏ sie pokaz
karate, w wykonaniu uczniów ze szko-
∏y podstawowej w Niepor´cie oraz ich
trenerów.

Na scenie wr´czono równie˝ nagro-
dy laureatom licznych konkursów.
Edward Trojanowski, prezes Zwiàzku
Stowarzyszeƒ „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyƒskiego”, którego cz∏onkiem
jest równie˝ gmina Niepor´t, przekaza∏
nagrod´ zwyci´zcy konkursu na logo
Zwiàzku. Wygra∏a praca mieszkaƒca
Warszawy. Natomiast w∏aÊcicielem
naj∏adniejszego ogrodu przydomowe-
go okaza∏ si´ Czes∏aw Pawlikowski ze
Stanis∏awowa Pierwszego. Nagroda
wr´czona przez cz∏onków Komisji
Ochrony Ârodowiska, aerator elek-
tryczny do trawników, z pewnoÊcià
u∏atwi piel´gnowanie zieleni.

Tradycyjnie ju˝ rywalizowano
w konkurencjach na najsmaczniejsze
ciasto i potraw´ ziemniaczanà. G∏osa-
mi uczestników festynu, najlepszym
wypiekiem okaza∏ si´ sernik krakow-
ski Jolanty Maƒk. Potrawy ziemniacza-

ne ocenia∏a komisja (by∏y to bardzo
„smaczne” obrady) i g∏ównà nagrod´
przyzna∏a wspania∏ym pyzom ze skwa-
reczkami. Autorkà tego przysmaku
by∏a Beata Gerej.

W punkcie informacyjnym Urz´du
Gminy mo˝na by∏o m.in. uzyskaç in-
formacj´ na temat zbiórki zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego oraz przystàpiç
do programu segregacji odpadów.
W namiocie Gminnego OÊrodka Kul-
tury malowano dzieciom buzie, a dzie-
ci malowa∏y na.. kartonach. Du˝ym za-
interesowaniem, jak zawsze, cieszy∏y
si´ pokazy Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej. Trzy gminne jednostki, z Kàtów
W´gierskich, Wólki Radzymiƒskiej
i Niepor´tu, w spektakularny sposób
zaprezentowa∏y swoje mo˝liwoÊci bo-
jowe. Stoiska handlowe i gastrono-
miczne kusi∏y ró˝norodnà ofertà, by∏a
darmowa Êwietna grochówka, a nieza-
wodne Rancho Bena przygotowa∏o
pocz´stunek, do którego przez wiele
godzin ustawia∏a si´ d∏uga kolejka.
Dmuchane zje˝d˝alnie oblegali naj-
m∏odsi, starsi skakali na minibanji,
a na strzelnicy mo˝na by∏o sprawdziç
celnoÊç oka i sprawnoÊç sprz´tu. 

W drugiej cz´Êci programu arty-
stycznego na scenie królowa∏a juz tyl-
ko muzyka. Zespó∏ Awans ze Stanis∏a-
wowa Pierwszego sk∏oni∏ do taƒca
pierwsze pary, a formacja QUATRO
rozgrza∏a atmosfer´ przed wyst´pem
gwiazdy wieczoru. SKANER zgroma-
dzi∏ prawdziwy t∏um fanów przed sce-
nà. Wokalista Robert Sasinowski wy-
kona∏ swoje najpopularniejsze przebo-
je, a towarzyszàcy mu S∏awek, Tomek
i Kamil dali popis tanecznych umiej´t-
noÊci. Dobra zabawa trwa∏a do zakoƒ-
czenia gminnych do˝ynek. � BW

GMINNE do˝ynki
W niedziel´, 7 paêdziernika, mieszkaƒcy bawili si´ na Âwi´cie Ziemniaka
w Stanis∏awowie Pierwszym. Âmia∏o mo˝na stwierdziç, ˝e impreza, dzi´ki
swojemu charakterowi, sta∏a si´ gminnymi do˝ynkami.

Msz´ Êwi´tà odprawi∏ ksiàdz proboszcz Piotr J´drzejewski

Do˝ynkowe dary wyeksponowane przed scenà

Rada so∏ecka wsi Rynia sk∏ada w darze dzi´kczynnym
warzywa

Stoisko informacyjne Urz´du Gminy Rozpalenie do˝ynkowego ogniska Na koÊció∏ wrzuç pienià˝ek, a dostaniesz ciasta krà˝ek...

