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B´ dzie do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej

Po zy tyw nie za koƒ czy ∏a si´ kon tro la, prze-
pro wa dzo na przez ko mi sj´ z Ma zo wiec kie go
Urz´ du Wo je wódz kie go, in we sty cji zre ali zo-
wa nej przez gmi n´ –bu do wy ka na li za cji sa-
ni tar nej w uli cy Kon cer to wej w Sta ni s∏a wo-
wie Pierw szym. 
Bu do wa ok. 700 m. sie ci roz po cz´ ∏a si´ na
po czàt ku czerw ca, a za koƒ czo na zo sta ∏a
w lip cu 2005 r. Jest to jed na z pi´ ciu in-
we sty cji, re ali zo wa nych przez gmi n´ w ra-
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re-
gio nal ne go, a pierw sza ukoƒ czo na. Do fi nan-
so wa nie z Unii Eu ro pej skiej wy nie sie –
287 284 z∏. (75% ca ∏ej kwo ty). Wa run-
kiem uzy ska nia pie ni´ dzy by ∏o otrzy ma nie
po zy tyw nej opi nii Mazowieckiego Urz´ du
Wo je wódz kie go, po ukoƒ cze niu in we sty cji.
Za kres kon tro li obej mo wa∏ do ku men ta cj´
zwià za nà z re ali za cjà pro jek tu (np. do ty czà-
cà prze tar gu, fak tu ry) oraz oce n´ zgod no-
Êci re ali za cji po szcze gól nych eta pów bu do-
wy z za pla no wa nym har mo no gra mem.
W pro to kó le po kon trol nym nie zg∏o szo no
˝ad nych za strze ̋eƒ do spo so bu re ali za cji
in we sty cji. Kwo ta do fi nan so wa nia wp∏y nie
nie ba wem na kon to urz´ du gmi ny, po pod-
pi sa niu koƒ co wych do ku men tów. p BW

Stra ̋a cy od Ênie ̋y li da chy

Wójt Gmi ny Nie po ret pod pi sa∏ w dniu 30
stycz nia 2006 r. za rzà dze nie
w spra wie wpro wa dze nia na te re nie gmi-
ny Nie po ret obo wiàz ku usu wa nia z obiek-
tów bu dow la nych nad mia ru za le ga jà ce go
Ênie gu lub lo du. Stra˝ Gmin na kon tro lo-
waç b´ dzie sys te ma tycz nie re ali zo wa nie
te go na ka zu. W ak cj´ od Ênie ̋a nia bu dyn-
ków u˝y tecz no Êci pu blicz nej za an ga ̋o wa ne
zo sta ∏y jed nost ki Ochot ni czej Stra ̋y Po-
˝ar nej z: Nie po r´ tu, Kà tów We gier skich
oraz Wól ki Ra dzy miƒ skiej. Dla
bezpieczeƒstwa pracujàcych za ku pio no
6 kom ple tów sze lek za bez pie cza jà cych, do
pra cy na wy so ko Êciach. Stra ̋a cy od Ênie ̋y-
li da chy szkó∏ pod sta wo wych w Nie po r´-
cie, Iza be li nie, Bia ∏o brze gach i Jó ze fo wie.
Oczy Êci li rów nie˝ dach sa li gim na stycz nej
w Wól ce Ra dzy miƒ skiej, ko mi sa ria tu
w Nie po r´ cie oraz bu dyn ków ko mu nal nych
na osie dlu Si li ka ty. Stra ̋a cy uspo ka ja jà,
˝e za le ga jà cy Ênieg nie za gra ̋a∏ kon struk-
cjom obiek tów. Obo wià zek usu wa nia Ênie-
gu z bu dyn ków pry wat nych na le ̋y do ich
w∏a Êci cie li. Zda rza jà si´ jed nak sy tu acje,

w któ rych oso by star sze lub cho re nie
mo gà po do ∏aç te mu za da niu. W tych
szcze gól nych przy pad kach rów nie˝ stra ̋a-
cy po ma ga jà miesz kaƒ com. Te go ty pu in-
ter wen cj´ pod j´ li do tej po ry dwu krot nie.
Stra˝ Gmin na prze pro wa dzi ∏a kon tro l´ re-
ali za cji obo wiàz ku od Ênie ̋a nia da chów na
obiek tach wiel ko po wierzch nio wych na te-
re nie gmi ny – za k∏a dach prze my s∏o wych
oraz pa wi lo nach han dlo wych. Nie stwier-
dzo no ˝ad nych za nie dbaƒ. p BW/RW

Wan da le w ak cji

W no cy 29 stycz nia znisz czo ne zo sta-
∏y po jem ni ki na od pa dy se gre go wa ne
na Pla cu Wol no Êci w Nie po r´ cie. Trzy
du ̋e, pla sti ko we kon te ne ry zo sta ∏y
spa lo ne.
P a ƒ  s t w o  w a
Stra˝ Po ̋ar na
w Le gio no wie
otrzy ma ∏a te le-
fo nicz ne zg∏o-
sze nie o zda-
rze niu tu˝ po
pó∏ no cy. Wkrót-
ce po tem stra ̋a cy do ga-
sza li p∏o nà ce, ostat ni cz´ Êcio wo oca la ∏y
po jem nik. Ewen tu al nych Êwiad ków te go
zda rze nia uprzej mie pro si my, o prze ka za-
nie in for ma cji na ten te mat do Ko mi sa-
ria tu Po li cji w Nie po r´ cie. 

p BW/RW

w skróciew skrócie
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m a r z e c

· KULTURALNE
Gminny OÊrodek Kultury, Niepor´t.

03.03 (piàtek) – przedstawienie
pt. „Lokomotywa” wg J. Tuwima,
dla dzieci do lat 10-ciu. Spektakle
o godz. 9.00 oraz 11.00 dla
przedszkola w Zegrzu P∏d. oraz
Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego
w Wólce Radzymiƒskiej i Niepor´cie.
Zapraszamy na przedstawienie – sà
jeszcze wolne miejsca.

04.04 (sobota) – godz. 18.00
– przedstawienie pt. „Pu∏apka na
myszy” w wykonaniu zespo∏u Strefa
Podmiejska, dedykowane jest
PANIOM, z okazji zbli˝ajàcego si´
Dnia Kobiet. Organizatorzy
zapraszajà te˝ na drobny
pocz´stunek.

08.03 (Êroda) – spektakl dla uczniów
gimnazjum pt. „S∏oƒ w sk∏adzie
porcelany”, o godz. 8.15 i 10.00.
Przedstawienie porusza problematyk´
podstawowych zasad dobrego
wychowania.

10.03 (piàtek) – gminny etap konkursu
recytatorskiego Warszawska Syrenka.
Poczàtek przes∏uchaƒ o godzinie
16.00.

15.03 (Êroda) – godz. 11.00
– spotkanie Klubu Seniora,
poÊwi´cone zbli˝ajàcej si´ rocznicy
Êmierci papie˝a Jana Paw∏a II.

25.03 (sobota) – premiera
przedstawienia teatralnego pt.
„Kobieta, m´˝czyzna i pies”,
w wykonaniu aktorów z Warszawy.
WÊród wykonawców m.in. Renata
Dancewicz.

29.03 (Êroda) – kolejne spotkanie
z poezjà – etap powiatowy
konkursu recytatorskiego Warszawska
Syrenka. Udzia∏ wezmà laureaci
etapów gminnych z: Niepor´tu,
Legionowa, Serocka, Wieliszewa
i Jab∏onny. 

Ju˝ w marcu odb´dzie si´ pierwszy
koncert muzyczny. Imprezy te odbywaç
si´ b´dà w GOK-u raz w miesiàcu.
Data koncertu zostanie opublikowana
w póêniejszym terminie.

· INNE
Urzàd Gminy Niepor´t oraz Instytut
Mi´dzynarodowych Finansów
i BankowoÊci Sp. z o.o,

w ramach „Pilota˝owego Programu
Leader+” zapraszajà mieszkaƒców gminy
na szkolenie na temat „Zasady
makroekonomii regulujàce rynkiem
i gospodarkà”.
P r o g r a m  s z k o l e n i a :
15.00 – 16.30 – Istoty i zadania
funkcjonowania gospodarki rynkowej.
16.30 – 16.45 – Przerwa.
16.45 – 18.15 – Rola przedsi´biorców
w kreowaniu wzrostu gospodarczego,
êród∏a finansowania dzia∏alnoÊci bie˝àcej
i inwestycyjnej.
18.15 – 19.00 – Pytania i dyskusja.
Szkolenie odb´dzie si´: 23 lutego o godz.
15:00 w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie, ul.Dworcowa 9a.
Wst´p wolny

Zaproszenia NOWODWORSKA
Stan ulicy Nowodworskiej w Micha∏owie-Reginowie od d∏u˝szego czasu wymaga
interwencji ekip remontowych. Zniszczona asfaltowa nawierzchnia, pe∏na dziur
i p´kni´ç, stanowi zagro˝enie zarówno dla kierowców jak i pieszych, bowiem
rozje˝d˝one pobocza, po deszczu zamieniajà si´ w b∏otniste ka∏u˝e.

W2005 ro ku gmi na Nie-
po r´t zawar∏a po ro zu-
mie nie z Ma zo wiec kim

Za rzà dem Dróg Wo je wódz kich,
na mo cy któ re go prze bu do wa
dro gi wo je wódz kiej nr 632 (uli ca
No wo dwor ska) umiesz czo na zo-
sta ∏a w pla nie za daƒ re mon to-
wych MZDW na 2006 r. (na od-
cin ku od skrzy ̋ o wa nia z uli cà
Ko Êciel nà w ¸aj skach do skrzy-
˝o wa nia z dro gà kra jo wà nr 61
w Mi cha ∏o wie -Re gi no wie).

Pla no wa ne przed si´ wzi´ cie ma
na ce lu przede wszyst kim re mont
i wzmoc nie nie ist nie jà cej na-
wierzch ni jezd ni, jej wy rów na nie
i po sze rze nie do sze ro ko Êci 7 me-
trów oraz prze bu do w´ ist nie jà-
cych skrzy ̋ o waƒ i cià gów pie-
szych. Po nad to po wsta nà za to ki
przy stan ko we dla au to bu sów ko-
mu ni ka cji lo kal nej.

Wzd∏u˝ ca ∏e go re mon to wa ne go
od cin ka po wsta nie chod nik o na-
wierzch ni z kost ki bau ma. 

Dzi´ki staraniom wójta gminy
in we sty cja pro wa dzo na i fi nan so-
wa na b´ dzie przez Ma zo wiec ki
Za rzàd Dróg Wo je wódz kich.

Prze wi dy wa ny koszt ro bót to
oko∏o 2,2 mln. z∏. 

Gmi na zo bo wià za na jest do wy-
ko na nia do ku men ta cji pro jek to wo
– kosz to ry so wej in we sty cji. Ter min
jej wy ko na nia up∏y wa 30 mar ca.

Kosz ty pro jek tu po nie sie rów nie˝
gmi na Wie li szew. Prze wi dy wa ne
roz po cz´ cie prac re mon to wych to
prze ∏om lip ca i sierp nia, a po trwa jà
praw do po dob nie oko∏o 2 mie si´ cy.

p bw

Do tych czas na prze szko dzie uru-
cho mie nia kur so wa nia au to bu sów
prze gu bo wych sta∏ Za rzàd Dróg
Miej skich. Urz´d ni cy tej in sty tu cji
twier dzi li, ˝e stan urzà dzeƒ dro go-
wych, czy li mo stów, wia duk tów
i na wierzch ni na ul. P∏o cho ciƒ skiej
(War sza wa) nie po zwa la na zwi´k-
sze nie to na ̋ u po ru sza jà cych si´ tam
au to bu sów. Tym cza sem ko rzy sta-
jà cy z tej li nii pa sa ̋ e ro wie sk∏a da li
za rów no do sto ∏ecz ne go Za rzà du
Trans por tu Miej skie go, jak i Wój ta
Gmi ny Nie po r´t S∏a wo mi ra Ma-

cie ja Ma zu ra skar gi na pa nu jà cy
w au to bu sach Êcisk. Po pro stu krót-
kie po jaz dy nie by ∏y wsta nie przy-
jàç tak du ̋ ej licz by pa sa ̋ e rów. Pro-
blem by∏ od czu wal ny szcze gól nie
w go dzi nach szczy tu.

W tym cza sie wójt Ma zur pro-
wa dzi∏ w tej spra wie sze reg roz-
mów, za rów no z dy rek cjà ZDM,
jak i ZTM (obie in sty tu cje pod le-
ga jà Mia stu Sto ∏ecz ne mu War sza-
wie). Po ko lej nych mo ni tach ZDM
po now nie prze pro wa dzi∏ ana li zy
sta nu tech nicz ne go uli cy P∏o cho-

ciƒ skiej i tym ra zem wy da∏ po zy-
tyw nà opi ni ,́ w spra wie wpusz-
cze nia ci´˝ sze go ta bo ru na t´ uli c .́
Rów nie˝ roz mo wy z dy rek cjà
ZTM przy nio s∏y spo dzie wa ny
efekt i „prze gu bow ce” (przede
wszyst kim w go dzi nach szczy tu)
b´ dà kur so waç do Bia ∏o brze gów.
Ze wst´p nych de kla ra cji wy ni ka,
˝e kur sy roz pocz nà si´ ju˝ w mar-
cu, ale uza le˝ nio ne jest to od mo˝-
li wo Êci lo gi stycz nych prze woê ni ka
(czy li MZA).

p pz

Dłu˝ sze 705
Ponad rok trwa∏y starania
o uruchomienie tzw. taboru
wielkopojemnego, czyli
wprowadzenia kursów na linii 705
przy pomocy autobusów
przegubowych. Prawdopodobnie
„przegubowce” pojawià si´ na
Jana Kazimierza ju˝ w marcu.
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NO WA pra cow nia
kom pu te ro wa
Ucznio wie i Na uczy cie le Szko ∏y
Pod sta wo wej w Iza be li nie cie szà
si´ z no wej pra cow ni kom pu te ro-
wej uzy ska nej w ra mach pro gra-
mu wspó∏ fi nan so wa ne go z Eu ro-
pej skie go Fun du szu Spo ∏ecz ne go.

No wa pra co wa nia sk∏a da si´
z 11 sta no wisk kom pu te ro wych
oraz lap to pa dla na uczy cie la pro-
wa dzà ce go za j´ cia wraz z nie-
zb´d nym opro gra mo wa niem.
Do dat ko wo w ra mach wy po sa-
˝e nia pra cow ni za ku pio no rzut-
nik mul ti me dial ny. Kom pu te ry
pod ∏à czo ne sà do sie ci in ter ne to-
wej, dla te go ucznio wie mo gà ko-
rzy staç z no wo cze sne go sprz´ tu
za rów no pod czas lek cji, jak i za-
j´ç po za lek cyj nych. – Za sta na-
wia my si´ rów nie˝ jak udo st´p-
niç ten sprz´t miesz kaƒ com na-
sze go so ∏ec twa – do da je Wan da
Bi ∏as, dy rek tor szko ∏y w Iza be li-
nie. ¸àcz ny koszt wy po sa ̋ e nia
no wej pra cow ni wy niós∏ bli sko
39 tys. z∏.

p oprac. pz

O P I  N I E  U C Z N I Ó W :

Na lek cji pra cu je my szyb ciej. Pra wie ka˝ dy
ma swój sprz´t. Wy ko rzy stu je my go do wy-
szu ki wa nia zró˝ ni co wa nych in for ma cji. Cza-
sem pra cu je my w Exce lu. Te raz jest su per.
Mo ̋ e my zro biç o wie le wi´ cej ni˝ wcze Êniej.

