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KULTURALNE

Gminny OÊrodek Kultury, Niepor´t.

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.

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.

2005 roku gmi na Niepo r´t zawar∏a porozumienie z Mazowieckim
Zarzàdem Dróg Wojewódzkich,
na mocy którego przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 632 (ulica
Nowodworska) umieszczona zosta∏a w planie zadaƒ remontowych MZDW na 2006 r. (na odcinku od skrzy˝owania z ulicà
KoÊcielnà w ¸ajskach do skrzy˝owania z drogà krajowà nr 61
w Micha∏owie-Reginowie).
Planowane przedsi´wzi´cie ma
na celu przede wszystkim remont
i wzmocnienie istniejàcej nawierzchni jezdni, jej wyrównanie
i poszerzenie do szerokoÊci 7 metrów oraz przebudow´ istniejàcych skrzy˝owaƒ i ciàgów pieszych. Ponadto powstanà zatoki
przystankowe dla autobusów komunikacji lokalnej.
Wzd∏u˝ ca∏ego remontowanego
odcinka powstanie chodnik o nawierzchni z kostki bauma.
Dzi´ki staraniom wójta gminy
inwestycja prowadzona i finansowana b´dzie przez Mazowiecki
Zarzàd Dróg Wojewódzkich.

Przewidywany koszt robót to
oko∏o 2,2 mln. z∏.
Gmina zobowiàzana jest do wykonania dokumentacji projektowo
– kosztorysowej inwestycji. Termin
jej wykonania up∏ywa 30 marca.

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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Koszty projektu poniesie równie˝
gmina Wieliszew. Przewidywane
rozpocz´cie prac remontowych to
prze∏om lipca i sierpnia, a potrwajà
prawdopodobnie oko∏o 2 miesi´cy.
p bw

Dłu˝sze 705

Dotychczas na przeszkodzie uruchomienia kursowania autobusów
przegubowych sta∏ Zarzàd Dróg
Miejskich. Urz´dnicy tej instytucji
twierdzili, ˝e stan urzàdzeƒ drogowych, czyli mostów, wiaduktów
i nawierzchni na ul. P∏ochociƒskiej
(Warszawa) nie pozwala na zwi´kszenie tona˝u poruszajàcych si´ tam
autobusów. Tymczasem korzystajàcy z tej linii pasa˝erowie sk∏adali
zarówno do sto∏ecznego Zarzàdu
Transportu Miejskiego, jak i Wójta
Gminy Niepor´t S∏awomira Ma•

KONTAKT: promocja@nieporet.pl

Stra˝acy odÊnie˝yli dachy
Wójt Gminy Nieporet podpisa∏ w dniu 30
stycznia 2006 r. zarzàdzenie
w spra wie wpro wa dze nia na te re nie gminy Nie po ret obo wiàz ku usu wa nia z obiektów bu dow la nych nad mia ru za le ga jà ce go
Ênie gu lub lo du. Stra˝ Gmin na kon tro lowaç 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 dynków 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 ˝yli 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 strukcjom obiek tów. Obo wià zek usu wa nia Êniegu 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,
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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”.
Program szkolenia:
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

Pozytywnie zakoƒczy∏a si´ kontrola, przeprowadzona przez komisj´ z Mazowieckiego
Urz´du Wojewódzkiego, inwestycji zrealizowanej przez gmin´ –budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Koncertowej w Stanis∏awowie Pierwszym.
Budowa ok. 700 m. sieci rozpocz´∏a si´ na
poczàtku czerwca, a zakoƒczona zosta∏a
w lipcu 2005 r. Jest to jedna z pi´ciu inwestycji, realizowanych przez gmin´ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pierwsza ukoƒczona. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie –
287 284 z∏. (75% ca∏ej kwoty). Warunkiem uzyskania pieni´dzy by∏o otrzymanie
pozytywnej opinii Mazowieckiego Urz´du
Wojewódzkiego, po ukoƒczeniu inwestycji.
Zakres kontroli obejmowa∏ dokumentacj´
zwiàzanà z realizacjà projektu (np. dotyczàcà przetargu, faktury) oraz ocen´ zgodnoÊci realizacji poszczególnych etapów budowy z zaplanowanym harmonogramem.
W protokóle pokontrolnym nie zg∏oszono
˝adnych zastrze˝eƒ do sposobu realizacji
inwestycji. Kwota dofinansowania wp∏ynie
niebawem na konto urz´du gminy, po podpisaniu koƒcowych dokumentów. p BW

cieja Mazura skargi na panujàcy
w autobusach Êcisk. Po prostu krótkie pojazdy nie by∏y wstanie przyjàç tak du˝ej liczby pasa˝erów. Problem by∏ odczuwalny szczególnie
w godzinach szczytu.
W tym czasie wójt Mazur prowadzi∏ w tej sprawie szereg rozmów, zarówno z dyrekcjà ZDM,
jak i ZTM (obie instytucje podlegajà Miastu Sto∏ecznemu Warszawie). Po kolejnych monitach ZDM
ponownie przeprowadzi∏ analizy
stanu technicznego ulicy P∏ocho•

ciƒskiej i tym razem wyda∏ pozytywnà opini´, w sprawie wpuszczenia ci´˝szego taboru na t´ ulic´.
Równie˝ rozmowy z dyrekcjà
ZTM przynios∏y spodziewany
efekt i „przegubowce” (przede
wszystkim w godzinach szczytu)
b´dà kursowaç do Bia∏obrzegów.
Ze wst´pnych deklaracji wynika,
˝e kursy rozpocznà si´ ju˝ w marcu, ale uzale˝nione jest to od mo˝liwoÊci logistycznych przewoênika
(czyli MZA).
p pz

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t
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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 ˝acy po ma ga jà miesz kaƒ com. Te go ty pu inter wen cj´ pod j´ li do tej po ry dwu krot nie.
Stra˝ Gmin na prze pro wa dzi ∏a kon tro l´ reali za cji obo wiàz ku od Ênie ˝a nia da chów na
obiek tach wiel ko po wierzch nio wych na tere nie gmi ny – za k∏a dach prze my s∏o wych
oraz pa wi lo nach han dlo wych. Nie stwierdzo no ˝ad nych za nie dbaƒ. p BW/RW

Wandale w akcji
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.
Paƒstwowa
Stra˝ Po ˝ar na
w Le gio no wie
otrzy ma ∏a te lefo nicz ne zg∏osze nie o zdarze niu tu˝ po
pó∏ no cy. Wkrótce po tem stra ˝a cy do gasza 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 zanie in for ma cji na ten te mat do Ko mi saria tu Po li cji w Nie po r´ cie.
p BW/RW
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KONCEPCJA kanalizacji
gminy Niepor´t
NOWA pracownia
komputerowa
Uczniowie i Nauczyciele Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie cieszà
si´ z nowej pracowni komputerowej uzyskanej w ramach programu wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Nowa pracowania sk∏ada si´
z 11 stanowisk komputerowych
oraz laptopa dla nauczyciela prowadzàcego zaj´cia wraz z niezb´dnym oprogramowaniem.
Dodatkowo w ramach wyposa˝enia pracowni zakupiono rzutnik multimedialny. Komputery
pod∏àczone sà do sieci internetowej, dlatego uczniowie mogà korzystaç z nowoczesnego sprz´tu
zarówno podczas lekcji, jak i zaj´ç pozalekcyjnych. – Zastanawiamy si´ równie˝ jak udost´pniç ten sprz´t mieszkaƒcom naszego so∏ectwa – dodaje Wanda
Bi∏as, dyrektor szko∏y w Izabelinie. ¸àczny koszt wyposa˝enia
nowej pracowni wyniós∏ blisko
39 tys. z∏.
p oprac. pz