Z∏o˝enie w darze do˝ynkowego chleba GoÊci powitali wójt gminy S. Maciej Mazur oraz starosta
Jan Grabiec
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Zespó∏ taƒca nowoczesnego ze Stanis∏awowa Drugiego Dziewcz´ta ze Studia Piosenki Zespó∏ Skaner

Zespó∏ „Promyki” z Wieliszewa Zespó∏ „Zegrzynianki” Pokazy gminnych jednostek OSP

Weso∏e miasteczko Jedna z konkurencji konkursu familijnego – wykonanie
maskotki z ziemniaków

Stoisko Rancho Bena przyciàga∏o t∏umy

Uczestnicy konkursu familijnegoNa scenie wr´czono nagrody laureatom konkursu na najpi´kniejszy ogród
przydomowy
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Uroczyste wr´czenie nagród ale
nie tylko...

BYSTRZAKI z gimnazjum
W dniu 11 paêdziernika w gma-
chu Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego odby∏a si´ uroczy-
stoÊç wr´czenia nagród za udzia∏
w ogólnopolskiej akcji edukacyj-
no-spo∏ecznej BYSTRZAKI
PLUSA, po∏àczonej z pierwszym
wyÊcigiem MINI TOUR DE PO-
LOGNE, nad którym patronat
sprawuje s∏awa polskiego kolar-
stwa Czes∏aw Lang. Akcja ta ad-
resowana jest do uczniów szkó∏
podstawowych oraz gimnazjów
i ma na celu zwrócenie uwagi
na problem bezpieczeƒstwa.

Udzia∏ w niej wzi´∏o 106 szkó∏
z ca∏ego kraju, w tym Gimnazjum
ze Stanis∏awowa Pierwszego. Re-
prezentantami naszej szko∏y byli:
Piotr Go∏´biewski, Rados∏aw Mo-
czyd∏owski oraz Mateusz Pietru-
cha. Ch∏opcy, po zaliczeniu testu
z wiedzy o bezpieczeƒstwie ruchu
drogowego i zmaganiach w wyÊci-
gu, wywalczyli dla gimna-
zjum III miejsce i nagrod´ w posta-
ci kamery cyfrowej oraz programu
do komputerowej obróbki zdj´ç
i filmów na ∏àcznà wartoÊç 3 tys.
z∏otych i ponadto dla ka˝dego
ucznia naszej szko∏y opask´ odbla-
skowà i kalendarz edukacyjny
na rok szkolny 2007/2008.

Nagrod´, na r´ce dyrektor Barba-
ry Skrzypkiewicz i wychowawcy
Piotra Kutry, wr´czy∏  Krzysztof
Gorzkowski – pomys∏odawca
przedsi´wzi´cia oraz sponsorzy:
przedstawiciel Komendy G∏ównej
Policji i dyrektor firmy Plus GSM.

Imprez´ prowadzi∏ dziennikarz
redakcji sportowej TVP  Maciej
Kurzajewski.Po cz´Êci oficjalnej
wszystkich uczestników spotkania
zaproszono na pocz´stunek.

� Iwona i Piotr Kutra

„Przesz∏oÊç – jest to dziÊ,
tylko cokolwiek dalej.”

C.K. Norwid

A zaraz potem dumnie za∏o-
pocà flagi bia∏o-czerwone. 11
listopada do apelu stanà zast´-
py obroƒców naszej Ojczy-
zny. WÊród nich bohaterscy
˝o∏nierze 28. Pu∏ku Strzelców
Kaniowskich, którzy uchwa-
∏à Rady Gminy Niepor´t
z dnia 29 maja 2007 r. zosta-
li patronem Szko∏y Podstawo-
wej w Wólce Radzymiƒskiej.

To tu, w Wólce Radzymiƒ-
skiej, 14 sierpnia 1920r. armia
sowiecka przedar∏a II lini´
polskiej obrony. Zaj´cie wsi
i przejÊcie przez szos´ Struga
– Niepor´t (obecnie ul. Stefa-
na Pogonowskiego) otworzy-
∏o bolszewikom drog´, jak po-
wiedzia∏ Tuchaczewski,
„Na zachód! (...) do po˝ogi
Êwiata.” Droga do serca Pol-
ski sta∏a otworem. Sytuacja
by∏a krytyczna: 700 tysi´cz-
na armia wroga odnosi∏a suk-
ces za sukcesem, podczas gdy
dopiero co wskrzeszo-
na Rzeczpospolita Polska by-
∏a pozbawiona pomocy woj-

skowej, wstrzymano Jej kre-
dyty militarne, sabotowano
zap∏acone ju˝ dostawy uzbro-
jenia z zagranicy; widmo
zmiany przebiegu granic
wzd∏u˝ „linii Curzona” zda-
wa∏o si´ nabieraç realnych
kszta∏tów. Groêba realizacji
idei wojennego komunizmu
i wojujàcego ateizmu zawis∏a
nad Europà Zachodnià. Nie-
spodziewanie karta wojny
polsko – bolszewickiej od-
wróci∏a si´ ju˝ nast´pnego
ranka. Oto 15 sierp-
nia 1920r. 28 pu∏k Strzelców
Kaniowskich przegania so-
wietów, odbijajàc przy tym
przy d´bie Jana Kazimierza
kilka armat. Gen. L. ̊ eligow-
ski wspomina∏: „w tym miej-
scu (...) nastàpi∏ prze∏om psy-
chiczny u nas i u Rosjan”. 28
Pu∏k Strzelców Kaniowskich
bierze udzia∏ w walkach o Ra-
dzymin. Traci ludzi. 15 sierp-
nia 1920r. ginà kpt. Stefan Po-
gonowski i Benedykt Pàcz-
kowski oraz 18 szeregowców. 