Emi l ia  Go ∏´  biow ska
Na lek cji in for mat yki mo ̋ e my wcho dziç do In-
ter ne tu. Pa ni po da je nam ad re sy cie ka wych
stron In ter ne to wych, a my mu si my zna leêç in-
for ma cje na da ny te mat. Na po czàt ku by ∏o tro-
ch´ nud no, bo mu sie li Êmy na uczyç si´ ob s∏u gi-
waç no we kom pu te ry, lecz z cza sem lek cje sta-
wa ∏y si´ co raz cie kaw sze.

Kla ra F i  l i  po wicz
Pra cu je nam si´ o wie le le piej. Sta re kom pu te ry
za ci na ∏y si´ i przez pó∏ lek cji w∏à cza li Êmy je. Te-
raz wszyst kie czyn no Êci wy ko nu je my o wie le
szyb ciej, kto nie ma w do mu In ter ne tu, mo ̋ e po
lek cjach sko rzy staç z nie go w szko le. Wszy scy
je ste Êmy wdzi´cz ni lu dziom, któ rzy po mo gli je
zor ga ni zo waç.

An na Tar  goƒ ska
Od kàd ma my no wa pra cow ni´ kom pu te ro wà,
pra ca na lek cji zmie ni ∏a si´. Nie mu si my ju˝
„wci skaç si´” w ko lej k´ do s∏a bych kom pu te rów.
Mo ̋ e my szyb ciej wy ko ny waç pra ce, ze wzgl´ du
na wi´k szà iloÊç kom pu te rów. Ma my tak ̋ e do-
st´p do In ter ne tu. 

Ja kub Za widz ki  

Jed no cze Ênie, za na szym po Êred nic twem, dy rek-
tor Szko ∏y Pod sta wo wej w Iza be li nie, w imie niu
uczniów, na uczy cie li i ro dzi ców ser decz nie dzi´-
ku je spon so rom, dzi´ ki któ rym szko ∏a otrzy ma ∏a
ze staw no wo cze snych po mo cy dy dak tycz nych do
na ucza nia przy ro dy. 
Spon so ra mi by li w∏a Êci ciele wymienionych firm:
„OK.” SERWIS ZAK¸AD MECHANIKI
POJAZDOWEJ, Leszek Zwierzchowski
ul. Przysz∏oÊci 104 Stanis∏awów Pierwszy, 05-126 Niepor´t
„CEREALIA UNIBAKE” SPÓ¸KA Z.O.O
Witold Lisiecki, ul. Stru˝aƒska 10 Stanis∏awów
Pierwszy, 05-126 Niepor´t
„MACIEK”, Zbigniew Staƒczak, ul. Przysz∏oÊci
245/9, Stanis∏awów, 05-126 Niepor´t
„SKOUPOL”, ul. S∏oneczna 7, Stanis∏awów
Pierwszy, 05-126 Niepor´t

Wy mo gi ochro ny Êro do wi-
ska na tu ral ne go jak i roz-
wi ja jà ce si  ́bu dow nic two

miesz ka nio we zmu sza jà do roz bu-
do wy sie ci ka na li za cyj nej. Za rów-
no dla miesz kaƒ ców jak i dla in we-
sto rów, du ̋ e zna cze nie ma mo˝ li-
woÊç pod ∏à cze nia si  ́do ka na li za cji.

Cz´Êç ob sza ru gmi ny Nie po r´t
le ̋ y w stre fie ochro ny sa ni tar nej
uj´ cia wo dy Wo do cià gu Pó∏ noc ne-
go. Na tych te re nach bu do wa na
jest ka na li za cja tzw. opa sko wa. Ota-
cza ona Za lew Ze grzyƒ ski, chro-
niàc je go na tu ral ne Êro do wi sko. Sta-
no wi ca ∏oÊç z ana lo gicz ny mi sie cia-
mi ka na li za cyj ny mi, po wsta jà cy mi
w po zo sta ∏ych gmi nach wo kó∏ Za-
le wu. Âcie ki od pro wa dza ne sà do
oczysz czal ni w Orze cho wie. W∏a-
Êci cie lem jej jest Miej skie Przed si´-
bior stwo Wo do cià gów i Ka na li za-
cji w War sza wie, któ re dyk tu je wa-

run ki tech nicz ne bu do wa nych od-
cin ków sie ci, a tak ̋ e okre Êla kosz ty
ko rzy sta nia z ka na li za cji. 

Na po zo sta ∏ych te re nach, gdzie
nie obo wià zu jà wy mo gi ochro ny
wód Za le wu, mo˝ li we jest bu do wa-
nie gmin nej sie ci ka na li za cyj nej oraz
oczysz czal ni Êcie ków.

Gmi na Nie po r´t zmie rza do roz-
bu do wy sie ci ka na li za cyj nej, pod-
∏à czo nej do w∏a snych oczysz czal ni
Êcie ków – sà one taƒ sze w eks plo-
ata cji, taƒ sza jest te˝ bu do wa sa-
mej sie ci. Wy mo gi tech nicz ne
MPWiK, do ty czà ce sie ci opa sko-
wej, bar dzo po dra ̋ a jà kosz ty bu-
do wy in sta la cji.

Ko niecz ne sta ∏o si´ opra co wa-
nie kon cep cji roz bu do wy sie ci ka-
na li za cyj nej na te re nie na szej
gmi ny, któ ra uwzgl´d nia jàc ele-
men ty pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, od po wie na py-

ta nie, któ re te re ny gmi ny na le ̋ y
ob jàç ka na li za cjà opa sko wà,
a gdzie war to bu do waç sieç z w∏a-
sny mi oczysz czal nia mi Êcie ków. 

W paê dzier ni ku 2005 r. roz-
strzy gni´ ty zo sta∏ prze targ na
wy ko na nie kon cep cji ka na li za cji
gmi ny Nie po r´t. Wy gra ∏a go fir-
ma WI TAN z War sza wy.

Zgod nie z umo wà, ter min wy-
ko na nia opra co wa nia przy pa da
w koƒ cu lu te go br. 

W opar ciu o uzy ska ne ma te ria-
∏y, gmi na b´ dzie mo g∏a przy stà piç
do wy ko na nia do ku men ta cji pro-
jek to wo -kosz to ry so wej od cin ków
pla no wa nej sie ci ka na li za cyj nej.

W na st´p nej ko lej no Êci mo˝ li we
b´ dzie uzy ska nie po zwo leƒ na bu-
do w .́ Te zaÊ ele men ty sà nie zb´d-
ne do ubie ga nia si´ o do ta cje unij-
ne na bu do w´ sie ci ka na li za cyj nej

p BW

KONCEPCJA kanalizacji
gminy Niepor´t
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest istotnym zadaniem
inwestycyjnym gminy Niepor´t. W bud˝ecie gminy na
2006 r. plan zadaƒ inwestycyjnych w dziale kanalizacja
okreÊlony zosta∏ na kwot´ 2 190 000 z∏.

Gmina Niepor´t w Krajowym Programie
Oczyszczania Âcieków Komunalnych.
Sys te ma tycz nie wy d∏u ̋ a si´ sieç
ka na li za cyj na na te re nie gmi ny
Nie po r´t. Rok rocz nie czy nio ne sà
sta ra nia o uzy ska nie do fi nan so wa-
nia bu do wy ko lej nych jej od cin ków.
Jed nym z ta kich przed si´ wzi´ç,
zwi´k sza jà cych szan se i mo˝ li wo Êci
po zy ska nia Êrod ków z ze wnàtrz na
ten cel, by ∏o zg∏o sze nie gmi ny Nie-
po r´t do Kra jo we go Pro gra mu
Oczysz cza nia Âcie ków Ko mu nal-
nych (KPOÂK). Wià za ∏a si´ z tym
ko niecz noÊç wy ty cze nia na te re nie
gmi ny aglo me ra cji. Zgod nie
z usta wà z 2001 r. –Pra wo wod ne -
wy kaz aglo me ra cji jest in te gral nà
cz´ Êcià KPOÂK.
Aglo me ra cja to te ren, na któ rym
za lud nie nie lub dzia ∏al noÊç go spo-
dar cza sà wy star cza jà co skon cen-
tro wa ne, aby Êcie ki ko mu nal ne by-
∏y zbie ra ne i prze ka zy wa ne do
oczysz czal ni Êcie ków ko mu nal-
nych. Gra ni ce aglo me ra cji nie mu-
szà po kry waç si´ z gra ni ca mi gmi-
ny. Mo gà obej mo waç swo im za-
si´ giem jej frag ment lub za cho dziç
na te re ny gmin sà sia du jà cych. Na
wnio sek wo je wo dy, któ ry otrzy-
ma∏ kom pe ten cje od mi ni stra Êro-
do wi ska, gmi na Nie po r´t przed-
sta wi ∏a pro po zy cj´ pla nu aglo me-
ra cji na swo im te re nie. 
W tym sa mym cza sie uczy ni ∏y to
m.in. Se rock oraz Wie li szew. Wo-
je wo da po zwe ry fi ko wa niu pro-
jek tów pla nów aglo me ra cji dla po-
szcze gól nych gmin, przed sta wi∏
pro po zy cj´ „Pla nu aglo me ra cji Se-
rock”, obej mu jà cà swo im za kre-
sem frag men ty gmin Nie po r´t, Se-
rock oraz Wie li szew, w∏a Êci wym
miej sco wo ra dom i za rzà do wi wo-
je wódz twa.
Ra da Gmi ny Nie po r´t uchwa ∏à
z dnia 24 li sto pa da ub.r. po zy tyw nie
za opi nio wa ∏a pro jekt wo je wo dy.
W 2005 ro ku gmi na Nie po r´t,
w ra mach okre Êlo nej aglo me ra cji,
umiesz czo na zo sta ∏a na li Êcie Kra-
jo we go Pro gra mu Oczysz cza nia
Âcie ków Ko mu nal nych. Spe∏ nio ny
zo sta∏ w ten spo sób wa ru nek, da-
jà cy gmi nie wi´k sze szan se przy
sta ra niach o fun du sze ze wn´trz ne
– kra jo we i unij ne, na roz bu do w´
sie ci od pro wa dza nia i oczysz cza-
nia Êcie ków. 
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Roz ma wia my z An drze jem Bu rzyƒ-
skiem, Prze wod ni czà cym Ra dy Gmi ny
– Za nim zo sta∏ Pan rad nym bie ̋à cej
ka den cji przez pi´ç lat pe∏ ni∏ Pan
funk cj´ so∏ ty sa Ze grza Po ∏u dnio we go.
Czy ta ka do k∏ad na zna jo moÊç spraw
miesz kaƒ ców i wie lo let ni, bez po Êred ni
z ni mi kon takt, u∏a twià Pa nu spra wo-
wa nie tej funk cji?
– Z pew no Êcià Êwia do moÊç spraw,
z ja ki mi na co dzieƒ cz  ́sto zma ga jà
si  ́ miesz kaƒ cy po wo du je, ˝e pa trz´
na pro ble ma ty k  ́ b  ́dà cà przed mio-
tem ob rad z ta kiej w∏a Ênie per spek ty-
wy. Oczy wi Êcie nie zmie ni to ab so lut-
nie fak tu, ˝e pe∏ niàc t  ́funk cj ,́ któ rà
trak tu j  ́ jak wiel ki man dat za ufa nia
ze stro ny rad nych, chc  ́kon ty nu owaç
i bu do waç do bry wi ze ru nek ra dy, ja-
ki stwo rzy li moi po przed ni cy pa no-
wie An drzej Ku la i An drzej Ole-
chow ski. Ra dy, w któ rej spo ry i kon-
flik ty nie ma jà pod ∏o ̋a po li tycz ne go.
– Obec ni na se sji go Êcie, ˝ar to wa li, ˝e
za sto ∏em pre zy dial nym za sia da jà ca-

∏y czas imien ni cy, wi´c An drzej ki zo-
sta nà uzna ne za gmin ne Êwi´ to?
– Cie sz´ si ,́ ˝e po mi mo spo ko ju
i roz wa gi, z ja kà w na szej gmi nie
do cho dzi do zmian, nie za tra ci li Êmy
po czu cia hu mo ru. Wa˝ niej sze jest
dla mnie jed nak to, ̋ e od by wa si´ to
w at mos fe rze wza jem nej ̋ ycz li wo Êci
i tro sce o do brà pra c´ sa mo rzà du.
Ust´ pu jà cy prze wod ni czà cy An drzej
Ole chow ski za de kla ro wa∏ swo je
wspar cie i nie sà to je dy nie ele men-
ty kur tu azji. Ju˝ pod czas pierw szej
pro wa dzo nej prze ze mnie se sji, Pan
Ole chow ski prze ka za∏ mi krót kà pi-
sem nà no tat k´ z su ge stià, któ rà
uwzgl´d ni ∏em pod czas ob rad. Wie-
rz ,́ ˝e je go do Êwiad cze nie oka ̋ e si´
jesz cze nie raz po moc ne.
– Sa mo rzà dow cy in nych gmin, oce-
nia jà cy ra d´ i wój ta gmi ny Nie po r´t,
za wsze pod kre Êla li, ˝e pod sta wà suk-
ce su i roz wo ju na szej gmi ny, jest wzo-
ro wo uk∏a da jà ca si´ wspó∏ pra ca po-
mi´ dzy rad ny mi i wój tem. Czy ta ka

ten den cja zo sta nie
utrzy ma na?
– Wy Êru bo wa ny gmin -
ny bu d˝et i ogrom za-
daƒ in we sty cyj nych, ja-
kie w bie ̋à cym ro ku
przy je dzie nam re ali zo-
waç po wo du jà, ˝e
wspó∏ pra ca ta jest wa-
run kiem re ali za cji bu-
d˝e tu. Nie  od po wie-
dzial no Êcià by ∏o by ge-
ne ro wa nie kon flik tów
na li nii wójt -ra da. Jed-
nak ten sam wy miar
za daƒ in we sty cyj nych
po wo du je, ˝e wy jàt ko wo ba cze nie
po win ni Êmy si  ́ przy glà daç re ali zo-
wa nym pro ce du rom. Z pew no Êcià
nie ob  ́dzie si  ́ bez ostrych spo rów
w ra dzie, ale wie rz ,́ ̋ e po zo sta nà one
wy ∏àcz nie w wy mia rze me ry to rycz-
nym i o to b  ́d  ́za bie ga∏. My Êl ,́ ˝e
nie tyl ko rad nych, ale rów nie  ̋miesz-
kaƒ ców, nie trze ba prze ko ny waç, ˝e
fer ment i nie zgo da pro wa dzà wy ∏à-
cznie do de struk cji. Przede mnà, jak
i przed ra dà jesz cze wie le mie si  ́cy in-
ten syw nej pra cy. Ostat nie in for ma cje
przed sta wio ne przez wój ta gmi ny,
o mo  ̋li wo Êciach szyb kie go re ali zo-
wa nia ko lej nych in we sty cji m.in. mo-
der ni za cji uli cy No wo dwor skiej