O P I NI E

UCZNIÓW:

Na lekcji pracujemy szybciej. Prawie ka˝dy
ma swój sprz´t. Wykorzystujemy go do wyszukiwania zró˝nicowanych informacji. Czasem pracujemy w Excelu. Teraz jest super.
Mo˝emy zrobiç o wiele wi´cej ni˝ wczeÊniej.
Emi lia Go ∏´ biow ska

Na lekcji informatyki mo˝emy wchodziç do Internetu. Pani podaje nam adresy ciekawych
stron Internetowych, a my musimy znaleêç informacje na dany temat. Na poczàtku by∏o troch´ nudno, bo musieliÊmy nauczyç si´ obs∏ugiwaç nowe komputery, lecz z czasem lekcje stawa∏y si´ coraz ciekawsze.
Kla ra Fi li po wicz

Pracuje nam si´ o wiele lepiej. Stare komputery
zacina∏y si´ i przez pó∏ lekcji w∏àczaliÊmy je. Teraz wszystkie czynnoÊci wykonujemy o wiele
szybciej, kto nie ma w domu Internetu, mo˝e po
lekcjach skorzystaç z niego w szkole. Wszyscy
jesteÊmy wdzi´czni ludziom, którzy pomogli je
zorganizowaç.
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 dost´p do In ter ne tu.
Ja kub Za widz ki

JednoczeÊnie, za naszym poÊrednictwem, dyrektor Szko∏y Podstawowej w Izabelinie, w imieniu
uczniów, nauczycieli i rodziców serdecznie dzi´kuje sponsorom, dzi´ki którym szko∏a otrzyma∏a
zestaw nowoczesnych pomocy dydaktycznych do
nauczania przyrody.
Sponsorami byli w∏aÊciciele 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
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Gmina Niepor´t w Krajowym Programie
Oczyszczania Âcieków Komunalnych.

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∏.
ymogi ochrony Êrodowiska naturalnego jak i rozwijajàce si´ budownictwo
mieszkaniowe zmuszajà do rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Zarówno dla mieszkaƒców jak i dla inwestorów, du˝e znaczenie ma mo˝liwoÊç pod∏àczenia si´ do kanalizacji.
Cz´Êç obszaru gminy Niepor´t
le˝y w strefie ochrony sanitarnej
uj´cia wody Wodociàgu Pó∏nocnego. Na tych terenach budowana
jest kanalizacja tzw. opaskowa. Otacza ona Zalew Zegrzyƒski, chroniàc jego naturalne Êrodowisko. Stanowi ca∏oÊç z analogicznymi sieciami kanalizacyjnymi, powstajàcymi
w pozosta∏ych gminach wokó∏ Zalewu. Âcieki odprowadzane sà do
oczyszczalni w Orzechowie. W∏aÊcicielem jej jest Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Warszawie, które dyktuje wa-

runki techniczne budowanych odcinków sieci, a tak˝e okreÊla koszty
korzystania z kanalizacji.
Na pozosta∏ych terenach, gdzie
nie obowiàzujà wymogi ochrony
wód Zalewu, mo˝liwe jest budowanie gminnej sieci kanalizacyjnej oraz
oczyszczalni Êcieków.
Gmina Niepor´t zmierza do rozbudowy sieci kanalizacyjnej, pod∏àczonej do w∏asnych oczyszczalni
Êcieków – sà one taƒsze w eksploatacji, taƒsza jest te˝ budowa samej sieci. Wymogi techniczne
MPWiK, dotyczàce sieci opaskowej, bardzo podra˝ajà koszty budowy instalacji.
Konieczne sta∏o si´ opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie naszej
gminy, która uwzgl´dniajàc elementy planu zagospodarowania
przestrzennego, odpowie na py-

tanie, które tereny gminy nale˝y
objàç kanalizacjà opaskowà,
a gdzie warto budowaç sieç z w∏asnymi oczyszczalniami Êcieków.
W paêdzierniku 2005 r. rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg na
wykonanie koncepcji kanalizacji
gminy Niepor´t. Wygra∏a go firma WITAN z Warszawy.
Zgodnie z umowà, termin wykonania opracowania przypada
w koƒcu lutego br.
W oparciu o uzyskane materia∏y, gmina b´dzie mog∏a przystàpiç
do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków
planowanej sieci kanalizacyjnej.
W nast´pnej kolejnoÊci mo˝liwe
b´dzie uzyskanie pozwoleƒ na budow´. Te zaÊ elementy sà niezb´dne do ubiegania si´ o dotacje unijne na budow´ sieci kanalizacyjnej
p BW

Po przeprowadzonej
w ubieg∏ym roku reorganizacji w kulturze wszyscy oczekujà
zmian. Mam nadziej´, ˝e uda mi si´ spe∏niç ˝yczenia mieszkaƒców Gminy Niepor´t dotyczàce dzia∏alnoÊci GOK-u i jego filii. Chcia∏abym dotrzeç do
wszystkich z informacjà o tym co robimy, jakie mamy plany, jakie organizujemy imprezy. W tym celu (obok plakatów, serwisu informacyjnego Urz´du
Gminy itd.) powsta∏a strona internetowa Gminnego OÊrodka Kultury, gdzie
mo˝na znaleêç szczegó∏owe informacje
o zaj´ciach i warsztatach prowadzonych w OÊrodkach. Poszerzy∏am ofert´
o nowe formy, m.in. pantomim´, teatr
taƒca, warsztaty muzyczne dla dzieci,
karate, gimnastyk´ leczniczà dla doros∏ych, warsztaty literackie.
W dalszym ciàgu odbywajà si´ zaj´cia plastyczne, ceramiczne i taƒca

nowoczesnego. Spotykajà si´ cheerleaderki i mi∏oÊnicy taƒca towarzyskiego. Swoje oblicze zmienia dawny Niepor´cak, prowadzony obecnie przez
nowego choreografa. Formu∏a zespo∏u
zosta∏a poszerzona o inscenizacje teatralne prezentujàce nie tylko taƒce,
ale i zabawy ludowe.
W ka˝dà niedziel´ Gminny OÊrodek
Kultury w Niepor´cie jest otwarty m.in.
dla grup muzycznych i mi∏oÊników fantastyki.
Teatr Strefa Podmiejska dzia∏a nadal
izaprasza na przedstawienie pt. „Pu∏apka
na myszy” wg A. Christie 4 marca 2006r.
(sobota) o godz. 18. 00. M∏odzi aktorzy
dedykujà spektakl wszystkim PANIOM
z okazji ICH ÂWI¢TA. Serdecznie zapraszamy!!!
Kolejnà premier´ Strefa przygotuje
na Âwi´to Gminy Niepor´t 25 czerwca.
W lipcu po raz czwarty ju˝ spotkamy
si´ z Niemcami na wspólnych warsztatach teatralno-muzycznych, a we wrze-