Ich czyn upami´tniajà m. in.
tablica pamiàtkowa na Cmen-
tarzu ˚o∏nierza Polskie-
go 1920r. w Radzyminie

i obelisk z piaskowca wysta-
wiony przez kadr´ oficer-
skà 28. Pu∏ku Strzelców Ka-
niowskich w Wólce Radzy-
miƒskiej, miejscu uroczystych
Apeli Poleg∏ych organizowa-
nych ka˝dego 14 sierpnia
przez w∏adze samorzàdowe
Gminy Niepor´t. Wszyscy je-
steÊmy Êwiadomi dalekosi´˝-
nych konsekwencji „Cudu
nad Wis∏à”: Armia Czerwo-
na przegra∏a swojà pierwszà
wojn´, niepodleg∏oÊç Polski
zosta∏a zabezpieczona, cywi-
lizacja zachodnia – ocalona.

Jan Pawe∏ II 13 VI 1999 r.
podczas pobytu na Cmentarzu
˚o∏nierza Polskiego 1920r,
mówi∏ o osobistym d∏ugu wo-
bec ˝o∏nierzy Bitwy War-
szawskiej. W innym miejscu
zwierza∏ si´: „Ojczyzna – kie-
dy myÊl´ – wówczas wyra-
˝am siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby
ukryta granica, która ze mnie
przebiega ku innym, aby
wszystkich ogarnàç w prze-
sz∏oÊç dawniejszà ni˝ ka˝dy
z nas: z niej si´ wy∏aniam...
gdy myÊl´ Ojczyzna – by za-
mknàç jà w sobie jak skarb.

Pytam wcià˝ jak go pomno-
˝yç, jak poszerzyç t´ prze-
strzeƒ, którà wype∏nia…”

Budowaniu tej Êwiadomo-
Êci wÊród dzieci i m∏odzie˝y
s∏u˝y planowana 10 listopa-
da 2007 r. o godz. 13 – w 40-
lecie istnienia placówki
– uroczystoÊç nadania imie-
nia 28 Pu∏ku Strzelców Ka-
niowskich Szkole Podstawo-
wej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wólce
Radzymiƒskiej. Wybór dnia
nie jest przypadkowy. To wi-
gilia obchodów rocznicy od-
zyskania niepodleg∏oÊci
po 123 latach niewoli. 

Dyrektor Zespo∏u, Wanda
Delis, Rada Pedagogiczna,
Samorzàd Uczniowski, Rada
So∏ecka serdecznie zaprasza-
jà na wspólne Êwi´towanie te-
go dnia.

W programie uroczystoÊci
m.in. msza Êw. pod przewod-
nictwem ks. abp. S∏awoja
Leszka G∏ódzia, poÊwi´cenie
sztandaru ufundowanego
przez Gmin´ Niepor´t, pro-
gram artystyczny w wykona-
niu uczniów i absolwentów.

� M. B∏a˝czuk

Tradycyjnie ju˝, w tej jak˝e wa˝nej dla
najm∏odszych uroczystoÊci, wzi´li udzia∏
ich starsi koledzy, nauczyciele oraz
wzruszeni rodzice. W ka˝dej szkole
uczniowie klas pierwszych przedstawili
program artystyczny. Pierwszy wyst´p
przed licznà widownià nie wywo∏a∏ tre-
my tylko dowiód∏, jak wszechstronnie
uzdolnieni sà mali uczniowie. Po z∏o˝e-
niu uroczystego Êlubowania, dzieci paso-
wane zosta∏y na uczniów i pe∏nopraw-
nych cz∏onków szkolnej spo∏ecznoÊci.
Na pamiàtk´ tego wydarzenia otrzymy-
wa∏y dyplom, legitymacj´ szkolnà oraz
drobne upominki, wykonane w∏asno-
r´cznie przez starszych kolegów. Reszta
dnia up∏ywa∏a zazwyczaj na mi∏ej zaba-
wie i pocz´stunku, przygotowanym przez
rodziców. � BW

ÂLUBOWANIE pierwszoklasistów
Pierwszego wrzeÊnia
nauk´ w klasach
pierwszych
w gminnych szko∏ach
podstawowych
rozpocz´∏o 127 uczni
ów. 12 paêdziernika,
w przeddzieƒ Êwi´ta
Komisji Edukacji
Narodowej,
najm∏odsi uczniowie
z∏o˝yli uroczyste
Êlubowanie.

