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KOLEJNY raz zwyci´˝yli
Grupa parafian
z Józefowa, Kàtów
W´gierskich 
i Michałowa-Grabiny,
o której pisaliÊmy ju˝
w ubiegłym roku,
odniosła kolejny sukces
na do˝ynkowych
uroczystoÊciach
w Siennicy.
Przygotowany przez nià
z wielkà starannoÊcià
wieniec zajàł
w konkursie II miejsce,
a nast´pnie zachwycił
wszystkich w Zwoleniu,
Cz´stochowie i Woli
Kiełpiƒskiej.

G
dy zbli˝a si´ czas ˝niw i Êwi´-

ta plonów, parafianie z trzech

miejscowoÊci rozpoczynajà

przygotowania do udzia∏u w do˝yn-

kach. Od paru ju˝ lat realizujà swojà

pasj´, wykonujàc pi´kne wieƒce, któ-

re zachwycajà oglàdajàcych je ludzi

i sprawiajà, ˝e nazwa Gmina Niepo-

r´t jest zapami´tywana i kojarzo-

na nie tylko z Zalewem Zegrzyƒskim.

Formà daleko odbiegajà od tradycyj-

nych wieƒców do˝ynkowych, zaska-

kujà pomys∏owoÊcià i precyzjà wyko-

nania. Przez dwa tygodnie warsztat

so∏tysa Józefowa zamienia w miejsce

spotkaƒ mieszkaƒców i wspólnej pra-

cy. Pracy, dodajmy, wymagajàcej po-

mys∏owoÊci, cierpliwoÊci i czasu. Ale

te˝ pracy, która daje du˝o radoÊci

i ogromnie du˝o satysfakcji, gdy pre-

zentowany wieniec wzbudza zachwyt,

jest nagradzany, a wykonawcy zbie-

rajà szczere gratulacje i s∏owa uzna-

nia. Do˝ynki Diecezjalno-Powiato-

wo-Gminne odby∏y si´ w Siennicy

(24.08) ju˝ po raz trzeci. I po raz trze-

ci wieniec przygotowany przez miesz-

kaƒców parafii NMP Królowej w Jó-

zefowie otrzyma∏ wysokà nagrod´

– II miejsce w konkursie, w którym

wystawiono 38 kompozycji (przypo-

mnijmy:w 2006 roku by∏o to II miej-

sce, w 2007 – I miejsce). Jury ocenia-

∏o wk∏ad pracy, artyzm wykonania,

sposób zdobienia oraz przekaz religij-

ny, jaki niesie wieniec. Tegorocz-

na kompozycja z Józefowa, ilustrujà-

ca s∏owa Jana Paw∏a II: „Otwórzcie

drzwi Chrystusowi” oraz „Nie l´kaj-

cie si´”, ma dla jej wykonawców war-

toÊç szczególnà. Gdy w ubieg∏ym ro-

ku radoÊç ze zdobycia I miejsca by∏a

jeszcze Êwie˝a, so∏tys Stanis∏aw R´-

belski powiedzia∏ nam, ˝e pomys∏

na nast´pny wieniec ju˝ jest, nie zdra-

dzi∏ jednak szczegó∏ów. Niestety, po-

mys∏odawczyni zgin´∏a tragicznie

w nied∏ugim czasie. Jej koncepcja

wieƒca pozosta∏a jednak i zosta∏a zre-

alizowana – liczàca blisko 1,70 m po-

staç Chrystusa pukajàcego do za-

mkni´tych drzwi, które porastajà zie-

lone pnàcza. Jej przyjaciele uwa˝ajà,

˝e mo˝e „to pukanie by∏o do niej”?

Dziwnym zbiegiem okolicznoÊci, po-

mys∏em tym wyprzedzi∏a zamierzenia

organizatorów do˝ynek w Siennicy,

gdzie nad o∏tarzem te˝ zawis∏o has∏o

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Do wykonania tegorocznej kompo-

zycji tradycyjnie ju˝ wykorzystane

zosta∏y styropian, gips, siatka, a na-

wet..firanka. Do wyklejenia po-

wierzchni pos∏u˝y∏y ró˝norodne ziar-

na: prosa, konopi, ry˝u, kaszy itp. Pa-

mi´ç o zmar∏ej tragicznie kole˝ance

utrwalona zosta∏a w postaci g∏´bokie-

go p´kni´cia na drzwiach. Praca oce-

niona zosta∏a bardzo wysoko równie˝

podczas X Jubileuszowych Do˝ynek

Województwa Mazowieckiego, Die-

cezji Radomskiej i Powiatu Zwoleƒ-

skiego (31.08), gdzie reprezentowa∏a

Powiat Legionowski. Tu organizato-

rzy nie przewidzieli konkursu, zorga-

nizowano wystaw´ wieƒców i wr´-

czano statuetki wyró˝niajàcym si´

twórcom. Józefowski wieniec otrzy-

ma∏ a˝ cztery takie wyró˝nienia, m.in.

od Wojewody Mazowieckiego,

od Marsza∏ka Sejmiku Mazowieckie-

go, a jego wykonawcy ponadto obsy-

pani zostali gratulacjami i wyrazami

uznania. Sà one dla nich êród∏em

ogromnej radoÊci i satysfakcji, i sta-

nowià, jak podkreÊlajà, najwi´kszà

nagrod´. Dodatkowym prze˝yciem

by∏ wyjazd 7 sierpnia do Cz´stocho-

wy na do˝ynki ogólnopolskie, na któ-

rych pokazano równie˝ wieniec ubie-

g∏oroczny. Mia∏ kszta∏t zbli˝ony

do kuli, na której widniejà cztery me-

daliony, symbolizujàce ewangelistów,

która otwiera si´ tworzàc tryptyk.

Centralnà cz´Êç zajmuje wizerunek

matki Boskiej Królowej. Prawe skrzy-

d∏o przedstawia Katedr´ Êw. Floria-

na w Warszawie, po lewej stronie wi-

dzimy koÊció∏ w Józefowie. Obydwa

wieƒce zachwyci∏y oglàdajàcych,

okaza∏o si´, ˝e organizatorzy pami´-

tajà naszà delegacj´ i prezentowany

wieniec, a tegoroczna praca utrwali-

∏a tylko opini´ o jej wykonawcach, ja-

ko mistrzach w swoim „fachu”. Jesz-

cze pó∏ godziny po zakoƒczeniu mszy

i rozejÊciu si´ innych delegacji, wo-

kó∏ naszych mieszkaƒców gromadzi-

∏y si´ t∏umy ludzi, podziwiajàcych

efekty ich pracy. Podobnie entuzja-

stycznie twórcy wieƒców powitani

zostali w Woli Kie∏piƒskiej, podczas

Âwi´ta Darów Ziemi. I tu zebrali go-

ràce gratulacje i serdeczne podzi´ko-

wania, a dwie przywiezione przez

nich kompozycje stanowi∏y pi´kne t∏o

dla prezentacji prac gospodarzy. 

� BBWWiillkk

BANK ZAPRASZA

W czerwcu ukoƒczono, rozpocz´tà przed dwoma
laty, budow´ nowego budynku Banku Spó∏dziel-
czego w Niepor´cie. Klienci banku za∏atwiajà te-
raz sprawy finansowe w centrum miejscowoÊci,
na Placu WolnoÊci.

Okaza∏y budynek, usytuowany na po∏udniowej kra-
w´dzi Placu, jest widoczny z daleka. Pomieszcze-
nie przeznaczone dla klientów, jest bardzo prze-
stronne, nowoczeÊnie zaaran˝owane i estetyczne. Sà
dwie kasy i trzy stanowiska do obs∏ugi klientów.
Jest te˝ wygodne miejsce, s∏u˝àce do wype∏nienia
potrzebnych dokumentów. Ju˝ zwi´kszy∏a si´ licz-
ba klientów banku, zach´conych centralnà lokali-
zacjà i dogodnym dojazdem. Kierownictwo banku
ma nadziej´, ˝e oferowane i realizowane us∏ugi fi-
nansowe wp∏ynà na poziom i rozwój infrastruktu-
ry w gminie.
Pierwsze pi´tro nowego budynku oddane zosta∏o
do dyspozycji Urz´du Gminy Niepor´t. Narastajàce
problemy lokalowe spowodowa∏y koniecznoÊç prze-
niesienia kilku dzia∏ów w nowe miejsce. I tak
od lipca majà tu swoje siedziby: Dzia∏ Inwestycji
i Zamówieƒ Publicznych, Dzia∏ Promocji i Informa-
cji Publicznej oraz Zamiejscowy Zespó∏ Architektu-
ry w Niepor´cie Starostwa Powiatowego w Legio-
nowie. 

� BW

POWIAT LEGIONOWSKI BUDUJE W¸ASNÑ MARK¢

W kwietniu tego roku powiat legionowski zawar∏
umow´ ze studiem brandingowym Bakalie. Zada-
niem agencji by∏o opracowanie strategii komu-
nikacji marketingowej oraz logo i identyfikacji wi-
zualnej powiatu. W chwili obecnej prace nad pro-
jektem zosta∏y zakoƒczone.
Strategia komunikacji oraz koncepcja pozycjonowa-
nia marki zosta∏y przygotowane w oparciu o ana-
liz´ otoczenia oraz warsztaty strategiczne przepro-
wadzone wspólnie z pracownikami starostwa. Uni-
kalne cechy powiatu, jakimi chce si´ on
komunikowaç z odbiorcà, to bezpieczeƒstwo, czy-
ste Êrodowisko, wysoki standard ˝ycia mieszkaƒców.
Spójne z tymi wartoÊciami jest has∏o pozycjonujà-
ce: „Powiat legionowski – przystaƒ w sercu Ma-
zowsza”. 
Logo powiatu równie˝ odwo∏uje si´ do specyfiki re-
gionu. Kolory charakterystyczne dla herbu i flagi,
symboli Powiatu Legionowskiego stanowià punkt
wyjÊcia do poszukiwania elementów komunikacji wi-
zualnej. Koncepcj´ identyfikacji wizualnej oparto
o kolorystyk´ i kszta∏ty odwo∏ujàce si´ do skoja-
rzeƒ z przyrodà, zielenià lasów, wodà, ale tak˝e
aktywnym wypoczynkiem, bezpiecznym i komforto-
wym ˝yciem.