Êniu Strefa Podmiejska b´dzie reprezentowa∏a Gmin´ Niepor´t w Berlinie.
Szczególnà troskà chc´ otoczyç Klub
Seniora. Po pierwszym naszym spotkaniu w styczniu jedna z paƒ powiedzia∏a:
„... to by∏o coÊ nadzwyczajnego...” Gdybym po ka˝dym spotkaniu Seniorów
s∏ysza∏a taki komentarz, spe∏ni∏oby si´
moje marzenie. Spotkania Seniorów
z ca∏ej Gminy b´dà si´ odbywa∏y raz
w miesiàcu, nie tylko w Gminnym
OÊrodku Kultury, ale i w jego filiach. Tegoroczna zima troch´ nas ogranicza, ale
wiosnà uruchomimy gimnastyk´ geriatrycznà i inne zaj´cia, którymi Seniorzy
b´dà zainteresowani.
Gminny OÊrodek Kultury powinien
byç takim miejscem, do którego chodzi
si´ z przyjemnoÊcià i gdzie mo˝na
twórczo sp´dzaç czas. Za wszystkie
uwagi i sugestie dotyczàce dzia∏alnoÊci
GOK-u i jego filii b´d´ zobowiàzana.
pBogus∏awa Oksza-Klossi Dyrektor GOK
(GOK tel. 022 774 83 26)

W

Andrzej Burzyƒski Przewodniczàcym Rady
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.
Rozmawiamy z Andrzejem Burzyƒskiem, Przewodniczàcym Rady Gminy
– Zanim zosta∏ Pan radnym bie˝àcej
kadencji przez pi´ç lat pe∏ni∏ Pan
funkcj´ so∏tysa Zegrza Po∏udniowego.
Czy taka dok∏adna znajomoÊç spraw
mieszkaƒców i wieloletni, bezpoÊredni
z nimi kontakt, u∏atwià Panu sprawowanie tej funkcji?
– Z pewnoÊcià ÊwiadomoÊç spraw,
z jakimi na co dzieƒ cz´sto zmagajà
si´ mieszkaƒcy powoduje, ˝e patrz´
na problematyk´ b´dàcà przedmiotem obrad z takiej w∏aÊnie perspektywy. OczywiÊcie nie zmieni to absolutnie faktu, ˝e pe∏niàc t´ funkcj´, którà
traktuj´ jak wielki mandat zaufania
ze strony radnych, chc´ kontynuowaç
i budowaç dobry wizerunek rady, jaki stworzyli moi poprzednicy panowie Andrzej Kula i Andrzej Olechowski. Rady, w której spory i konflikty nie majà pod∏o˝a politycznego.
– Obecni na sesji goÊcie, ˝artowali, ˝e
za sto∏em prezydialnym zasiadajà ca-

∏y czas imiennicy, wi´c Andrzejki zostanà uznane za gminne Êwi´to?
– Ciesz´ si´, ˝e pomimo spokoju
i rozwagi, z jakà w naszej gminie
dochodzi do zmian, nie zatraciliÊmy
poczucia humoru. Wa˝niejsze jest
dla mnie jednak to, ˝e odbywa si´ to
w atmosferze wzajemnej ˝yczliwoÊci
i trosce o dobrà prac´ samorzàdu.
Ust´pujàcy przewodniczàcy Andrzej
Olechowski zadeklarowa∏ swoje
wsparcie i nie sà to jedynie elementy kurtuazji. Ju˝ podczas pierwszej
prowadzonej przeze mnie sesji, Pan
Olechowski przekaza∏ mi krótkà pisemnà notatk´ z sugestià, którà
uwzgl´dni∏em podczas obrad. Wierz´, ˝e jego doÊwiadczenie oka˝e si´
jeszcze nieraz pomocne.
– Samorzàdowcy innych gmin, oceniajàcy rad´ i wójta gminy Niepor´t,
zawsze podkreÊlali, ˝e podstawà sukcesu i rozwoju naszej gminy, jest wzorowo uk∏adajàca si´ wspó∏praca pomi´dzy radnymi i wójtem. Czy taka

Systematycznie wyd∏u˝a si´ sieç
kanalizacyjna na terenie gminy
Niepor´t. Rokrocznie czynione sà
starania o uzyskanie dofinansowania budowy kolejnych jej odcinków.
Jednym z takich przedsi´wzi´ç,
zwi´kszajàcych szanse i mo˝liwoÊci
pozyskania Êrodków z zewnàtrz na
ten cel, by∏o zg∏oszenie gminy Niepor´t do Krajowego Programu
Oczyszczania Âcieków Komunalnych (KPOÂK). Wiàza∏a si´ z tym
koniecznoÊç wytyczenia na terenie
gminy aglomeracji. Zgodnie
z ustawà z 2001 r. –Prawo wodnewykaz aglomeracji jest integralnà
cz´Êcià KPOÂK.
Aglomeracja to teren, na którym
zaludnienie lub dzia∏alnoÊç gospodarcza sà wystarczajàco skoncentrowane, aby Êcieki komunalne by∏y zbierane i przekazywane do
oczyszczalni Êcieków komunalnych. Granice aglomeracji nie muszà pokrywaç si´ z granicami gminy. Mogà obejmowaç swoim zasi´giem jej fragment lub zachodziç
na tereny gmin sàsiadujàcych. Na
wniosek wojewody, który otrzyma∏ kompetencje od ministra Êrodowiska, gmina Niepor´t przedstawi∏a propozycj´ planu aglomeracji na swoim terenie.
W tym samym czasie uczyni∏y to
m.in. Serock oraz Wieliszew. Wojewoda po zweryfikowaniu projektów planów aglomeracji dla poszczególnych gmin, przedstawi∏
propozycj´ „Planu aglomeracji Serock”, obejmujàcà swoim zakresem fragmenty gmin Niepor´t, Serock oraz Wieliszew, w∏aÊciwym
miejscowo radom i zarzàdowi województwa.
Rada Gminy Niepor´t uchwa∏à
z dnia 24 listopada ub.r. pozytywnie
zaopiniowa∏a projekt wojewody.
W 2005 roku gmina Niepor´t,
w ramach okreÊlonej aglomeracji,
umieszczona zosta∏a na liÊcie Krajowego Programu Oczyszczania
Âcieków Komunalnych. Spe∏niony
zosta∏ w ten sposób warunek, dajàcy gminie wi´ksze szanse przy
staraniach o fundusze zewn´trzne
– krajowe i unijne, na rozbudow´
sieci odprowadzania i oczyszczania Êcieków.
p BW