PAMI¢CI bohaterów

Zbli˝a si´ 1 listopada. Na mogi∏ach zapalimy znicze, otoczymy modlitwà wiele pokoleƒ na-
szych przodków zarówno w wymiarze prywatnym, jak i narodowym, na znak naszej mi∏oÊci
i pami´ci, a tak˝e jednoÊci.

WIELKIE ÂWI¢TO WIELKIE ÂWI¢TO 
NASZEJ SZKO¸YNASZEJ SZKO¸Y
w 40 LECIE ISTNIENIAw 40 LECIE ISTNIENIA
10 listopada 2007 (sobota) godz. 13.00,
Szko∏a Podstawowa 
w Wólce Radzymiƒskiej

Nadanie szkole
imienia
28 Pu∏ku 
Strzelców
Kaniowskich
i poÊwi´cenie
sztandaru

W programie uroczystoÊci:
– Msza Âwi´ta (sala gimnastyczna Szko∏y)
– Odczytanie przez Wójta Gminy aktu

nadania imienia szkole
– Wbijanie pamiàtkowych gwoêdzi

w drzewce sztandaru
– Prezentacja sztandaru i Êlubowanie uczniów
– Wystàpienie Dyrektora Szko∏y

i przemówienia zaproszonych goÊci
– Wyst´py artystyczne 

Serdecznie zapraszamy przyjació∏, sympatyków
i absolwentów Szko∏y

SP w Niepor´cie

SP w Izabelinie SP w Józefowie
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ZSEE odbierany jest bezpoÊred-
nio sprzed posesji od uczestni-
ków „Projektu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
na terenie Gminy Niepor´t”
– mo˝na wystawiaç ZSEE wraz
z zape∏nionymi workami do segre-
gacji zgodnie z harmonogramem.

ZSEE mo˝na przywoziç przez
najbli˝sze dwa miesiàce – w dru-
gà sobot´ miesiàca tj. 10. XI.
i 8. XII. 2007r. w godzinach 12.00
– 17.00 do Gminnych Punktów
Odbioru Segregowanych Odpa-
dów Komunalnych: 
– w Rynii – ul. G∏ówna (przy p´tli au-

tobusowej), 
– w Niepor´cie – ul. Ma∏o∏´cka, 
– w Woli Aleksandra – ul. Wolska,
– w Micha∏owie – Grabina – ul. Przy-

rodnicza.

W przypadku du˝ego zaintereso-
wania oraz zapotrzebowania zosta-
nie wyznaczona kolejna sobota
w powy˝szych punktach.

W miejscach tj. osiedle w Bia∏o-
brzegach, osiedle w Zegrzu Po∏u-
dniowym zostanie zorganizowana
zbiórka ZSEE na zasadzie indywi-
dualnych ustaleƒ z Administracjà
Osiedli. 

Dok∏adne informacje na powy˝-
szy temat mo˝na uzyskaç w Urz´-
dzie Gminy Niepor´t pok. 27
(II pi´tro) – nr. tel. (022) 767 04 47
oraz na stronie internetowej
www.nieporet.pl w BIP i w Dzia-
le Ekologia, w kolejnych „Wie-
Êciach Niepor´ckich” itp.

� Renata Szkolniak

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Imi´ i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Sk∏adam deklaracj´ uczestnictwa w projekcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

na terenie Gminy Niepor´t w okresie od wrzeÊnia 2007r. do lutego 2008r.

2. Zobowiàzuj´ si´ do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie ze wskazaniami

w poni˝szej tabeli:

3. Zebrane selektywnie odpady komunalne, b´dà zgodnie z otrzymanym kalendarium

przygotowywane do odbioru i ustawiane przy wjeêdzie na teren posesji (adres):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Deklaruj´, ˝e posiadam umow´ podpisanà z przedsi´biorcà posiadajàcym zezwolenie

na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli

nieruchomoÊci, na odbiór pozosta∏ych odpadów komunalnych.

5. Wyra˝am zgod´ na nieodbieranie przez firm´ AG-Complex wype∏nionego worka w przypadku,

gdy jej pracownicy stwierdzà niew∏aÊciwà zawartoÊç worka w iloÊci przekraczajàcej 10 %.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis w∏aÊciciela posesji:

Co segregujemy:

Rodzaje worków: Mo˝na wrzucaç: Nie wrzucamy!

Worek zielony wszelkiego rodzaju puste Porcelany, szyb, luster, 
– odpady szklane opakowania szklane, butelki ˝arówek itp.

po napojach, winie, piwie, 
alkoholu, s∏oiki i naczynia 
szklane;

Worek niebieski ksià˝ki, zeszyty, gazety, tektur´, Papieru zabrudzonego
– odpady papierowe torby i kartony papierowe; i t∏ustego, papieru 

z dodatkiem folii i aluminium itp. 