NOWA WITRYNA INTERNETOWA BIBLIOTEKI 

Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t informuje, ˝e
dzia∏a strona internetowa Biblioteki: 
www.bibliotekanieporet.bloog.pl 
gdzie zamieszczane sà wa˝ne informacje z ˝ycia bi-
blioteki i rekomendowane ksià˝ki. Ponadto rozsze-
rzone zosta∏y godziny otwarcia wypo˝yczalni. Z Bi-
blioteki mo˝na korzystaç tak˝e w soboty
w godz. 10.00–14.00. W swoich zbiorach posia-
damy wiele lektur szkolnych i pomocy dydaktycz-
nych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblio-
teki Publicznej i jej strony internetowej.

� dyrektor El˝bieta Kotowska 

GOK ZAPRASZA

Gminny OÊrodek Kultury zaprasza do odwiedzania
nowej strony internetowej: 

www.goknieporet.pl. 
Znajdà tam Paƒstwo infor-
macje o odbywajàcych si´
zaj´ciach i warsztatach,
planowanych imprezach,
osiàgni´ciach zespo∏ów,
dzia∏alnoÊci filii GOK.     

� dyrektor Bogus∏awa Oksza-Klossi

w skróciew skrócie

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” Do˝ynki w Zwoleniu

Stojà od lewej: Ksiàdz proboszcz Piotr Âliwka, so∏tys Ryszard Zajàc, Jacek Dàbrowski, 
Ma∏gorzata Jakób-Olszewska oraz Jakub Szelàg, Anna Winnicka, Iza Szelàg. 
W pierwszym rz´dzie od lewej: so∏tys Stanis∏aw R´belski, Jacek Olszewski, Hanna R´belska, Celina Paê
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WIEÂCI

NIEPOR¢CKIE

Wojtem Gminy Niepor´t 
SŁAWOMIREM MACIEJEM
MAZUREM

Rozmowa z...

W spotkaniu udzia∏ wzi´li m.in.

przedstawiciele Urz´du Marsza∏-

kowskiego Województwa Mazo-

wieckiego, Urz´du Marsza∏kow-

skiego Województwa Podlaskie-

go, w∏adz gmin le˝àcych wzd∏u˝

planowanej inwestycji szlaku

oraz Biebrzaƒskiego Parku Naro-

dowego. Gmin´ Niepor´t repre-

zentowa∏ wójt Maciej Mazur. 

Z pomys∏em reaktywowania

starego szlaku wodnego, wyty-

czonego w koƒcu XVI wieku

przez króla Stefana Batorego,

wystàpi∏a przed paroma miesià-

cami Dzielnica Targówek. O ile

Batory planowa∏ uczyniç z Wi-

s∏y, Narwi, Biebrzy i Niemna

szlak wodny s∏u˝àcy do przewo-

zu towarów, o tyle obecnym po-

mys∏odawcom przyÊwieca idea

o˝ywienia turystyki na terenach

o bogatych walorach rekreacyj-

nych. Wykorzystanie potencja∏u

turystycznego, kulturowego,

przyrodniczego i gospodarczego

obszarów po∏o˝onych wzd∏u˝:

Wis∏y – Kana∏u ˚eraƒskiego

– Kana∏u Królewskiego – Zale-

wu Zegrzyƒskiego – Narwi

– Biebrzy – Kana∏u Augustow-

skiego, stanowi wyzwanie dla

w∏adz miast i gmin, usytuowa-

nych na szlaku. Projektem zain-

teresowane sà równie˝ w∏adze

Bia∏orusi i Litwy. Jest to obecnie

jedno z najwi´kszych przedsi´-

wzi´ç turystyczno – rekreacyj-

nych w Polsce.

16 lipca w Warszawie powo∏a-

na zosta∏a Rada Programowa

projektu „Szlak Wodny Wis∏a

– Narew – Biebrza – Kana∏ Au-

gustowski”, w sk∏ad której

wchodzà m.in.: Marsza∏ek Sej-

mu RP, Marsza∏kowie Woje-

wództw: mazowieckiego, podla-

skiego, Wojewoda Mazowiecki,

Prezydenci: m.st. Warszawy,

Ostro∏´ki i ¸om˝y, Burmistrzo-

wie: Serocka, Pu∏tuska, Augusto-

wa, Ró˝ana, Nowogrodu, Gonià-

dza, Dzielnicy Targówek, Wój-

towie: Gminy Niepor´t, Gminy

Augustów, Prezes Krajowego

Zarzàdu Gospodarki Wodnej

w Warszawie, Dyrektorzy: Re-

gionalnego Zarzàdu Gospodarki

Wodnej w Warszawie, Biebrzaƒ-

skiego Parku Narodowego,

Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej

w Warszawie. Zadaniem Rady

jest przygotowanie zakresu pro-

jektu oraz procedur i zasad jego

realizacji. 

Na spotkaniu w ¸om˝y Rada

Programowa przyj´∏a stanowi-

sko skierowane do prof. Andrze-

ja Sadurskiego – Prezesa Krajo-

wego Zarzàdu Gospodarki Wod-

nej w Warszawie oraz Marsza∏ka

Sejmu RP Bronis∏awa Komo-

rowskiego, w sprawie projektu

„Narodowej Strategii Gospoda-

rowania Wodami 2030

(z uwzgl´dnieniem etapu 2015)”,

wykonanego na zamówienie Mi-

nistra Ârodowiska. W stanowi-

sku Rada apeluje o wpisanie

do strategii m.in. odbudowy

i rozwoju dróg wodnych w Pol-

sce, uznanie rozwoju dróg wod-

nych do celów turystycznych

i towarowych jako zadanie prio-

rytetowe dla krajowej gospodar-

ki oraz podpisanie przez Polsk´

Europejskiego Porozumienia

(AGN), dotyczàcego dróg ˝e-

glownych o mi´dzynarodowym

znaczeniu.

Najwa˝niejszymi punktami

szlaku Wodnego Króla Stefana

Batorego na terenie gminy Nie-

por´t by∏yby 4 przystanki wod-

ne – jeden na Kanale Królew-

skim, pozosta∏e na Zalewie Ze-

grzyƒskim. Ich lokalizacja

wykorzystywa∏aby istniejàcà

baz´ turystycznà i walory brze-

gowe. 

� BBWWiillkk

W piàtek (19.09) w Urz´dzie Miejskim w Łom˝y
odbyło si´ kolejne spotkanie w sprawie utworzenia
Szlaku Wodnego Króla Stefana Batorego.

METROPOLIE – i co dalej?

18 wrzeÊnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła si´ konferencja poÊwi´cona
obszarom metropolitalnym i ich miejscu w polityce regionalnej kraju i regionów.

O
rganizatorem konferencji

„Metropolie – wyzwanie dla

polityki regionalnej” by∏ Sa-

morzàd Województwa Mazowiec-

kiego. Wzi´li w niej udzia∏ przedsta-

wiciele Rzàdu RP, samorzàdów

wszystkich szczebli z ca∏ego kraju,

reprezentanci Êwiata nauki oraz or-

ganizacji pozarzàdowych. Wystà-

pienia prelegentów prezentowa∏y

ró˝ne aspekty polityki metropolital-

nej. Uczestniczàcy w konferencji

wójt Maciej Mazur przedstawi∏

opracowanie „Rozwój metropolii

z perspektywy gminy obszaru me-

tropolitalnego”, zawierajàce cha-

rakterystyk´ gminy i kierunki jej

rozwoju, w kontekÊcie przygotowy-

wanej ustawy. Toczà si´ dyskusje

i trwajà prace nad projektem ustawy

o obszarach metropolitalnych. Z za-

∏o˝enia tworzyç je b´dà miasta lub

zespo∏y miejskie wraz z ich otocze-

niem. Celem ma byç lepsze zarzà-

dzanie na ca∏ym obszarze metropo-

litalnym, w zakresie np. planowania

strategicznego, transportu publicz-

nego, komunikacji, ochrony Êrodo-

wiska. Najbardziej k∏opotliwa cz´Êç

projektu, to wed∏ug jej twórców

– liczba metropolii oraz szczegó∏o-

we warunki, których spe∏nienie spo-

woduje, ˝e na terenie aglomeracji

powstanie obszar metropolitalny.

Decyzje, jakie w najbli˝szym czasie

zapadnà, b´dà mia∏y olbrzymie zna-

–– PPaanniiee  WWóójjcciiee,,  jjaakkiiee  kkoorrzzyyÊÊccii  mmoo˝̋ee  pprrzzyynniieeÊÊçç  ggmmiinniiee  pprroojjeekk--
ttoowwaannaa uussttaawwaa  oo oobbsszzaarraacchh  mmeettrrooppoolliittaallnnyycchh??

– Zacznijmy od tego, ̋ e w obecnym, drugim ju˝ projekcie usta-
wy, mówi si´ bezpoÊrednio nie o obszarach metropolital-
nych, a o polityce miejskiej i wspó∏pracy jednostek samo-
rzàdu terytorialnego. Priorytetem ustawy jest wzmocnienie
wi´zi pomi´dzy rozwojem miast i obszarów zurbanizowa-
nych a rozwojem sàsiadujàcych terenów podmiejskich
i wiejskich. Przy obecnie istniejàcym podziale kraju na sa-
morzàd terytorialny, powiatowy i wojewódzki, na szczeblu
gminy jest wiele problemów, które trudno jest rozwiàzaç
w oparciu o województwo, czy o miasto, w naszym wypad-
ku Warszaw´. MyÊl´ o takich zagadnieniach, jak: rozwój
komunikacji, planowanie i budowa dróg, planowanie prze-
strzenne, gospodarka odpadami, ochrona Êrodowiska itp.
Przyk∏ad pierwszy – komunikacja, jest bliski nam wszyst-
kim. Wprawdzie zwi´kszy∏a si´ ostatnio znacznie iloÊç po-
∏àczeƒ z Warszawà, ale utrzymanie tej komunikacji nie po-
winno zale˝eç od woli i decyzji politycznych, ale od potrzeb
zwiàzanych z aglomeracjà i potrzeb spo∏eczno-gospodar-
czych gminy. Podobnie jest z planowaniem sieci dróg – de-
cyzje powinny zapadaç na szczeblu wy˝szym ni˝ powiat,
a ni˝szym ni˝ województwo, aby w pe∏ni i sprawnie uwzgl´d-
nia∏y potrzeby aglomeracji. Sàdz´ wi´c, ̋ e powinno powstaç
cia∏o, które b´dzie mog∏o wypracowaç rozwiàzania,
uwzgl´dniajàce potrzeby wszystkich jednostek administra-
cyjnych, nale˝àcych do danej aglomeracji.