tendencja
zostanie
utrzymana?
– WyÊrubowany gminny bud˝et i ogrom zadaƒ inwestycyjnych, jakie w bie˝àcym roku
przyjedzie nam realizowaç powodujà, ˝e
wspó∏praca ta jest warunkiem realizacji bud˝etu. NieodpowiedzialnoÊcià by∏oby generowanie konfliktów
na linii wójt-rada. Jednak ten sam wymiar Andrzej Olechowski i Andrzej Burzyƒski
zadaƒ inwestycyjnych
w Micha∏owie-Reginowie czy pozypowoduje, ˝e wyjàtkowo baczenie
skaniu i zagospodarowaniu terenów
powinniÊmy si´ przyglàdaç realizow Zegrzu Po∏udniowym i Bia∏obrzewanym procedurom. Z pewnoÊcià
gach, po raz kolejny przekonujà mnie
nie ob´dzie si´ bez ostrych sporów
do s∏ów kardyna∏a Wyszyƒskiego:
w radzie, ale wierz´, ˝e pozostanà one
wy∏àcznie w wymiarze merytorycz„Mniej mówiç, wi´cej robiç”.
nym i o to b´d´ zabiega∏. MyÊl´, ˝e
p
nie tylko radnych, ale równie˝ mieszkaƒców, nie trzeba przekonywaç, ˝e
TO WYDANIE WIEÊCI NIEPOR´CKICH
ferment i niezgoda prowadzà wy∏àPRZYGOTOWALI:
cznie do destrukcji. Przede mnà, jak
i przed radà jeszcze wiele miesi´cy inHenryka Galas
tensywnej pracy. Ostatnie informacje
Beata Wilk
przedstawione przez wójta gminy,
Piotr Zadro˝ny
Dariusz Wróbel
o mo˝liwoÊciach szybkiego realizoRobert Wróbel
wania kolejnych inwestycji m.in. modernizacji ulicy Nowodworskiej
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WSPÓLNIE patrolujà

Stra˝ Gminna

Jak ju˝ informowaliÊmy od 1 lutego rozpocz´∏a
si´ oficjalna wspó∏praca pomi´dzy komisariatem policji w Niepor´cie, a komendà Stra˝y
Gminnej. W jej efekcie raz w tygodniu na
wspólny patrol wyruszajà stra˝nik i funkcjonariusz policji.
Wspólny patrol rozpoczyna si´ odprawà
w komisariacie policji. Póêniej funkcjonariusze obu formacji wyruszajà policyjnym
radiowozem w teren. Patrolem dowodzi policjant. Wykonujà rutynowe czynnoÊci, prze-

POMOC bezdomnym
W zwiàzku z niskimi temperaturami
i niesprzyjajàcymi warunkami pogodowymi Stra˝
Gminna podj´∏a dzia∏ania majàce na celu pomoc
osobom bezdomnym.
Niezale˝nie od tych dzia∏aƒ
osoby znajdujàce si´ w tak
trudnej sytuacji ˝yciowej mogà si´ zg∏osiç po pomoc do
Gminnego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej.
– W cza sie naj wi´k szych
mrozów dotarliÊmy do dwójki m´˝czyzn przebywajàcych
na terenie oÊrodka Mazowsze. Ze wzgl´du na stan zdrowia zo sta li oni od wie zie nie
do noclegowni Caritas w Le-

widziane procedurà policyjna. Patrol trwa
do godz. 22:00. – KorzyÊci sà dla obu stron
– przekonuje nadkomisarz Marcin Borowiƒski, komendant komisariatu policji
w Niepor´cie. T∏umaczy, ˝e wspólne patrole
nie obcià˝ajà bud˝etu samorzàdu, a jednoczeÊnie zwi´ksza si´ liczba patroli w terenie.
Por´ wspólnych patroli (ju˝ wkrótce ich
liczba ulegnie zwielokrotnieniu) wybrano
nie przez przypadek. W∏aÊnie wtedy dochodzi do najwi´kszej liczby w∏amaƒ, które sà
najwi´kszà bolàczkà lokalnej spo∏ecznoÊci.
Wprawdzie ostatnio uda∏o nam si´ zatrzymaç dwie grupy przest´pcze dokonujàce
kradzie˝y na terenie gminy, ale ˝ycie nie
znosi pró˝ni. Liczba w∏amaƒ spad∏a, ale policjanci spodziewajà si´, ˝e ich miejsce zajmà
kolejni.
Nadkom. Borowiƒski apeluje, aby (o ile
jest to mo˝liwe) nie pozostawiaç domów
bez opieki lub odpowiedniego zabezpieczenia. Zach´ca do monta˝u alarmów i aktywizacji ich za ka˝dym razem, gdy opuszcza
si´ mieszkanie. – Ludzie nie spodziewajà si´,
˝e z∏odziej mo˝e byç tak blisko ich – dodaje
komendant. Dlatego chwali sobie równie˝
pozosta∏e formy wspó∏pracy ze Stra˝à
Gminnà. – Mamy sta∏à ∏àcznoÊç radiowà
i uzupe∏niamy si´ w terenie. Tam gdzie ulice
patroluje stra˝ nie wysy∏amy ju˝ radiowozu
– t∏umaczy Borowiƒski.
Stra˝ Gminna w Niepor´cie powo∏ana
zosta∏a do ˝ycia w kwietniu 2005 r. Pierwsi stra˝nicy rozpocz´li prac´ 4 miesiàce
póêniej. Obecnie formacja liczy 4 funkcjonariuszy. Jej siedziba mieÊci si´ w stanicy
stra˝ackiej przy ul. Dworcowej. Stra˝nicy
pe∏nià dy˝ury w godzinach: 8:00 – 20:00.
Dy˝ur telefoniczny: 0-22-774-87-91 (mo˝na równie˝ nagraç wiadomoÊç na automatycznà sekretark´).
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.

gionowie – relacjonuje stra˝nik gmin ny Krzysz tof Bogacz. Stra˝ nadal kontroluje
pu sto sta ny, oÊrod ki wy poczynkowe oraz tereny dzia∏ek
rekreacyjnych. Funkcjonariusze ofe ru jà bez dom nym
pierwszà pomoc, aby uchroniç cia ∏o przed wy ch∏o dzeniem. Za po Êred nic twem
GOPS bez dom ny otrzy ma
równie˝ goràcy posi∏ek.
p pz

KABLARZE zatrzymani
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.
Stra˝nicy patrolowali kompleks leÊny w pobli˝u punktu
czerpania wody. W pewnym
mo men cie za uwa ˝y li dwóch
m´˝czyzn z ∏opatami w r´ku
stojàcych w g∏´bokim wykopie. Gdy zobaczyli oni samochód Stra˝y Gminnej byli tak
zaskoczeni, ˝e nie próbowali
nawet uciekaç. – Nie potrafili
jednak wyjaÊniç, co tutaj robià – opowiada insp. Stanis∏aw Pejta ze Stra˝y Gminnej
w Niepor´cie.
Zanim zostali zatrzymani
zdà˝yli ju˝ wykopaç miedzia-

ny, magistralny kabel telefoniczny o d∏ugoÊci blisko 5 metrów i Êrednicy kilku centymetrów. Na miejscu zdarzenia
stra˝nicy zabezpieczyli te˝ ∏opaty i pi∏k´ do metalu. Sprawców zdarzenia, mieszkaƒców
Ryni, stra˝nicy przekazali wezwanemu patrolowi policji. Na
komisariacie m´˝czyêni przyznali si´ do stawianych im zarzutów i zostali zwolnieni do
domu. Policja skierowa∏a wniosek do Sàdu Rejonowego w Legionowie. Sprawcom grozi do
5 lat pozbawienia wolnoÊci.
Kradzie˝e kabla telefonicznego (miedê jest cen na na
ryn ku su row ców wtórnych) to praw dzi wa plaga. W ubie g∏ym ro ku poli 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´ nowi. 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