Worek ˝ó∏ty czyste opakowania po napojach Opakowaƒ po lekarstwach, 
– odpady plastikowe i metalowe i innych p∏ynach oraz po chemii Êrodkach ochrony roÊlin

gospodarczej, czyste kubki i innych silnych chemikaliach,
i opakowania plastikowe zabawek, klisz fotograficznych,
po produktach spo˝ywczych plastikowych wyrobów
np. mlecznych, czyste folie technicznych itp.
i worki foliowe, pojemniki Opakowaƒ po lakierach 
oznaczone symbolami PET, i aerozolach,
HDPE, PE, PP; czyste puszki baterii, cz´Êci 
po napojach i konserwach, drobny samochodowych itp.
z∏om ˝elazny i z metali kolorowych, 
folie aluminiowe, zakr´tki i kapsle.

Zu˝yte i przeterminowane baterie oraz akumulatorki zaliczane sà
do kategorii odpadów niebezpiecznych. 

ZU˚YTE i przeterminowane baterie
Odpady tego typu ze wzgl´du
na swoje pochodzenie, sk∏ad che-
miczny i inne w∏aÊciwoÊci mogà
stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzi, zwierzàt bàdê
ca∏ego Êrodowiska. 

Odpady te wytwarzane sà
w g∏ównej mierze w wyniku dzia-
∏alnoÊci przemys∏owej i us∏ugowej
cz∏owieka. Ponadto odpady tego
rodzaju wytwarzane sà w s∏u˝bie
zdrowia, si∏ach zbrojnych i instytu-
cjach paramilitarnych, szkolnic-
twie oraz w gospodarstwach domo-
wych. Zgodnie z ustawà o odpa-
dach, odpady w postaci baterii
i akumulatorków nale˝y zbieraç
oddzielnie od innych rodzajów od-
padów. 

Odpady w postaci baterii i aku-
mulatorków pochodzàce z gospo-
darstw domowych, czyli od osób
b´dàcych osobami fizycznymi
i nieb´dàcych przedsi´biorcami
nale˝y wrzucaç do specjalnych
pojemników przeznaczonych
na tego rodzaju odpady.

W zwiàzku z powy˝szym
– od paêdziernika 2007 roku
– Urzàd Gminy Niepor´t wraz
z firmà AG-Complex prowadzi
zbiórk´ zu˝ytych i przeterminowa-
nych baterii poprzez rozstawienie
specjalnych pojemników na terenie
Gminy Niepor´t. 

Pojemniki – w ramach edukacji
ekologicznej – ustawione zosta∏y
w Szko∏ach Podstawowych
– w Niepor´cie, w Bia∏obrzegach,
w Wólce Radzymiƒskiej, w Józe-
fowie, w Izabelinie, w Gimnazjum
oraz w OÊrodkach TPD w Zegrzu
Po∏udniowym i Ryni. Zu˝yte bate-

rie mo˝na przekazywaç dzieciom,
które przyniosà je do szko∏y, do spe-
cjalnych pojemników, nast´pnie fir-
ma AG-Complex odbierze zu˝yte
i przeterminowane baterie i przeka-
˝e je przedsi´biorstwu zajmujàcemu
si´ unieszkodliwianiem tego rodza-
ju odpadów. 

Ponadto pojemniki zostanà usta-
wione w Urz´dzie Gminy Niepo-
r´t oraz filiach Gminnego OÊrod-
ka Kultury w Stanis∏awowie
Drugim, w Kàtach W´gierskich,
w Beniaminowie.

� Renata Szkolniak

Informujemy mieszkaƒców gminy, ˝e specjalny pojemnik
przeznaczony na zbiórk´ zu˝ytych baterii zosta∏ ustawiony
w budynku Urz´du Gminy Niepor´t (patrz zdj´cie). Mo˝na ju˝
przynosiç zu˝yte baterie, równie˝ do Urz´du Gminy i wrzucaç je
do pojemnika. Odbiorem baterii zajmuje si´ firma AG-Complex
z Warszawy.

Z ostatniej chwili... 

Od paêdziernika 2007 roku, Urzàd Gminy Niepor´t wraz
z firmà AG-Complex organizuje zbiórk´ zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego
(ZSEE).