––  JJaakkiiee  rroozzwwiiààzzaanniiaa  ww ttyymm  zzaakkrreessiiee  pprrooppoonnuujjee  pprroojjeekktt
uussttaawwyy??

– Projekt przewiduje utworzenie dwóch obszarów metropo-
litalnych: warszawskiego i górnoÊlàskiego. Pozosta∏e ob-
szary powstawa∏yby na podstawie zg∏oszeƒ dokonywanych
przez gmin´ lub gminy z ∏àcznà liczbà mieszkaƒców nie
mniejszà ni˝ 500 tys. Gmina Niepor´t z racji bezpoÊred-
niego sàsiedztwa z Warszawà znalaz∏aby si´ w obszarze
metropolitalnym, choç nie do koƒca jeszcze okreÊlono wa-
runki ich powstawania. Wszystkie sprawy obszaru prowa-
dzi∏by zespó∏ metropolitalny za pomocà: zgromadzenia ze-
spo∏u (organu stanowiàcego i kontrolnego) oraz zarzàdu
zespo∏u (organu wykonawczego). Zgromadzenie tworzyli-
by delegaci wszystkich jednostek samorzàdu terytorialne-

go, nale˝àcych do zespo∏u. Jeden delegat reprezento-
wa∏by jeden samorzàd. Uchwa∏y zapada∏yby podwój-
nà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, tzn. gdy za przy-
j´ciem uchwa∏y g∏osuje wi´kszoÊç jednostek samorzà-
dowych, reprezentujàcych wi´kszoÊç ludnoÊci
zamieszka∏ej na terenie obszaru metropolitalnego. Ta-
ki wyraênie okreÊlony przydzia∏ zadaƒ i kompetencji wy-
musza∏by jednomyÊlnoÊç w rozwiàzywaniu problemów
samorzàdowych i jednakowe traktowanie wszystkich
jednostek.

––  CCoo  nnoowweeggoo  ddoo pprroojjeekkttuu  wwnniiooss∏∏aa  kkoonnffeerreennccjjaa  ppooÊÊwwii´́--
ccoonnaa oobbsszzaarroomm  mmeettrrooppoolliittaallnnyymm  ii iicchh  mmiieejjssccuu  ww ppoollii--
ttyyccee  rreeggiioonnaallnneejj  kkrraajjuu  ii rreeggiioonnóóww,,  kkttóórreejj  oorrggaanniizzaattoo--
rreemm  bbyy∏∏  MMaarrsszzaa∏∏eekk  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo??

– Konferencja by∏a okazjà do wymiany poglàdów zwolen-
ników i przeciwników ustawy, poniewa˝ tacy równie˝ sà.
Wyra˝ajà obaw´, ˝e powstanie czwarty szczebel samo-
rzàdowy, który mo˝e byç powodem konfliktów i powie-
la∏ b´dzie kompetencje województwa. Te aspekty usta-
wy omawiane by∏y podczas konferencji na przyk∏adzie
gminy Niepor´t, w oparciu o analiz´ takich problemów,
jak: budowa Olszynki Grochowskiej – czy jej powsta-
nie na terenie gminy jest uzasadnione i czy w ogóle jest
mo˝liwe, rozwój komunikacji drogowej, dalsza realiza-
cja opaski kanalizacyjnej Zalewu Zegrzyƒskiego, jako
ochrony uj´cia wody dla Warszawy, rozwój turystyki
na potrzeby metropolii, wykorzystanie szlaków wodnych
czy rozwój komunikacji kolejowej. O tych problemach
naszej gminy dyskutowali przedstawiciele samorzàdów
z ca∏ego województwa mazowieckiego, w kontekÊcie ce-
lowoÊci powo∏ywania obszarów metropolitalnych. Sta-
nowisko uczestników spotkania b´dzie mia∏o istotny
wp∏yw na ostatecznà wersj´ ustawy.

––  AA jjaakkaa  jjeesstt  ppaaƒƒsskkaa  ooppiinniiaa  nnaa tteemmaatt  cceelloowwooÊÊccii  wwpprroowwaa--
ddzzeenniiaa  ww ˝̋yycciiee  uussttaawwyy  oo ppoolliittyyccee  mmiieejjsskkiieejj??

– Wszystko wskazuje na to, ˝e wprowadzenie obszarów
metropolitalnych mo˝e mieç istotne znaczenie dla szyb-
szego rozwoju jednostek samorzàdu terytorialnego, mo-
˝e te˝ wzmacniaç zwiàzki mi´dzy metropoliami, a ota-
czajàcymi je mniejszymi miastami i gminami wiejskimi.
JeÊli dzi´ki temu gmina Niepor´t b´dzie mog∏a pomyÊl-
nie rozwiàzaç takie sprawy, jak: rozwój komunikacji,
w tym kolejowej, i stworzenie zintegrowanego transpor-
tu zbiorowego, ze wspólnym biletem na ró˝ne jej Êrod-
ki, rozbudowa opaski kanalizacyjnej wokó∏ Zalewu Ze-
grzyƒskiego, problem powstania Olszynki Grochowskiej,
to ich istnienie b´dzie jak najbardziej uzasadnione. 

––  DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́  

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBWWiillkk

czenie dla przysz∏oÊci wszystkich

samorzàdów. 

W trakcie konferencji przedsta-

wiono aspekty polityki metropolital-

nej oraz przyj´to stanowisko samo-

rzàdów w sprawie planowanej refor-

my. Podczas dyskusji wyra˝one

zosta∏y obawy, czy w efekcie wpro-

wadzonych zmian samorzàd nie sta-

nie si´ podmiotem gorszej kategorii,

zdominowanym przez miasto. Pod-

kreÊlano wielokrotnie, ˝e wspó∏-

tworzenie obszaru metropolitalnego

musi odbywaç si´ w sposób demo-

kratyczny i równoprawny, bez fawo-

ryzowania i uprzywilejowania wy-

branych jednostek samorzàdowych.

� BBWW

SZLAKIEM Batorego

UUcczzeessttnniiccyy  kkoonnffeerreennccjjii  ((oodd lleewweejj))::  MMaarreekk  WWóójjcciikk  –– ddoorraaddccaa  MMiinniissttrraa  SSWWiiAA,,  AAddaamm  SSttrruuzziikk  –– MMaarrsszzaa∏∏eekk
WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo,,  pprrooff..  ddrr  hhaabb..  ZZbbiiggnniieeww  SSttrrzzeelleecckkii  –– DDyyrreekkttoorr  MMaazz..  BBiiuurraa  PPllaannoowwaanniiaa  RReegg..
ww WWaarrsszzaawwiiee,,  ddrr PPrrzzeemmyyss∏∏aaww  ÂÂlleesszzyyƒƒsskkii  –– PPAANN,,  WWóójjtt  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  SS..MM..MMaazzuurr
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WYGODNE parkowanie
Powi´kszył si´ parking przy Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie.
Widzowie imprez kulturalnych mogà ju˝ bez problemów zaparkowaç
auto przy oÊrodku kultury. 
Dotychczas istniejàcy parking nie zapewnia∏ wystarczajàcej iloÊci

miejsc dla samochodów, którymi widzowie przyje˝d˝ali do oÊrodka.

Parkujàce auta zastawia∏y ulic´ Dworcowà, a nawet wjazd do OSP.

Nowe miejsca rozwià˝à ten problem. Firma MTB z Marek po∏o˝y∏a

ok. 460 m2 kostki. Prace zakoƒczy∏y si´ we wrzeÊniu, a ich koszt wy-

niós∏ 64,5 tys. z∏. 

� BBWW

Mieszkaƒcy ulicy w centrum Niepor´tu z radoÊcià powitali prace
budowlane przed swoimi posesjami. Na odcinku 100 metrów po-
wstaje ciàg pieszo – jezdny z kostki bauma.

Wykonawcà inwestycji jest firma Partner z Chotomowa. Termin

jej ukoƒczenia wyznaczony zosta∏ na 10 paêdziernika. W ramach

prac wykonane zostanà równie˝ wjazdy na posesj´ oraz przebudo-

wany zostanie wylot na ulic´ Jana Kazimierza. Koszt inwestycji

to 54,2 tys. z∏.

� BBWW

NARESZCIE kostka

PRZEBUDOWA chodników

Zakoƒczone zostały prace drogowe na Osiedlu Wojskowym w Bia-
łobrzegach. Kolejne chodniki otrzymały nowà nawierzchni´
z kostki bauma.
Inwestycja zrealizowana zosta∏a na Osiedlu Wojskowym w Bia∏o-

brzegach, przy budynkach sàsiadujàcych z pawilonem handlowym.

Stare p∏yty chodnikowe zastàpi∏a kostka betonowa. Wymieniono

ok. 450 m2 nawierzchni, powsta∏y równie˝ nowe miejsca parkingo-

we. Prace na osiedlu wykona∏a firma MBT z Marek, a ich koszt wy-

niós∏ 80 tys. z∏.

� BBWW

Kontrowers

Osoby przeglàdajàce map´ Gminy Niepor´t zapewne zwrócà uwag´
na napis, znajdujàcy si´ przy niebieskim szlaku turystycznym, w miejscu
le˝àcym nieco ponad sto metrów za torem kolejowym. W terenie znajduje
si´ tam niewielkie wzgórze, jakby kopiec, tak właÊnie nazwane.

S
amo s∏owo „kontrowers”, z j´-

zyka ∏aciƒskiego „controver-

sia”, wed∏ug S∏ownika Wyra-

zów Obcych W∏adys∏awa Kopaliƒ-

skiego oznacza tyle, co ró˝nica zdaƒ,

rozbie˝noÊç sàdów, spór, polemika. 

W tym jednak przypadku, dla inte-

resujàcych si´ historià naszego regio-

nu, jest to s∏owo, a raczej konkretne

miejsce, zwiàzane od kilku wieków

z jego dziejami. 