TYLKO na smyczy
Stra˝ników zawiadomi∏ przypadkowy przechodzieƒ, który
zauwa˝y∏ dwójk´ przera˝onych
dzieci (ok. 8 i 10 lat). Maluchy
siedzia∏y na Êniegu, opierajàc
si´ o ogrodzenie i zakrywajàc
tornistrami przed atakujàcym
psem. Zwierz´ g∏oÊno szczekajàc biega∏o wokó∏ maluchów.
Brama posesji, z której wybieg∏
pies by∏a otwarta. Stra˝nicy
ukarali w∏aÊciciela czworonoga
mandatem w wysokoÊci 200 z∏.
– W takich przypadkach nie
b´dzie pob∏a˝liwoÊci dla w∏aÊcicieli psów – zapowiada insp.
Stanis∏aw Pejta ze Stra˝y

Gminnej. Przypomina jednoczeÊnie, ˝e to do w∏aÊcicieli posesji nale˝y obowiàzek utrzymywania psa w zamkni´ciu lub
na uwi´zi. – Co raz cz´Êciej
otrzymujemy zg∏oszenia o biegajàcych luzem psach. Nie sà
to bezdomne zwierz´ta, Êwiadczy o tym chocia˝by obro˝a –
wyjaÊniajà stra˝nicy.
Stra˝ przypomina równie˝
o obowiàzku rejestracji psów ras
niebezpiecznych oraz mieszaƒców tych ras. Rejestracja odbywa si´ w Urz´dzie Gminy – pok.
nr 1 (nr tel. 0-22-767-04-36).
p pz

Wykaz ras agresywnych
(Wed∏ug rozporzàdzenia ministra spraw wewn´trznych i administracji):

• amerykaƒski pit bull terrier
• pies z Majorki (Perro de
Presa Mallorquin)
• buldog amerykaƒski
• dog argentyƒski
• pies kanaryjski (Perro de
Presa Canario)

• tosa inu
• rottweiler
• akbash dog
• anatolian karabash
• moskiewski stró˝ujàcy
• owczarek kaukaski

Nielegalna wycinka
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.
Zatrzymanie mia∏o miejsce
popo∏udniu, w miniony piàtek
(10.02), w kompleksie leÊnym
w pobli˝u ulicy D∏ugiej. Stra˝nicy uj´li sprawców w trakcie
wyr´bu. M´˝czyêni pos∏ugiwali si´ pi∏kà r´cznà i wycinali
m∏ode sosny. Na poboczu drogi le˝a∏a spora ha∏da poci´tego
drewna, przygotowana ju˝ do
wywózki.

Stra˝nicy zawiadomili Stra˝
LeÊnà, która wyceni∏a spowodowane przez nielegalny wyr´b straty Lasów Paƒstwowych. Sprawa b´dzie mia∏a
swój epilog w sàdzie grodzkim.
Stra˝ wystosowa∏a w tej sprawie wniosek o ukaranie sprawców nielegalnej wycinki.
p pz

cje poszczególnych pracowników
(identyfikatory), któ rzy za ∏atwiajà sprawy petentów. JednoczeÊnie procedura wprowadzajàZakoƒczy∏a si´ ju˝ akcja „Przejrzysta Polska”, w której obok ponad 300 ca SOW zapewnia utrzymanie go
w nale˝ytej czystoÊci.
innych samorzàdów uczestniczy∏a gmina Niepor´t. Nadal trwa
W ramach akcji „Przejrzysta Polprowadzona przez organizatorów weryfikacja wykonanych przez urz´dy kolejnych ska” okreÊlona zosta∏a równie˝ procedura zamieszczania komunikatów
zadaƒ. Jednak ju˝ teraz z efektów akcji korzystajà petenci.
i og∏oszeƒ na ogólnodost´pnych tablicach informacji lokalnej, które sà ustawioW ostatnim etapie wdra˝ania akcji (gruoraz wysokoÊci wnoszonych op∏at. W Punkne w poszczególnych so∏ectwach. Przyj´ta
dzieƒ 2005 r.) w Urz´dzie Gminy wprowacie Informacyjnym mo˝na uzyskaç równie˝
procedura okreÊla m.in. iloÊç tablic przypadzono kilka zmian, które u∏atwiajà mieszinformacje o numerach telefonów poszczedajàcych na poszczególne so∏ectwo, sposób
kaƒcom uzyskanie potrzebnych im inforgólnych komórek wewn´trznych, numerze
ich lokalizacji oraz elementy graficznego
macji oraz dotarcie do odpowiedniego
konta Urz´du oraz zasadach obs∏ugi kasooznakowania. Procedura wylicza równie˝,
dzia∏u i pracownika odpowiedzialnego za
wej.
za∏atwienie ich sprawy. Jeszcze w grudniu
Jed no cze Ênie ujed no li co no za sa dy kto i w jaki sposób mo˝e zawieszaç og∏oszeuruchomiono Punkt Informacyjny. Zosta∏
oznakowania wewn´trznego poszczegól- nia i komunikaty urz´dowe. Ponadto wproon umieszczony w Kancelarii Ogólnej Urz´nych pomieszczeƒ biurowych, tablic in- wadzono zapis zapewniajàcy usuwanie og∏odu na parterze budynku.
formacyjnych i osobistych identyfikato- szeƒ, które zawierajà treÊci wulgarne. WyPracownicy punktu udzielajà petentom
rów urz´dników. Ustalony zosta∏ System kaz tablic informacji lokalnej wraz z ich
wyczerpujàcych informacji o sposobie za∏aOznakowania Wewn´trznego, który ma lokalizacjà mo˝na znaleêç na stronie interp pz
twiania spraw, a tak˝e o niezb´dnych foru∏atwiç mieszkaƒcom poruszanie si´ po netowej gminy.
mularzach i drukach, które trzeba wype∏niç
Urz´dzie Gminy (tabliczki) i identyfika-
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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 -koszto ry so wa chod ni ka z kost ki bau ma wzd∏u˝
ulic: Przy rodniczej – Kwiatowej w Micha ∏o wie -Grabi na
oraz

INWESTYCJE drogowe w 2006 r.
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 wielu miejscach konieczny jest
remont od dawna zniszczonych nawierzchni. Oto przyk∏ady niektórych inwestycji drogowych, zaplanowanych do realizacji w 2006 r.:
Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa, z wtopionymi kraw´˝nikami. Pobocza zostanà uregulowane – naturalny
grunt zostanie uporzàdkowany i ubity.
Wykonawca zobowiàzany jest ukoƒczyç

1. Prze bu do wa chod ni ka wzd∏u˝ uli cy
Ja na Ka zi mie rza.

Na modernizacj´ czeka ostatni fragment starego chodnika wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza – od osiedla Lipy w kierunku centrum Niepor´tu – ok. 300 metrów. B´dzie on stanowi∏ ca∏oÊç
z wykonanym ju˝ ciàgiem pieszym do
skrzy˝owania z ulicà Izabeliƒskà.
Stare, zniszczone, pop´kane p∏yty betonowe, nie zachowujàce miejscami bezpiecznej szerokoÊci, zastàpi kostka bauma. Materia∏ do wykonania nawierzchni chodnika gmina pozyska∏a w ramach
wspó∏pracy z Mazowieckim Zarzàdem
Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
W nied∏ugim czasie rozstrzygni´ty zostanie przetarg na wykonawc´ zadania.
Gdy tylko pozwolà na to warunki atmosferyczne, b´dzie mo˝na rozpoczàç
prace budowlane. Termin ich ukoƒczenia to 10 dni roboczych.
2. Przebudowa uli cy Klo no wej w Sta nis∏a wo wie Pierw szym.

