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w skróciew skrócie
PROBLEM ALKOHOLOWY

HARMONOGAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych w OÊrodku Rehabilitacji
Psychofizycznej dla Osób Uzale˝nionych w Niepor´cie (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji) w paêdzierniku 2009 r.

• 06 paêdziernika 2009 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 13 paêdziernika 2009 r. – E. Ró˝aƒska, K. Malinowska-Lerman;

• 20 paêdziernika 2009 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, 
E. Staniszewska;

• 27 paêdziernika 2009 r. – K. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak
Spotkania odbywajà si´ w godz. 15.00 – 19.00

Spotkania Komisji w paêdzierniku 2009 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala kon-
ferencyjna U.G., II pi´tro – 13 i 27 paêdziernika 2009 r. od godz. 16.00.

Od pi´çdziesi´ciu 
ju˝ lat Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Kàtach
W´gierskich strze˝e
bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców gminy.
Na uroczyste obchody
rocznicy istnienia
jednostki, zorganizowane
27 wrzeÊnia
w sàsiedztwie jej
siedziby, licznie przybyli
zaproszeni goÊcie,
rodziny i sympatycy
stra˝aków.

50 LAT min´ło
pod batutà kapelmistrza Józefa Bie-
ganowskiego. 

Po zakoƒczeniu mszy dowódca
pododdzia∏ów z∏o˝y∏ meldunek cz∏on-
kowi Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
OSP RP i by∏ to poczàtek stra˝ackie-
go ceremonia∏u uroczystoÊci. Po oko-
licznoÊciowych przemówieniach na-
stàpi∏o wr´czenie medali i odznak.
Sztandar Jednostki OSP w Kàtach
W´gierskich, w uznaniu jej zas∏ug
w ciàgu 50 lat istnienia, uhonorowa-
ny zosta∏ Srebrnym Znakiem Zwiàz-
ku OSP RP. Medal Honorowy im.
Boles∏awa Chomicza wr´czony zosta∏
druhowi Markowi WaÊniewskiemu,
a Z∏oty Medal „Za Zas∏ugi Dla Po˝ar-
nictwa” Wójtowi Gminy S∏awomiro-
wi Maciejowi Mazurowi. Srebrnym
medalem „Za zas∏ugi Dla Po˝arnic-
twa” odznaczeni zostali: Prezes OSP
w Kàtach W´gierskich, Komendant
Gminny OSP Jaros∏aw Pisarek oraz
druhowie Janusz Staƒczak i Janusz
Szczypkowski. Przyznano równie˝

bràzowe medale za zas∏ugi, odznaki
„Stra˝ak Wzorowy” oraz odznaki
„Za Wys∏ug´ Lat”. 

UroczystoÊç by∏a równie˝ okazjà
do przekazania jednostce sprz´tu, za-
kupionego przez Marsza∏ka Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Gmi-
n´ Niepor´t. Sà to: lekki samochód
ratowniczo-gaÊniczy Ford Transit,
∏ódka z wózkiem typu hybryda mar-
ki Honda, zestaw narz´dzi hydrau-
licznych i aparaty tlenowe (narz´dzia
hydrauliczne otrzyma∏a równie˝
od Urz´du Marsza∏kowskiego jed-
nostka OSP w Niepor´cie oraz 4 apa-
raty tlenowe od kolegów z Kàtów
W´gierskich).

Cz´Êç oficjalnà Êwi´ta zakoƒczy∏a
defilada pododdzia∏ów i orkiestry
oraz przejazd samochodów stra˝ac-
kich ulicami miejscowoÊci. Do wie-
czora uczestnicy uroczystoÊci bawi-
li si´ przy muzyce zespo∏u „Refleks”,
korzystajàc te˝ z licznych atrakcji,
przygotowanych przez organizato-

rów – przeja˝d˝ek bryczkà, weso∏e-
go miasteczka, darmowej grochów-
ki, stoisk handlowych. 

OSP w Kàtach W´gierskich liczy
obecnie 18 czynnych cz∏onków
i 10 cz∏onków honorowych. Od 2003
roku jej Prezesem jest Jaros∏aw Pisa-
rek, a jednostka rozwija swojà dzia-
∏alnoÊç. W 2006 roku w∏àczona zo-
sta∏a do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-GaÊniczego, co nak∏ada na nià
obowiàzek posiadania odpowiednie-
go wyposa˝enia specjalistycznego
i przeszkolenia cz∏onków. W ubie-
g∏ym roku by∏a najlepszà jednostkà
w powiecie, majàc na swoim koncie
ponad 75 wyjazdów do akcji ratow-
niczo-gaÊniczych. Do wrzeÊnia 2009
roku stra˝acy z Kàtów W´gierskich
odnotowali ju˝ 102 wyjazdy, brali
równie˝ aktywny udzia∏ w zwalcza-
niu skutków tzw. „przyduchy” na Za-
lewie Zegrzyƒskim.

� Beata Wilk
Fotorelacja z uroczystoÊci na str. 5

W
ójt Gminy Maciej Mazur
oraz Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski powitali przyby∏ych na stra-
˝ackie Êwi´to goÊci: cz∏onka Zarzà-
du G∏ównego Zwiàzku OSP RP Zbi-
gniewa Kaliszyka, cz∏onka Zarzàdu
Oddzia∏u Wojewódzkiego Zwiàzku
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP
Województwa Mazowieckiego Wie-
s∏awa WiÊniewolskiego, doradc´ Ko-
mendanta G∏ównego PSP brygadie-
ra Marka Jasiƒskiego, Komendanta
Powiatowego Stra˝y Po˝arnej w Le-
gionowie brygadiera Mariusza Mu-
ch´, kierownika Biura ds Programów
Pomocowych na rzecz Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego Urz´du Marsza∏-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego Krzysztofa Kny˝a,
Komendanta Wojskowej Stra˝y Po-
˝arnej w Legionowie Adama Sztuk´,
Komendanta Wojskowej Stra˝y Po-
˝arnej w Zegrzu Andrzeja Woêniaka,
Starost´ Legionowskiego Jana Grab-

ca, Zast´pc´ Prezydenta Miasta
Legionowo Piotra Zadro˝nego, Za-
st´pc´ Wójta Gminy Jab∏onna Tade-
usz Rokickiego, Wiceprzewodniczà-
cych Rady Powiatu Legionowskiego
Iren´ Kopaƒskà-Araszkiewicz i An-
drzeja Kiljana, Komendanta Policji
w Niepor´cie Krzysztofa Wegorow-
skiego, Prezesa Mazowieckiego
WOPR Jerzego Go∏´biowskiego,
Prezesa Legionowskiego WOPR
Krzysztofa Jaworskiego, radnych
Gminy Niepor´t, so∏tysów oraz
mieszkaƒców.

Przed scenà stan´∏y poczty sztan-
darowe 15 jednostek OSP z powiatu
legionowskiego.