w Mi cha ∏o wie -Re gi no wie czy po zy-
ska niu i za go spo da ro wa niu te re nów
w Ze grzu Po ∏u dnio wym i Bia ∏o brze-
gach, po raz ko lej ny prze ko nu jà mnie
do s∏ów kar dy na ∏a Wy szyƒ skie go:
„Mniej mó wiç, wi  ́cej ro biç”. 
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Po prze pro wa dzo nej
w ubie g∏ym ro ku re-
or ga ni za cji w kul tu-
rze wszy scy ocze kujà
zmian. Mam na dzie-
j ,́ ˝e uda mi si´ spe∏-

niç ˝y cze nia miesz kaƒ ców Gmi ny Nie-
po r´t do ty czà ce dzia ∏al no Êci GOK-
-u i je go fi lii. Chcia ∏a bym do trzeç do
wszyst kich z in for ma cjà o tym co ro bi-
my, ja kie ma my pla ny, ja kie or ga ni zu-
je my im pre zy. W tym ce lu (obok pla-
ka tów, ser wi su in for ma cyj ne go Urz´ du
Gmi ny itd.) po wsta ∏a stro na in ter ne to-
wa Gmin ne go OÊrod ka Kul tu ry, gdzie
mo˝ na zna leêç szcze gó ∏o we in for ma cje
o za j´ ciach i warsz ta tach pro wa dzo-
nych w OÊrod kach. Po sze rzy ∏am ofer t´
o no we for my, m.in. pan to mi m ,́ te atr
taƒ ca, warsz ta ty mu zycz ne dla dzie ci,
ka ra te, gim na sty k´ lecz ni czà dla do ro-
s∏ych, warsz ta ty li te rac kie.

W dal szym cià gu od by wa jà si´ za-
j´ cia pla stycz ne, ce ra micz ne i taƒ ca

no wo cze sne go. Spo ty ka jà si´ che er le-
ader ki i mi ∏o Êni cy taƒ ca to wa rzy skie-
go. Swo je ob li cze zmie nia daw ny Nie-
po r´ cak, pro wa dzo ny obec nie przez
no we go cho re ogra fa. For mu ∏a ze spo ∏u
zo sta ∏a po sze rzo na o in sce ni za cje te-
atral ne pre zen tu jà ce nie tyl ko taƒ ce,
ale i za ba wy lu do we.

W ka˝ dà nie dzie l´ Gmin ny OÊro dek
Kul tu ry w Niepoŕ cie jest otwar ty m.in.
dla grup mu zycz nych i mi ∏o Êni ków fan-
ta sty ki.

Te atr Stre fa Pod miej ska dzia ∏a na dal
iza pra sza na przed sta wie nie pt. „Pu∏apka
na myszy” wg A. Christie 4 mar ca 2006r.
(so bo ta) o godz. 18. 00. M∏o dzi ak to rzy
de dy ku jà spek takl wszyst kim PA NIOM
z oka zji ICH ÂWI¢ TA. Ser decz nie za-
pra sza my!!!

Ko lej nà pre mie ŕ  Stre fa przy go tu je
na Âwi´ to Gmi ny Nie po ŕ t 25 czerw ca.
W lip cu po raz czwar ty ju˝ spo tka my
si´ z Niem ca mi na wspól nych warsz ta-
tach te atral no -mu zycz nych, a we wrze-

Êniu Stre fa Pod miej ska b´ dzie re pre-
zen to wa ∏a Gmi n´ Nie po ŕ t w Ber li nie.

Szcze gól nà tro skà chc  ́oto czyç Klub
Se nio ra. Po pierw szym na szym spo tka-
niu w stycz niu jed na z paƒ po wie dzia ∏a:
„... to by ∏o coÊ nad zwy czaj ne go...” Gdy-
bym po ka  ̋dym spo tka niu Se nio rów
s∏y sza ∏a ta ki ko men tarz, spe∏ ni ∏o by si´
mo je ma rze nie. Spo tka nia Se nio rów
z ca ∏ej Gmi ny b  ́dà si  ́ od by wa ∏y raz
w mie sià cu, nie tyl ko w Gmin nym
OÊrod ku Kul tu ry, ale i w je go fi liach. Te-
go rocz na zi ma tro ch  ́nas ogra ni cza, ale
wio snà uru cho mi my gim na sty k  ́ge ria-
trycz nà i in ne za j  ́cia, któ ry mi Se nio rzy
b  ́dà za in te re so wa ni.

Gmin ny OÊro dek Kul tu ry po wi nien
byç ta kim miej scem, do któ re go cho dzi
si´ z przy jem no Êcià i gdzie mo˝ na
twór czo sp´ dzaç czas. Za wszyst kie
uwa gi i su ge stie do ty czà ce dzia ∏al no Êci
GOK -u i je go fi lii b´ d´ zo bo wià za na.

pBogus∏awa Oksza-Klossi Dyrektor GOK 
(GOK tel. 022 774 83 26)

An drzej Bu rzyƒ ski Prze wod ni czà cym Ra dy
16 lutego podczas XLIX sesji Rady Gminy Niepor´t dokonano wyboru
nowego przewodniczàcego, w zwiàzku z rezygnacjà z tej funkcji
Andrzeja Olechowskiego. W g∏osowaniu tajnym kandydatur´ Andrzeja
Burzyƒskiego popar∏o 9 radnych, 3 osoby wstrzyma∏y si´ od g∏osu,
jedna by∏a przeciw.

TO WY DA NIE WIE ÊCI NIE PO R´C KICH
PRZY GO TO WA LI:

Henryka Galas
Beata Wilk

Piotr Zadro˝ny
Dariusz Wróbel
Ro bert Wró bel

Andrzej Olechowski i Andrzej Burzyƒski



3wieÊci NIEPOR¢CKIE

w y d a r z e n i a

Jak ju˝ in for mo wa li Êmy od 1 lu te go roz po cz´ ∏a
si´ ofi cjal na wspó∏ pra ca po mi´ dzy ko mi sa ria-
tem po li cji w Nie po r´ cie, a ko men dà Stra ̋ y
Gmin nej. W jej efek cie raz w ty go dniu na
wspól ny pa trol wy ru sza jà stra˝ nik i funk cjo na-
riusz po li cji.

Wspól ny pa trol roz po czy na si´ od pra wà
w ko mi sa ria cie po li cji. Póê niej funk cjo na-
riu sze obu for ma cji wy ru sza jà po li cyj nym
ra dio wo zem w te ren. Pa tro lem do wo dzi po-
li cjant. Wy ko nu jà ru ty no we czyn no Êci, prze-

wi dzia ne pro ce du rà po li cyj na. Pa trol trwa
do godz. 22:00. – Ko rzy Êci sà dla obu stron
– prze ko nu je nad ko mi sarz Mar cin Bo ro-
wiƒ ski, ko men dant ko mi sa ria tu po li cji
w Nie po r´ cie. T∏u ma czy, ˝e wspól ne pa tro le
nie ob cià ̋ a jà bu d˝e tu sa mo rzà du, a jed no-
cze Ênie zwi´k sza si´ licz ba pa tro li w te re nie.

Po r´ wspól nych pa tro li (ju˝ wkrót ce ich
licz ba ule gnie zwie lo krot nie niu) wy bra no
nie przez przy pa dek. W∏a Ênie wte dy do cho-
dzi do naj wi´k szej licz by w∏a maƒ, któ re sà
naj wi´k szà bo làcz kà lo kal nej spo ∏ecz no Êci.
Wpraw dzie ostat nio uda ∏o nam si´ za trzy-
maç dwie gru py prze st´p cze do ko nu jà ce
kra dzie ̋ y na te re nie gmi ny, ale ˝y cie nie
zno si pró˝ ni. Licz ba w∏a maƒ spa d∏a, ale po-
li cjan ci spo dzie wa jà si ,́ ̋ e ich miej sce zaj mà
ko lej ni.

Nad kom. Bo ro wiƒ ski ape lu je, aby (o ile
jest to mo˝ li we) nie po zo sta wiaç do mów
bez opie ki lub od po wied nie go za bez pie cze-
nia. Za ch´ ca do mon ta ̋ u alar mów i ak ty-
wi za cji ich za ka˝ dym ra zem, gdy opusz cza
si´ miesz ka nie. – Lu dzie nie spo dzie wa jà si ,́
˝e z∏o dziej mo ̋ e byç tak bli sko ich – do da je
ko men dant. Dla te go chwa li so bie rów nie˝
po zo sta ∏e for my wspó∏ pra cy ze Stra ̋ à
Gmin nà. – Ma my sta ∏à ∏àcz noÊç ra dio wà
i uzu pe∏ nia my si´ w te re nie. Tam gdzie uli ce
pa tro lu je stra˝ nie wy sy ∏a my ju˝ ra dio wo zu
– t∏u ma czy Bo ro wiƒ ski.

Stra˝ Gmin na w Nie po r´ cie po wo ∏a na
zo sta ∏a do ˝y cia w kwiet niu 2005 r. Pierw-
si stra˝ ni cy roz po cz´ li pra c´ 4 mie sià ce
póê niej. Obec nie for ma cja li czy 4 funk cjo-
na riu szy. Jej sie dzi ba mie Êci si´ w sta ni cy
stra ̋ ac kiej przy ul. Dwor co wej. Stra˝ ni cy
pe∏ nià dy ̋ u ry w go dzi nach: 8:00 – 20:00.
Dy ̋ ur te le fo nicz ny: 0-22-774-87-91 (mo˝-
na rów nie˝ na graç wia do moÊç na au to ma-
tycz nà se kre tar k´).

p pz

W ostat nim eta pie wdra ̋ a nia ak cji (gru-
dzieƒ 2005 r.) w Urz´ dzie Gmi ny wpro wa-
dzo no kil ka zmian, któ re u∏a twia jà miesz-
kaƒ com uzy ska nie po trzeb nych im in for-
ma cji oraz do tar cie do od po wied nie go
dzia ∏u i pra cow ni ka od po wie dzial ne go za
za ∏a twie nie ich spra wy. Jesz cze w grud niu
uru cho mio no Punkt In for ma cyj ny. Zo sta∏
on umiesz czo ny w Kan ce la rii Ogól nej Urz´-
du na par te rze bu dyn ku.

Pra cow ni cy punk tu udzie la jà pe ten tom
wy czer pu jà cych in for ma cji o spo so bie za ∏a-
twia nia spraw, a tak ̋ e o nie zb´d nych for-
mu la rzach i dru kach, któ re trze ba wy pe∏ niç

oraz wy so ko Êci wno szo nych op∏at. W Punk-
cie In for ma cyj nym mo˝ na uzy skaç rów nie˝
in for ma cje o nu me rach te le fo nów po szcze-
gól nych ko mó rek we wn´trz nych, nu me rze
kon ta Urz´ du oraz za sa dach ob s∏u gi ka so-
wej.

Jed no cze Ênie ujed no li co no za sa dy
ozna ko wa nia we wn´trz ne go po szcze gól-
nych po miesz czeƒ biu ro wych, ta blic in-
for ma cyj nych i oso bi stych iden ty fi ka to-
rów urz´d ni ków. Usta lo ny zo sta∏ Sys tem
Ozna ko wa nia We wn´trz ne go, któ ry ma
u∏a twiç miesz kaƒ com po ru sza nie si´ po
Urz´ dzie Gmi ny (tabliczki) i iden ty fi ka-

cje po szcze gól nych pra cow ni ków
(identyfikatory), któ rzy za ∏a-
twia jà spra wy pe ten tów. Jed no-
cze Ênie pro ce du ra wpro wa dza jà-

ca SOW za pew nia utrzy ma nie go
w na le ̋ y tej czy sto Êci.

W ra mach ak cji „Przej rzy sta Pol-
ska” okre Êlo na zo sta ∏a rów nie˝ pro-
ce du ra za miesz cza nia ko mu ni ka tów
i og∏o szeƒ na ogól no do st´p nych ta-

bli cach in for ma cji lo kal nej, któ re sà usta wio-
ne w po szcze gól nych so ∏ec twach. Przy j  ́ta
pro ce du ra okre Êla m.in. iloÊç ta blic przy pa-
da jà cych na po szcze gól ne so ∏ec two, spo sób
ich lo ka li za cji oraz ele men ty gra ficz ne go
ozna ko wa nia. Pro ce du ra wy li cza rów nie˝,
kto i w ja ki spo sób mo ̋ e za wie szaç og∏o sze-
nia i ko mu ni ka ty urz´ do we. Po nad to wpro-
wa dzo no za pis za pew nia jà cy usu wa nie og∏o-
szeƒ, któ re za wie ra jà tre Êci wul gar ne. Wy-
kaz ta blic in for ma cji lo kal nej wraz z ich
lo ka li za cjà mo˝ na zna leêç na stro nie in ter-
ne to wej gmi ny. p pz

KIE RUN KOW SKA ZY dla pe ten ta
Zakoƒczy∏a si´ ju˝ akcja „Przejrzysta Polska”, w której obok ponad 300
innych samorzàdów uczestniczy∏a gmina Niepor´t. Nadal trwa

prowadzona przez organizatorów weryfikacja wykonanych przez urz´dy kolejnych
zadaƒ. Jednak ju˝ teraz z efektów akcji korzystajà petenci.

WSPÓL NIE pa tro lu jà

Stra˝ ni cy pa tro lo wa li kom-
pleks le Êny w po bli ̋ u punk tu
czer pa nia wo dy. W pew nym
mo men cie za uwa ̋ y li dwóch
m´˝ czyzn z ∏o pa ta mi w r´ ku
sto jà cych w g∏´ bo kim wy ko-
pie. Gdy zo ba czy li oni sa mo-
chód Stra ̋ y Gmin nej by li tak
za sko cze ni, ˝e nie pró bo wa li
na wet ucie kaç. – Nie po tra fi li
jed nak wy ja Êniç, co tu taj ro-
bià – opo wia da insp. Sta ni-
s∏aw Pej ta ze Stra ̋ y Gmin nej
w Nie po r´ cie.