Na ulicy Klonowej w Stanis∏awowie
Pierwszym przeprowadzony zostanie drugi etap prac – wykonanie nak∏adki asfaltowej (warstwy Êcieralnej) z regulacjà zasuw gazowych i wodociàgowych oraz
uporzàdkowaniem poboczy. W efekcie
przeprowadzonej procedury przetargowej prawdopodobnie mo˝liwe b´dzie wykonanie robót w wi´kszym, ni˝ to poczàtkowo planowano, zakresie. Termin wykonania prac okreÊlony zosta∏ na 3 dni
robocze.

2.

Odprowadzenie wody zapewnià rowy
odwadniajàce. Wykonawcà zosta∏a firma ADROG z Warszawy.
Prace rozpocznà si´ wiosnà, przy sprzyjajàcych warunkach atmosferycznych,
zakoƒczone zostanà w ciàgu 15 dni roboczych, od momentu wprowadzenia
wykonawcy na budow´.

prace w wciàgu miesiàca od wejÊcia na
budow´.

7. Ja ka b´ dzie uli ca Wzgórz?

9. Bu do wa uli cy Le Ênej.

Trasa ulicy Wzgórz w Zegrzu Po∏udniowym przebiega na odcinku prostym od
skrzy˝owania z ulicà Rybaki w kierunku po∏udniowym. Przebieg trasy zaprojektowano w pasie drogowym pomi´dzy granicami posesji, dostosowujàc go
do istniejàcej ulicy, nie posiadajàcej
obecnie utwardzonej nawierzchni. D∏ugoÊç ciàgu pieszo-jezdnego wynosi ok.
170 m.
Jezdnia, o szerokoÊci 4,50 m., wykonana
b´dzie z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Chodnik z czerwonej kostki,
o szerokoÊci 2,30 m., znajdowaç si´ b´dzie

Prace budowlane na ulicy LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej ruszà wiosnà, gdy pozwolà na to warunki atmosferyczne. Po∏o˝ona zostanie nawierzchnia asfaltowa
na odcinku ok. 400 metrów.
Wykonawcà inwestycji w drodze przetargu zosta∏a firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Pu∏tuska. Prace muszà byç zakoƒczone w ciàgu 10 dni roboczych.

3. Chod nik na uli cy Przy sz∏oÊç w Sta nis∏a wo wie Pierw szym.

Pierwszy etap prac przy budowie chodnika na ulicy Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie Pierwszym obejmuje odcinek od
skrzy˝owania z ulicà Stru˝aƒskà do
mostku na ulicy Przysz∏oÊç, o d∏ugoÊci
ok. 1660 metrów. Nawierzchnia, szerokoÊci ok. 2m., wykonana b´dzie z kostki bauma w kolorze czerwonym. Zamknieci´ przetargu na wykonawc´ robót nastàpi 30 marca. Zakoƒczenie prac
przewidziano po up∏ywie miesiàca od
wprowadzenia go na budow´.
4. Chod nik na uli cy Wol skiej.

Budowa chodnika wzd∏u˝ ulicy Wolskiej w Stanis∏awowie Drugim planowana jest w okresie wiosenno-letnim.
Do wykonania pozosta∏ ostatni odcinek
nawierzchni, ok. 150 metrów z kostki
bauma w kolorze czerwonym. Po∏àczy
on Stanis∏awów Drugi z Wolà Aleksandra, gdzie wczeÊniej po∏o˝ony zosta∏
chodnik o d∏ugoÊci ok. 800 metrów.
5. No we na wierzch nie w Mi cha ∏o wie -Regi no wie.

Wy∏oniony zosta∏ w drodze przetargu
wykonawca ciàgów pieszo-jezdnych na
ulicach: Sadowej i Kwiatowej oraz Pi´knej i Wczasowej w Micha∏owie-Reginowie. Zosta∏a nim firma POLHILD
I z Koby∏ki.
Nawierzchnia z asfaltobetonu na ulicy
Pi´knej b´dzie mia∏a d∏ugoÊç 213 m., na
ulicy Wczasowej 145 metrów, a na Sadowej i Kwiatowej ∏àcznie 406 metrów.
Prace rozpocznà si´ wiosnà. Termin ich
wykonania wynosi w obydwu przypadkach 10 dni roboczych od wprowadzenia wykonawcy na budow´.
6. Bu do wa uli cy Âwier ko wej.

Prace budowlane na ulicy Âwierkowej
w Zegrzu Po∏udniowym, na odcinku
ok. 110 metrów, obejmujà wykonanie
ciàgu pieszo-jezdnego o szerokoÊci 5 metrów, ze zjazdami do posesji. Nawierzchnia wykonana b´dzie z kostki bauma.
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po stronie zachodniej, Wjazdy do posesji
zaprojektowano w kolorze ˝ó∏tym.
Wykonawcà zosta∏a firma PRO-INWEST-BUD z Nowego Dworu Mazowieckiego. Termin wykonania inwestycji – 20 dni roboczych.
8. Kon ty nu acja prac na uli cy G∏ów nej w Ry ni.

Prace budowlane na ulicy G∏ównej
w Ryni rozpocz´to w 2005 r.
W 2006 roku realizowany b´dzie ostatni
odcinek drogi d∏ugoÊci ok. 550 metrów.

3.

10. Roz pocz nie si´ na st´p ny etap prac
na uli cy Kon cer to wej w Sta ni s∏a wowie Pierw szym.

W lutym rozstrzygni´ty zostanie przetarg
na budow´ kolejnego odcinka ulicy – po∏o˝enie ok. 350 mb. nawierzchni z kostki bauma. Prace projektowe zrealizowane zosta∏y
w 2005 r. – wykonano projekt ciàgu pieszo-jezdnego od koÊcio∏a w kierunku gimnazjum. Zrealizowany zosta∏ równie˝ pierwszy etap prac budowlanych – parking oraz
fragment drogi. By∏o to mo˝liwe dzi´ki
wczeÊniejszemu wykonaniu infrastruktury
technicznej, niezwiàzanej z funkcjonowaniem drogi – wodociàgu oraz kanalizacji.
Ârodki finansowe na t´ inwestycj´ gmina
otrzyma∏a z Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Program Operacyjnego
Rozwoju Lokalnego (ZPORR).
Czas realizacji zaplanowanych obecnie
prac wynosi 1 miesiàc od wprowadzenia
wykonawcy na budow´. Gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolà, rozpocznie si´ k∏adzenie kostki. Równolegle wy ko ny wa ne b´ dzie oÊwie tle nie ulicy – sta nà przy niej sty lo we lam py
ty pu Ro sa.
p Beata Wilk

4.

5.

6.