UroczystoÊci rozpocz´∏a msza
Êwi´ta koncelebrowana przez Kape-
lana Stra˝y Po˝arnej Województwa
Mazowieckiego ksi´dza Jerzego
Sieƒkowskiego oraz ks. ks. Piotra J´-
drzejewskiego i Piotra Âliwk´. Opra-
w´ muzycznà zapewni∏a M∏odzie˝o-
wa Orkiestra D´ta z Wyszkowa,
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

A K T U A L N O Â C I

11 wrzeÊnia w gminie Niepor´t goÊciła dwunastoosobowa grupa
naukowców, uczestniczàcych w konferencji Komisji Rozwoju
Lokalnego MUG.
Organizatorem konferencji jest Insty-
tut Geografii i Przestrzennego Zago-
spodarowania Paƒstwowej Akademii
Nauk. W kilkudniowych obradach,
poÊwi´conych rozwojowi lokalnemu,
uczestniczà naukowcy z wielu krajów,
m.in.: Australii, Izraela, Indii, Meksy-
ku, Rumunii, Republiki Po∏udniowej
Afryki. Podobne spotkania organizo-
wane sà od kilku lat, w ubieg∏ym ro-
ku w Chinach, w roku przysz∏ym
w Izraelu. W piàtek rozpocz´∏y si´ za-
planowane w ramach konferencji czte-
rodniowe studia terenowe, czyli po-
znawanie ró˝nych regionów Polski,
miast, wsi, parków narodowych.
Pierwszym punktem programu by∏a
wizyta w gminie Niepor´t. Podczas
spotkania w Urz´dzie Gminy, w któ-
ry udzia∏ wzi´li równie˝: Eugeniusz
Woêniakowski – Przewodniczàcy Ra-
dy Gminy Niepor´t, Alicja Soko∏ow-
ska – kierownik Dzia∏u Inwestycji

i Zamówieƒ Publicznych, Dariusz
Wróbel – kierownik Dzia∏u Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa, goÊcie zada-
wali pytania dotyczàce procesów pla-
nistycznych w gminie, wspó∏pracy
z innymi jednostkami samorzàdowy-
mi, zagospodarowania gminy, rozwo-
ju infrastruktury itp. Gmina Niepor´t
w wielu opracowaniach i publikacjach
Instytutu Geografii i PZ PAN wyst´-

WSPÓŁPRACA z PAN

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´
na Placu WolnoÊci w Niepor´cie
w godzinach popo∏udniowych.
W asyÊcie pocztu sztandarowego
Zwiàzku Kombatantów RP i By-
∏ych Wi´êniów Politycznych Ko∏a
Powiatowego w Legionowie i har-
cerzy z Mazowieckiej Dru˝yny
„Wilki”, minutà ciszy pami´ç po-
leg∏ych w walce o wolnoÊç Ojczy-

zny uczcili mieszkaƒcy, przedsta-
wiciele w∏adz samorzàdowych,
uczniowie ze szko∏y Podstawowej
im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´-
cie. Przy pomniku z∏o˝one zosta∏y
wieƒce oraz zapalono znicze.
Uczestnicy uroczystoÊci udali si´
nast´pnie na cmentarz parafialny,
aby oddaç ho∏d pami´ci mieszkaƒ-
ców gminy, którzy walczyli i po-
legli w trakcie dzia∏aƒ wojennych.
W Gminnym OÊrodku Kultury przy-

gotowana zosta∏a, przy wspó∏udzia-
le cz∏onków Stowarzyszenia Mi∏o-
Êników Historii Regionu Gminy
Niepor´t, wystawa pamiàtek z okre-
su II wojny. Zgromadzone na niej
eksponaty, w wi´kszoÊci oryginalne
elementy wyposa˝enia bojowego
˝o∏nierzy polskich oraz niemiec-
kich, a tak˝e ich historie przytacza-
ne przez Dariusza Wróbla i Edwar-

da Palczyƒskiego, wzbudzi∏y ogrom-
ne zainteresowanie zwiedzajàcych.
Szczególne wra˝enie wystawa wy-
war∏a na kombatantach, którzy doda-
li do niej swoje wspomnienia z lat
wojny i walki z okupantem. Ekspo-
zycj´ zwiedzi∏o blisko 400 osób
w tym m.in.: pracownicy cywilni
i kadra jednostki wojskowej w Bia∏o-
brzegach oraz uczniowie szko∏y
o. Selezjanów w Legionowie.

� BWilk

70. rocznica wrzeÊnia

Pierwszego wrzeÊnia w gminie Niepor´t zorganizowane zostały
obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej.

O
statnie lata to pasmo sukcesów
grupy mieszkaƒców z Józefo-
wa, Kàtów W´gierskich i Mi-

cha∏owa-Grabiny. Wieƒce do˝ynko-
we, w których wykonanie wk∏adajà
serce i pasj´, zachwycajà i zaskakujà
oryginalnoÊcià pomys∏ów, artyzmem
i precyzjà wykonania. Tak˝e tegorocz-
na kompozycja spotka∏a si´ z ogrom-
nym uznaniem uczestników do˝ynek
diecezjalnych w Siedlcach, uroczysto-
Êci w Mrozach i ogólnopolskiego
Êwi´ta plonów na Jasnej Górze. Dla
wielu osób zaskakujàca by∏a jej forma,
odbiegajàca od tradycyjnego wizerun-
ku wieƒca. A oto co na temat jej po-
wstania mówi jeden z jej wykonaw-
ców, Jacek Olszewski, mieszkaniec
Kàtów W´gierskich: „Tegoroczny
wieniec jest typowà polskà kapliczkà,

cz´sto zaniedbanà, przydro˝nym krzy-
˝em z oryginalnà figurà Pana Jezusa
z lat dwudziestych ubieg∏ego wieku.
Symbolicznie przedstawia naszà rze-
czywistoÊç. Pokazuje nietrwa∏oÊç
wszystkiego, czym cz∏owiek si´ ota-
cza. Krzy˝ w niektórych miejscach ju˝
nie istnieje, w wyniku próchnienia
drewna. Nawet metal, z którego wy-
konany jest Chrystus, nie da∏ gwaran-
cji trwa∏oÊci. Zniszczony jest nie tyl-
ko przez czas, ale i cz∏owieka. (Te wi-
doczne otwory po kulach pozostawi∏
najeêdêca, gdy˝ Polacy nie strzelali
nawet do cudzych bogów.) Kamienny
cokó∏ jest równie˝ bliski zniszczenia.
Przerasta przez niego winna latoroÊl,
która na trwa∏e zakorzeni∏a si´ w je-
go bliskoÊci. Wyglàda na bardzo sta-
ry krzew. On swymi ga∏´ziami scala

i utrzymuje wszystkie, rozpadajàce si´
na pierwszy rzut oka elementy. Win-
ny krzew jest od wieków symbolem
naszej wiary. Mimo swej kruchoÊci
i ma∏ej odpornoÊci przetrwa∏ z cz∏o-
wiekiem tysiàce lat. Co roku odradza
si´ i jego m∏ode p´dy, pami´tajàc
kszta∏t zanikajàcego krzy˝a, wydajà
owoce nieraz nad podziw dorodne. 

Dope∏nieniem symboliki jest prze-
wieszona przez p´dy winoroÊli nie-
przypadkowo bia∏o-czerwona stu∏a,
nawiàzujàca do roku kap∏aƒskiego.
Mo˝e zosta∏a porzucona i czeka by
ktoÊ jà podniós∏, tak jak my. Podj´li-
Êmy z ziemi postrzelonego, zapo-
mnianego Jezusa i ponownie nad na-
szà drogà wywy˝szyliÊmy, by tak jak
ojców, prowadzi∏ nas, dzieci i wnuki
nasze … � BWilk

Tradycjà ju˝ stało si´ dla
grupy mieszkaƒców gminy
Niepor´t wykonywanie
wieƒca do˝ynkowego.
Wieƒca, który zachwyca
zawsze uczestników
do˝ynek diecezjalnych
i godnie reprezentuje
gmin´ podczas
ogólnopolskiego Êwi´ta
plonów.