W Archiwum G∏ównym Akt Daw-

nych w Warszawie, wÊród znacznej

iloÊci dawnych dokumentów zwiàza-

nych z historià Niepor´tu, znajduje

si´ „Tu inkludowany (∏ac. – zawiera-

jàcy) list, który pisa∏ Wielmo˝ny

Paszkowski wzgl´dem kontrowersji

od Wieliszewa z Niepor´tem do Ja-

Ênie Wielmo˝nej Wjewodziny Potoc-

kiej”, datowany na 1 kwietnia 1828

roku. List zawiera obszerny wywód

propozycji ugody w sprawie sporu

granicznego mi´dzy Dobrami Niepo-

r´t i Dobrami Wieliszew.

Propozycj´ przedstawi∏ w imieniu

„Mandatki Pan Choiecki Archiwi-

sta”.

Warto wiedzieç, ˝e w tym czasie

Marianna Gautyer, ˝ona Tomasza

Kamiƒskego, toczy∏a spraw´ przed∏u-

˝enia dzier˝awy, ewentualnie kup-

na Dóbr Wieliszewskich. Stàd wi´c,

przy tej okazji, mog∏a pojawiç si´

sprawa sporu granicznego.

Z cytowanego listu, niestety nie po-

znajemy treÊci przedstawionej propo-

zycji. Dominik Paszkowski, pe∏no-

mocnik Wojewodziny Potockiej po-

wiadamia jedynie swojà

Dobrodziejk´ w dalszej cz´Êci listu,

˝e spór ten: „nie dotyczy si´ wcale

granic mi´dzy Niepor´tem a Wieli-

szewem, gdy˝ opisujà tylko spory

graniczne mi´dzy Zagrobami a Nie-

por´tem”.

Tak wi´c, praktycznie nie poznaje-

my istoty sporu ani te˝ nie wiemy,

czy i jak si´ zakoƒczy∏. Dla zaintere-

sowanych to impuls do dalszych po-

szukiwaƒ u êróde∏. Nie na tym jed-

nak koniec istoty sprawy. Bowiem

do listu do∏àczony jest „Spis Doku-

mentów do interessu kontrowersyjne-

go mi´dzy Niepor´tem a Wielisze-

wem Wielmo˝nemu Paszkowskiemu

wr´czajàcych si´ d. 5 lute-

go 1828r.” I tu dopiero zaczyna si´

historia sporu. Bowiem pierwszy do-

kument pochodzi z roku 1484 (!). Jest

to przywilej nadania Niepor´tu bra-

ciom Pra˝mowskim przez Ksi´cia

Boles∏awa Mazowieckiego1 wraz

z opisaniem tych Dóbr. 

Ju˝ w roku1491 zaistnia∏ kolejny

dokument „reskrypt ksi´cia Konrada

Mazowieckiego.

Nast´pny dokument to Wyrok Try-

buna∏u Piotrkowskiego z roku 1613

obejmujàcy spór mi´dzy Niepor´tem

a Zagrobami „o posiadanie Boru”.

Domniemaç nale˝a∏oby, i˝ w tym

okresie Zagroby nie nale˝a∏y do Dóbr

Niepor´ckich (?). 

Kolejny wymieniony dokument

datowany na rok 1619, to „zdzia∏any

opis graniczny podany do Ksiàg

Grodu Warszawskiego.”

Nast´pny, istotny dokument ju˝

z roku 1780, to „Dzie∏o graniczne wg

ugody mi´dzy dziedzicami Niepor´-

tu, Zegrza oraz Zagrob, wg którego

urz´dnik graniczny Jan Zambrzycki

exekwowa∏ usypanie kopców.”

Pozosta∏e, to „ró˝ne planiki”, pisma

z aktów Grodu Warszawskiego, do-

tyczàce wizji w terenie, a tak˝e „ma-

nifest dotyczàcy pary wo∏ów wzi´-

tych w∏oÊcianicowi wieliszewskie-

mu.” By∏ to pewnie akt zaj´cia

wo∏ów, które wesz∏y w tzw. szkod´.

Wreszcie korespondencja mi´dzy

pe∏nomocnikami zainteresowanych

stron. 

Tak wi´c, ten archiwalny doku-

ment wyjaÊni∏ jednoznacznie, skàd

ten wyraz „kontrowers” na niepor´c-

kiej mapie. Szczegó∏y zaÊ sporów,

tak d∏ugo trwajàcych, to pole do dzia-

∏ania zajmujàcych si´ historià regio-

nu. 

W toku dalszych poszukiwaƒ w ar-

chiwach, okaza∏o si´, ˝e temat sporu

granicznego mi´dzy „Dobrami Nie-

por´t a Kluczem Wieliszewskim” ist-

nia∏ tak˝e w drugiej po∏o-

wie XIX wieku. W Ksi´dze hipotecz-

nej Klucza Wieliszewskiego istnieje

wpis pod datà 13/25 lutego roku 1858

o „miejscu spornem gruntu lasem za-

ros∏ego w Kontrowersie b´dàce.”

Persony sporu uregulowanego kon-

traktem spisanym przed rejentem

Brzozowskim pod datà 26 sierp-

nia/ 7 wrzeÊnia 1852 roku to August

hrabia Potocki i Jan syn Teodora

ksià˝´ warszawski hrabia Paszkie-

wicz Erywaƒski b. Namiestnik Kró-

lestwa, który z nadania carskiego

w∏ada∏ cz´Êcià Klucza Wieliszew.

Wpis ten zawiera szczegó∏owà infor-

macj´ o przebiegu rozgraniczenia

z podaniem 12 kopców granicznych

i „kàtów busolowych” zmiany kie-

runku granicy. Wytyczajàcy t´ grani-

c´ pos∏ugiwali si´ miarà d∏ugoÊci li-

czonà w „pr´tach i pr´cikach.”

Wpis koƒczy si´ stwierdzeniem, ̋ e:

„...usypano kopiec dwunasty literà f

na planie oznaczony i ostatni. W tem

miejscu jako niezaprzeczonej granicy

dalej idàcej rozgraniczenie sporu za-

koƒczonem zosta∏o. Co tu z mocy po-

wo∏anych aktów zapisano.” 

Tak wi´c „kontrowers” to i spór

i jednoczeÊnie kopiec graniczny tak

nazywany zwyczajowo. 

� WW∏∏ooddzziimmiieerrzz  BB∏∏aawwddzziieewwiicczz

Autorem przygotowanego studium

techniczno-ekonomiczno-Êrodowi-

skowego rozbudowy drogi na tym

odcinku jest firma Arup, która reali-

zuje je na zlecenie GDDKiA. Stu-

dium zak∏ada powstanie drogi kla-

sy GP, tzn. g∏ównej ruchu przyspie-

szonego, posiadajàcej dwie jezdnie

po dwa pasy ruchu w ka˝dym kie-

runku oraz jezdnie serwisowe

do obs∏ugi przyleg∏ych dzia∏ek.

W terenie zabudowanym obowiàz-

kowo stanà ekrany akustyczne.

Przedstawiciele firmy zaprezento-

wali na spotkaniu 3 warianty rozbu-

dowy trasy, ró˝niàce si´ mi´dzy so-

bà g∏ównie rozwiàzaniami tech-

nicznymi, zastosowanymi

przy przejÊciu drogi 61 pod wiaduk-

tem kolejowym. Uczestniczàcy

w spotkaniu mieszkaƒcy zg∏aszali

swoje wnioski do prezentowanego

materia∏u. W∏aÊciciele dzia∏ek zlo-

kalizowanych w rejonie ronda

przy drodze 61, które w planie za-

gospodarowania przewidziane sà

pod dzia∏alnoÊç us∏ugowà, postulo-

wali o uwzgl´dnienie drogi serwi-

sowej, która w przysz∏oÊci zapew-

ni obs∏ug´ komunikacyjnà tych te-

renów. Mieszkaƒcy Zegrza

wnioskowali o wybudowanie

dwóch k∏adek dla pieszych na tere-

nie swojej miejscowoÊci oraz dro-

gi serwisowej wzd∏u˝ ju˝ rozbudo-

wanej drogi, po stronie torów kole-

jowych. Osoby zainteresowane

rozbudowà trasy mogà kontaktowaç

si´ w tej sprawie z Generalnà Dy-

rekcjà Dróg Krajowych i Autostrad,

Oddzia∏em w Warszawie, ul. Miƒ-

ska 25, 03-808 Warszawa, lub z fir-

mà Ove Arup & Partners, ul. Kró-

lewska 16, 00-103 Warszawa, tel.

(22) 455 45 54. 

� BBWW

KONSULTACJE społeczne – pora na wnioski

11 wrzeÊnia w Gminnym OÊrodku Kultury odby∏y si´ konsultacje spo∏eczne, na które zaprosili miesz-
kaƒców: Urzàd Gminy Niepor´t, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma Arup. Kon-
sultacje dotyczy∏y rozbudowy drogi krajowej 61 na odcinku Legionowo – Zegrze Po∏udniowe.
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BYSTRZAKI w Tour de Pologne
Ju˝ po raz drugi, Gimnazjum ze Stanisławowa Pierwszego
wystawiło swojà reprezentacj´ do wyÊcigu kolarskiego MINI
TOUR DE POLOGNE, którego głównym sponsorem była NUTELLA,
a patronat sprawował sławny polski kolarz Czesław Lang.

W sk∏ad dru˝yny Bystrzaków, której

opiekunem by∏ Piotr Kutra, weszli:

Pawe∏ Go∏´biewski, Micha∏ R´bel-

ski, Sebastian Wilgos z kl. III b oraz

Mateusz Pietrucha z kl. II a i Alek-

sander Kawka z kl. II d.

Na 30 startujàcych gimnazjali-

stów wszyscy nasi ch∏opcy znaleê-

li si´ w pierwszej 10. By∏ to dla nich

du˝y wysi∏ek, ale tak˝e ogromna sa-

tysfakcja, bowiem przysz∏o im si´

zmierzyç z klubem kolarskim

z Koêminka, który w swych szere-

gach mia∏ zawodników bioràcych

udzia∏ w Mistrzostwach Polski. To

w∏aÊnie tylko z nimi przegrali, zdo-

bywajàc zespo∏owo II miejsce

(w ubieg∏ym roku zdobyli miejsce

III).

Najlepszym z Bystrzaków by∏ Pa-

we∏ Go∏´biewski, który w klasyfika-

cji indywidualnej zajà∏ II miejsce.