ZU˚YTY sprz´t
elektryczny
i elektroniczny

Grupy i rodzaje sprz´tu elektrycznego i elektronicznego podlegajàcego zbiórce:
grupa I – wielkogabarytowe urzàdzenia AGD:

ch∏odnicze, lodówki, zamra˝arki, pralki, suszarki do ubraƒ, zmywar-
ki, elektryczne kuchenki, piekarniki, elektryczne urzàdzenia grzew-
cze, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
grupa II – ma∏ogabarytowe urzàdzenia
AGD:
odkurzacze, maszyny do szycia i maszyny dziewiarskie, ˝elazka,
tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, m∏ynki do kawy, no-

˝e elektryczne, urzàdzenia do piel´gnacji cia∏a np. suszarki, depi-
latory, golarki, zegarki, zegary i inne czasomierze, wagi;

grupa III – sprz´t teleinformatyczny i teleko-
munikacyjny:

komputery, drukarki, laptopy, notepady, kopiarki, kalkulatory, ter-
minale, faksy, telefony, komórki;

grupa IV – sprz´t audiowizualny:
radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery i od-
twarzacze video, dvd, sprz´ty hi-fi, wzmacniacze dêwi´ku, instrumen-
ty muzyczne;

grupa V – sprz´t oÊwietleniowy:
oprawy oÊwietleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjàtkiem
opraw oÊwietleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych;
liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyj-
ne, wysokopr´˝ne lampy wy∏adowcze, w tym ciÊnieniowe lampy so-
dowe oraz lampy metalohalogenkowe, niskopr´˝ne lampy sodowe,
pozosta∏e urzàdzenia oÊwietleniowe s∏u˝àce do celów rozpraszania
i kontroli Êwiat∏a;

grupa VI – narz´dzia elektryczne i elektronicz-
ne, z wyjàtkiem wielkogabarytowych, stacjo-
narnych narz´dzi przemys∏owych:

wiertarki, pi∏y, maszyny do szycia, urzàdzenia do skr´cania, miele-
nia, piaskowania, przemia∏u, pi∏owania, ci´cia, nawiercania, robie-
nia otworów, nabijania, sk∏adania, gi´cia lub podobnych metod prze-
twarzania drewna, metalu i innych materia∏ów, narz´dzia do nitowa-
nia, przybijania lub przyÊrubowania lub usuwania nitów, gwoêdzi,

Êrub lub podobnych zastosowaƒ, narz´dzia do spawania, lutowania
lub podobnych zastosowaƒ, urzàdzenia do rozpylania, rozprowadza-
nia, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji
gazowych innymi metodami, narz´dzia do koszenia trawy lub innych
prac ogrodniczych;

grupa VII – zabawki, sprz´t rekreacyjny
i sportowy:

kolejki elektryczne lub tory wyÊcigowe, kieszonkowe konsole do gier
video, gry video, komputerowo sterowane urzàdzenia do uprawia-
nia sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wios∏owania, sprz´t
sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi cz´Êciami sk∏adowy-
mi, automaty uruchamiane monetà, banknotem (pieniàdzem papie-
rowym), ˝etonem lub innym podobnym artyku∏em (ElektroEko nie
zajmuje si´ jednak tà grupà produktów);

grupa VIII – przyrzàdy medyczne, z wyjàtkiem
wszystkich wszczepianych i ska˝onych produk-
tów:

sprz´t do radioterapii, sprz´t do badaƒ kardiologicznych, sprz´t
do dializoterapii, sprz´t do wentylacji p∏uc, urzàdzenia medyczne wy-
korzystujàce technik´ nuklearnà, sprz´t laboratoryjny do diagnozo-
wania in-vitro, analizatory, zamra˝arki laboratoryjne, testy p∏odno-
Êci, pozosta∏e urzàdzenia do wykrywania, zapobiegania, monitoro-
wania, leczenia, ∏agodzenia choroby, urazów lub niepe∏nosprawnoÊci;

grupa IX – przyrzàdy do nadzoru i kontroli:
czujniki dymu, regulatory ciep∏a, termostaty, urzàdzenia pomiarowe
wa˝àce lub do nastawu u˝ywane w gospodarstwie domowym lub ja-
ko sprz´t laboratoryjny, pozosta∏e przyrzàdy nadzoru i kontroli u˝y-
wane w obiektach i instalacjach przemys∏owych (np. w panelach ste-
rowniczych);

grupa X – automaty do wydawania:
automaty do wydawania napojów goràcych, automaty do wydawa-
nia butelek lub puszek z zimnymi i goràcymi napojami, automaty
do wydawania produktów sta∏ych, automaty do wydawania pieni´-
dzy – bankomaty, inne wydajàce wszelkiego rodzaju produkty

W tym numerze przekazujemy
Paƒstwu informacje, o tym ile od-
padów zosta∏o zebranych w pierw-
szym miesiàcu realizacji bezp∏atne-
go „projektu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie
Gminy Niepor´t”.