Za nim zo sta li za trzy ma ni
zdà ̋ y li ju˝ wy ko paç mie dzia-

ny, ma gi stral ny ka bel te le fo-
nicz ny o d∏u go Êci bli sko 5 me-
trów i Êred ni cy kil ku cen ty me-
trów. Na miej scu zda rze nia
stra˝ ni cy za bez pie czy li te˝ ∏o-
pa ty i pi∏ k´ do me ta lu. Spraw-
ców zda rze nia, miesz kaƒ ców
Ry ni, stra˝ ni cy prze ka za li we-
zwa ne mu pa tro lo wi po li cji. Na
ko mi sa ria cie m´˝ czyê ni przy-
zna li si´ do sta wia nych im za-
rzu tów i zo sta li zwol nie ni do
do mu. Po li cja skie ro wa ∏a wnio-
sek do Sà du Re jo no we go w Le-
gio no wie. Spraw com gro zi do
5 lat po zba wie nia wol no Êci.

Kra dzie ̋ e ka bla te le fo nicz-
ne go (miedê jest cen na na
ryn ku su row ców wtór-
nych) to praw dzi wa pla-
ga. W ubie g∏ym ro ku po-
li cji uda ∏o si´ za trzy maç
kil ku spraw ców te go
pro ce de ru, ale w ich
miej sce po ja wia jà si´ no-
wi. Do kra dzie ̋ y ka bli
do cho dzi naj cz´ Êciej
w Nie po r´ cie (te re ny za
Ka na ∏em ˚e raƒ skim),
Wól ce Ra dzy miƒ skiej
i Bia ∏o brze gach.

p pz

KA BLA RZE za trzy ma ni

Stra˝ Gminna

Nie za le˝ nie od tych dzia ∏aƒ
oso by znaj du jà ce si´ w tak
trud nej sy tu acji ˝y cio wej mo-
gà si´ zg∏o siç po po moc do
Gmin ne go OÊrod ka Po mo cy
Spo ∏ecz nej.

– W cza sie naj wi´k szych
mro zów do tar li Êmy do dwój-
ki m´˝ czyzn prze by wa jà cych
na te re nie oÊrod ka Ma zow-
sze. Ze wzgl´ du na stan zdro-
wia zo sta li oni od wie zie nie
do noc le gow ni Ca ri tas w Le-

gio no wie – re la cjo nu je stra˝-
nik gmin ny Krzysz tof  Bo-
gacz. Stra˝ na dal kon tro lu je
pu sto sta ny, oÊrod ki wy po-
czyn ko we oraz te re ny dzia ∏ek
re kre acyj nych. Funk cjo na riu-
sze ofe ru jà bez dom nym
pierw szà po moc, aby uchro-
niç cia ∏o przed wy ch∏o dze-
niem. Za po Êred nic twem
GOPS bez dom ny otrzy ma
rów nie˝ go rà cy po si ∏ek.

p pz

PO MOC bez dom nym
W zwiàzku z niskimi temperaturami
i niesprzyjajàcymi warunkami pogodowymi Stra˝
Gminna podj´∏a dzia∏ania majàce na celu pomoc
osobom bezdomnym.

TYLKO na smyczy
Stra˝ ni ków za wia do mi∏ przy-

pad ko wy prze cho dzieƒ, któ ry
za uwa ̋ y∏ dwój k´ prze ra ̋ o nych
dzie ci (ok. 8 i 10 lat). Ma lu chy
sie dzia ∏y na Ênie gu, opie ra jàc
si´ o ogro dze nie i za kry wa jàc
tor ni stra mi przed ata ku jà cym
psem. Zwie rz´ g∏o Êno szcze ka-
jàc bie ga ∏o wo kó∏ ma lu chów.
Bra ma po se sji, z któ rej wy bieg∏
pies by ∏a otwar ta. Stra˝ ni cy
uka ra li w∏a Êci cie la czwo ro no ga
man da tem w wy so ko Êci 200 z∏.

– W ta kich przy pad kach nie
b´ dzie po b∏a˝ li wo Êci dla w∏a-
Êci cie li psów – za po wia da insp.
Sta ni s∏aw Pej ta ze Stra ̋ y

Gmin nej. Przy po mi na jed no-
cze Ênie, ˝e to do w∏a Êci cie li po-
se sji na le ̋ y obo wià zek utrzy-
my wa nia psa w za mkni´ ciu lub
na uwi´ zi. – Co raz cz´ Êciej
otrzy mu je my zg∏o sze nia o bie-
ga jà cych lu zem psach. Nie sà
to bez dom ne zwie rz´ ta, Êwiad-
czy o tym cho cia˝ by ob ro ̋ a –
wy ja Ênia jà stra˝ ni cy.

Stra˝ przy po mi na rów nie˝
o obo wiàz ku re je stra cji psów ras
nie bez piecz nych oraz mie szaƒ-
ców tych ras. Re je stra cja od by-
wa si´ w Urz´ dzie Gmi ny – pok.
nr 1 (nr tel. 0-22-767-04-36).

p pz

Stra˝ Gminna przypomina
mieszkaƒcom o obowiàzku
wyprowadzania psów na smyczy
i w kagaƒcu, a tak˝e zapewnienia
odpowiedniego nadzoru nad
czworonogiem przebywajàcym na
terenie prywatnej posesji. Ostatnio
mandatem karnym ukarany zosta∏
w∏aÊciciel amstafa, który biega∏
luzem po jednej z ulic
w Micha∏owie-Reginowie.

Za trzy ma nie mia ∏o miej sce
po po ∏u dniu, w mi nio ny pià tek
(10.02), w kom plek sie le Ênym
w po bli ̋ u uli cy D∏u giej. Stra˝-
ni cy uj´ li spraw ców w trak cie
wy r´ bu. M´˝ czyê ni po s∏u gi wa-
li si´ pi∏ kà r´cz nà i wy ci na li
m∏o de so sny. Na po bo czu dro-
gi le ̋ a ∏a spo ra ha∏ da po ci´ te go
drew na, przy go to wa na ju˝ do
wy wóz ki.

Stra˝ ni cy za wia do mi li Stra˝
Le Ênà, któ ra wy ce ni ∏a spo wo-
do wa ne przez nie le gal ny wy-
r´b stra ty La sów Paƒ stwo-
wych. Spra wa b´ dzie mia ∏a
swój epi log w sà dzie grodz kim.
Stra˝ wy sto so wa ∏a w tej spra-
wie wnio sek o uka ra nie spraw-
ców nie le gal nej wy cin ki.

p pz

Wy kaz ras agre syw nych 
(We d∏ug roz po rzà dze nia mi ni stra spraw we wn´trz nych i ad mi ni stra cji):

• ame ry kaƒ ski pit bull ter rier
• pies z Ma jor ki (Per ro de

Pre sa Mal lo rqu in)
• bul dog ame ry kaƒ ski
• dog ar gen tyƒ ski
• pies ka na ryj ski (Per ro de

Pre sa Ca na rio)

• to sa inu
• rot twe iler
• ak bash dog
• ana to lian ka ra bash
• mo skiew ski stró ̋ u jà cy
• owcza rek kau ka ski

Nie le gal na wy cin ka
W lesie ko∏o Micha∏owa-Reginowa Stra˝ Gminna zatrzyma∏a
podczas nielegalnej wycinki drzew dwóch mieszkaƒców
gminy. Patrol zauwa˝y∏ przygotowane do wywiezienia
drewno i wózek do jego transportu.

Stra˝nicy gminni zatrzymali dwóch m´˝czyzn, w trakcie kradzie˝y
kabla telefonicznego. Do zdarzenia dosz∏o w minionà sobot´
(11.02) w trakcie rutynowego patrolu Stra˝y Gminnej
w miejscowoÊci Rynia.
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i n w e s t y c j e  d r o g o w e

wieÊci NIEPOR¢CKIE

1.  Prze bu do wa chod ni  ka wzd∏u˝ ul i  cy
Ja na Ka z i  mie rza.  

Na mo der ni za cj´ cze ka ostat ni frag-
ment sta re go chod ni ka wzd∏u˝ uli cy Ja-
na Ka zi mie rza – od osie dla Li py w kie-
run ku cen trum Nie po r´ tu – ok. 300 me-
trów. B´ dzie on sta no wi∏ ca ∏oÊç
z wy ko na nym ju˝ cià giem pie szym do
skrzy ̋ o wa nia z uli cà Iza be liƒ skà. 
Sta re, znisz czo ne, po p´ ka ne p∏y ty be to-
no we, nie za cho wu jà ce miej sca mi bez-
piecz nej sze ro ko Êci, za stà pi kost ka bau-
ma. Ma te ria∏ do wy ko na nia na wierzch-
ni chod ni ka gmi na po zy ska ∏a w ra mach
wspó∏ pra cy z Ma zo wiec kim Za rzà dem
Dróg Wo je wódz kich w Warszawie.
W nie d∏u gim cza sie roz strzy gni´ ty zo-
sta nie prze targ na wy ko naw c´ za da nia.
Gdy tyl ko po zwo là na to wa run ki at-
mos fe rycz ne, b´ dzie mo˝ na roz po czàç
pra ce bu dow la ne. Ter min ich ukoƒ cze-
nia to 10 dni ro bo czych.
2.  Przebudowa ul i  cy Klo no wej  w Sta ni -
s ∏a  wo wie Pierw szym. 
Na uli cy Klo no wej w Sta ni s∏a wo wie
Pierw szym prze pro wa dzo ny zo sta nie dru-
gi etap prac – wy ko na nie na k∏ad ki as fal-
to wej (war stwy Êcie ral nej) z re gu la cjà za-
suw ga zo wych i wo do cià go wych oraz
upo rzàd ko wa niem po bo czy. W efek cie
prze pro wa dzo nej pro ce du ry prze tar go-
wej praw do po dob nie mo˝ li we b´ dzie wy-
ko na nie ro bót w wi´k szym, ni˝ to po czàt-
ko wo pla no wa no, za kre sie. Ter min wy-
ko na nia prac okre Êlo ny zo sta∏ na 3 dni
ro bo cze.
3.  Chod nik na ul i  cy Przy sz∏oÊç w Sta ni -

s ∏a  wo wie Pierw szym. 
Pierw szy etap prac przy bu do wie chod-
ni ka na uli cy Przy sz∏oÊç w Sta ni s∏a wo-
wie Pierw szym obej mu je od ci nek od
skrzy ̋ o wa nia z uli cà Stru ̋ aƒ skà do
most ku na uli cy Przy sz∏oÊç, o d∏u go Êci
ok. 1660 me trów. Na wierzch nia, sze ro-
ko Êci ok. 2m., wy ko na na b´ dzie z kost-
ki bau ma w ko lo rze czer wo nym. Za-
mknie ci´ prze tar gu na wy ko naw c´ ro-
bót na stà pi 30 mar ca. Za koƒ cze nie prac
prze wi dzia no po up∏y wie mie sià ca od
wpro wa dze nia go na bu do w .́
4.  Chod nik na ul i  cy Wol  skie j .  
Bu do wa chod ni ka wzd∏u˝ uli cy Wol-
skiej w Sta ni s∏a wo wie Dru gim pla no-
wa na jest w okre sie wio sen no -let nim.
Do wy ko na nia po zo sta∏ ostat ni od ci nek
na wierzch ni, ok. 150 me trów z kost ki
bau ma w ko lo rze czer wo nym. Po ∏à czy
on Sta ni s∏a wów Dru gi z Wo là Alek san-
dra, gdzie wcze Êniej po ∏o ̋ o ny zo sta∏
chod nik o d∏u go Êci ok. 800 me trów.
5.  No we na wierzch nie w Mi cha ∏o wie -Re-

gi  no wie.  
Wy ∏o nio ny zo sta∏ w dro dze prze tar gu
wy ko naw ca cià gów pie szo -jezd nych na
uli cach: Sa do wej i Kwia to wej oraz Pi´k-
nej i Wcza so wej w Mi cha ∏o wie -Re gi no-
wie. Zo sta ∏a nim fir ma PO LHILD
I z Ko by∏ ki.
Na wierzch nia z as fal to be to nu na uli cy
Pi´k nej b´ dzie mia ∏a d∏u goÊç 213 m., na
uli cy Wcza so wej 145 me trów, a na Sa-
do wej i Kwia to wej ∏àcz nie 406 me trów.
Pra ce roz pocz nà si´ wio snà. Ter min ich
wy ko na nia wy no si w oby dwu przy pad-
kach 10 dni ro bo czych od wpro wa dze-
nia wy ko naw cy na bu do w .́ 
6.  Bu do wa ul i  cy Âwier  ko wej .  
Pra ce bu dow la ne na uli cy Âwier ko wej
w Ze grzu Po ∏u dnio wym, na od cin ku
ok. 110 me trów, obej mu jà wy ko na nie
cià gu pie szo-jezd ne go o sze ro ko Êci 5 me-
trów, ze zjaz da mi do po se sji. Na wierzch-
nia wy ko na na b´ dzie z kost ki bau ma.

Od pro wa dze nie wo dy za pew nià ro wy
od wad nia jà ce. Wy ko naw cà zo sta ∏a fir-
ma AD ROG z War sza wy.
Pra ce roz pocz nà si´ wio snà, przy sprzy-
ja jà cych wa run kach at mos fe rycz nych,
za koƒ czo ne zo sta nà w cià gu 15 dni ro-
bo czych, od mo men tu wpro wa dze nia
wy ko naw cy na bu do w .́
7.  Ja  ka b´ dzie  ul i  ca Wzgórz?
Tra sa uli cy Wzgórz w Ze grzu Po ∏u dnio-
wym prze bie ga na od cin ku pro stym od
skrzy ̋ o wa nia z uli cà Ry ba ki w kie run-
ku po ∏u dnio wym. Prze bieg tra sy za pro-
jek to wa no w pa sie dro go wym po mi´-
dzy gra ni ca mi po se sji, do sto so wu jàc go
do ist nie jà cej uli cy, nie po sia da jà cej
obec nie utwar dzo nej na wierzch ni. D∏u-
goÊç cià gu pie szo -jezd ne go wy no si ok.
170 m. 
Jezd nia, o sze ro ko Êci 4,50 m., wy ko na na
b´ dzie z kost ki be to no wej w ko lo rze gra-
fi to wym. Chod nik z czer wo nej kost ki,
o sze ro ko Êci 2,30 m., znaj do waç si´ b´ dzie

po stro nie za chod niej, Wjaz dy do po se sji
za pro jek to wa no w ko lo rze ˝ó∏ tym. 
Wy ko naw cà zo sta ∏a fir ma PRO -IN-
WEST -BUD z No we go Dwo ru Ma zo-
wiec kie go. Ter min wy ko na nia in we sty-
cji – 20 dni ro bo czych.
8. Kon ty nu acja prac na uli cy G∏ów nej w Ry ni.
Pra ce bu dow la ne na uli cy G∏ów nej
w Ry ni roz po cz´ to w 2005 r.
W 2006 ro ku re ali zo wa ny b´ dzie ostat ni
od ci nek dro gi d∏u go Êci ok. 550 me trów.