Inwestycje za blisko 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∏).

7.

Szkolnej
w Jó ze fo wie.
Przygotowywane sà dwa opraco wa nia. Wyko nu je je fir ma PROC TON z War sza wy.
Opracowywany jest projekt ciàgu pieszo-jezdnego na ulicy
Wiosennej
w Józefowie.
Na odcinku ok.
800
metrów
planowana jest
na wierzch nia
z kostki bauma.
Ró w n o l e g l e
przygotowywany jest projekt
wodociàgu na tym terenie. Budowa jezdni
i chodnika b´dzie mo˝liwa po zakoƒczeniu
prac instalacyjnych sieci wodociàgowej.
Firma PROCTON z Warszawy przygotowuje – do dnia
10 kwietnia –
projekt ciàgu
pie szo -jezd nego na ulicy
Kw i a t o w e j
w Stanis∏awowie Drugim.
Na odcinku
ok. 150 m. planowana jest nawierzchnia z kostki bauma.
Realizowany jest projekt techniczny ciàgu pieszo-jezdnego na
ulicy Piaskowej
w Józefowie.
Wykonuje go
firma
EKOSAN z Warszawy, w terminie
do dnia 30 marca. Planowana
jest nawierzchnia z kostki bauma, o d∏ugoÊci ok. 200 metrów.
Dokumentacj´ projektowà chodnika wzd∏u˝
ulicy Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej wykonuje firma Alk-Bud z Zegrza. Opracowanie
obejmuje odcinek ulicy o d∏ugoÊci ok. 2 km.
Planowana jest nawierzchnia z kostki bauma. Projekt gotowy b´dzie do dnia 30 marca.
Przygotowywany jest projekt ciàgu pieszo-jezdnego na ulicy D´bowej (d. Wspólna)
w Józefowie.
Wykonuje go
firma EKOSAN
z Warszawy. Termin realizacji –
30 marca. Do
wykonania nawierzchni przewidziano kostk´
bauma.
Do dnia 30 marca przygotowany zostanie
projekt zagospodarowania drogi wzd∏u˝ ulicy Zegrzyƒskiej, na odcinku od ul. Jana Kazimierza w stron´ Dzikiej Pla˝y. Wytyczenie
ciàgu pieszo-jezdnego w tym miejscu w znacznym stopniu wp∏ynie na popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Trasa b´dzie
mia∏a charakter drogi lokalnej, ruch ko∏owy
zarezerwowany zostanie dla mieszkaƒców
i dojazdów do posesji. W sezonie letnim b´dzie nià mo˝na bezpiecznie dojÊc do pla˝y.
Na odcinku d∏ugoÊci ponad 1 km. planowane jest po∏o˝enie nawierzchni z kostki bauma. Inwestycja realizowana b´dzie w ramach
posiadanych przez gmin´ Êrodków finansowych.
p BW
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GDZIE si´ podzia∏y
tamte prywatki...
Pomimo s∏usznego wieku
(90 lat), pani Stanis∏awa
WaÊniewska z Kàtów
W´gierskich bawi∏a si´
doskonale

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 Robert Wróbel
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oÊwiata i sport

Bia∏e i ˝ó∏te
pasy przyznane

TURNIEJ Wiedzy
rozpocz´ty

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.

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.

Sekcja judo dzia∏a od wrzeÊnia
2004 r. Od paêdziernika 2005 r.
funkcjonuje w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Pilawa
w Niepor´cie. Liczy obecnie 16.
dzieci z rocznika 1997-99. Inicja-

nerskà, zawodniczk´ judo, która
do niedawna startowa∏a w mistrzostwach Polski. Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania
fizycznego w Gimnazjum w Niepor´cie oraz trenuje m∏odych ju-

torem jej powstania by∏ Jaros∏aw
Krzywaƒski, szef s∏u˝by zdrowia
w Jednostce Wojskowej w Bia∏obrzegach oraz lekarz sportowy.
Zach´ci∏ do wspó∏pracy Ann´ We-

doków. Dzi´ki przychylnoÊci dowódcy, pu∏kownika Zbigniewa
Ciechanowskiego, zaj´cia mogà
odbywaç si´ nieodp∏atnie w specjalistycznej sali do walki wr´cz

(pod∏o˝e stanowi specjalna mata,
Êciany wy∏o˝one sà materacami).
W grudniu 2005 cz∏onkowie sekcji po raz pierwszy wzi´li udzia∏
w Ogólnopolskim Âwiàtecznym
Turnieju Judo w Warszawie i zdobyli punktowane miejsca. Egzamin na szóste i piàte kiu by∏ podsumowaniem pierwszego etapu
szkolenia. Wzi´∏o w nim udzia∏,
z pomyÊlnym skutkiem, 11 cz∏onków sekcji. W uroczystoÊci wr´czenia pasów i dyplomów wzi´li
udzia∏: wójt S∏awomir Maciej Mazur, pu∏kownik Zbigniew Ciekanowski, dyrektor Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach Agata
¸ukasiuk oraz goÊç specjalny, mistrzyni olimpijska w podnoszeniu
ci´˝arów – Agata Wróbel.
Organizatorzy zaj´ç judo planujà stworzenie kolejnej grupy z∏o˝onej z dzieci starszych. Zainteresowanych treningami, przebiegajàcymi pod has∏em „Ustàp, aby
zwyci´˝yç”, zach´camy do kontaktu z UKS Pilawa w Niepor´cie.
p bw

W poniedzia∏ek (6.02) w Gimnazjum w Niepor´cie odby∏ si´
I etap (szkolny) tegorocznej edycji. Wzi´∏o w nim udzia∏ 94
uczniów gimnazjum. W ciàgu 45
minut rozwiàzywali oni test,
sk∏adajàcy si´ z 30 pytaƒ. Za
ka˝dà prawid∏owà odpowiedê
uczniowie otrzymywali 1 punkt.
Testy sprawdza∏a dziesi´cioosobowa komisja pod kierunkiem
Agnieszki Stankiewicz. Do kolejnego etapu (gminnego) zakwalifikowa∏o si´ 44 uczniów.
Celem konkursu jest umo˝liwienie uczniom gimnazjum zapoznania si´ z historià, dniem

dzi siej szym i mo˝ li wo Êcia mi
rozwojowymi gmin, których sà
mieszkaƒcami oraz ich najbli˝szych sàsiadów. Gminy Ja b∏onna, Legionowo, Niepor´t, Serock i Wieliszew wià˝e po∏o˝enie geo gra ficz ne, po dob na
przesz∏oÊç historyczna i Êrodowisko przyrodnicze. Mieszkaƒcy tych gmin wspólnie wykorzystujà wa lory turystyczno-rekre acyj ne re gio nu Za le wu
Ze grzyƒ skie go. Li sta uczniów
zakwalifikowa nych do II etapu
zosta∏a opublikowa na na stronie internetowej Gminy.
p pz