We wrzeÊniu firma AG-Complex
zebra∏a od uczestników ak-
cji: 466 kg plastiku, 1 320 kg
szk∏a, 1 780 kg papieru oraz 62 kg
metalu, czyli razem 3 628 kg odpa-
dów surowcowych. NIESTETY! Ze-
brano równie˝ – 32 kg innych odpa-
dów, które NIE MOGÑ TRAFIAå
DO WORKÓW PRZEZNACZO-
NYCH DO SEGREGACJI! 

Ch´tnych uczestników do udzia∏u
w ww. projekcie stale przybywa.
Na miesiàc listopad przewidzia-
nych jest 430 posesji. Im wi´cej
ch´tnych, i im wi´cej prawid∏owo
zebranych odpadów surowco-
wych, tym wi´ksza szansa na kon-
tynuacj´ projektu w sposób naj-
bardziej efektywny i racjonalny
dla wszystkich stron. W zwiàzku
z powy˝szym Urzàd Gminy Niepo-
r´t wraz z firmà AG-Complex przez
ca∏y czas trwania ww. Projektu za-
prasza wszystkich mieszkaƒców
Gminy Niepor´t do uczestnictwa
w nim. Nale˝y tylko wype∏niç de-
klaracj´ i z∏o˝yç jà w Urz´dzie Gmi-
ny Niepor´t lub u So∏tysa. Egzem-
plarz deklaracji (zamieszczony
obok) mo˝na uzyskaç na stronie in-
ternetowej www.nieporet.pl, BIP
i Dzia∏ Ekologia, natomiast wszel-
kie informacje mo˝na uzyskaç
pod nr. tel. (0-22) 767 04 47. Odbiór
wystawionych przy furtce worków
odbywa si´ w ostatni czwartek lub
piàtek miesiàca, w zale˝noÊci od so-
∏ectwa. Nale˝y PAMI¢TAå!
– o tym, ˝e przepisy prawa unii eu-
ropejskiej oraz prawa polskiego zo-
bowiàzujà nas, jako mieszkaƒców
naszego kraju, do segregacji odpa-
dów komunalnych, w celu odzyski-
wania surowców wtórnych, w jak
najwi´kszym stopniu oraz zmniej-
szania iloÊç odpadów trafiajàcych
na sk∏adowiska. 

� Renata Szkolniak

Segregacja odpadów!
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W
odleg∏oÊci oko∏o 1,5 km
na wschód od przystanku
kolejowego Dàbkowizna,

po prawej stronie torów znajdujà
si´ ruiny niemieckiego schronu
bojowego z czasów II wojny Êwia-
towej. Sà to pozosta∏oÊci ci´˝kiego
schronu Regelbau R120b, zbudo-
wanego w latach 1940–1941, jako
jednego z obiektów stanowiàcych
tzw. niemieckie wschodnie przed-
moÊcie obronne Warszawy (Bruc-
kenkopf Warschau). Linia obrony
przedmoÊcia zaczyna∏a si´ ko∏o
Ryni i ∏ukiem prowadzi∏a do Benia-
minowa ko∏o zespo∏u fortów,
od po∏udnia omija∏a Wólk´ Radzy-
miƒskà, Sieraków i S∏upno, dalej
mi´dzy Strugà a Nadmà, wschod-
nim skrajem Zielonki, przez Weso-
∏à, Zakr´t, Wiàzown´, Wólk´
Mlàdzkà, Âwierk, Pogorzel
do wzgórza 116, ̧ ukowiec, Ostro-
wiec i dalej do Wis∏y. Zarys tej li-
nii w du˝ym stopniu pokrywa si´
z niemieckà linià obrony z 1915 ro-
ku w I wojnie Êwiatowej oraz pol-

skà linià obrony przedmoÊcia war-
szawskiego w wojnie polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku. Obiekty
obronne przedmoÊcia rozpocz´to
budowaç w 1940 roku, ale w 1941
roku prace przerwano po ataku
wojsk hitlerowskich na Zwiàzek
Radziecki. Z planowanych kilku-
dziesi´ciu schronów wybudowano
kilkanaÊcie, w tym ten w Dàbko-
wiênie, który jest przyk∏adem ci´˝-
kiego schronu typu MG-KASE-
MATTE o wymiarach 9x10m, gru-
boÊç ˝elbetonowych Êcian i stropu
wzmocnionego stalowymi belkami
wynosi 2m. Schron posiada∏ po-
mieszczenia bojowe i mieszkalne
pomi´dzy którymi znajdowa∏y si´
gazoszczelne, stalowe drzwi. ̧ àcz-
noÊç pomi´dzy pomieszczeniami
utrzymywana by∏a za pomocà me-
talowych rur g∏osowych. Wyposa-
˝enie schronu sk∏ada∏o si´ z uru-
chamianego r´cznie filtru powie-
trza, peryskopu umieszczonego