Nasi m∏odzi kolarze, zdobywajàc

„srebrny medal”, zdobyli tak˝e na-

grod´ w postaci dofinansowania za-

j´ç pozalekcyjnych o warto-

Êci 3 000, 00 z∏.

Serdecznie im gratulujemy i ma-

my nadziej´, ˝e w nast´pnym roku

szkolnym wywalczà dla szko∏y

„z∏oto”. Tego im ˝yczymy.

� II..  KKuuttrraa

SPORTOWE
po˝egnanie wakacji

Ostatnie dni wakacji upłyn´ły dzieciom,
odwiedzajàcym Gminny OÊrodek Kultury,
w sportowej atmosferze. A to za sprawà olimpiady
„sPort Dzieciom”, która zorganizowana została
wspólnie z Portem Jachtowym w Niepor´cie. 

Wraz z poczàtkiem roku szkolnego Komisariat Policji
w Niepor´cie rozpoczàł akcj´ „Bezpieczni na drodze”
wÊród najmłodszych mieszkaƒców gminy Niepor´t.

Pierwsze spotkanie

zorganizowane zo-

sta∏o w Gminnym

Przedszkolu w Nie-

por´cie. Cztero-

i pi´ciolatki oraz

dzieci z klasy „O”

rozmawia∏y z funk-

cjonariuszami: m∏.

asp. Micha∏em Kró-

lem i m∏. Asp. Arka-

diuszem Chodorow-

skim na temat zasad

bezpiecznego poru-

szania si´ po drodze. Sprawdzian

wiedzy maluchów wypad∏ nadzwy-

czaj dobrze. Wszystkie wiedzà, ˝e

przechodziç na dugà stron´ ulicy

nale˝y po pasach, a jeÊli ich nie ma,

trzeba upewniç si´, ˝e nic nie je-

dzie. Wszystkie wo˝one samocho-

dem zgodnie te˝ przyzna∏y, ˝e za-

wsze siedzà w foteliku. To akurat

dobrze Êwiadczy o odpowiedzialno-

Êci rodziców. Najwi´ksze zagro˝e-

nie stwarza poruszanie si´ pobo-

czem po zmroku, nale˝y zadbaç,

aby dziecko by∏o z daleka dobrze

widoczne. Gmina Niepor´t, w∏àcza-

jàc si´ do akcji, zakupi∏a dla wszyst-

kich jej uczestników opaski odbla-

skowe. Koƒczàc prelekcj´ funkcjo-

nariusze rozdali przedszkolakom

opaski, które natychmiast znalaz∏y

si´ na r´kawach ich kurtek. Aby

jednak spotkanie by∏o nie tylko in-

teresujàce, ale i ekscytujàce dla naj-

m∏odszych, dzieciaki mog∏y z bli-

ska obejrzeç samochód patrolowy.

Okaza∏o si´, ˝e pojazd jest bardzo

pojemny...

Podobne spotkania odb´dà si´

w pozosta∏ych przedszkolach

gminnych oraz w szko∏ach

podstawowych, z klasami „O” i „I”. 

� BBWW

SPORTOWE talenty

23 wrzeÊnia w Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie ju˝ po raz czwarty odbyły si´ gminne zawody sportowe
dla uczniów klas I-IV z cyklu „Talentiada”. 

W zawodach rywalizowa∏y cztery

szesnastoosobowe dru˝yny: z Bia∏o-

brzegów, Józefowa, Wólki Radzy-

miƒskiej i Niepor´tu. Swojej dru˝y-

ny, z powodu niedyspozycji zawod-

ników, nie wystawi∏a w tym roku

do konkursu Szko∏a Podstawowa

z Izabelina. Uczniowie walczyli w 5

konkurencjach, które prowadzone

by∏y przez nauczycieli wychowania

fizycznego – panià Agat´ Krasowskà

i pana Tomasza Zalewskiego. Naj-

wi´cej emocji, zarówno wÊród star-

tujàcych jak i wÊród obserwatorów

zmagaƒ, wzbudzi∏a ostatnia roz-

grywka – bieg dru˝ynowy na czas.

Trzeba podkreÊliç, ˝e wszyscy

sportowcy walczyli z pe∏nym po-

Êwi´ceniem i w myÊl zasad fair

play, dlatego wszyscy zas∏ugujà

na nagrody. Jednak˝e zasady kon-

kursu sà takie, ˝e trzeba by∏o wy∏o-

niç zwyci´zców. Po podliczeniu

punktów, okaza∏o si´, ˝e czwarte

miejsce zaj´∏a dru˝yna z Wólki Ra-

dzymiƒskiej, trzecie miejsce

– z Bia∏obrzegów, drugie – z Józe-

fowa i pierwsze – zawodnicy z Nie-

por´tu. Wszystkie dru˝yny wyje-

cha∏y z Niepor´tu z pucharami, któ-

re na zakoƒczenie imprezy wr´czy∏a

dyrektor Szko∏y Podstawowej

w Niepor´cie Edyta KuÊ. 

„Talentiada” to zawody, które

ju˝ na sta∏e wpisa∏y si´ do kalenda-

rza imprez sportowych w gminie

Niepor´t. Dzi´kujemy wszystkim

uczestnikom za wspania∏à rywaliza-

cj´ i zapraszamy ju˝ za rok!

� KKaaccppeerr  MMuuddaa,,  IIwwoonnaa KKooppkkaa
wwwwww..ssppnniieeppoorreett..ppll

Szko∏a Podstawowa
w Izabelinie 

zaprasza do udzia∏u
w konkursie 

fotograficznym

pt. „ZATRZYMANE
JESIENIÑ”

OPIS: Zdj´cia nadsy∏ane na konkurs

powinny dotyczyç obiektów

przyrodniczych, historycznych lub

kulturowych, znajdujàcych si´

na terenie gminy Niepor´t. 

REGULAMIN KONKURSU: 

• W konkursie mogà wziàç udzia∏

wszyscy mieszkaƒcy gminy

Niepor´t. 

• Do udzia∏u w konkursie mo˝na

zg∏osiç maksymalnie 4 zdj´cia

formatu A4. 

• Do ka˝dego zdj´cia nale˝y

do∏àczyç karteczk´

z nast´pujàcymi informacjami

napisanymi czcionkà nr 16: 

– tytu∏ zdj´cia, 

– nazwa miejscowoÊci i opis

miejsca, w którym dany obiekt

zosta∏ sfotografowany,

– imi´, nazwisko (wiek autora,

w przypadku dzieci i m∏odzie˝y). 

• Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymajà dyplomy, a wyró˝nione

prace znajdà si´

w opracowywanym przez Szko∏´

Podstawowà w Izabelinie

przewodniku pt. „Poznaj swojà

okolic´”. 

• Prace mo˝na zostawiaç

w sekretariacie szko∏y lub nadsy∏aç

na adres: 

Szko∏a Podstawowa im. I Batalionu

Saperów KoÊciuszkowskich

w Izabelinie 

ul. Szkolna 1 05-126 Niepor´t 

• Termin nadsy∏ania

zdj´ç: 20 paêdziernika 2008r. 

• Wystawa prac, og∏oszenie

wyników konkursu i wr´czenie

nagród odb´dà si´

25 paêdziernika 2008r w Szkole

Podstawowej im. I Batalionu

Saperów KoÊciuszkowskich

w Izabelinie podczas corocznej

imprezy Êrodowiskowej „Âwi´to

lasu”. 

• Dodatkowe informacje w sprawie

konkursu mo˝na uzyskaç

pod adresem:

e-mail:

kasia.zaleska@poczta.onet.eu

W poszukiwaniu inspiracji

zach´camy do jesiennych spacerów

po okolicy. Prosimy o zatrzymanie

w kadrze tego, co Paƒstwa urzek∏o. 

OOppiieekkuunn  kkoonnkkuurrssuu  
KKaattaarrzzyynnaa  ZZaa∏∏´́sskkaa  OOrrggaanniizzaattoorr::  

ddyyrreekkttoorr  WWaannddaa  BBii∏∏aass

BEZPIECZNI na drodze

Z
aj´cia dla dzieci, przygotowa-

ne w OÊrodku w okresie wa-

kacji, wzbogacone zosta∏y

w sierpniu o atrakcyjnà propozycj´

– rejsy ∏odzià motorowà z zatoki

na Kanale ˚eraƒskim do Portu

Jachtowego (prowadzonego przez

Grup´ TUP) oraz mo˝liwoÊç sko-

rzystania na miejscu ze strze˝one-

go kàpieliska, placu zabaw, boiska

do siatkówki, pi∏ki no˝nej, badmin-

tona i koszykówki. Pi´kna, s∏onecz-

na pogoda sprzyja∏a wyprawom

i aktywnemu wypoczynkowi.

Pod opiekà instruktorów i zadowo-

lonych rodziców, dzieci sp´dza∏y

czas wolny, korzystajàc z natural-

nych, turystycznych uroków miej-

scowoÊci. W akcj´ w∏àczy∏ si´ rów-

nie˝ w∏aÊciciel piekarni „Dragan”,

fundujàc uczestnikom wycieczek

s∏odki pocz´stunek.

Organizatorzy, zach´ceni radoÊcià

dzieci, zorganizowali w ostatnim ty-

godniu wakacji olimpiad´ sportowà

„sPort Dzieciom”, nad którà patro-

nat objà∏ Wójt Gminy Niepor´t.

Od poniedzia∏ku do piàtku, specjal-

ny sPortBus dowozi∏ dzieci z tere-

nu gminy do Portu Jachtowego.

W olimpiadzie wzi´∏o udzia∏ 50

m∏odych sportowców amatorów.

Codziennie rozgrywane by∏y ró˝ne

konkurencje i liczone by∏y punkty.

Kajaki i ∏ódki cieszy∏y si´ najwi´k-

szym powodzeniem, nawet wów-

czas, gdy pogoda nie zach´ca∏a tu-

rystów do kàpieli. 

W piàtek, 29 sierpnia, odby∏a si´

uroczystoÊç zakoƒczenia olimpiady,

podsumowania wyników i wr´cze-

nia nagród. Puchary, medale, pleca-

ki i torby z gminnymi gad˝etami

przyciàga∏y wzrok uczestników.