Wy ko na na zo sta nie na wierzch nia as fal-
to wa, z wto pio ny mi kra w´˝ ni ka mi. Po-
bo cza zo sta nà ure gu lo wa ne – na tu ral ny
grunt zo sta nie upo rzàd ko wa ny i ubi ty.
Wy ko naw ca zo bo wià za ny jest ukoƒ czyç

pra ce w wcià gu mie sià ca od wej Êcia na
bu do w .́
9.  Bu do wa ul i  cy Le Ênej .
Pra ce bu dow la ne na uli cy Le Ênej w Wól-
ce Ra dzy miƒ skiej ru szà wio snà, gdy po-
zwo là na to wa run ki at mos fe rycz ne. Po-
∏o ̋ o na zo sta nie na wierzch nia as fal to wa
na od cin ku ok. 400 me trów. 
Wy ko naw cà in we sty cji w dro dze prze tar-
gu zo sta ∏a fir ma Dro gi i Mo sty Jan Kacz-
mar czyk z Pu∏ tu ska. Pra ce mu szà byç za-
koƒ czo ne w cià gu 10 dni ro bo czych. 
10.  Roz pocz nie  s i´  na st´p ny etap prac

na ul i  cy Kon cer  to wej  w Sta ni  s ∏a  wo-
wie Pierw szym. 

W lu tym roz strzy gni´ ty zo sta nie prze targ
na bu do w´ ko lej ne go od cin ka uli cy – po ∏o-
˝e nie ok. 350 mb. na wierzch ni z kost ki bau-
ma. Pra ce pro jek to we zre ali zo wa ne zo sta ∏y
w 2005 r. – wy ko na no pro jekt cià gu pie szo-
-jezd ne go od ko Êcio ∏a w kie run ku gim na-
zjum. Zre ali zo wa ny zo sta∏ rów nie˝ pierw-
szy etap prac bu dow la nych – par king oraz
frag ment dro gi. By ∏o to mo˝ li we dzi´ ki
wcze Êniej sze mu wy ko na niu in fra struk tu ry
tech nicz nej, nie zwià za nej z funk cjo no wa-
niem dro gi – wo do cià gu oraz ka na li za cji.
Ârod ki fi nan so we na t´ in we sty cj´ gmi na
otrzy ma ∏a z Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Zin te gro wa ne go Pro gram Ope ra cyj ne go
Roz wo ju Lo kal ne go (ZPORR).
Czas re ali za cji za pla no wa nych obec nie
prac wy no si 1 mie siàc od wpro wa dze nia
wy ko naw cy na bu do w .́ Gdy tyl ko wa-
run ki at mos fe rycz ne na to po zwo là, roz-
pocz nie si´ k∏a dze nie kost ki. Rów no le-
gle wy ko ny wa ne b´ dzie oÊwie tle nie uli-
cy – sta nà przy niej sty lo we lam py
ty pu Ro sa. p Beata Wilk

IN WE STY CJE dro go we w 2006 r.

Bud˝et inwestycyjny gminy Niepor´t wynosi w 2006 r. blisko 16 milionów z∏otych.
Na inwestycje drogowe zaplanowana zosta∏a kwota ok. 2 mln.200 tys. z∏.

PRO JEK TY IN WE STY CJI  DRO GO WYCH.
1 . Do dnia 10 kwiet nia go to wa b´ dzie do-

ku men ta cja tech nicz na pro jek to wo -kosz-
to ry so wa chod ni ka z kost ki bau ma wzd∏u˝
ulic: Przy rod-
niczej – Kwia-
to  wej w Mi-
cha ∏o wie -Gra-
bi na oraz

S z k o l  n e j
w Jó ze fo wie.
Przy go to wy wa-
ne sà dwa opra-
co wa nia. Wy-

ko nu je je fir ma PROC TON z War sza wy.
2.  Opra co wy wa ny jest pro jekt cià gu pie szo -jezd-

ne go na uli cy
W i o  s e n  n e j
w Jó ze fo wie.
Na od cin ku ok.
800 me trów
pla no wa na jest
na wierzch nia
z kost ki bau ma.
Ró w  n o  l e  g l e
przy go to wy wa-
ny jest pro jekt
wo do cià gu na tym te re nie. Bu do wa jezd ni
i chod ni ka b´ dzie mo˝ li wa po za koƒ cze niu
prac in sta la cyj nych sie ci wo do cià go wej.

3.  Fir ma PROC TON z War sza wy przy go to-
wu je – do dnia
10 kwiet nia –
pro jekt cià gu
pie szo -jezd ne-
go na uli cy
K w i a  t o  w e j
w Sta ni s∏a wo-
wie Dru gim.
Na od cin ku
ok. 150 m. pla-
no wa na jest na wierzch nia z kost ki bau ma.

4. Re ali zo wa ny jest pro jekt tech nicz ny cià gu pie-
szo -jezd ne go na
uli cy Pia sko wej
w Jó ze fo wie.
Wy ko nu je go
fir ma EKO-
SAN z War sza-
wy, w ter mi nie
do dnia 30 mar-
ca. Pla no wa na
jest na wierzch-
nia z kost ki bau ma, o d∏u go Êci ok. 200 me-
trów.

5. Do ku men ta cj´ pro jek to wà chod ni ka wzd∏u˝
uli cy Szkol nej w Wól ce Ra dzy miƒ skiej wy ko-
nu je fir ma Alk -Bud z Ze grza. Opra co wa nie
obej mu je od ci nek uli cy o d∏u go Êci ok. 2 km.
Pla no wa na jest na wierzch nia z kost ki bau-
ma. Pro jekt go to wy b´ dzie do dnia 30 mar ca. 

6. Przy go to wy wa ny jest pro jekt cià gu pie szo-
-jezd ne go na uli cy D´ bo wej (d. Wspól na)
w Jó ze fo wie.
Wy ko nu je go
fir ma EKO SAN
z War sza wy. Ter-
min re ali za cji –
30 mar  ca. Do
wy ko na nia na-
wierzch ni prze-
wi dzia no kost k´
bau ma. 

7. Do dnia 30 mar ca przy go to wa ny zo sta nie
pro jekt za go spo da ro wa nia dro gi wzd∏u˝ uli-
cy Ze grzyƒ skiej, na od cin ku od ul. Ja na Ka-
zi mie rza w stro n´ Dzi kiej Pla ̋ y. Wy ty cze nie
cià gu pie szo -jezd ne go w tym miej scu w znacz-
nym stop niu wp∏y nie na po pra w´ bez pie-
czeƒ stwa ru chu dro go we go. Tra sa b´ dzie
mia ∏a cha rak ter dro gi lo kal nej, ruch ko ∏o wy
za re zer wo wa ny zo sta nie dla miesz kaƒ ców
i do jaz dów do po se sji. W se zo nie let nim b´-
dzie nià mo˝ na bez piecz nie dojÊc do pla ̋ y.
Na od cin ku d∏u go Êci po nad 1 km. pla no wa-
ne jest po ∏o ̋ e nie na wierzch ni z kost ki bau-
ma. In we sty cja re ali zo wa na b´ dzie w ra mach
po sia da nych przez gmi n´ Êrod ków fi nan so-
wych. 

p BW

Potrzeby w zakresie remontów i modernizacji dróg na naszym terenie sà bardzo du˝e. Na nowe chodniki oczekujà mieszkaƒcy ró˝nych
miejscowoÊci. Powstajà nowe budynki, nowe osiedla mieszkaniowe, gdzie ciàgi piesze sà niezb´dne.W wie lu miej scach ko niecz ny jest
re mont od daw na znisz czo nych na wierzch ni. Oto przy k∏a dy nie któ rych in we sty cji dro go wych, za pla no wa nych do re ali za cji w 2006 r.:

Inwestycje  za bl isko 16 mln z ∏
W poprzednim numerze WieÊci Niepor´ckich wydrukowaliÊmy Informator
Bud˝etowy Gminy Niepor´t na 2006 r. W ten sposób w∏adze gminy starajà si´
przybli˝yç mieszkaƒcom doÊç skomplikowane zagadnienia zwiàzane z finansami
samorzàdu. W Informatorze znalaz∏ si´ równie˝ wykaz zaplanowanych na ten rok
inwestycji, które gmina zrealizuje w poszczególnych so∏ectwach (na ∏àcznà kwot´
ponad 14,8 mln z∏).
JednoczeÊnie gmina Niepor´t w swoim bud˝ecie przeznaczy∏a dodatkowe Êrodki
(1,05 mln z∏) na wspó∏prac´ samorzàdem wojewódzkim i powiatowym na wspólnà
realizacj´ inwestycji na terenie gminy. Dlatego w tym numerze WieÊci publikujemy
wysokoÊç nak∏adów, które b´dà przekazane na ten cel.
1. Projektowanie i budowa ul. Nowodworskiej w Micha∏owie-Reginowie 
2. Budowa chodnika na ul. Jana Kazimierza 100 000 z∏
3. Wykonanie sygnalizacji Êwietlnej na skrzy˝owaniu ul. Jana Kazimierza z ul.

Izabeliƒskà 50 000 z∏
4. Budowa chodnika na ul. Wolskiej w Stanis∏awowie Drugim 60 000 z∏
5. Przebudowa chodnika na ul. KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich 50 000 z∏
6. Przebudowa chodnika w Beniaminowie 60 000 z∏
7. Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej 300 000 z∏
8. Przebudowa ul. Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie Pierwszym 300 000 z∏
9. Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach 30 000 z∏

R a z e m : 1 050 000 z∏
Dlatego ∏àczne nak∏ady na inwestycje w∏asne i realizacj´ wspó∏pracy z samorzàdem
wojewódzkim i powiatowym wyniosà blisko 16 mln z∏otych (15 885 000 z∏).
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f o t o r e p o r t a ˝

Na sam koniec karnawa∏u 90 seniorów
i seniorek spotka∏o si´ na wspólnym
wieczorze tanecznym. Bawiono si´ przy
przebojach lat 60-tych, 70-tych i 80-tych.
Nie brakowa∏o równie˝ najnowszych hitów
tanecznych, w tym powitanej aplauzem
Makareny. Drzazgi sz∏y z parkietu, pomimo
tego, ˝e niektórzy uczestnicy zabawy mieli
po 90 wiosen. To drugie integracyjne
spotkanie seniorów z ca∏ej gminy. Pierwsze
odby∏o si´ miesiàc temu w stanicy
w Niepro´cie. Kolejne planowane sà w maju
w Micha∏owie-Reginowie oraz w czerwcu
w Beniaminowie. Zabaw´ w filii Gminnego
OÊrodka Kultury w Stanis∏awowie Drugim
przygotowa∏y: Bogus∏awa Oksza-Klossi,
Wies∏awa Bielska, Dorota Zajàc oraz
Ma∏gorzata Skowroƒska. 

p Ro bert Wró bel

GDZIE si´ po dzia ∏y
tam te pry wat ki...

Pomimo s∏usznego wieku
(90 lat), pani Stanis∏awa

WaÊniewska z Kàtów
W´gierskich bawi∏a si´

doskonale
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wieÊci NIEPOR¢CKIE

30 stycznia w sali gimnastycznej Jednostki
Wojskowej w Bia∏obrzegach odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia bia∏ych i ˝ó∏tych pasów
(szóste i piàte kiu). GoÊciem m∏odych judoków
by∏a dwukrotna mistrzyni olimpijska
w podnoszeniu ci´˝arów Agata Wróbel.

Umo˝ li wia ono dzie ciom za-
miesz ka ∏ym na te re nie obu gmin
swo bod ny do st´p do szkó∏ przez
nie pro wa dzo nych. Ozna cza to,
˝e wszy scy ucznio wie, nie za le˝-
nie, z któ rej gmi ny po cho dzà,
ko rzy sta jà z ofer ty edu ka cyj nej
szko ∏y, w któ rej re ali zu jà obo-
wià zek szkol ny i to na tych sa-
mych wa run kach i za sa dach co
ucznio wie b´ dà cy miesz kaƒ ca mi
gmi ny pro wa dzà cej da nà szko ∏ .́

Wy dat ki zwià za ne z wy ko ny wa-
niem za daƒ oÊwia to wych gmi ny
po kry wa jà z sub wen cji oÊwia to-
wej, któ rej wy so koÊç za le ̋ y mi´-
dzy in ny mi od licz by uczniów

w szko ∏ach. W okre sie ni ̋ u de-
mo gra ficz ne go, sta no wi to do dat-
ko wy bo dziec dla szkó∏ do dba nia
o wy so kà ja koÊç kszta∏ ce nia w ce-
lu przy cià gni´ cia do sie bie jak
naj wi´k szej licz by uczniów.

Po ro zu mie nie z Gmi nà Wie li-
szew koƒ czy po rzàd ko wa nie
spraw zwià za nych z ucz´sz cza-
niem uczniów b´ dà cych miesz-
kaƒ ca mi Gmi ny Nie po r´t do
szkól pro wa dzo nych przez gmi-
ny sà sied nie. Wcze Êniej po dob ne
po ro zu mie nia zo sta ∏y pod pi sa ne
z Mia stem Le gio no wo i Gmi nà
Se rock.

p hg

W po nie dzia ∏ek (6.02) w Gim-
na zjum w Nie po r´ cie od by∏ si´
I etap (szkol ny) te go rocz nej edy-
cji. Wzi´ ∏o w nim udzia∏ 94
uczniów gim na zjum. W cià gu 45
mi nut roz wià zy wa li oni test,
sk∏a da jà cy si´ z 30 py taƒ. Za
ka˝ dà pra wi d∏o wà od po wiedê
ucznio wie otrzy my wa li 1 punkt.
Te sty spraw dza ∏a dzie si´ cio oso-
bo wa ko mi sja pod kie run kiem
Agniesz ki Stan kie wicz. Do ko-
lej ne go eta pu (gmin ne go) za kwa-
li fi ko wa ∏o si´ 44 uczniów.