PODJ¢LIÂMY z ziemi
zapomnianego Jezusa...

puje jako przyk∏ad gminy podmiej-
skiej o zró˝nicowanej strukturze funk-
cjonalnej gospodarki, stàd te˝ wynika
zainteresowanie terenem i przedsta-
wianie go goÊciom z zagranicy.
Uczestnicy odwiedzili ponadto gimna-
zjum w Stanis∏awowie Pierwszym,
stref´ przemys∏owà przy ul. Stru˝aƒ-
skiej oraz odbyli krótkà wycieczk´
na Dzikà Pla˝´. Pobyt nad Zalewem
na zalanej s∏oƒcem pla˝y, wÊród spa-
cerujàcych ∏ab´dzi i dzikich kaczek,
bardzo przypad∏ goÊciom do gustu.
Niestety, napi´ty program warsztatów
terenowych nie pozwoli∏ na d∏u˝szy
spacer i uczestnicy konferencji konty-
nuowali podró˝. � BWilk

ZAPROSZENIE

Drogi na osiedlu Głogi w Niepor´cie

W zwiàzku z licznymi pytaniami kierowany-
mi do Urz´du Gminy Niepor´t w sprawie dróg
na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie, postaramy si´
wyjaÊniç pokrótce aktualny stan prawny.
W∏aÊcicielem wi´kszoÊci nieruchomoÊci sta-
nowiàcych drogi wewn´trzne osiedla G∏ogi
jest Spó∏dzielnia Mieszkaniowa Budownictwa
Jednorodzinnego w Niepor´cie. 

W∏aÊcicielem odcinka ulicy Al.
H. Sienkiewicza jest gmina Nie-

por´t, która zapewnia bie˝àce utrzymanie sta-
nu technicznego i przejezdnoÊci ca∏ej drogi tj.
cz´Êci Al. H. Sienkiewicza i ul. Wazów
w okresie zimowym (∏àczà one drog´ woje-
wódzkà Jana Kazimierza z drogà powiatowà
ul. Izabeliƒskà).
Urzàd Gminy Niepor´t od kilku lat wyst´pu-
je z wnioskami do Spó∏dzielni Mieszkaniowej
Budownictwa Jednorodzinnego w Niepor´cie
o nieodp∏atne przejecie na mienie komunalne

gminy wszystkich dróg osiedlowych. Umo˝-
liwi∏oby to prowadzenie bie˝àcego zarzàdu
tych dróg przez gmin´ i zapewni∏o bezpie-
czeƒstwo mieszkaƒcom i innym u˝ytkowni-
kom dróg na osiedlu. 
W 2008 r. przygotowany zosta∏ projekt uchwa-
∏y Rady Gminy Niepor´t w sprawie nieodp∏at-
nego przej´cia na mienie gminy nieruchomo-
Êci stanowiàcych drogi wewn´trzne osiedlowe,
jednak SMBJ nie wyrazi∏a do tej pory zgody
na nieodp∏atne przekazanie tych dróg.

� BW
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SERDECZNA pomoc
Stra˝nicy gminni udzielili
pomocy m´˝czyênie,
inwalidzie I grupy
poruszajàcemu si´ na wózku
inwalidzkim, który d∏ugi czas
oczekiwa∏ na przyjazd
autobusu niskopod∏ogowego.

Zdarzenie mia∏o
miejsce 10 wrze-
Ênia. M´˝czyzna
czeka∏ w Niepo-
r´cie na autobus

niskopod∏ogowy,
którym chcia∏ doje-

chaç do Warszawy.
Niestety, przyje˝d˝a∏y

tylko pojazdy standardowe.
Stra˝nicy zainteresowali si´ m´˝-
czyznà na wózku, który od d∏u-
giego czasu znajdowa∏ si´
na przystanku. Zaopiekowali si´
nim i pomogli wsiàÊç do autobu-
su, który nadjecha∏ po przesz∏o
trzech godzinach oczekiwania.
Jak wa˝ne by∏o okazane zaintere-
sowanie Êwiadczy mail, który
otrzyma∏a stra˝ gminna, zawiera-
jàcy podzi´kowanie za „...po-
moc, serce i serdecznoÊç”. 

� BW

RADOSNA
szkoła

Gmina Niepor´t otrzyma∏a dofi-
nansowanie z rzàdowego progra-
mu „Radosna szko∏a” dla czte-
rech szkó∏, na zakup wyposa˝e-
nia miejsc zabaw w placówkach.

Intencjà programu jest stworze-
nie w szko∏ach warunków do ak-
tywnoÊci ruchowej dzieci, po-
równywalnych ze standardami
wychowania przedszkolnego.
Majà one zapewniç mo˝liwoÊç
organizacji zabaw ruchowych,
zgodnie z naturalnymi potrzeba-
mi rozwojowymi dzieci, zwiàza-
nymi z du˝à aktywnoÊcià fi-
zycznà. Niezb´dne sà do tego
odpowiednio wyposa˝one miej-
sca zabaw w szkole, jak i w∏aÊci-
wie urzàdzone szkolne place za-
baw. W pierwszej edycji progra-
mu przyznawane jest
dofinansowanie w∏aÊnie na za-
kup pomocy dydaktycznych
do miejsc zabaw w szkole, m.in.
torów przeszkód, du˝ych, mi´k-
kich pi∏ek i figur geometrycz-
nych, materaców, zestawów
umo˝liwiajàcych pokonywanie
wysokoÊci. Elementy te umo˝li-
wiajà dzieciom rozwój ruchowy,
usprawniajà koordynacj´ wzro-
kowo-ruchowà, a jednoczeÊnie
spe∏niajà funkcje edukacyjne. 

Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a wnio-
ski na dofinansowanie wyposa-
˝enia w czterech szko∏ach: Nie-
por´cie, Bia∏obrzegach, Józefo-
wie i Wólce Radzymiƒskiej.
Wszystkie pozytywnie przesz∏y
proces weryfikacji. Kwota przy-
znanego dofinansowania wyno-
si ∏àcznie 36 tys. z∏. Zakup wy-
posa˝enia musi byç zrealizowa-
ny do koƒca 2009 roku. 

� BW

W
Woli Aleksandra wykona-
na zostanie nawierzchnia
chodnika wraz z wjazdami

do posesji. Prace wykona firma Part-
ner z Chotomowa za kwot´ 162 tys.
z∏. Termin ich zakoƒczenia przypa-
da 30 paêdziernika.

W Rembelszczyênie zrealizowany
zostanie drugi etap przebudowy
ul. Polnej. Powstanie nawierzchnia
z kostki betonowej na odcinku 230
metrów. Prace wykona firma Us∏u-
gi Remontowo-Budowlane Brukar-
stwo z Serocka, za kwot´ 163 tys. z∏.
Termin realizacji – do 10 listopada.

Na Placu WolnoÊci w Niepor´cie
przebudowany zostanie parking,
znajdujàcy si´ w sàsiedztwie budyn-
ku Urz´du Gminy i Gminnej Spó∏-
dzielni. Nowà nawierzchni´ wyko-
na firma Partner z Chotomowa w ter-
minie do 30 paêdziernika. Koszt prac
wyniesie ok. 73 tys. z∏.

Na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie
przebudowana zostanie nawierzch-
nia chodnika wzd∏u˝ ulicy Sienkie-
wicza. Prace rozpocz´∏y si´ 25 wrze-
Ênia i potrwajà do 30 paêdziernika.
Wykonawcà jest firma Dromo
z Warszawy. Koszt inwestycji wy-
niesie ok. 121 tys. z∏. 

Przebudowany zostanie tak˝e nie-
utwardzony odcinek ulicy Kwiato-
wej w Micha∏owie-Grabinie.
W pierwszym etapie prac nawierzch-
nia z kostki wykonana zostanie
na odcinku 180 metrów. Realizato-

rem inwestycji jest firma Zabruk
z Warszawy, za kwot´ 140 tys. z∏.
Termin zakoƒczenia prac przypa-
da 12 listopada.

29 wrzeÊnia up∏ynà∏ termin sk∏ada-
nia ofert na przebudow´ ulicy Ryba-

ki w Zegrzu Po∏udniowym. Plano-
wane jest wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej. 