A wyniki sportowych zmagaƒ wy-

glàdajà nast´pujàco:

• w kategorii najm∏odszy sportowiec

puchar otrzyma∏a Kasia Kopecka,

• wÊród dzieci lat 7 – 9 zwyci´˝y-

li:Filip Wróbel, Julia Sura∏a

i Agnieszka P∏oskonka,

• w kategorii dziewczynki 10 – 12

lat: I msce – Michalina Jasz-

czur, II – Ewelina Burza, III – Eli-

za Burza,

• ch∏opcy 10 – 12 lat: I msce – Seba-

stian trzaska, II – Mateusz Chojnac-

ki, III – Grzegorz Pa∏aszewski,

• dziewcz´ta – gimnazjum: I – Klau-

dia Kantowska, II – Klaudia Ko-

stro, III – Monika Chojnacka,

• ch∏opcy – gimnazjum: I – Dawid

Paprocki, II – Konrad Szo-

stek, III – Artur Sura∏a.

Dodatkowà nagrodà dla zwyci´z-

ców poszczególnych kategorii wie-

kowych by∏ rejs motorówkà po Za-

lewie Zegrzyƒskim. Nawet padajà-

cy deszcz nie móg∏ zmniejszyç

radoÊci, której dostarczy∏a ta wy-

cieczka. A dla wszystkich uczestni-

ków uroczystoÊci Port Jachtowy

przygotowa∏ po˝egnalny pocz´stu-

nek, podczas którego Organizatorzy

snuli plany kolejnych, wspólnych

imprez. � BBWW
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P
antomima, warsztaty plastycz-

ne, zaj´cia z rysunku, warsz-

taty taneczne i wokalne, to tyl-

ko niektóre z propozycji, z jakich

mo˝na b´dzie skorzystaç w nowym

sezonie kulturalnym. Wi´kszoÊç in-

struktorów jest ju˝ znana mieszkaƒ-

com, kontynuujà zaj´cia cieszàce

si´ ich zainteresowaniem – panto-

mim´, warsztaty ceramiczne, taniec

ludowy. NowoÊcià jest oferta Stu-

dio Taƒca Duet, które specjalizuje

si´ w ró˝norodnych formach ta-

necznych: hip hop, funky, disco

dance, jazz. Na zaj´cia prowadzo-

ne przez instruktorów Studio mo˝-

na zapisaç si´ podczas spotkania

w GOK, 24 wrzeÊnia,

o godz. 18.00. Podobne spotkania

odb´dà si´ w filiach GOK. 

W niedziele najwi´cej emocji bu-

dzi∏ casting do musicalu „Czarno-

ksi´˝nik z krainy Oz”. To ju˝ dru-

gie tego typu muzyczne przedsi´-

wzi´cie, realizowane w OÊrodku.

Na przes∏uchanie zg∏osi∏a si´ dwu-

dziestoosobowa grupa dzieci i m∏o-

dzie˝y. Przyjemnie zaskoczyli

umiej´tnoÊciami i mo˝liwoÊciami

wokalnymi zw∏aszcza starsi wyko-

nawcy, z których wielu uczy si´,

bàdê uczy∏o, w szkole muzycznej.

Talentów wokalnych wÊród nich

nie brakuje, realizatorzy musicalu

nie b´dà mieli problemów ze skom-

pletowaniem obsady. Mo˝e narodzi

si´ gwiazda na miar´ Judy Garland,

pierwszej odtwórczyni Dorotki?

OÊrodek ma w ofercie równie˝

ciekawe zaj´cia sportowe np. gim-

nastyk´ dla kobiet w cià˝y oraz çwi-

czenia z pilatesu i stretching. Nadal

prowadzony b´dzie aerobik oraz te-

nis sto∏owy. Du˝ym zainteresowa-

niem cieszy∏ si´ tak˝e pokaz sztuki

walki brazylijskiej capoeira. Zado-

mowieni ju˝ w GOK cz∏onkowie

Akademii Capoeira zaprezentowa-

li unikalne po∏àczenie taƒca z wal-

kà, które przed wiekami, w wyko-

naniu twórców tego stylu, mog∏o

byç zabójczà bronià. Pokazom to-

warzyszy muzyczny akompania-

ment i charakterystyczny Êpiew, bu-

dujàce szczególny klimat wyst´-

pów. 

Ko∏o Mi∏oÊników Historii i Re-

gionu Gminy Niepor´t kontynuuje,

rozpocz´te w czerwcu, spotkania.

Odbywaç si´ b´dà w ka˝dy pierw-

szy piàtek miesiàca, o godzi-

nie 17.00. W niedziele mi∏oÊnicy hi-

storii zaprezentowali swoje zbiory,

zwiàzane z przebiegiem dzia∏aƒ

wojennych na terenie gminy. Boga-

ta kolekcja militariów wzbudzi∏a

du˝e zainteresowanie przyby∏ych.

Dzieƒ otwarty w GOK zakoƒczy-

∏y warsztaty astronomiczne, które

poprowadzi∏ Prezes Polskiego To-

warzystwa Mi∏oÊników Astrono-

mii Janusz Wiland. Niestety, chmu-

ry uniemo˝liwi∏y obserwacj´ nieba

przez teleskop. S∏uchacze otrzyma-

li jednak zapewnienie o zorganizo-

waniu nast´pnego spotkania z wy-

korzystaniem teleskopu, w bardziej

sprzyjajàcym momencie. 

Dok∏adne informacje na temat ter-

minów zaj´ç w Gminnym OÊrodku

Kultury w Niepor´cie mo˝na uzy-

skaç pod numerem telefonu:

(22) 774 83 26 oraz na stronie:

www.goknieporet.pl.

� BB  WWiillkk

Jakie sà propozycje programowe Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie w sezonie
jesienno-zimowym, mo˝na si´ było
zorientowaç w niedziel´, 14 wrzeÊnia, podczas
dnia otwartego. Instruktorzy prowadzili
pokazowe zaj´cia, którym bacznie przyglàdali si´
rodzice, a najwi´cej emocji budził casting
do musicalu „Czarnoksi´˝nik z krainy OZ”.

SUKCES na ludowo
Dzieci´cy zespó∏ taƒca ludowego,
dzia∏ajàcy od roku w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie,
odniós∏ pierwszy sukces. Na Re-
gionalnym Festiwalu Dzieci
i M∏odzie˝y „Bursztynowa Przy-
staƒ” w Zakroczymiu za-
jà∏ II miejsce.
Przy organizacji Festiwalu, z samo-

rzàdem Zakroczymia i „Towarzy-

stwem Mi∏oÊników Ziemi Zakro-

czymskiej” wspó∏pracowa∏o Mazo-

wieckie Centrum Kultury i Sztuki

oraz Urzàd Marsza∏kowski Woje-

wództwa Mazowieckiego. Zgod-

nie z regulaminem zespo∏y ludowe

prezentowa∏y program, oparty

o polski folklor muzyczny i tanecz-

ny, tradycyjny lub opracowany.

Uk∏ad, jaki dziewczynki zaprezen-

towa∏y w Zakroczymiu, mogliÊmy

obejrzeç po raz pierwszy podczas

festynu Âwi´to Gminy Niepor´t.

Zespó∏ z GOK, prowadzony przez

instruktora Magdalen´ Kostrzew-

skà, wytaƒczy∏ II miejsce, choç

konkurencja by∏a liczna i wyst´pu-

jàca od lat. Sukces, odniesiony

w tak krótkim czasie, daje nadzie-

j´ na dalsze osiàgni´cia podopiecz-

nych pani Magdy. Tym bardziej, ̋ e

dzieƒ otwarty w GOK przyniós∏

znaczne wzmocnienie osobowe ze-

spo∏u. � BBWW

INAUGURACJA sezonu
kulturalnego

Tym razem na scenie GOK goÊci-

li: Ewelina Chrobak- Haƒska – so-

pran, Agnieszka Makówka – mez-

zosopran, Andrzej Marian Jurkie-

wicz – tenor i Andrzej

Niemierowicz – baryton. Przy for-

tepianie zasiad∏a Ewa Szpakowska,

a program prowadzi∏a Joanna Jur-

kiewicz. Us∏yszeliÊmy utwory m.in.

Stanis∏awa Moniuszki, Fryderyka

Chopina, Georgesa Bizeta. Pi´kna

muzyka i g∏osy wykonawców towa-

rzyszy∏y s∏uchaczom z pewnoÊcià

jeszcze d∏ugo po zakoƒczeniu kon-

certu. Wyczarowany przez nich

muzyczny nastrój zapada∏ w serce

i budzi∏ nostalgi´ za elegancjà i do-

skona∏oÊcià ˝ycia.

Koncert zorganizowany zosta∏

dzi´ki staraniom Gminnego OÊrod-

ka Kultury w Niepor´cie oraz firmy

Lantmänen Unibake. � BBWW

Jesienny sezon muzyczny
w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie
zainaugurowali 7 wrzeÊnia
soliÊci Teatru Wielkiego
w Łodzi oraz Opery
Narodowej w Warszawie.
Wykonali najpi´kniejsze
przeboje musicalowe,
operetkowe i operowe.

DZIE¡ otwarty w GOK

Zbiórka pamiàtek
zwiàzanych z walkà

o Niepodleg∏oÊç Polski

W zwiàzku z planowanymi uroczystymi
obchodami 90. rocznicy Odzyskania
przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci, Gminny
OÊrodek Kultury w Niepor´cie organizu-
je tygodniowà wystaw´ pamiàtek rodzin-
nych zwiàzanych z walkà o niepodleg∏oÊç
Polski.
Bardzo prosimy mieszkaƒców o przy∏àcze-

nie si´ do akcji i wypo˝yczenie fotografii,

dokumentów i przedmiotów u˝ytkowych

z okresu walki o niepodleg∏oÊç Polski.

Rodzinne pamiàtki mo˝na przynosiç

do Gminnego OÊrodka Kultury w Niepo-

r´cie, ul. Dworcowa 9 a od dnia 1 paê-

dziernika br. Pos∏u˝à one do przygotowa-

nia tygodniowej wystawy, która odb´dzie

si´ w dniach 11–18 listopada 2008 r.

w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´-

cie. Mamy nadziej´, ̋ e pomys∏ zyska apro-

bat´ mieszkaƒców, którzy b´dà mogli po-

znaç lepiej histori´ gminy Niepor´t i jed-

noczeÊnie uczestniczyç w przywracaniu

to˝samoÊci historycznej naszych terenów. 