w stropie, piecyka w´glowego
i szeÊciu prycz dla za∏ogi. Schron
posiada∏ dwie strzelnice os∏oni´te
pancernymi p∏ytami stalowymi.
Jedna strzelnica os∏oni´ta p∏ytà
pancernà stanowi∏a obron´ wejÊcia
do schronu, a druga strzelnica wy-
posa˝enie kazamaty bojowej w któ-
rej znajdowa∏ si´ Êrodek ogniowy.
Móg∏ to byç na przyk∏ad wielkoka-
librowy karabin maszynowy (ma-
chinengewehr) MG-115 lub MG-
-131. Kàt ostrza∏u wynosi∏ 60 stop-
ni. Po bokach otworu ogniowego
strzelnicy znajdujà si´ dwa ma∏e
otwory przystosowane do instalacji
peryskopów, pozwalajàcych na ob-
serwacj´ przedpola. Dodatkowo
schron posiada∏ krat´ przeciwsztur-
mowà typu 491P1, zabezpieczajà-
cà przed wtargni´ciem ˝o∏nierzy
nieprzyjaciela do wn´trza schronu.
Za∏og´ schronu stanowi∏o szeÊciu
˝o∏nierzy przewa˝nie jednostek
fortecznych. Obecnie ze wzgl´du
na skal´ zniszczeƒ trudno jest oce-
niç, ile opisywany schron posiada∏

wejÊç. Byç mo˝e by∏y trzy wejÊcia
ewakuacyjne: jedno obok strzelni-
cy bojowej, drugie znajdowa∏o si´
w cz´Êci przeciwleg∏ej, która jest
zniszczona, a trzecie mog∏o byç
zlokalizowane przy Êcianie, na któ-
rej sà widoczne stalowe uchwyty
klamrowe, umo˝liwiajàce wejÊcie
na kopu∏´ schronu. Schrony pokry-
wane by∏y farbà kamufla˝owà oraz
nakrywane siatkà maskujàcà.
W dobrym stanie zachowa∏a si´
cz´Êç bojowa schronu z pomiesz-
czeniami pomocniczymi. Lokaliza-
cja schronu wskazuje, i˝ stanowi∏
on umocnienie ryglujàce tor kole-
jowy i mo˝e w planach by∏o prze-
widziane jego artyleryjskie uzbro-
jenie. Identyczny schron, w do-
brym stanie znajduje si´ na leÊnej
wydmie pn. „Dàbrowiecka Góra”
w rejonie wsi Dàbrówka ko∏o Ce-
lestynowa. Schron w Dàbkowiênie,
gdy uznano, ˝e nie b´dzie bojowo
wykorzystany, zosta∏ prawdopo-

dobnie wysadzony w 1944 roku
przez niemieckich pionierów, po-
przez zdetonowanie ∏adunków
umieszczonych wewnàtrz schronu,
o czym mo˝e Êwiadczyç po∏o˝enie
oderwanych elementów Êcian
i p´kni´ç stropu. W ten sposób
zniszczono wiele obiektów przed-
moÊcia. Mniej prawdopodobne wy-
daje si´ jego zniszczenie przez pol-
skich lub radzieckich saperów
w okresie powojennym, gdy w cza-
sie rozminowania okolicznych te-
renów dysponowano du˝ymi ilo-
Êciami materia∏ów wybuchowych,
które zgromadzono w schronie
i potem u˝yto do jego zniszczenia.
Schron jest bardzo ciekawie wbu-
dowany w skarp´ wydmy, którà
przecina tor kolejowy. W chwili
obecnej obiekt nie jest cz´sto od-
wiedzany i dlatego te˝ nie jest za-
Êmiecony. Z zebranych informacji
o fortyfikacjach wynika, ˝e praw-
dopodobnie w okolicy na po∏udnie
od tego obiektu powinien byç dru-
gi schron. Autor nie odszuka∏ dru-
giego schronu, ale zupe∏nie przy-
padkowo dzi´ki informacji miesz-

kaƒca odnalaz∏ inny dobrze zacho-
wany schron bojowy w Beniamino-
wie, wybudowany prawdopodob-
nie do obrony przebiegajàcej nieda-
leko drogi tzw. „betonówki”.
Osoby dysponujàce informacjami
o wojennych i powojennych losach
schronów lub lokalizacji innych te-
go typu obiektów na naszym tere-
nie, prosz´ o kontakt na adres elek-
troniczny d.wrobel@nieporet.pl
lub w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

� Dariusz Wróbel

Wykorzystano informacje z bazy obiektów
„Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw.
Nr 0043,0088,0147”.

NNaa zzddjj´́cciiaacchh::
u góry: Zniszczony przedzia∏
socjalny bunkra
z lewej: G∏ówna strzelnica
bunkra oraz jedno z wejÊç
(z lewej strony)
u do∏u – Zniszczona cz´Êç
bunkra

h i s t o r i a

Fortyfikacje XX wieku – samotny bunkier w Dàbkowiênie