� BWilk

Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e zosta∏a podj´ta

procedura porzàdkowania numeracji budynków. 

Dzia∏ania te obejmujà obszar ca∏ej ulicy Jana Kazimierza

na terenie Gminy Niepor´t w so∏ectwach: Niepor´t,

Stanis∏awów Pierwszy, Rembelszczyzna (od ulicy

Zegrzyƒskiej w Niepor´cie do granicy z miastem

Warszawa).

Uporzàdkowanie numeracji jest wymogiem ustawowym

przewidzianym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz.U. Z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz przepisie wykonawczym – rozporzàdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie numeracji porzàdkowej

nieruchomoÊci (Dz.U. Nr 243, poz. 2432).

1
ul. Jana Kazimierza

OGŁOSZENIE

JESIE¡ pod znakiem
inwestycji

Rozstrzygni´te zostały
zamówienia publiczne
na realizacj´ kolejnych
inwestycji drogowych.

w gminiew gminie

Na Dzikiej Pla˝y dobiegły koƒca prace przy wykonaniu placu zabaw dla dzieci. Z racji miejsca
usytuowania – na brzegu Zalewu, dzieciaki b´dà miały do dyspozycji okr´t, rybk´, łódk´ i wa˝k´.
A wszystko w pi´knych, wesołych kolorach.

PLA˚A przyjazna dzieciom Gdy doroÊli b´dà spacerowaç alejka-
mi, graç w pi∏k´ siatkowà lub po pro-
stu opalaç si´ nad brzegiem Zalewu
na Dzikiej Pla˝y, dzieci b´dà mog∏y
sp´dzaç czas na placu zabaw, majàc
do dyspozycji wspania∏e urzàdzenia.
Najwa˝niejszy element to zestaw za-
bawkowy Okr´t, zach´cajàcy
do wejÊcia na pok∏ad, jest te˝ huÊ-
tawka wahad∏owa, zestaw sprawno-
Êciowy, kiwaki rybka w bia∏o-niebie-
skie pasy i ∏ódka, ozdobiona kotwi-
cà i ko∏em ratunkowym. Nie
mo˝na te˝ nie wspomnieç o koloro-
wej huÊtawce wa˝ce. A wszystko to
na placu 17,5 x 11,5 m, który ogro-
dzony b´dzie drewnianà palisadà.

Wykonawcà inwestycji jest firma
Sun Plus z Gruszczyna, a jej koszt
wyniós∏ 53 tys. z∏.

W miar´ post´pu prac na terenie
Dzikiej Pla˝y, miejsce to staje si´ co-
raz ∏adniejsze, oferujàc coraz wi´cej
atrakcji. W 2010 roku zaplanowa-
na jest realizacja mola wraz z pomo-
stem p∏ywajàcym, wydzielajàcym
cz´Êç kàpieliska.

� BW

Nieutwardzony odcinek ulicy Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie
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B
udowa nowej szko∏y w Izabe-
linie to kolejna, du˝a inwesty-
cja realizowana na terenie

gminy. Dydaktyczna cz´Êç budynku
sk∏adaç si´ b´dzie z 8 sal lekcyjnych
z zapleczem, które zapewnià wygod-
ne warunki nauki, pracowni kompu-
terowej oraz biblioteki wraz z czy-
telnià. Elementem, sprawiajàcym
wszystkim du˝o radoÊci, b´dzie
z pewnoÊcià sala gimnastyczna, któ-
rej do tej pory brakowa∏o. Powstanie
tak˝e jadalnia wraz z zapleczem. Bu-
dow´, której koszt wyniesie ok. 4,4
mln z∏, realizuje Przedsi´biorstwo
Produkcyjno-Us∏ugowe Zambet
z Pu∏tuska. 

Na uroczystoÊci obecni byli: wójt
S∏awomir Maciej Mazur, Przewod-
niczàcy Rady Eugeniusz Woênia-
kowski, ksiàdz proboszcz Piotr J´-
drzejewski, radni, so∏tysi, nauczycie-
le, pracownicy szko∏y, uczniowie
oraz mieszkaƒcy. Dyrektor Wanda
Bi∏as serdecznie podzi´kowa∏a
w imieniu w∏asnym i spo∏ecznoÊci
szkolnej wójtowi oraz radnym gmi-
ny, za przychylne potraktowanie po-
trzeb mieszkaƒców i realizacj´ wa˝-
nej dla nich inwestycji. W akcie
wmurowania kamienia w´gielnego,
oprócz zaproszonych goÊci, wzi´li
równie˝ udzia∏ najm∏odsi uczniowie. 

Zakoƒczenie prac, rozpocz´tych
na poczàtku wrzeÊnia, przewidziane
jest w koƒcu maja 2011 roku.

Ju˝ za dwa lata uczniowie konty-
nuowaç b´dà nauk´ w wygodnych,
przestronnych pomieszczeniach
z bazà sportowà. � BWilk

WMUROWANIE kamienia w´gielnego

1 wrzeÊnia w Izabelinie, podczas inauguracji roku szkolnego, odbyła si´ uroczystoÊç wmurowania
kamienia w´gielnego pod budow´ nowego budynku szkoły. 

Organizatorzy, Zespó∏ CARITAS Parafii
pod kierownictwem Prezes Marii Narojek,
przy wspó∏pracy z Dyrektor Szko∏y Agniesz-
kà Powa∏à, przygotowali wiele atrakcji dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Szczególnie
emocjonujàce by∏y rozgrywki sportowe, za-
równo te dynamiczne, w pi∏ce siatkowej,
w przeciàganiu liny czy w grze w „pi∏karzy-
ki”, jak i te spokojniejsze, szachowe. 

Na pikniku nie mog∏o zabraknàç pocz´stun-
ku. By∏y lody, ciasta domowe, napoje, wata
cukrowa, kie∏baski z grilla oraz wojskowa gro-
chówka. W ramach dodatkowych atrakcji do-
roÊli najch´tniej korzystali z przeja˝d˝ki
bryczkà, którà powozi∏ radny z Kàtów W´gier-
skich Mieczys∏aw Staƒczak. Dzieci nato-
miast ch´tnie bra∏y udzia∏ w rozgrywkach dru-
˝ynowych. Imprezie towarzyszy∏y wyst´py
miejscowych zespo∏ów muzycznych. Na sa-
mym poczàtku do wspólnej zabawy zaprasza∏
zespó∏ „DRYF”, nast´pnie czas goÊciom pik-
niku umila∏ m∏odzie˝owy zespó∏ „THE SP”. 

Ogromne zainteresowanie wzbudzi∏ pokaz
umiej´tnoÊci psów policyjnych z Legionowa.
Nie zabrak∏o równie˝ pokazów Ochotniczej

Stra˝y Po˝arnej z Kàtów W´gierskich, któ-
ra umo˝liwi∏a dzieciom poznawanie wozu
stra˝ackiego. 

Punktem kulminacyjnym pikniku by∏a licy-
tacja prowadzona przez Jerzego Kryszaka.
Znany aktor i satyryk, swymi ̋ artami i poczu-
ciem humoru zach´ca∏ obecnych do uczestnic-
twa i hojnego przebijania cen licytowanych
przedmiotów. Wylicytowaç mo˝na by∏o min.:
weekend w Bukowinie Tatrzaƒskiej, sprz´t
ogrodowy Firmy FISKARS, portret Jana Paw-
∏a II ofiarowany przez Abpa Henryka Hose-
ra, Bibli´ z dedykacjà Biskupa Kazimierza Ro-
maniuka, koszulki polskiej reprezentacji pi∏-
ki no˝nej oraz wiele innych fantów.