Ce lem kon kur su jest umo˝ li-
wie nie uczniom gim na zjum za-
po zna nia si´ z hi sto rià, dniem

dzi siej szym i mo˝ li wo Êcia mi
roz wo jo wy mi gmin, któ rych sà
miesz kaƒ ca mi oraz ich naj bli˝-
szych sà sia dów. Gmi ny Ja b∏on-
na, Le gio no wo, Nie po r´t, Se-
rock i Wie li szew wià ̋ e po ∏o ̋ e-
nie geo gra ficz ne, po dob na
prze sz∏oÊç hi sto rycz na i Êro do-
wi sko przy rod ni cze. Miesz kaƒ-
cy tych gmin wspól nie wy ko-
rzy stu jà wa lo ry tu ry stycz no -re-
kre acyj ne re gio nu Za le wu
Ze grzyƒ skie go. Li sta uczniów
za kwa li fi ko wa nych do II eta pu
zo sta ∏a opu bli ko wa na na stro-
nie in ter ne to wej Gmi ny.

p pz

Sek cja ju do dzia ∏a od wrze Ênia
2004 r. Od paê dzier ni ka 2005 r.
funk cjo nu je w ra mach Uczniow-
skie go Klu bu Spor to we go Pi la wa
w Nie po r´ cie. Li czy obec nie 16.
dzie ci z rocz ni ka 1997-99. Ini cja-

to rem jej po wsta nia by∏ Ja ro s∏aw
Krzy waƒ ski, szef s∏u˝ by zdro wia
w Jed no st ce Woj sko wej w Bia ∏o-
brze gach oraz le karz spor to wy.
Za ch´ ci∏ do wspó∏ pra cy An n´ We-

ner skà, za wod nicz k´ ju do, któ ra
do nie daw na star to wa ∏a w mi-
strzo stwach Pol ski. Obec nie pra-
cu je ja ko na uczy ciel wy cho wa nia
fi zycz ne go w Gim na zjum w Nie-
po r´ cie oraz tre nu je m∏o dych ju-

do ków. Dzi´ ki przy chyl no Êci do-
wód cy, pu∏ kow ni ka Zbi gnie wa
Cie cha now skie go, za j´ cia mo gà
od by waç si´ nie od p∏at nie w spe-
cja li stycz nej sa li do wal ki wr´cz

(pod ∏o ̋ e sta no wi spe cjal na ma ta,
Êcia ny wy ∏o ̋ o ne sà ma te ra ca mi).
W grud niu 2005 cz∏on ko wie sek-
cji po raz pierw szy wzi´ li udzia∏
w Ogól no pol skim Âwià tecz nym
Tur nie ju Ju do w War sza wie i zdo-
by li punk to wa ne miej sca. Eg za-
min na szó ste i pià te kiu by∏ pod-
su mo wa niem pierw sze go eta pu
szko le nia. Wzi´ ∏o w nim udzia∏,
z po myÊl nym skut kiem, 11 cz∏on-
ków sek cji. W uro czy sto Êci wr´-
cze nia pa sów i dy plo mów wzi´ li
udzia∏: wójt S∏a wo mir Ma ciej Ma-
zur, pu∏ kow nik Zbi gniew Cie ka-
now ski, dy rek tor Szko ∏y Pod sta-
wo wej w Bia ∏o brze gach Aga ta
¸u ka siuk oraz goÊç spe cjal ny, mi-
strzy ni olim pij ska w pod no sze niu
ci´ ̋ a rów – Aga ta Wró bel.

Or ga ni za to rzy za j´ç ju do pla nu-
jà stwo rze nie ko lej nej gru py z∏o ̋ o-
nej z dzie ci star szych. Za in te re so-
wa nych tre nin ga mi, prze bie ga jà-
cy mi pod ha s∏em „Ustàp, aby
zwy ci´ ̋ yç”, za ch´ ca my do kon-
tak tu z UKS Pi la wa w Nie po r´ cie.

p bw

Bia ∏e i ˝ó∏ te 
pa sy przy zna ne

TURNIEJ Wiedzy
rozpocz´ty
Pod has∏em „˚aden Ba∏tyk ni Mazury, wol´ Zalew niêli
góry” rozpocz´∏a si´ VII edycja Turnieju Wiedzy
o Regionie Zalewu Zegrzyƒskiego, organizowanego
pod patronatem Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego,
w sk∏ad którego wchodzi m.in. Gmina Niepor´t.

OB RA ZY
w in ter ne to wej ga le rii

Ja nusz B∏a cho wicz, ma larz, miesz ka niec Nie po r´ tu, udo-
st´p ni∏ w∏a snà elek tro nicz nà ga le ri´ ob ra zów na gmin nej stro-
nie in ter ne to wej. Za pra sza my do od wie dze nia ga le rii i lek tu ry
wy wia du z ar ty stà.

Strona g∏ówna/ga le rie fo to gra ficz ne/2006
p rw

PO RO ZU MIE NIE
oÊwia to we z Gmi nà 
Wie li szew

BAL 
wa len tyn ko wy
10 lutego 2006 r.
w Szkole Podstawowej
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich
w Izabelinie odby∏ si´ bal
walentynkowy. 

Bal zor ga ni zo wa∏ Sa mo rzàd
Szkol ny, na któ ry za pro si∏
wszyst kich uczniów, nie za po mi-
na jàc oczy wi Êcie o kla sie „O”.
Jak wy ni ka z re la cji uczest ni ków
wszy scy ba wi li si´ do sko na le,
ch´t nie bra li udzia∏ w prze pro-
wa dza nych kon kur sach i za ba-
wach, a zw∏asz cza, ˝e na gro da mi
by ∏y s∏od kie ser dusz ka.

G∏ów nà atrak cjà oka za ∏a si´
za ba wa, po le ga jà ca na szu ka-
niu swo jej „dru giej po ∏o wy”. Or-
ga ni za to rzy nie za po mnie li rów-
nie˝ o s∏yn nym „w´ ̋ y ku”. Na
za koƒ cze nie od taƒ czo ny zo sta∏
ta niec przy jaê ni i uczest ni cy
wró ci li do do mów w szam paƒ-
skim na stro ju.

p SP Iza be lin

W ramach wspó∏pracy mi´dzygminnej w grudniu
2005 r. Gminy Niepor´t i Wieliszew podpisa∏y
porozumienie w sprawie realizacji obowiàzku szkolnego
przez uczniów zamieszka∏ych na terenie tych gmin.
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k u l t u r a

BAL zakoƒczy∏ ferie
Bal kar na wa ∏o wy przy cià gnà∏

do GOK po nad 30 ma lu chów
z ró˝ nych miej sco wo Êci Gmi ny
Nie po r´t. Za ba w´ dla dzie ci pro-
wa dzi∏ ze spó∏ „Puch -Puch”. Ra-
zem z przed szko la ka mi do sko-
na le ba wi li si´ ro dzi ce, w∏à cze ni
do za ba wy przez wo dzi re ja.
W cz´ Êci ta necz nej ma lu chy bra-
∏y udzia∏ w ró˝ nych kon kur sach
m.in. spraw no Êcio wym z licz ny-
mi na gro da mi. W prze rwie od-
by∏ si´ po cz´ stu nek. Bal trwa∏
po nad 2 go dzi ny.

Póê niej na par kiet Gmin ne go
OÊrod ka Kul tu ry we szli gim na-
zja li Êci, li ce ali Êci i stu den ci. Dys-
ko te k´ po pro wa dzi∏ dla nich DJ
Lu ca. Przez po nad 4 go dzi ny

w ryt mach ta necz nej mu zy ki ba-
wi ∏o si´ bli sko 100 osób. 

Przez ca ∏y okres fe rii w GOK
oraz je go fi liach pro wa dzo ne by-
∏y za j´ cia, z któ rych ko rzy sta ∏o
od 20 do 50 osób. Do dat ko wo or-
ga ni zo wa no wy jaz dy m.in. do ki-
na. W pierw szym ty go dniu star-
sze dzie ci obej rza ∏y film pt. „Opo-
wie Êci z Na rnii”. Na to miast
w so bo t´ (21.01) dla ma lu chów
wy stà pi∏ je den ze sto ∏ecz nych te-
atrów z przed sta wie niem „Szew-
czyk dra tew ka”. – Mi mo sil ne go
mro zu spek takl obej rza ∏o kil ka-
dzie siàt ma lu chów wraz z ro dzi-
ca mi – re la cjo nu je Bo gu s∏a wa
Oksza -Klos si, dy rek tor GOK.

p pz

Wiel ki bal kar na wa ∏o-
wy od by∏ si´ w po nie-
dzia ∏ek (6.02) w daw-
nym ka sy nie woj sko-
wym w Ze grzu
Po ∏u dnio wym. Ra zem
z ma lu cha mi ba wi ∏y si´
ich bab cie i dziad ko wie.

Po raz ko lej ny
Gmin ne Przed szko le
zor ga ni zo wa ∏o dla
swo ich mi lu siƒ skich
bal kar na wa ∏o wy, na
któ ry zo sta li za pro sze-
ni dziad ko wie, ro dzi ce
oraz ch´t ni ma li miesz-
kaƒ cy Ze grza wraz
z opie ku na mi. Na tak wspa nia ∏ej
uro czy sto Êci nie za bra k∏o wy st´-
pów, ˝y czeƒ, taƒ ców i w∏a sno-
r´cz nie wy ko na nych upo min ków
dla uko cha nej bab ci i dziad ka.

Pre zen ta cjom wspa nia ∏ych stro-
jów kar na wa ∏o wych, we so ∏ym ta-
necz nym ko ro wo dom, wal com,
wal czy kom oraz taƒ com no wo-
cze snym z bab cià i dziad kiem nie

by ∏o koƒ ca. Wy trwa li tan ce rze
mo gli li czyç na na gro dy.

Chwi le wy tchnie nia uczest ni cy
ba lu mie li tyl ko w prze rwie na
s∏od ki po cz´ stu nek oraz pod czas
wy st´ pu ilu zjo ni sty. Co to by ∏y
za cza ry… wszy scy chcie li byç
po moc ni ka mi ar ty sty. Na st´p ny
bal ju˝ za rok. Za pra sza my.

p An na Ko ∏o dziej

Wjej sk∏ad we sz∏y na uczy-
ciel ki ze szkó∏ i przed szko-

li po ∏o ̋ o nych na te re nie gmi ny
Nie po r´t. – Ce lem po wo ∏a nia
Ra dy jest osià gni´ cie efek tyw nej
wspó∏ pra cy po mi´ dzy oÊrod kiem
kul tu ry a pla ców ka mi oÊwia to-
wy mi – mó wi dy rek tor.

Jed nym z pierw szych za daƒ,
ja kie po sta wi ∏a przed so bà Ra-
da, jest wpro wa dze nie i re ali za-
cja pro jek tów te atral no-edu ka-
cyj nych dla szkó∏. W ra mach te-
go cy klu ju˝ w mar cu naj m∏od sze
dzie ci z te re nu ca ∏ej gmi ny b´ dà
mo g∏y obej rzeç „Lo ko mo ty w´”
– przed sta wie nie opar te na wier-
szach i baj kach Ju lia na Tu wi ma,
zaÊ jesz cze w lu tym ucznio wie
star szych klas szkó∏ pod sta wo-
wych oraz gim na zja li Êci zo ba czà
pro gram do ty czà cy pod sta wo-
wych za sad do bre go wy cho wa-
nia za ty tu ∏o wa ny „S∏oƒ w sk∏a-
dzie por ce la ny”.

Pod czas pierw sze go spo tka nia
usta lo no tak ̋ e ter min Gmin ne go

Ko n  k u r  s u
Re cy ta tor-
skie go. Prze-
s∏u cha nia roz-
pocz nà si´ 10
mar ca og.16.00
w siedzibie
GOK, w Nie-
po  r´ cie. Sà to
jed no cze Ênie
eli mi na cje do
ry wa l i  za cj i
po wia to wej,
w któ rej naj-
lep si re cy ta to-
rzy zmie rzà si´ 29 mar ca tak ̋ e
w nie po r´c kim GOK -u.

Jed nà z wa˝ niej szych de cy zji Ra-
dy jest za wie sze nie Gmin ne go
Prze glà du Te atrzy ków „S∏o necz-
na Kur ty na”. Dal sze lo sy te go
kon kur su roz strzy gni´ te zo sta nà
na naj bli˝ szym spo tka niu. Tym-
cza sem zde cy do wa no, ˝e tej wio-
sny za stà pià go Spo tka nia Ar ty-
stycz ne Dzie ci i M∏o dzie ̋ y, któ re
od b´ dà si´ w dru giej po ∏o wie ma-

ja. – Chcia ∏a bym tym ra zem unik-
nàç ele men tu ry wa li za cji. Niech
to b´ dzie dla dzie ci za ba wa a nie
wy Êcig – t∏u ma czy Oksza – Klos-
si. Byç mo ̋ e jed nak for mu ∏a kon-
kur su po wró ci w przy sz∏ym ro ku,
choç wie le wska zu je na to, ˝e
w nie co zmie nio nej for mie.

Po sta no wio no, ˝e Ra da Edu-
ka cji Kul tu ral nej spo ty kaç si´
b´ dzie raz w mie sià cu.

p Iwo na Kop ka

8 lu te go (Êro da) Szko ∏a Pod sta wo-
wa w Iza be li nie go Êci ∏a se nio rów
na uro czy sto Êci Âwi´ ta Bab ci
i Dziad ka. – Cie szy my si´, ˝e na-
sze za pro sze nie przy j´ ∏o tak wie le
osób i mo gli Êmy wspól nie prze ̋ yç
mi ∏e, wzru sza jà ce chwi le – mó wi ∏a
po uro czy sto Êci Wan da Bi ∏as, dy-
rek tor pla ców ki.

Uro czy stoÊç z oka zji Dnia Bab-
ci i Dziad ka by ∏a bar dzo uda na.
W tym ro ku przy sz∏o wy jàt ko wo
du ̋ o osób. – D∏u go cze ka ∏em na
t´ chwi l ,́ gdy na dej dzie czas na

nasz wy st´p. Zja d∏a mnie tre-
ma, ale jed nak naj lep sza pu-
blicz noÊç pod s∏oƒ cem to
w∏a Ênie Bab cie i Dziad ko wie.
Dzi´ ki Nim nie za po mnia-
∏em po wie dzieç mo jej ro li –
opo wia da Adam Sza be lew-
ski, uczeƒ kla sy czwar tej.

– Chcia ∏am, ˝e by Dzia dek
z Bab cià czu li si´ wzru sze ni
i szcz´ Êli wi. Ta kich chwil
w ˝y ciu nie mo˝ na za po-

mnieç, kie dy na twa rzy Bab ci
i Dziad ka wi daç sze ro ki uÊmiech
od ucha do ucha i ∏zy na po licz ku
ze szcz´ Êcia, ra do Êci i wzru sze nia
– do da je Ad rian na Sza tur ska, je-
go ró wie Êni ca. – Mi mo, ˝e nie by-
∏o mo jej Bab ci i Dziad ka, to i tak
od czu wa ∏am ra doÊç, po nie wa˝ pu-
blicz noÊç z∏o ̋ o na z Bab ci i Dziad-
ków in te re su je si´ na szy mi wy st´-
pa mi, umie ich s∏u chaç, a to jest
bar dzo przy jem ne – t∏u ma czy ∏a jej
ko le ̋ an ka Mar ta Kar czew ska.

p SP Iza be lin

Bal karnawa∏owy
i dyskoteka
zakoƒczy∏y (28.01)
akcj´ „Zima”
w Gminnym OÊrodku
Kultury
w Niepor´cie. Cz´Êç
zaj´ç organizowanych
przez instruktorów
GOK w ciàgu
dwutygodniowej
kaniku∏y b´dzie
kontynuowana
równie˝ po feriach.

W KAR NA WA LE wiel kie ba le

SE NIO RZY wÊród uczniów

RA DA Edu ka cji Kul tu ral nej
7 lutego swojà dzia∏alnoÊç zainicjowa∏a Rada Edukacji Kulturalnej, którà powo∏a∏a do
˝ycia dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury, Bogus∏awa Oksza-Klossi.