� wwii´́cceejj  iinnffoorraammccjjii
nnaa wwwwww..ggookknniieeppoorreett..ppll..  
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Informuje si´ mieszkaƒców Gminy Niepor´t, ˝e w dniach od 22 wrzeÊnia 2008 r.

do 30 listopada 2008 r. na terenie gminy b´dzie sporzàdzana inwentaryzacja wyrobów

zawierajàcych azbest.

Do zakresu inwentaryzacji nale˝y:

• utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejàcych wyrobów azbestowych i ich stanie

technicznym,

• opracowanie mapy zagro˝eƒ dzia∏ania azbestu.

Inwentaryzacj´ przeprowadzà pracownicy firmy Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”

z ZamoÊcia. W oparciu o sporzàdzonà inwentaryzacj´ b´dzie opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów

zawierajàcych azbest z terenu gminy Niepor´t na lata 2008–2032”.

Zwracam si´ z proÊbà do mieszkaƒców gminy, aby umo˝liwili dokonanie pomiarów wyrobów zawierajàcych azbest
na w∏asnych posesjach i udzielili niezb´dnych informacji.

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur

K O M U N I K A T

Informujemy mieszkaƒców Gminy Niepor´t, ˝e podczas Âwi´ta Ziemniaka, które

odb´dzie si´ 5.10.2008r. (niedziela) w Stanis∏awowie Pierwszym – ka˝dy mieszkaniec
Gminy Niepor´t, który wype∏ni deklaracj´ uczestnictwa w selektywnej zbiórce
odpadów komunalnych, i tym samym zapisze si´ do systemu tzw. segregacji,,u êród∏a”

oraz oka˝e dowód osobisty – otrzyma w prezencie torb´ wielokrotnego u˝ytku. 

Deklaracj´ wraz z torbà b´dzie mo˝na otrzymaç w Gminnym Punkcie Informacyjnym, 

na terenie imprezy w godz. 14.00 – 19.00 

Mieszkaniec Gminy, który ju˝ jest uczestnikiem ww. systemu, po okazaniu dowodu 

i weryfikacji na liÊcie uczestników, równie˝ otrzyma torb´. 

Zach´camy do segregacji odpadów 
i u˝ywania toreb wielokrotnego u˝ytku!

Urzàdzenie przeznaczone jest do od-

wadniania osadów p∏ynnych, po-

wstajàcych podczas procesu oczysz-

czania Êcieków komunalnych. Redu-

kuje ich mas´ i obj´toÊç. Podczas

ca∏ego procesu, który zachodzi

w workach ze specjalnego tworzywa

hydrofobowego TNT, uwodnienie

osadów zmniejsza si´ o 50%, a re-

dukcja masy jest 50-krotna. Wp∏ywa

to na znaczne obni˝enie ca∏kowitych

kosztów utylizacji osadu. Zape∏nio-

ne worki spe∏niajà zarazem rol´

mocnego opakowania, umo˝liwiajà-

cego ∏atwy i szybki za∏adunek na do-

wolny Êrodek transportu. Koszt in-

westycji wyniós∏ ok. 90 tys. z∏.

Przebudowany zosta∏ równie˝ wy-

lot Êcieków oczyszczonych do kana-

∏u. Na wniosek Rejonowego Zarzà-

du Gospodarki Wodnej (który zarzà-

dza terenem wodnym) ujÊcie

Êcieków umieszczono pod lustrem

wody, a konstrukcja obudowy zosta-

∏a wzmocniona. Koszt tych prac

wyniós∏ 130 tys. z∏. 

Do koƒca roku na wykonanie cze-

ka jeszcze jedna inwestycja

w oczyszczalni, zamontowanie do-

datkowego elementu wyposa˝enia

– przepompowni awaryjnej. Przewi-

dywany koszt – 50 tys. z∏.

� BBWW

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

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˚YTY SPRZ¢T ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY (ZSEE)
Przypominamy mieszkaƒcom Gminy
Niepor´t, i˝ Urzàd Gminy Niepor´t
wraz z firmà AG-Complex prowadzi
zbiórk´ zu˝ytego sprz´tu elektryczne-
go i elektronicznego.
Wszyscy mieszkaƒcy gminy Niepo-

r´t, mogà w pierwszà sobot´ ka˝de-
go miesiàca w godzinach 12–17 do-

starczaç ZSEE do Gminnych Punk-

tów Odbioru Segregowanych

Odpadów Komunalnych (od pod-

miotów gospodarczych z terenu Gmi-

ny Niepor´t ZSEE odbierany jest we-

d∏ug indywidualnych ustaleƒ zawar-

tych pomi´dzy Firmà AG-Complex

a ww. podmiotami gospodarczymi): 

• w Niepor´cie ul. Ma∏o∏´cka, 

• w Woli Aleksandra ul. Wolska, 

• w Micha∏owie-Grabina ul. Przyrod-

nicza.

Uczestnicy systemu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych na te-

renie gminy Niepor´t tzw. segregacji

u êród∏a (którzy majà podpisane de-
klaracje) – po uprzednim zg∏oszeniu
telefonicznym do firmy AG-Com-

plex – tel. (022) 814 27 77

lub 814 08 16 – lub Urz´du Gminy

Niepor´t – tel. (022) 767 04 00

lub 767 04 47 – mogà wystawiaç

ZSEE wraz z zape∏nionymi workami

do segregacji, zgodnie z harmonogra-

mem prowadzonego systemu. Uwa-
ga! – drobny sprz´t nale˝y w∏o˝yç

do pó∏przezroczystego worka – tak,

aby by∏o widaç jego zawartoÊç

– i ustawiç go przy wystawianych

workach z segregowanymi odpadami

komunalnymi. 

Prosimy nie dostarczaç do ww.
punktów oraz nie wystawiaç wraz
z workami – ró˝nego rodzaju me-
bli!!! – gdy˝ nie nale˝à one do grupy

ZSEE. 

ZU˚YTE I PRZETERMINOWANE
BATERIE I AKUMULATORKI
Ponadto przypominamy o miej-
scach, w których zosta∏y ustawione
specjalne pojemniki przeznaczone
do zbiórki zu˝ytych i przetermino-
wanych baterii i akumulatorków.
Pojemniki, o których mowa wy˝ej

znajdujà si´:

• w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

• w Gminnym OÊrodku Kultury

w Stanis∏awowie Drugim, 

• w Gminnym OÊrodku Kultury

w Kàtach W´gierskich, 

• w Gminnym OÊrodku Kultury

w Beniaminowie,

• w Samodzielnym Publicznym Za-

k∏adzie Opieki Zdrowotnej w Nie-

por´cie,

• w Woli Aleksandra przy ul. Wol-

skiej na terenie Gminnego Punktu

Odbioru Segregowanych Odpadów

Komunalnych.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA 
ODPADÓW TZW. 
„SGREGACJA U èRÓDŁA”
Przypominamy równie˝, ˝e od bli-
sko roku Urzàd Gminy Niepor´t
wraz z firmà AG-Complex prowa-
dzi na terenie gminy bezp∏atnà se-
lektywnà zbiórk´ odpadów komu-
nalnych, w której uczestniczy ju˝
ok. 600 osób (posesji). 

Przez ca∏y czas trwania ww. syste-

mu (wrzesieƒ 2007r. – sier-

pieƒ 2008r.) mieszkaƒcy Gminy Nie-

por´t zebrali: ok. 10 ton plastiku,

ok. 28 ton szk∏a, ok. 38 ton papieru,

ok. 1,5 tony metalu, czyli razem

ok. 77,5 tony odpadów surowco-
wych.

NIESTETY! Podczas trwania sys-

temu zebrano równie˝ – ok. 3,5 tony
innych odpadów, które NIE MOGÑ

TRAFIAå DO WORKÓW PRZE-

ZNACZONYCH DO SEGREGACJI!

Coraz wi´cej mieszkaƒców segre-

guje odpady komunalne, wykorzystu-

jàc w tym celu worki otrzymywane

w Urz´dzie Gminy. Jednak˝e konty-

nuacja wy˝ej wspomnianej zbiórki

w sposób bezp∏atny uzale˝niona jest

od zwi´kszania si´ liczby jej uczest-

ników. W zwiàzku z powy˝szym za-

ch´camy wszystkich mieszkaƒców

gminy do uczestnictwa w wy˝ej

wspomnianej zbiórce. Warunkiem
udzia∏u jest posiadanie podpisanej
umowy na wywóz odpadów komu-
nalnych (tzw. mieszanych) z dowol-
nie wybranà firmà (od podmiotów

gospodarczych z terenu Gminy Nie-

por´t, odpady surowcowe odbierane

sà wed∏ug indywidualnych ustaleƒ za-

wartych pomi´dzy Firmà AG-Com-

plex a ww. podmiotami gospodarczy-

mi) oraz podpisanie Deklaracji
uczestnictwa w selektywnej zbiór-
ce odpadów komunalnych.

Informacje na powy˝szy temat, jak

równie˝ druk deklaracji, mo˝na uzy-

skaç na stronie internetowej

www.nieporet.pl w Dziale Ekologia,

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pok 30

(II pi´tro) – w godzinach otwarcia

Urz´du. Informacje mo˝na tak˝e uzy-

skaç pod nr. tel. (022) 767 04 47. 

Ponadto przypominamy, ˝e odbiór

wystawianych przy furtce worków od-

bywa si´ w ostatni czwartek i piàtek
ka˝dego miesiàca, od godz. 7.00 (ra-

no) – worki nale˝y wystawiaç

przed godzinà 7.00 rano – w podziale:

czwartek – Józefów, Micha∏ów-Gra-

bina, Kàty W´gierskie, Rembelszczy-

zna, Stanis∏awów Pierwszy, Aleksan-

drów, Izabelin;

piàtek – Niepor´t – osiedle G∏ogi,

osiedle D´bina, Niepor´t, Zegrze Po-

∏udniowe, Wólka Radzymiƒska, Be-

niaminów, Rynia, Bia∏obrzegi, Wola

Aleksandra, Stanis∏awów Drugi.