Na pikniku g∏ównymi goÊçmi byli Pro-
boszcz Parafii z Józefowa – ks. Piotr Âliw-
ka, Wójt Gminy Niepor´t – S∏awomir Ma-
ciej Mazur oraz radny Marian Oszczyk. Ce-
lem pikniku by∏o zebranie funduszy
na sfinansowanie zakupu podr´czników
i pomocy szkolnych oraz wsparcie wyjazdu
na zimowisko. Najwa˝niejsza jednak okaza-
∏a si´ dobra zabawa w rodzinnym gronie. 

� Aleksandra Olszewska

W niedziel´ 6 wrzeÊnia na boisku Szkoły
Podstawowej w Józefowie odbył si´
czwarty PIKNIK RODZINNO – SPORTOWY
organizowany przez CARITAS Parafii NMP
Królowej w Józefowie. 

RODZINNIE 
z Caritasem

Rywalizacj´ rozpocz´li najm∏odsi uczestnicy zawo-
dów – uczniowie klas V szkó∏ podstawowych, a za-
koƒczyli jà reprezentanci klas III szkó∏ ponadgimna-
zjalnych. Pi´kna s∏oneczna pogoda, ch´ç wykazania
si´ i sprawdzenia, zaci´ta walka do ostatnich metrów,
goràcy doping kolegów i pedagogów budowa∏y at-
mosfer´, której nie powstydzi∏aby si´ niejedna po-
wa˝na impreza sportowa. W zawodach startowa∏o
oko∏o tysiàca m∏odych sportowców, z ponad 20 szkó∏
z terenu powiatu. Komisj´ s´dziowskà tworzyli: s´-
dzia g∏ówny Roman Madej, s´dzia startowy Roman
Pilecki, s´dzia trasy Micha∏ Madej oraz s´dziowie
mety: Stanis∏aw Pisarek, Eugeniusz Kopeç, Zbigniew
Szmigielski, Julian Wardak, Anna Wenerska, Urszu-
la W∏ostowska, Przemys∏aw èród∏o, Marek Mróz, Jan

Tomczyk, Tomasz Zalewski, ̧ ukasz Sobczak. Pierw-
szych dwunastu zawodników kwalifikuje si´ do pó∏-
fina∏ów Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej,
które odb´dà si´ w Bia∏obrzegach 6 paêdziernika. Or-
ganizatorom: Starostwu Powiatowemu w Legiono-
wie, Jednostce Wojskowej 2474 w Bia∏obrzegach,
Szkolnemu Zwiàzkowi Sportowemu Powiatu Legio-
nowskiego, Szkole Podstawowej w Bia∏obrzegach,
Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym oraz LKS
Rotavia – serdecznie gratulujemy!

� M. Rajska

W czwartek 24 wrzeÊnia, stadion
w Białobrzegach goÊcił uczestników
Mi´dzyszkolnych Mistrzostw Powiatu
Legionowskiego w Biegach Przełajowych.

ELEWACJA FRONTOWA NOWEGO BUDYNKU SZKO¸Y W IZABELINIE

NA WYÂCIGI w Białobrzegach
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Bogaty wybór sekcji tema-
tycznych, mi∏a atmosfera,
doÊwiadczeni instruktorzy
i niejeden maluch mia∏ pro-
blem z dokonaniem wyboru,
którà pasj´ lub zainteresowa-
nie w tym roku rozwijaç.
Mi∏ym zwieƒczeniem dnia
by∏y warsztaty z wiza˝u dla
paƒ.

I tak w roku szkol-
nym 2009/2010 mo˝na ko-
rzystaç z oferty nast´pujà-

cych sekcji i kó∏ek zaintere-
sowaƒ: ceramika, taniec no-
woczesny, taniec wspó∏cze-
sny, capoeira (grupa zaawan-
sowana i poczàtkujàca),
zaj´cia plastyczne, teatralne
(I grupa 8-12 lat, II grupa
13-15 lat), warsztaty wokal-
ne, taniec folklorystyczny,
tenis sto∏owy, warsztaty ar-
tystyczne, pantomima, j´zyk
angielski i niemiecki.

� M. Rajska

DZIE¡ otwarty w GOK w Niepor´cie
13 wrzeÊnia Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie po-
wita∏ w swoich progach dzieci i m∏odzie˝ z terenu gmi-
ny, chcàcych rozwijaç swoje umiej´tnoÊci manualne,
aktorskie, muzyczne, sportowe czy j´zykowe.

22 wrzeÊnia trzy dziewczynki z gminy Niepo-
r´t wystàpi∏y w barwach Mi´dzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego Euro 6
na Torwarze, gdzie w ciàgu roku szkolnego
trenujà jazd´ figurowà na lodzie. Nikola Ol-
szewska, Maja Gutowska i Maja Marczak
wspólnie z kole˝ankami i kolegami z klubu za-
taƒczy∏y uk∏ad synchroniczny do popularnej
piosenki dzieci´cej „Krasnoludki”. Na przygo-
towania do wyst´pu poÊwi´ci∏y cz´Êç swoich
wakacji. S∏oƒce, pla˝´ i zabaw´ zamieni∏y
na ciep∏e bluzy i ch∏ód lodowiska w Toruniu,
gdzie pod okiem trenerów ci´˝ko pracowa∏y,
˝eby osiàgnàç jak najlepsze efekty. Na ostat-
nie próby jeêdzi∏y ju˝ w roku szkolnym
na Torwar, o Êwicie przed lekcjami i w week-
endy.

Nikola Olszewska uczy si´ w drugiej klasie
Szko∏y Podstawowej w Izabelinie. Swojà
przygod´ z ∏y˝wiarstwem rozpocz´∏a w stycz-
niu 2009 roku – wówczas po raz pierwszy za-
∏o˝y∏a ∏y˝wy figurowe. Pod okiem Anny
Hunkiewicz, by∏ej mistrzyni Polski i trenera
wielu póêniejszych mistrzów, w krótkim cza-
sie zrobi∏a post´py, uczestniczàc w bezp∏at-

nych zaj´ciach programu „Sportowy Talent”
dla dzieci 5-6 letnich finansowanego przez
Urzàd Miasta Warszawy. W maju wzi´∏a
udzia∏ w Mi´dzynarodowych Mistrzostwach
M∏odzików MINIEUROPA 2009, gdzie wy-
stàpi∏a ze swoim pierwszym programem do-
wolnym. W obecnoÊci s´dziów zda∏a testy
do ∏y˝wiarskiej „klasy wst´pnej”, zyskujàc sta-
tus zawodnika i licencj´ Polskiego Zwiàzku
¸y˝wiarstwa Figurowego. Codzienne trenin-
gi nie przeszkodzi∏y jej uzyskaç dwukrotnie
wyró˝nienia za bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie. 

Dwie kolejne dziewczynki sà uczennicami
SP w Niepor´cie. Maja Gutowska trenuje ∏y˝-
wiarstwo od po∏owy marca 2009. Maja Mar-
czak od czerwca. Równie˝ dla nich by∏a to
pierwsza okazja do za∏o˝enia profesjonalnych
figurówek. Warto podkreÊliç, ˝e jako poczàt-
kujàce dziewczynki do∏àczy∏y do grupy, któ-
ra trenowa∏a przez ca∏y rok szkolny. W obli-
czu tak du˝ego wyzwania zachowa∏y si´ bar-
dzo dojrzale i w zaskakujàco szybkim tempie
zdobywa∏y kolejne umiej´tnoÊci. Godna po-
chwa∏y u tak m∏odych osób ambicja i goto-

woÊç do ci´˝kiej, czasami bolesnej pracy po-
zwoli∏a im na równych prawach z zawodnika-
mi klubowymi uczestniczyç w obozie sporto-
wym. Z Torunia wyjecha∏y uskrzydlone po-
chwa∏ami Anny Hunkiewicz, gotowe
do çwiczeƒ i zabawy na lodzie w kolejnym ro-
ku szkolnym. Ich dotychczasowe bardzo do-
bre wyniki w nauce (w oddziale zerowym
Gminnego Przedszkola w Niepor´cie) upew-
niajà opiekunów, ˝e obie Maje bez trudu b´-
dà potrafi∏y po∏àczyç lekcje szkolne z dalszym
kszta∏ceniem si´ w ∏y˝wiarstwie figurowym.
Wyst´p na Torwarze uda∏ si´ znakomicie,
wszyscy tancerze odebrali gromkie brawa. Byç
mo˝e, dzi´ki tej imprezie, równie˝ inne dzie-
ci pozwolà si´ porwaç sportowej pasji i spró-
bujà swoich si∏ w tej pi´knej, choç trudnej dys-
cyplinie sportu. � KWO

SUKCES ły˝wiarek figurowych z Niepor´tu
¸y˝wiarki figurowe z Niepor´tu wystàpi∏y na warszawskim pokazie zorganizowa-
nym w ramach akcji „Warszawa poznaje Mazowsze, Mazowsze poznaje Warsza-
w´” pod honorowym patronatem Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika i Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz. 