ODPISZ swój 1 proc.
W tym roku ju˝ po raz trzeci mo˝na przekazaç 1 procent
podatku dochodowego na organizacj´ po˝ytku
publicznego. Równie˝ na terenie gminy Niepor´t
organizacje po˝ytku publicznego prowadzà swojà statutowà dzia∏alnoÊç m.in.
oddzia∏ powiatowy TPD.

Zgod nie z ar ty ku ∏em 27d Usta-
wy o po dat ku do cho do wym od
osób fi zycz nych, od 1 stycz nia
2004 ro ku po dat nik – oso ba fi-
zycz na mo ̋ e w ze zna niu rocz nym
(PIT -36 lub PIT -37) po mniej szyç
kwo t´ na le˝ ne go po dat ku o kwo-
t´ prze ka za nà na rzecz or ga ni za cji
po ̋ yt ku pu blicz ne go, do wy so ko-
Êci od po wia da jà cej 1% na le˝ ne go
po dat ku. Po dat nik mu si jed nak

wp∏a ciç za de kla ro wa nà kwo t´ na
kon to or ga ni za cji po ̋ yt ku pu-
blicz ne go w okre sie od 1 ma ja
2005 r. do mo men tu z∏o ̋ e nia ze-
zna nia, nie póê niej jed nak ni˝ do
2 ma ja 2006 r.

Obo wià zu jà ce roz wià za nie po-
le ga na tym, ˝e po dat nik, któ ry
chce sko rzy staç z od pi su 1%, mu-
si naj pierw wp∏a ciç pie nià dze na
rzecz or ga ni za cji po ̋ yt ku pu blicz-

ne go, a na st´p nie od li czyç z tej
wp∏a ty kwo t´ nie wi´k szà ni˝ od-
po wied nik 1% po dat ku na le˝ ne-
go. Wp∏a ta mu si zo staç do ko na-
na wy ∏àcz nie na rzecz or ga ni za cji
po ̋ yt ku pu blicz ne go i po twier-
dzo na sto sow nym do ku men tem
(prze lew ban ko wy lub pocz to-
wy). Wi´ cej na ten te mat:
www.je den pro cent.pl.

p (oprac. pz)

1% dla ZHR
Prze znacz 1% po dat ku na roz wój
har cer stwa 
w Gmi nie Nie po r´t!

Je ste Êmy 3 Ma zo wiec kà Dru ̋ y nà Har ce rzy „Wil ki”
Zwiàz ku Har cer stwa Rze czy po spo li tej. Dzia ∏a my
w Gmi nie Nie po r´t od 5 lat, a od stycz nia 2005 ro-
ku w no wym sk∏a dzie. Przez te la ta dzia ∏al no Êci
dru ̋ y na wy je˝ d˝a ∏a na obo zy i bi wa ki. Or ga ni zu je-
my czas m∏o dym ch∏op com po przez za ba wy, gry,
wy ciecz ki. Uczy my ich sa mo dziel no Êci, pierw szej
po mo cy, za rad no Êci. O na szej dzia ∏al no Êci mo˝ na
prze czy taç na stro nie in ter ne to wej dru ̋ y ny
www.wil ki.prv.pl oraz w „Ga ze cie Po wia to wej” (nr
29/2005).
Zgod nie z Usta wà z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia-
∏al no Êci po ̋ yt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie ka˝-
dy oby wa tel lub oso ba pro wa dzà ca dzia ∏al noÊç go-
spo dar czà mo ̋ e prze ka zaç 1% po dat ku do cho do-
we go na rzecz or ga ni za cji po ̋ yt ku pu blicz ne go.
ZHR jest Or ga ni za cjà Po ̋ yt ku Pu blicz ne go. Aby
prze ka zaç pie nià dze dla na szej dru ̋ y ny w po le ce-
niu prze le wu na le ̋ y wy pe∏ niç po la na st´ pu jà cy mi
da ny mi:

Nr kon ta: 38-1020-1156-0000-7102-0064-8022
Na zwa: Zwià zek Har cer stwa Rze czy po spo li tej
Ad res: Ul. Li tew ska 11/13, 00-589 War sza wa
TreÊç wp∏a ty: 1%po dat ku ZHR -MAZ -3-wil ki
Pie nià dze po zy ska ne z ak cji 1% chce my prze zna-
czyç na za kup sprz´ tu obo zo we go (na mio tów, ma-
te ra ców oraz na rz´ dzi). Wi´ cej o ak cji 1% w ZHR
na stro nie www.1pro cent.zhr.pl

1% dla TPD
To wa rzy stwo Przy ja ció∏ Dzie ci, Od dzia∏ Po wia to wy
w Le gio no wie za pra sza do prze ka za nia 1% po dat ku
do cho do we go na rzecz dzie ci – pod opiecz nych TPD.
Je ste Êmy or ga ni za cjà po ̋ yt ku pu blicz ne go. Od po nad 85 lat pro wa-
dzi my dzia ∏al noÊç spo ∏ecz nà na rzecz dzie ci z ro dzin ubo gich, dzie ci
prze wle kle cho rych i nie pe∏ no spraw nych oraz wszyst kich in nych dzie-
ci po trze bu jà cych na szej po mo cy. Or ga ni zu je my i pro wa dzi my dla
nich bez p∏at ne Êwie tli ce i ogni ska wy cho waw cze, warsz ta ty te ra pii za-
j´ cio wej, oÊrod ki re ha bi li ta cyj ne, ro dzin ne do my dziec ka, oÊrod ki ko-
lo nij ne i wy po czyn ko we. Pro wa dzi my rów nie˝ bez p∏at ne po rad nic two
dla ro dzin. W po wie cie le gio now skim pro wa dzi my przy bar dzo du-
˝ym wspar ciu Gmi ny Nie po r´t i mia sta Le gio no wa trzy ogni ska wy-
cho waw cze: ogni sko w Ze grzu Po ∏u dnio wym, Ry ni i Le gio no wie.
W ja ki spo sób mo˝ na do ko naç wp∏a ty 1% po dat ku?
Ka˝ dy po dat nik po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych wy pe∏-
nia jàc ze zna nie po dat ko we za rok 2005 (for mu larz PIT -37, PIT -37)
mo ̋ e prze ka zaç 1% na le˝ ne go fi sku so wi po dat ku na or ga ni za cj´
po ̋ yt ku pu blicz ne go (usta wa o dzia ∏al no Êci po ̋ yt ku pu blicz ne go
i o wo lon ta ria cie z dnia 24 kwiet nia 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 873).
W ce lu prze ka za nia na kon to TPD 1% swe go po dat ku na le ̋ y w ze-
zna niu rocz nym (PIT -36, PIT -37) od kwo ty na le˝ ne go po dat ku od-
jàç 1% (po zy cja 192 w PIT -36 i po zy cja 120 w PIT -37) i o t´ wy so-
koÊç po mniej szyç na le˝ ny fi sku so wi po da tek.
Okre Êlo nà kwo t´ pro si my wp∏a ciç na kon to:
Ma zo wiec ki Od dzia∏ Re gio nal ny TPD, 00-056 War sza wa ul. Kre dy-
to wa 1A z do pi skiem: dla Od dzia ∏u Po wia to we go TPD Le gio no wo
BPH PBK S.A. O/War sza wa 11 1060 0076 0000 4010 2000 5361
Ter min wp∏at: do 30 kwiet nia 2006 r.
Na prze le wie na le ̋ y za zna czyç, ˝e do ko nu je my wp∏a ty ty tu ∏em: 1%
po dat ku do cho do we go or ga ni za cji po ̋ yt ku pu blicz ne go.
W imie niu na szych wy cho wan ków ser decz nie dzi´ ku je my za wszyst-
kie wp∏a ty.

Pre zes Za rzà du Od dzia ∏u Po wia to we go To wa rzy stwa Przy ja ció∏ Dzie ci w Le gio no wie 
Ry szard Wi Êniew ski
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m i e s z k a ƒ c y

Dzia ∏a nia là do we w re jo nie Nie po r´-
tu do ty czà g∏ów nie walk 20 Dy wi zji
Pie cho ty pod do wódz twem p∏k.

dypl. Wil hel ma An drze ja La wi cza, wcho-
dzà cej w sk∏ad Ar mii „Mo dlin”. Ze wzgl´-
du na zmia n´ g∏ów ne go kie run ku ata ku
Niem ców na Ró ̋ an i Pu∏ tusk, Ar mia
„Mo dlin” mo g∏a wy co faç si´ bez na ci sku
wro ga za Wi s∏´ i Na rew. Od pó∏ noc ny,
pra wym brze giem Wi s∏y ma sze ro wa ∏y na
War sza w ,́ na le ̋ à ce do GA „Pó∏ noc” dy-
wi zje II Kor pu su nie miec kie go 3 Ar mii
gen. Geo r ga Ku chle ra, w tym: 228 Dy wi-
zja Pie cho ty na Mo dlin, 32 DP na D´ be,
a 217 DP na Se rock. Prze ciw ko ww. jed-
nost kom po zy cje obron ne za j´ ∏a Gru pa
Ope ra cyj na do wo dzo na przez gen. bryg.
WP Ju liu sza Zu lau fa, z roz ka zem bro nie-
nia rze ki Wi s∏y i Na rwi od Za kro czy mia
po Se rock. Na od cin ku Ze grze – D´ be,
p∏k dypl. Jó zef Sas -Ho szow ski, do wód ca
War szaw skiej Bry ga dy Obro ny Na ro do-
wej dys po no wa∏ 1 ba ta lio nem 26 pu∏ ku
pie cho ty, 2 ba ta lio nem War szaw skiej Bry-
ga dy Obro ny Na ro do wej „War sza wa II”
oraz im pro wi zo wa nym ba ta lio nem wojsk
∏àcz no Êci z Cen trum Wy szko le nia ¸àcz-
no Êci w Ze grzu mjr. Pi kul skie go. Wspar-
cie ar ty le ryj skie sta no wi ∏y od dzia ∏y 78 dy-
wi zjo nu ar ty le rii lek kiej (ar ma ty 75mm
i 100mm) kpt. Lip ki. Przed wie czo rem
6 wrze Ênia od ci nek zo sta∏ wzmoc nio ny 13
po cià giem pan cer nym (wy co fa ny po po ∏u-
dniu 7 IX do dys po zy cji do wód cy Ar mii),
a w no cy z 6 na 7 wrze Ênia do ∏à czy∏ 98 dy-
wi zjon ar ty le rii ci´˝ kiej kpt. Edwar da
Chme li ka i za jà∏ sta no wi ska ognio we w re-
jo nie Nie po r´ tu. Nad ra nem 7 wrze Ênia

za ∏o ga przed mo Êcia w Ze grzu wy co fa ∏a
si´ na po ∏u dnio wy brzeg Na rwi, a most
w Ze grzu na roz kaz do wód cy Ar mii „Mo-
dlin” zo sta∏ wy sa dzo ny w po wie trze. Opu-
Êciw szy przed mo Êcie pod Ze grzem or ga-
ni zo wa no obro n´ na po ∏u dnio wym brze-
gu, któ rà po wie rzo no utwo rzo nej
8 wrze Ênia Ar mii „War sza wa” (dow. gen.
dyw. WP Ju liusz Ka rol Róm mel). Zgod-
nie z roz ka zem Na czel ne go Wo dza marsz.
Ry dza -Âmi g∏e go Ar mii tej pod le ga ∏y
wszyst kie znaj du jà ce si´ na tym te re nie
od dzia ∏y woj sko we, z za da niem obro ny

Mo dli na i li nii Na rwi od Ze grza do uj Êcia
do Wi s∏y. W przy pad ku opusz cze nia li nii
Na rwi si ∏y te mia ∏y wzmoc niç za ∏o g´ bro-
nià cà War sza wy. Sy tu acja na fron cie kom-
pli ko wa ∏a si ,́ gdy˝ 217 DP roz po cz´ ∏a
w dniu 11 wrze Ênia for so wa nie Na rwi
pod Ze grzyn kiem. Gru pa gen. Zu lau fa
zaj mo wa ∏a od ci nek D´ be – Se rock ze sta-

no wi skiem do wo dze nia w m. Bia ∏o ∏´ ka
Dwor ska. Ugru po wa nie obron ne jed no-
stek by ∏o na st´ pu jà ce: zgru po wa nie p∏k.
dypl. Sas-Ho szow skie go, dwór Po nia tów,
ob sa dza∏ Dzia∏ dow ski Ba ta lion Obro ny
Na ro do wej kpt. Mor dzew skie go, wspar ty
2 ba te rià 78 dy wi zjo nu ar ty le rii lek kiej
kpt. Lip ki. Na pó∏ noc nym skra ju la su na
po ∏u dnie od Ze grza sta∏ 2 War szaw ski Ba-
ta lion Obro ny Na ro do wej mjr Su re wi cza
z ba te rià 8 pu∏ ku ar ty le rii lek kiej i 2 ba ta-
lion 32 pp mjr. Pa ku ∏y z ba te rià 8 pu∏ ku
ar ty le rii lek kiej. Od wód sta no wi∏ ba ta lion
z Cen trum Wy szko le nia ¸àcz no Êci w Ze-
grzu pod do wódz twem mjr. Pi kul skie go
oraz 47 dy wi zjon ar ty le rii ci´˝ kiej (hau bi-
ce 120 mm) mjr. Ku bic kie go ze sta no wi-
ska mi ognio wy mi w pó∏ noc nej cz´ Êci m.