Urzàd Gminy Niepor´t prowadzi

równie˝ trzy gminne punkty odbio-
ru segregowanych odpadów ko-
munalnych tj. plastiku, papieru,

szk∏a, metalu, znajdujàce si´ w 3 so-

∏ectwach: w Niepor´cie (ul. Ma∏o∏´c-

ka), w Micha∏owie-Grabina (ul. Przy-

rodnicza) i Wola Aleksandra

(ul. Wolska). Do punktów tych

mieszkaƒcy gminy mogà bezp∏atnie
dostarczaç segregowane odpady ko-

munalne (zebrane zgodnie ze znajdu-

jàcym si´ na puncie regulaminem)

w workach 120 litrowych i wk∏adaç

je do kontenerów KP-7, które nast´p-

nie odbierane sà przez specjalistycz-

nà firm´. 

W ka˝dym z punktów ustawio-

na zosta∏a tablica informacyjna,

na której znajduje si´ regulamin

punktu oraz dni i godziny otwarcia tj.:

w miejscowoÊci Niepor´t i Micha-
∏ów-Grabina: poniedzia∏ek 15–18,

Êroda 15–18, sobota 12–17;

w miejscowoÊci Wola Aleksandra:
wtorek 15–18, czwartek 15–18, sobo-

ta 12–17.

� RReennaattaa  SSzzkkoollnniiaakk

W TROSCE o ekologi´

MODERNIZACJA oczyszczalni Êcieków

W ramach kolejnego
etapy modernizacji
Êcieków w Niepor´cie,
zamontowane zostało
urzàdzenie systemu
Draimad
do odwadniania
osadów.
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N
a myÊl przysz∏y mi równie˝

wspomnienia z lat szkol-

nych, gdy jako uczeƒ Tech-

nikum Terenów Zieleni im. in˝.

Czes∏awa Nowaka w Radzyminie,

z nauczycielem historii Panem Ja-

nem Wnukiem „na ochotnika” cho-

dzi∏em z innymi kolegami sprzàtaç

teren cmentarza ˝o∏nierzy pol-

skich 1920 roku w Radzyminie.

Grabiàc jesienià dwadzieÊcia kilka

lat temu liÊcie na tym cmentarzu

przeczyta∏em napis: 28 Pu∏k Strzel-

ców Kaniowskich! W bojach o nie-

podleg∏oÊç pod Radzyminem Nie-

por´tem i Mokrem pos∏uszni pra-

wom Ojczyzny w dniach 15-17

sierpnia 1920 roku polegli kpt. Po-

gonowski Stefan, kpt. P´czkowski

Benedykt, plut. Rozenblat Karol,

strz. Czarnecki Micha∏, strz.Cz´-

czek Franciszek. To bohaterowie,

którzy polegli w wojnie „zapo-

mnianej” przez wiele lat w podr´cz-

nikach do historii Polski. Postano-

wi∏em obecnie przytoczyç czytelni-

kom wi´cej informacji nie na temat

toczonych w tych okolicach walk

w 1920 roku, gdy˝ te opisa∏em we

wczeÊniejszych artyku∏ach ale po-

chyliç si´ nad losami jej uczestni-

ków. Jako pierwszego wybra∏em

kpt. Stefana Pogonowskiego – do-

wódc´ I batalionu 28 Pu∏ku Strzel-

ców Kaniowskich, poleg∏ego

w dniu 15 sierpnia 1920 roku

na przedpolach Wólki Radzymiƒ-

skiej. Jako oficer posiada∏ wspania-

∏e cechy i zdolnoÊci dowódcze,

mnie zainteresowa∏ te˝ jego wielki

patriotyzm, umi∏owanie Ojczyzny

i wra˝liwa osobowoÊç, wyra˝ajàca

si´ w pisanych przez niego do ro-

dziny i narzeczonej listach – pa-

mi´tnikach. 

Kpt. Stefan Pogonowski urodzi∏

si´ 12 lutego 1895 roku w majàtku

Domaniewie na ziemi ∏´czyckiej.

Pochodzi∏ z linii kroÊniewickiej Po-

gonowskich herbu Ogoƒczyk, b´-

dàcej odga∏´zieniem linii emigranc-

kiej Jana z Pogonowa Podlaskiego

z XVII w. Od najm∏odszych lat wy-

rasta∏ w atmosferze domu o trady-

cjach patriotycznych, s∏uchajàc

na kolanach ojca opowieÊci z prze-

sz∏oÊci o s∏awnych czynach wiel-

kich m´˝ów naszej Ojczyzny.

W m∏odym ch∏opcu pot´gowa∏y

one pragnienie czynu dla b´dàcego

w niewoli kraju. Nauk´ rozpoczy-

na w ¸odzi, gdzie ucz´szcza

do gimnazjum im. M. A.Witanow-

skiego. Codziennie rano przed lek-

cjami wst´puje do koÊcio∏a Êw.

Krzy˝a, aby przed o∏tarzem Matki

Cz´stochowskiej sk∏adaç swoje

m∏odzieƒcze proÊby. W czerw-

cu 1914 roku z bardzo dobrymi wy-

nikami w nauce koƒczy szko∏´, by

wybraç karier´ wojskowà wst´pu-

jàc do szko∏y junkierskiej w Wil-

nie. Wileƒskà szko∏´ wojskowà

koƒczy jako trzeci w lokacji

i w dniu 31 stycznia 1915 roku

otrzymuje stopieƒ praporszczika

(chorà˝ego). Nast´pnie odbywa

dalsze przeszkolenie w 90 pu∏ku

zapasowym i 177 Pu∏ku Izbowskim

zostajàc tam dowódcà kompani.

Chrzest bojowy przeszed∏ w wal-

kach z Niemcami nad Lubaczówkà,

gdzie zostaje ranny szrapnelem.

Walczy w rejonie Miƒska, Mo∏o-

deczna, Wilejki, ponownie ranny,

awansuje w styczniu 1916 roku

na stopieƒ podporucznika i obej-

muje dowodzenie 13 kompanii.

Za m´stwo w walkach pod Rygà

zostaje udekorowany orderem

i po mianowaniu w czerwcu 1916

porucznikiem przedstawiony

do rangi kapitana. W Rosji wybu-

cha rewolucja, czas zamieszek

i wojny domowej. Pogonowski je-

dzie do Miƒska i zaciàga si´ do Le-

gii Oficerskiej 1-go Korpusu gen.

Dowbora-MuÊnickiego swego do-

wódcy ze 177 Pu∏ku jako zwyk∏y

szeregowy. Po walkach z bolszewi-

kami Korpus zostaje zdemobilizo-

wany, ale Stefan Pogonowski szu-

ka mo˝liwoÊci udzia∏u w tworzeniu

polskich jednostek w Rosji. Wst´-

puje do organizowanej w 1918 ro-

ku w Odessie przez gen. Lucjana

˚eligowskiego 4 Dywizji Strzel-

ców na Wschodzie, aby razem

z nià przez Kaukaz, Morze Czarne,

Besarabi´ i Rumuni´ przybyç

do Polski. W grudniu 1919 roku

por.Stefan Pogonowski zostaje do-

wódcà I batalionu 28 Pu∏ku Strzel-

ców Kaniowskich, który powsta∏

w Ma∏opolsce z po∏àczenia w lip-

cu 1919 roku 13 pu∏ku strzelców 4

Dywizji Strzeleckiej gen.˚eligow-

skiego oraz 28 pu∏ku piechoty

Dzieci ¸ódzkich. W czasie urlopu

jedzie do rodzinnego domu, do ¸o-

dzi aby razem z matkà wspominaç

pe∏nà wojennego trudu drog´ pol-

skiego ˝o∏nierza. 28 Pu∏k walczy

w sk∏adzie 10 Dywizji Piechoty

i zostaje przerzucony w okolice

Wilna, w ramach nadzoru nad pol-

sko-litewskà linià demarkacyjnà.

Tutaj przejÊciowa cisza na froncie

daje mo˝liwoÊç Pogonowskiemu

na chwil´ odpoczynku i prywatno-

Êci. Pokocha∏ pann´ Czes∏aw´ ˚yê-

niewskà herbu Bia∏ynia, córk´ So-

bies∏awa i Stefanii z Oganowskich,

w∏aÊcicieli majàtku Giegu˝yƒ

na Litwie. By∏a uczennicà szóstwej

klasy ginmazjum w Wilnie i ocza-

rowa∏ jà równie˝ ten dzielny ˝o∏-

nierz z takà gracjà prezentujàcy si´

na czele batalionu defilujàcego uli-

cami Wilna. Poznali si´ zimà, gdy

batalion sta∏ w miasteczku pogra-

nicznym MuÊnikach. Pogonowski

uczestniczàc w okropnoÊciach woj-

ny nie zatar∏ w duszy wra˝liwoÊci.

Z czasów szkolnych mia∏ w sobie

zdolnoÊci do pisania, dlatego

w chwilach wolnych od s∏u˝by pi-

sze listy-pami´tniki. SzeÊcioletnia

s∏u˝ba wojskowa mia∏a wp∏yw

na jego psychik´, o czym tak pisze

w listach: Ja sobiÊcie bardzo po-

trzebuj´ odpoczynku, nie tylko fi-

zycznego, co moralnego. Czuj´ si´

zm´czonym. Dwa, trzy tygodnie

potrzeba nie myÊleç o niczem, nie

martwiç si´ ró˝nemi sprawami

s∏u˝bowemi... SzeÊç lat ju˝, – ner-

wy poszarpane, lecz nerwy si´

trzyma na uwi´zi. Obowiàzek, wia-

ra...

W Giegu˝ynie poÊród pi´knych,

nadwilejskich okolic przy narzeczo-

nej swej, ukochanej Iskierce, bo ta-

kie imi´ nada∏ swej mi∏oÊci, nasz

bohater prze˝y∏ swój cudowny

maj 1920 roku – ostatni maj w swo-

im ˝yciu... (cdn).

� Dariusz Wróbel

BOHATEROWIE 
Wojny Polsko-Bolszewickiej
– Kpt. Stefan Pogonowski cz.I

Oglàdajàc tegorocznà rekonstrukcj´ walk z 1920 roku oddziałów Wojska Polskiego z bolszewikami w Ossowie
uÊwiadomiłem sobie, ˝e ka˝da bitwa lub kampania wojenna ma swoich bohaterów, którzy zawsze b´dà kojarzeni
z okreÊlonymi wydarzeniami historycznymi np. ks. mjr.Ignacy Skorupka – Ossów, kpt. Stefan Pogonowski – Wólka
Radzymiƒska. 
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