50-LECIE istnienia OSP w Kàtach W´gierskich

M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta z Wyszkowa

Defilada pododdzia∏ów OSPPoczty sztandarowe jednostek OSP

Cz∏onek ZGZ OSP RP Zbigniew Kaliszyk odbiera meldunek
od dowódcy pododdzia∏ów druha ¸ukasza Maliszewskiego

GoÊcie uroczystoÊci

Przy sprz´cie przekazanym przez Marsza∏ka Woj. Maz. i Gmin´ Niepor´t Zabytkowe samochody stra˝ackie Uroczysty przejazd samochodów stra˝ackich

od lewej: Maja Gutowska, Nikola Olszewska,
Maja Marczak
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O
dpady wielkogabarytowe
– sà to wszelkiego rodzaju
odpady, które ze wzgl´du

na du˝e rozmiary i/lub wag´ nie
mieszczà si´ do przydomowego po-
jemnika na pozosta∏e Êmieci. Sà to
przede wszystkim – wszelkiego ro-
dzaju meble np. sto∏y, szafy, komo-
dy, rega∏y wraz z zamontowanymi
szybami, krzes∏a, sofy, fotele itp. ale
mogà to byç równie˝ dywany, wóz-
ki dzieci´ce, materace, pierzyny, ro-
wery, zabawki du˝ych rozmiarów
itp.

W zwiàzku z powy˝szym informu-
jemy Paƒstwa, ˝e odpady wielkoga-
barytowe mieszkaƒcy gminy Niepo-
r´t – z gospodarstw domowych – b´-

dà mogli dostarczaç do kontenerów
ustawionych przez specjalistycznà
firm´ w wyznaczone soboty w go-
dzinach 8.00 – 12.00 z podzia∏em
na so∏ectwa. 

Informacja o lokalizacji kontene-
rów w danych so∏ectwach zostanie
podana na dzieƒ przed zbiórkà
– na stronie internetowej www.nie-
poret.pl, na tablicach og∏oszeƒ dane-
go so∏ectwa itp.

Powy˝szà informacj´, b´dzie mo˝-
na uzyskaç tu˝ przed zbiórkà
– u So∏tysa oraz w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, pok. nr 30 (II pi´tro) lub
pod nr. tel.: (022) 767 04 47. W
ramce przedstawiamy harmonogram
zbiórek.

DO KONTENERÓW NA OD-
PADY WIELKOGABARYTOWE
NIE WOLNO WRZUCAå – zu˝y-
tego sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego (np. AGD czy RTV),
worków z odpadami segregowany-
mi, worków z odpadami komunal-
nymi zmieszanymi, opon, cz´Êci
samochodowych, akumulatorów,
odpadów poremontowych, Êwie-
tlówek, ̋ arówek, baterii, odpadów
zielonych itp.!!! – one podlegajà od-
dzielnym zbiórkom. 

Zapraszamy wszystkich miesz-
kaƒców Gminy Niepor´t (z gospo-
darstw domowych) do uczestnictwa
w akcji.

� Renata Szkolniak

ZBIÓRKA odpadów
wielkogabarytowych
Urzàd Gminy Niepor´t rozpoczyna akcj´ zbierania odpadów
wielkogabarytowych. 

H A R M O N O G R A M  Z B I Ó R E K :

MELIORACJA w terenie
W odpowiedzi na pismo dotyczàce melioracji brzegów rzek
na terenie gminy Niepor´t, Wojewódzki Zarzàd Melioracji
i Urzàdzeƒ Wodnych w Warszawie przesłał informacj´
o wykonanych i planowanych do koƒca roku pracach.

W roku 2009 Wojewódzki Zarzàd
Melioracji zaplanowa∏ nast´pujàce
roboty konserwacyjne na terenie
gminy Niepor´t: rzeki Czarnej
na d∏ugoÊci 3,8 km, wa∏ów wstecz-
nych rzeki Czarnej o d∏ugoÊci ∏àcz-
nie 3,5 km, wa∏ów wstecznych rze-
ki Beniaminówki o d∏ugoÊci ∏àcz-
nie 3,5 km, rzeki Beniaminówki
na d∏ugoÊci ok. 1,5 km, Kana∏u Sie-
rakowskiego na d∏ugoÊci 2,5 km. 

Ju˝ wykonana zosta∏a konser-
wacja Kana∏u Sierakowskiego,
prace przy rzece Beniaminówce
w∏aÊnie trwajà. Konserwacja po-
zosta∏ych miejsc, czyli wa∏ów
wstecznych rzeki Czarnej i Be-
niaminówki oraz samej rzeki
Czarnej, zrealizowana zostanie
do koƒca listopada. 

� BW

Na zlecenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie
w dniach 11–21 wrzeÊnia przeprowadzona została konserwacja
Kanału Bródnowskiego na terenie Józefowa. Konserwacji
polegajàcej na wykoszeniu skarp i dna kanału, wydobyciu z dna
roÊlin korzeniàcych, odmuleniu dna oraz wycince krzaków
poddany został 1240 metrowy odcinek kanału.

Prace wykona∏ Zwiàzek Spó∏ek
Wodnych z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. KoniecznoÊç wykonania
robót wynika z pozwolenia wodno-
prawnego,  udzielonego przez staro-
st´ legionowskiego, zezwalajàcego
na zrzut wód pop∏ucznych ze stacji
uzdatniania wody w Józefowie. Ma
to znaczny wp∏yw na jakoÊç uzdat-

nianej wody w SUW Józefów. Zmia-
na w procesie uzdatniania wody,
brak koniecznoÊci wprowadzenia
wód pop∏ucznych do procesu tech-
nologicznego, poprawi jakoÊç wody
dostarczanej z tej stacji do gminnej
sieci wodociàgowej. Koszt wykona-
nia robót wyniós∏ 16 660 z∏.

� inf. GZK

Wiosnà zakwitły na Placu WolnoÊci w Niepor´cie ˝onkile – symbol
mi´dzynarodowej akcji „Pola Nadziei”. Od paru lat, wczesnà jesienià,
włàczamy si´ w organizowanie pomocy osobom chorym i cierpiàcym.