I z a  b e  l i n
oraz pod-
po rzàd ko-
wa na wie czo-
rem 11
w r z e  Ê n i a
1 ba te ria 30
dy wi zjo nu
a r  t y  l e  r i i
c i ´ ˝  k i e j
kpt .Ja  ku-
bow skie go,
ze sta no wi-
s k a  m i
ognio wy mi
w m. Alek-

san drów oraz punk tem ob ser wa cyj nym
na wzgó rzu 85 w Nie po r´ cie. Dy wi zjo ny
sta no wi ∏y ar ty le ri´ ogól ne go dzia ∏a nia.
Sta no wi sko do wo dze nia do wód cy War-
szaw skiej Bry ga dy Obro ny Na ro do wej
znaj do wa ∏o si´ w fol war ku Mi cha ∏ów (Re-
gi nów)przy szo sie Ze grze – Le gio no wo.
Dzia ∏a nia za czep ne w dniu 11 wrze Ênia
pod j´ ∏a skon cen tro wa na w tym re jo nie po

od wro cie z Mo dli na 20 DP p∏k. La wi cza
w sk∏a dzie: 78 pp (dow. pp∏k.Du dziƒ ski)
i 80 pp (dow.Fe dor czyk). Od wo dy dy wi zji
tj. 79 pp pp∏k. dypl.Zbo row skie go i 1 sa-
mo dziel ny ba ta lion ka ra bi nów ma szy no-
wych mjr. Ku cza jow skie go sta ∏y w le sie
na po ∏u dnie od Le gio no wa, na to miast
w le sie na za chód od Nie po r´ tu znaj do-
wa∏ si´ 3 ba ta lion z 78 pp mjr.MiÊ kie wi-
cza. Sta ny pu∏ ków wy no si ∏y od 1000 do
1200 lu dzi i kil ka na Êcie ci´˝ kich ka ra bi-
nów ma szy no wych. Dy wi zja dy so no wa ∏a
rów nie˝ 62 i 63 sa mo dziel nà kom pa nià
czo∏ gów roz po znaw czych TKS. Na cie ra-
jàc z re jo nu Be nia mi no wa przez las ma-
jàt ku Ze grze w kie run ku Ry ni nad Na-
rwià od dzia ∏y pol skie sta ra ∏y si´ wy rzu ciç
od dzia ∏y 217 DP z uchwy co ne go przy-
czó∏ ka na wy so ko Êci Ze grzyn ka. Atak
w ogniu nie miec kiej ar ty le rii i sil ne go
ostrza ∏u bro ni ma szy no wej za koƒ czy∏ si´
nie po wo dze niem. W to ku walk prze ciw-
na tar cia pol ska dy wi zja osià gn´ ∏a tyl ko
rze k´ Rzà dz .́ W wal kach od 11 do 13
wrze Ênia w m. Be nia mi nów, Ry nia, Ru da,
Si wek, Wo li ca, po le gli ˝o∏ nie rze z 78,79
i 80 pp 20 DP oraz Ba ta lio nu Obro ny Na-
ro do wej „War sza wa II”. Po nad to w wal-
kach w dniu 13 wrze Ênia z 32 DP (54 i 96

pp), w pa sie prze pra wy Niem ców przez
Bu go -Na rew od m. D´ be do m. Izbi ca
i w re jo nie Wie li sze wa po le g∏o wie lu ˝o∏-
nie rzy z GO gen. Zu lau fa. Szcze gól nie
du ̋ e stra ty w ogniu nie miec kiej ar ty le rii
po nio s∏o prze ciw u de rze nie pol skie z ¸ajsk
w kie run ku Wie li sze wa, Skrze sze wa i dwo-
ru Po nia tów. Dzia ∏a nia pol skiej pie cho ty
wspie ra ∏y ba te rie ar ty le rii z re jo nu Nie po-
r´ tu, Iza be li na i Alek san dro wa. Ze wzgl´-
du na nie po wo dze nie na tar cia zgru po wa-
nie p∏k. dypl. Sas – Ho szow skie go wy co-
fa ∏o si´ na Le gio no wo. Ma jàc na uwa dze
za ist nia ∏à sy tu acj´ gen. Róm mel za rzà dzi∏
w no cy z 13 na 14 wrze Ênia wy co fa nie 20
DP na Pra g ,́ w ce lu ob sa dze nia pó∏ noc-
ne go od cin ka obro ny War sza wy. Na
cmen ta rzu pa ra fial nym w Wie li sze wie,
w kwa te rze wo jen nej spo czy wa 300 ˝o∏-
nie rzy, w tym 13 ofi ce rów i pod cho rà-
˝ych,18 sze re go wych oraz 269 nie zna nych
˝o∏ nie rzy po le g∏ych w wal kach obron nych
na li nii Bu go -Na rwi.

p Da riusz Wró bel

Li te ra tu ra: Lu dwik G∏o wac ki „Obro na War sza wy i Mo dli na 1939” Wyd.
MON Wyd. V War sza wa 1985
„Wojna Obronna Polski 1939” praca zbiorowa Wyd. KAW Warszawa
1980

Za rys dzia ∏aƒ wo jen nych 
Zarys dzia∏aƒ wojennych na terenie Niepor´tu i okolic w kampanii
wrzeÊniowej 1939 roku – c z ´ Ê ç  d r u g a

Wie  Êc i  z pa  ra  f i i

Po prze rwie zwià za nej z ko l´ dà
i fe ria mi wra ca my do re gu lar-
nych, co ty go dnio wych spo tkaƒ. 
Oto „gra fik” tych spo tkaƒ: 
Po nie dzia ∏ek godz. 18.30 – Gru py
ro dzin ne Al-Anon
Âro da g. 17.00 – mi ni stran ci
Czwar tek g. 20.00 – ka te che zy
dla do ro s∏ych
Pià tek g. 19.00 – ka te che zy
przed ma∏ ̋ eƒ skie
Pià tek g. 20.00 – spo tka nia m∏o-
dzie ̋ y
Za pra sza my ser decz nie do udzia-
∏u w tych spo tka niach.

Sà one wspól no tà krew nych
i przy ja ció∏ al ko ho li ków. Sà
wspól no tà ko biet, m´˝ czyzn
i dzie ci, na ˝y cie któ rych
wp∏y wa na ∏o go we pi cie cz∏on-
ka ro dzi ny lub bli skie go przy-
ja cie la.
CEL – ist nie jà po to, aby
roz wià zy waç wspól ne pro ble-
my po przez dzie le nie si´ swo-
im do Êwiad cze niem, si ∏à i na-
dzie jà. Je ste Êmy prze ko na ni,
˝e al ko ho lizm jest cho ro bà
ro dzin nà i ˝e zmia na na sze-
go na sta wie nia mo ̋ e przy-
czy niç si´ do jej wy le cze nia.
Al -Anon nie jest zwià za ny
z ˝ad nà sek tà, wy zna niem,
ugru po wa niem po li tycz nym,
or ga ni za cjà lub z ja kà kol-
wiek in sty tu cjà.
Nie bie rze udzia ∏u w ˝ad nych
spo rach.
W spra wach nie do ty czà cych
wspól no ty Al -Anon nie zaj-
mu je ˝ad ne go sta no wi ska,
nie po pie ra ich ani nie od-
rzu ca.
W Al -Anon nie ma sk∏a dek
cz∏on kow skich.
Al -Anon jest sa mo wy star-
czal ny dzi´ ki do bro wol nym
dat kom uczest ni ków spo tka-
nia.
Je dy nym mo ty wem dzia ∏a nia
w Al -Anon jest nie sie nie po-
mo cy ro dzi nom al ko ho li ków.

Po ma gaç ro dzi nom i przy ja-
cio ∏om al ko ho li ków mo˝ na
po przez:
– za pro po no wa nie kom for tu
(psy chicz ne go), na dziei
i przy jaê ni ro dzi nom oraz
bli skim przy ja cio ∏om na ∏o-
go wo pi jà cych;
– stwa rza nie oka zji do roz-

wo ju du cho we go dzi´ ki sto-
so wa niu w ˝y ciu co dzien nym
Dwu na stu Stop ni przy j´ tych
od Al ko ho li ków Ano ni mo-
wych;
– dzie le nie si´ do Êwiad cze-
niem, jak so bie ra dziç z cho-
ro bà al ko ho li zmu oraz w ja-
ki spo sób pro gram ten mo ̋ e
nam po móc w zro zu mie niu
al ko ho li ka i do da wa niu mu
otu chy.
Przy na le˝ noÊç do Gru py
oraz ucz´sz cza nie na spo tka-
nia wska za ∏y nam no we spo-
so by po dej Êcia do na sze go
pro ble mu. Zna leê li Êmy przy-
ja ció∏, któ rzy nas ro zu mie jà.
Mo ̋ e my ko rzy staç z twór-
cze go pro gra mu, któ re go ce-
lem jest osià gni´ cie oso bi ste-
go za do wo le nia oraz na ucze-
nie si´ no we go spo so bu
˝y cia.
W Al -Anon sta ra my si´ udo-
sko na laç sa mych sie bie.
Uczy my si ,́ ˝e nasz roz wój
oraz po go da du cha sà za le˝-
ne od za nie cha nia kry ty ki
i po t´ pia nia al ko ho li ka, lub
roz ma wia nia o je go wa dach
z in ny mi.
Ca∏ ko wi te za nie cha nie plo-
tek po ma ga za cho waç jed-
noÊç gru py oraz ochra nia
ano ni mo woÊç na szych cz∏on-
ków.

Mo dli twa o Po go d´ 
Du cha
Bo ̋ e, daj mi po go d´ du cha,
do po go dze nia si´ z tym, cze-
go nie mo g´ zmie niç;. od wa-
g ,́ do zmia ny te go, co zmie-
niç mo g´ i daj mi mà droÊç,
po trzeb nà do zro zu mie nia tej
ró˝ ni cy.

KO MU NI KA TY dusz pa ster skie

W tym ty go dniu, w Êro-
d ,́ przy pa da Êwi´ to Ka-
te dry Âwi´ te go Pio tra.
Ju˝ od IV wie ku rzy mia-
nie ob cho dzi li pa miàt k´
za ∏o ̋ e nia gmi ny chrze Êci-
jaƒ skiej i ob ra nia Wiecz-
ne go Mia sta przez Êwi´-
te go Pio tra Apo sto ∏a na
sto li c´ Ko Êcio ∏a Chry stu-
so we go. Sym bo lem w∏a-
dzy Pio tro wej sta ∏a si´
po t´˝ na ba zy li ka, wznie-
sio na w XVII wie ku nad
gro bem pierw sze go bi-
sku pa Rzy mu. Ale.to
Êwi´ to jest przede wszyst-
kim oka zjà do wy ra ̋ e nia
czci Êwi´ te mu Pio tro wi
i ka˝ de mu je go na st´p cy.
Niech nie za brak nie wy-
ra zów od da nia i mo dli-
twy w in ten cji Oj ca Âwi´-

te go Be ne dyk ta. Na szym
obo wiàz kiem jest wspie-
raç je go pa ster skà po s∏u-
g´ w nie sie niu Ewan ge lii
wszyst kim na ro dom.

Te go rocz ny kar na wa∏
do bie ga koƒ ca. Za pó∏ to-
ra ty go dnia, 1 mar ca,
przy pa da Âro da Po piel-
co wa. Bio ràc udzia∏ w ba-
lach, za ba wach, dys ko te-
kach, pa mi´ taj my o po-
sza no wa niu za sad wia ry
i chrze Êci jaƒ skie go ˝y cia.
Pan Bóg b∏o go s∏a wi ka˝-
dà ludz kà ra doÊç, ale
smu ci si´ z ka˝ dej ludz-
kiej nie pra wo Êci. Pa mi´-
taj my zw∏asz cza o nie-
dziel nej Eu cha ry stii, bo
prze cie˝ nic na tym Êwie-
cie nie po win no nas od-
dzie laç od Chry stu sa.

W nad cho dzà cym ty go-
dniu Âro da Po piel co wa!
Przez sym bo licz ny gest po-
sy pa nia g∏ów po pio ∏em pod-
czas li tur gii te go dnia wkro-
czy my w okres Wiel kie go
Po stu. Us∏y szy my te˝ na uk´
pro ro ka Jo ela: „Na wróç cie
si´ do Pa na, Bo ga wa sze go!
On bo wiem jest ∏a ska wy, mi-
∏o sier ny, nie sko ry do gnie wu
[...]” (JI 2,13). S∏o wa te naj le-
piej stresz cza jà sens ca ∏e go
Wiel kie go Po stu. Ten Êwi´ ty
czas po win ni Êmy wy pe∏ niç
wzmo ̋ o nà pra cà nad so bà,
zmie rza jà cà do na wró ce nia,
czy li po wro tu, zbli ̋ e nia si´
do ∏a ska we go i mi ∏o sier ne go
Bo ga. Jesz cze moc niej uderz-
my si´ w pier si pod czas ka˝-
de go ak tu po ku ty, jesz cze
˝ar li wiej na po czàt ku ka˝ dej

Eu cha ry stii wy po wia daj my
s∏o wa: „Pa nie, zmi ∏uj si´ nad
na mi”, cz´ Êciej kl´ kaj my
przy krat kach kon fe sjo na-
∏ów, by prze pra szaç Pa na
Bo ga za po pe∏ nio ne z∏o, za
brak mi ∏o Êci i za pra szaç Go
w co dzien ne ˝y cie. W tym
dniu obo wià zu je post Êci s∏y,
to zna czy post ja ko Êcio wy –
niespo ̋ y wa nie po kar mów
mi´ snych i ilo Êcio wy  – je den
po si ∏ek do sy ta (po zo sta ∏e to
lek kie po si∏ ki). Przy po mnij-
my, ˝e post Êci s∏y obo wià zu-
je wier nych od 18. do 60. ro-
ku ˝y cia tyl ko w Âro d´ Po-
piel co wà i Wiel ki Pià tek, sà
to bo wiem naj wa˝ niej sze dni
po ku ty w ro ku li tur gicz nym,
Êci Êle zwià za ne z ob cho da mi
pa miàt ki m´ ki i Êmier ci
Chry stu sa.

KO MU NI KA TY dusz pa ster skie
pa ra fii NMP Wspo mo ̋y ciel ki
Wier nych w Sta ni s∏a wo wie:

Z KO MU NI KA TÓW dusz pa ster skich na 19 lutego Z KO MU NI KA TÓW dusz pa ster skich na 26 lutego

• b∏o  go  s ∏a  wie  n i  F ran  c i  s zek  i H ia  cyn -
ta  Mar  to , dzie ci z Fa ti my, któ rym
od ma ja 1917 ro ku Mat ka Bo ̋ a
prze ka zy wa ∏a du cho we or´ dzie po-
ko ju dla Ko Êcio ∏a i Êwia ta (wspo-
mnie nie w po nie dzia ∏ek, 20 lu te-
go); przy po mnij my, ˝e 13 lu te go
ubie g∏e go ro ku w wie ku 98 lat
umar ∏a sio stra ¸u cja dos San tos,
trze ci Êwia dek ob ja wieƒ fa tim-
skich, któ rej jesz cze przez na st´p-
ne la ta uka zy wa ∏a si´ Mat ka Bo ̋ a
i któ rà na zy wa si´ „pro ro ki nià na-
szych cza sów”;

• Êwi´  ty  Po  l i  karp , bi skup i m´ czen-
nik, uczeƒ Êwi´ te go Ja na Ewan ge-
li sty, usta no wio ny przez te go Apo-
sto ∏a bi sku pem Smyr ny w Azji

Mniej szej; za li cza ny jest do gro na
Oj ców Apo stol skich, czy li tych pi-
sa rzy chrze Êci jaƒ skich, któ rzy zna-
li Apo sto ∏ów i bez po Êred nio od
nich czer pa li na uk´ po zo sta wio nà
przez Chry stu sa; po niós∏ Êmierç
m´ czeƒ skà po mi´ dzy ro kiem 155
a 169 (wspo mnie nie w czwar tek,
23 lu te go);

• b∏o go s∏a wio ny Ste fan Win cen ty Fre-
l i  chow ski (1913-1945), ka p∏an, m´-
czen nik obo zu kon cen tra cyj ne go
w Da chau, wy nie sio ny na o∏ ta rze
przez Oj ca Âwi´ te go Ja na Paw ∏a II
w To ru niu w 1999 ro ku; w ro ku
2003 zo sta∏ og∏o szo ny pa tro nem
har cer stwa pol skie go (wspo mnie-
nie 23 lu te go).

W tym ty go dniu pa tro nu jà nam:

Gru py ro dzin ne Al -Anon
p oprac. Piotr Korycki

Pocztówka ze zbiorów 
Jacka Szczepaƒskiego