Celem akcji „Pola Nadziei”, po-
za szukaniem funduszy na dzia∏alnoÊç
hospicyjnà, jest dzielenie si´ wiedzà
i doÊwiadczeniem z ludêmi, którzy
chcà pomagaç chorym, ich rodzinom
i osobom w ˝a∏obie. Hospicjum Do-
mowe Zgromadzenia Ksi´˝y Maria-
nów w Warszawie organizuje szkole-
nia dla wolontariuszy i m∏odzie˝y,
spotkania z dzieçmi, konkursy zach´-
cajàce do zaanga˝owania si´ w po-
moc podopiecznym. Wszyscy, któ-
rym bliska jest idea pomocy bliênie-

mu i pragnà nawiàzaç wspó∏prac´
z hospicjum znajdà potrzebne infor-
macje na stronie www.hospicjum-do-
mowe.waw.pl. � BW

KONSERWACJA Kanału 
Bródnowskiego w Józefowie

˚ONKILE –
darem serca

Wiele rytmów rozbrzmiewało
na pikniku rodzinnym
w Niepor´cie. Najmniej jednak
dało si´ usłyszeç ciepły rytm
babiego lata, na czeÊç
którego miała odbywaç si´
zabawa, poniewa˝ skutecznie
zakłóciły go odgłosy
padajàcego, prawie
jesiennego ju˝ deszczu.

Organizatorzy (nauczyciele i pra-
cownicy Szko∏y Podstawowej
w Niepor´cie) nie dali si´ jednak za-
straszyç i na czas deszczu przenieÊli
piknik pod dach. Wszyscy mieli
mo˝liwoÊç przekonania si´, ̋ e dobra
zabawa zale˝y przede wszystkim
od uczestników, a nie od pogody.
By∏o mnóstwo goÊci. Sala p´ka∏a
w szwach.

Przyjechali odziani w skóry India-
nie, roz∏o˝yli tipi i uczyli strzelaç
z ∏uku. Stra˝ Miejska z Warszawy
ustawi∏a miasteczko ruchu drogowe-
go, w którym dzieciaki mog∏y pojeê-
dziç zgodnie z przepisami i wykazaç
si´ znajomoÊcià znaków drogowych. 

Bungee Run i zje˝d˝alnia Titanic
mimo deszczu nie zaton´∏y, klauni
nie stracili makija˝u i z zapa∏em za-
bawiali ma∏ych i du˝ych. Pokaz

mody uczniowskiej samodzielnie
przygotowany przez uczniów,
uÊwiadomi∏ doros∏ym jak bardzo
upodobania dzieci ró˝nià si´ od tych
narzucanych w szkole.

W dobry, muzyczny nastrój wpro-
wadzi∏y wszystkich wokalistki ze
Studia Piosenki, przygotowane przez
Monik´ Kamiƒskà – Thomas. Prze-
brane za Indianki dziewcz´ta, jak
zwykle fantastycznie, zaÊpiewa∏y
swoje najlepsze przeboje.

M∏odzi soliÊci Studia Piosenki
równie˝ bez tremy Êpiewali dla pu-
blicznoÊci, czym oÊmielili szykujà-
cych si´ do konkursu karaoke, w któ-
rym bawi∏y si´ ju˝ ca∏e rodziny. Wy-
Êwietlany na ekranie tekst wiele
osób zach´ci∏ do Êpiewania. Na sali
zrobi∏o si´ naprawd´ goràco. Po mu-
zycznych szaleƒstwach mo˝na by∏o

zjeÊç ciep∏e dania i pyszne desery, al-
bo wygraç los na loterii fantowej.
Weso∏e Êpiewy i indiaƒskie taƒce
przegoni∏y na dobre deszczowe
chmury i ca∏a zabawa przenios∏a si´
na teren boiska, gdzie mo˝na by∏o
pojeêdziç m.in. na skuterach.

Piknik rodzinny by∏ niezapomnia-
nà zabawà w indiaƒskim stylu, pe∏-
nà atrakcji, Êpiewu i taƒca, a wszyst-
ko to dzi´ki wsparciu Wójta Gminy
Niepor´t S∏awomira Macieja Mazu-
ra, Rady So∏eckiej Niepor´tu, dyrek-
tor szko∏y Edyty KuÊ, a tak˝e na-
uczycieli oraz pracowników szko∏y.
Za wspólnà zabaw´ dzi´kujemy ma-
∏ym i du˝ym mieszkaƒcom, którzy
bawili si´ z nami pomimo niesprzy-
jajàcej aury.

� M. Kamiƒska-Thomas

• PAèDZIERNIK
10 paêdziernika 2009 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00)

– Stanis∏awów Drugi, Wola Aleksandra.
24 paêdziernika 2009 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00)

– Józefów, Kàty W´gierskie.

• LISTOPAD
7 listopada 2009 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00)

– Rembelszczyzna, Micha∏ów-Grabina.
21 listopada 2009 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00) 

– Izabelin, Stanis∏awów Pierwszy.

• GRUDZIE¡
5 grudnia 2009 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00) – Aleksandrów,

Niepor´t (cz´Êç po wschodniej stronie Kana∏u ˚eraƒskiego
tj. Osiedle G∏ogi i D´bina, ulice: Nowolipie,

ks. Pogonowskiego, Ma∏o∏´cka, Zwyci´stwa,
P´czkowskiego, Wojska Polskiego od mostu 
do Pilawy itd.).

19 grudnia 2009 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00) 
– Niepor´t (cz´Êç po zachodniej stronie Kana∏u
˚eraƒskiego tj. Centrum, Lipy, Osiedle Las, 
ulice: J. Kazimierza, Dworcowa, Chabrowa, 
Sasankowa, Ró˝ana, Zegrzyƒska, 
Stokrotki itd.). 

• STYCZE¡
9 stycznia 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00) 

– Wólka Radzymiƒska, Beniaminów.
23 stycznia 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 12.00) 

– Bia∏obrzegi, ul. Wojska Polskiego od Pilawy 
do Szko∏y Podstawowej, Rynia.

W RYTMIE „babiego lata”…
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Zbierajàc informacje
do zamieszczonego
w poprzednim
wydaniu „WieÊci
Niepor´ckich” artykułu
o Szkole Powszechnej
w Zagrobach,
przeglàdałem wiele
ciekawych opracowaƒ
na temat historii
Zegrza Południowego.
Jest to miejscowoÊç
o bogatej historii,
dlatego poni˝ej
przedstawi´ kilka
wa˝niejszych wàtków
historycznych,
majàcych wpływ
na rozwój i znaczenie
strategiczne małej
osady Zagroby,
a potem Zegrza
Południowego. 

P
ierwszoplanowe dla rozwoju
tej nadnarwiaƒskiej osady by-
∏o po∏o˝enie na trasie szlaków

komunikacyjnych z centrum Ma-
zowsza w kierunku Litwy. Nale˝y tu
dodaç, ̋ e po∏o˝enie na szlaku komu-
nikacyjnym generowa∏o rozwój za-
równo w kontekÊcie prowadzonej
wymiany handlowej, ale równie˝ jak
to widaç na podstawie Zegrza umac-
nia∏o lokalizacj´ strategicznà dla
potrzeb przemarszu wojsk w kon-
fliktach zbrojnych. Patrzàc wielo-
krotnie na stojàce w wodzie, ocala-
∏e betonowe wie˝yczki mostowe,
szczególnie zainteresowa∏a mnie hi-
storia przepraw przez Narew na tym
terenie. W êród∏ach pisanych pierw-
sze zapisy o Zegrzu jako, wsi ksià-
˝´cej pochodzà z 1237 roku. WieÊ
po∏o˝ona by∏a na szlaku handlowym
z Rusi Kijowskiej nad Ba∏tyk, z jed-
nà z nielicznych na tym obszarze
Mazowsza, oznaczonà Êrednio-
wiecznà przeprawà przez Narew
z Warszawy w kierunku wschodnim.
W nast´pnych wiekach znaczenie tej
nadrzecznej osady handlowej wzra-
sta za sprawà lokalizacji na tzw. „sta-
rej drodze wojennej” z Warszawy
w kierunku Szczytna z dogodnym
brodem dla przeprawy wojska i ta-
borów. Póêniej od XVI wieku Ze-
grze staje si´ miejscem poboru c∏a
na przeprawie przez Narew, od po-
dró˝ujàcych „Traktem Grodzieƒ-
skim” z Warszawy do Grodna. Dru-
gim wa˝nym elementem rzutujà-
cym na dalszy rozwój Zegrza by∏o
jego strategiczne po∏o˝enie wyko-
rzystywane przez wojskowych.
W 1830 roku wybudowano w Zagro-
bach most na Narwi, który mia∏ du-
˝e znaczenie w planach operacyj-
nych dowództwa Powstania Listopa-
dowego i most ten zosta∏ zniszczony
w czasie walk oddzia∏ów polskich
z armià rosyjskà w 1831 roku.
W okresie Królestwa Polskiego po-

∏o˝enie Zagrobów i Zegrza zosta∏o
zauwa˝one przez dowództwo armii
rosyjskiej, które zadecydowa∏o o bu-
dowie twierdzy zaporowej w Zegrzu
i koszar w Zagrobach oraz drogi bi-
tej, ∏àczàcej garnizon w rejonie Ja-
b∏onny z twierdzà w Zegrzu
tzw.”Szosa Warszawska”. W 1894
roku na potrzeby komunikacji po-
mi´dzy twierdzà i koszarami wybu-
dowano most kolejki wàskotorowej
o d∏ugoÊci 320 metrów wg. projek-
tu in˝. Marszewskiego. Póêniej
w 1897 roku na Narwi wybudowa-
no nowy most drogowy, stalowy,
kratownicowy równie˝ konstrukcji
in˝. Mieczys∏awa Marszewskiego
m.in. projektanta mostu Poniatow-
skiego Warszawie. Wybudowany
most mia∏ 315 metrów d∏ugoÊci i by∏
czteroprz´s∏owy, wsparty na ka-
miennych przyczó∏kach. Wybudo-
wanie twierdzy i mostu mia∏o wp∏yw
na dalszy rozwój infrastruktury dro-
gowej na naszym terenie. W 1899
roku powsta∏a forteczna droga roka-
dowa, ∏àczàca forty twierdzy Zegrze
i fortami w Wawrze (obecnie ul. Ze-
grzyƒska). W czasie I wojny Êwiato-
wej, w 1915 roku Rosjanie wysadzi-
li most drogowy, uszkadzajàc prz´-
s∏a i dojazdowe przyczó∏ki mostowe.
Wojska niemieckie po wkroczeniu
do Zegrza dokona∏y prowizorycznej
naprawy uszkodzonego mostu, dla
potrzeb komunikacji w∏asnych od-
dzia∏ów. Po odzyskaniu przez Polsk´
niepodleg∏oÊci w 1918 roku okaza-
∏o si´, ̋ e stan techniczny mostu dro-
gowego pogarsza si´ z ka˝dym ro-
kiem, dlatego zadecydowano o bu-
dowie nowego mostu. W 1931 roku
zosta∏a ukoƒczona budowa nowego,
∏ukowego mostu stalowego, osa-
dzonego na starych filarach kamien-
nych. W czasie budowy tego mostu
komunikacja przez Narew prowa-
dzona by∏a po wàskim moÊcie kole-
jowym. Niekorzystne dla Polski

dzia∏ania wojenne w 1939 roku do-
prowadzi∏y do wysadzenia, na roz-
kaz dowódcy Armii „Modlin” gen.
bryg. E. Przedrzymirskiego-Kruko-
wicza przez polskich pionierów jed-
nego z prz´se∏ mostu w dniu 7 wrze-
Ênia, celem zamkni´cia Niemcom
otwartej drogi w kierunku Warsza-
wy. Niemcy po uchwyceniu przy-
czó∏ków na wysokoÊci D´bego i Ze-
grzynka zbudowali na Narwi w∏asnà
drewnianà, wysokowodnà przepra-
w´ tymczasowà na prz´s∏ach przy-
gotowywanych przed wojnà do bu-
dowy mostu kolejowego. W czasie
okupacji na Narwi przebiega∏a gra-
nica pomi´dzy Generalnym Guber-
natorstwem i III Rzeszà, dlatego
na moÊcie by∏ punkt graniczny stale
obsadzony posterunkami niemiec-
kiej stra˝y granicznej oraz posteru-
nek polskiej policji granatowej.
W czerwcu 1944 roku dla potrzeb
zbli˝ajàcego si´ frontu Niemcy wy-
budowali równie˝ niskowodnà prze-
praw´, o noÊnoÊci pozwalajàcej
na przejazd pojazdów pancernych
i broni ci´˝kiej. Po wojnie odbudo-
wano most ∏ukowy, który urucho-
miony w 1947 roku s∏u˝y∏ do 2003
roku, czyli do czasu zakoƒczenia bu-
dowy jednej nitki obecnego mostu
drogowego. Druga nitka mostu osa-
dzona jest na filarach pozosta∏ych ze
starego mostu drogowego. Utrzyma-
nie sta∏ej komunikacji przez Narew
pomi´dzy Zegrzem (Pó∏nocnym)
a Zagrobami (Zegrzem Po∏udnio-
wym) wynika∏o z koniecznoÊci za-
opatrywania zarówno twierdzy jak
i koszar. Koszary w Zegrzu Po∏u-
dniowym (ta nazwa pojawia si´
po raz pierwszy w czasie I wojny
Êwiatowej) by∏y miejscem wydarzeƒ
tzw. Kryzysu Przysi´gowego
w 1917 roku, gdy ˝o∏nierze 5 Pu∏-
ku III Brygady Legionów odmówili
z∏o˝enia przysi´gi na wiernoÊç cesa-
rzowi niemieckiemu. W okresie mi´-

dzywojennym i po II wojnie Êwiato-
wej koszary zegrzyƒskie zawsze by-
∏y miejscem stacjonowania Wojska
Polskiego, g∏ównie wojsk ∏àcznoÊci.
Bogata historia tych koszar to temat
na odr´bny artyku∏. W materia∏ach
udost´pnionych przez Pana Andrze-
ja Ziembiƒskiego znalaz∏em zacho-
wanà w legionowskim muzeum hi-
storycznym fotografi´ Domu Ludo-
wego, wybudowanego ze sk∏adek
spo∏ecznych w osadzie Zegrze-Ry-
baki w 1938 roku. W czasie okupa-
cji hitlerowskiej budynek by∏ wyko-
rzystywany jako siedmioklasowa
szko∏a powszechna w Zagrobach.
Zosta∏ ca∏kowicie zniszczony
w 1944 roku i nie by∏ odbudowany.
Oprócz Domu Ludowego na terenie
Zegrza w okresie mi´dzywojennym
by∏y te˝ m.in. tartak Graniewicza,
Zak∏ad Smo∏owo-Betonowy Powia-

towego Zarzàdu Dróg, zak∏ad foto-
graficzny Lachowicza, zak∏ad kra-
wiecki i karczma Hipsza, dworzec
kolejowy, dom dró˝nika. Niedawno
us∏ysza∏em równie˝ interesujàcà in-
formacj´, o istniejàcym od 1931 ro-
ku przed koszarami w Zegrzu Po∏u-
dniowym pomniku z popiersiem
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Bar-
dzo wiele ciekawych informacji za-
czerpnà∏em z opracowaƒ interneto-
wych pp∏k. Miros∏awa Paku∏y, któ-
ry w sposób profesjonalny
dokumentuje wszystkie wydarzenia
z historii Zegrza Po∏udniowego
i Pó∏nocnego, a jego wiedza w tym
zakresie jest naprawd´ imponujàca
i godna polecenia osobom zaintere-
sowanym tà tematykà. 

� Dariusz Wróbel  

WSPOMNIENIA z historii
Zagroby – Zegrze Południowe
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