POROZUMIENIE
oÊwiatowe z Gminà
Wieliszew
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.
Umo˝liwia ono dzieciom zamieszka∏ym na terenie obu gmin
swobodny dost´p do szkó∏ przez
nie prowadzonych. Oznacza to,
˝e wszyscy uczniowie, niezale˝nie, z której gminy pochodzà,
korzystajà z oferty edukacyjnej
szko∏y, w której realizujà obowiàzek szkolny i to na tych samych warunkach i zasadach co
uczniowie b´dàcy mieszkaƒcami
gminy prowadzàcej danà szko∏´.
Wydatki zwiàzane z wykonywaniem zadaƒ oÊwiatowych gminy
pokrywajà z subwencji oÊwiatowej, której wysokoÊç zale˝y mi´dzy innymi od liczby uczniów
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w szko∏ach. W okresie ni˝u demograficznego, stanowi to dodatkowy bodziec dla szkó∏ do dbania
o wysokà jakoÊç kszta∏cenia w celu przyciàgni´cia do siebie jak
najwi´kszej liczby uczniów.
Porozumienie z Gminà Wieliszew koƒczy porzàdkowanie
spraw zwiàzanych z ucz´szczaniem uczniów b´dàcych mieszkaƒcami Gminy Niepor´t do
szkól prowadzonych przez gminy sàsiednie. WczeÊniej podobne
porozumienia zosta∏y podpisane
z Miastem Legionowo i Gminà
Serock.
p hg

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

OBRAZY
w internetowej galerii
Janusz B∏achowicz, malarz, mieszkaniec Niepor´tu, udost´pni∏ w∏asnà elektronicznà galeri´ obrazów na gminnej stronie internetowej. Zapraszamy do odwiedzenia galerii i lektury
wywiadu z artystà.
Strona g∏ówna/galerie fotograficzne/2006
p rw

Bal zorganizowa∏ Samorzàd
Szkolny, na który zaprosi∏
wszystkich uczniów, nie zapominajàc oczywiÊcie o klasie „O”.
Jak wynika z relacji uczestników
wszyscy bawili si´ doskonale,
ch´tnie brali udzia∏ w przeprowadzanych konkursach i zabawach, a zw∏aszcza, ˝e nagrodami
by∏y s∏odkie serduszka.
G∏ównà atrakcjà okaza∏a si´
zabawa, polegajàca na szukaniu swojej „drugiej po∏owy”. Organizatorzy nie zapomnieli równie˝ o s∏ynnym „w´˝yku”. Na
zakoƒczenie odtaƒczony zosta∏
ta niec przy jaê ni i uczest ni cy
wrócili do domów w szampaƒskim nastroju.
p SP Izabelin
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kultura
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.

BAL zakoƒczy∏ ferie
Bal karnawa∏owy przyciàgnà∏
do GOK ponad 30 maluchów
z ró˝nych miejscowoÊci Gminy
Niepor´t. Zabaw´ dla dzieci prowadzi∏ zespó∏ „Puch-Puch”. Razem z przedszkolakami doskonale bawili si´ rodzice, w∏àczeni
do zabawy przez wodzireja.
W cz´Êci tanecznej maluchy bra∏y udzia∏ w ró˝nych konkursach
m.in. sprawnoÊciowym z licznymi nagrodami. W przerwie odby∏ si´ pocz´stunek. Bal trwa∏
ponad 2 godziny.
Póêniej na parkiet Gminnego
OÊrodka Kultury weszli gimnazjaliÊci, licealiÊci i studenci. Dyskotek´ poprowadzi∏ dla nich DJ
Luca. Przez ponad 4 godziny

w rytmach tanecznej muzyki bawi∏o si´ blisko 100 osób.
Przez ca∏y okres ferii w GOK
oraz jego filiach prowadzone by∏y zaj´cia, z których korzysta∏o
od 20 do 50 osób. Dodatkowo organizowano wyjazdy m.in. do kina. W pierwszym tygodniu starsze dzieci obejrza∏y film pt. „OpowieÊci z Narnii”. Natomiast
w sobot´ (21.01) dla maluchów
wystàpi∏ jeden ze sto∏ecznych teatrów z przedstawieniem „Szewczyk dratewka”. – Mimo silnego
mrozu spektakl obejrza∏o kilkadziesiàt maluchów wraz z rodzicami – relacjonuje Bogus∏awa
Oksza-Klossi, dyrektor GOK.
p pz

W KARNAWALE wielkie bale
Wielki bal karnawa∏owy odby∏ si´ w poniedzia∏ek (6.02) w dawnym kasynie wojskowym
w
Zegrzu
Po∏udniowym. Razem
z maluchami bawi∏y si´
ich babcie i dziadkowie.
Po raz kolejny
Gminne Przedszkole
zorganizowa∏o
dla
swoich milusiƒskich
bal karnawa∏owy, na
który zostali zaproszeni dziadkowie, rodzice
oraz ch´tni mali mieszkaƒcy Zegrza wraz
z opiekunami. Na tak wspania∏ej
uroczystoÊci nie zabrak∏o wyst´pów, ˝yczeƒ, taƒców i w∏asnor´cznie wykonanych upominków
dla ukochanej babci i dziadka.
Prezentacjom wspania∏ych strojów karnawa∏owych, weso∏ym tanecznym korowodom, walcom,
walczykom oraz taƒcom nowoczesnym z babcià i dziadkiem nie

7 lutego swojà dzia∏alnoÊç zainicjowa∏a Rada Edukacji Kulturalnej, którà powo∏a∏a do
˝ycia dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury, Bogus∏awa Oksza-Klossi.
jej sk∏ad wesz∏y nauczycielki ze szkó∏ i przedszkoli po∏o˝onych na terenie gminy
Niepor´t. – Celem powo∏ania
Rady jest osiàgni´cie efektywnej
wspó∏pracy pomi´dzy oÊrodkiem
kultury a placówkami oÊwiatowymi – mówi dyrektor.
Jednym z pierwszych zadaƒ,
jakie postawi∏a przed sobà Rada, jest wprowadzenie i realizacja projektów teatralno-edukacyjnych dla szkó∏. W ramach tego cyklu ju˝ w marcu najm∏odsze
dzieci z terenu ca∏ej gminy b´dà
mog∏y obejrzeç „Lokomotyw´”
– przedstawienie oparte na wierszach i bajkach Juliana Tuwima,
zaÊ jeszcze w lutym uczniowie
starszych klas szkó∏ podstawowych oraz gimnazjaliÊci zobaczà
program dotyczàcy podstawowych zasad dobrego wychowania zatytu∏owany „S∏oƒ w sk∏adzie porcelany”.
Podczas pierwszego spotkania
ustalono tak˝e termin Gminnego

W

Ko n k u r s u
Re cy ta torskiego. Przes∏uchania rozpocznà si´ 10
marcaog.16.00
w siedzibie
GOK, w Niepor´cie. Sà to
jednoczeÊnie
eliminacje do
ry wa li za cji
powiatowej,
w której najlepsi recytatorzy zmierzà si´ 29 marca tak˝e
w niepor´ckim GOK-u.
Jednà z wa˝niejszych decyzji Rady jest zawieszenie Gminnego
Przeglàdu Teatrzyków „S∏oneczna Kurtyna”. Dalsze losy tego
konkursu rozstrzygni´te zostanà
na najbli˝szym spotkaniu. Tymczasem zdecydowano, ˝e tej wiosny zastàpià go Spotkania Artystyczne Dzieci i M∏odzie˝y, które
odb´dà si´ w drugiej po∏owie ma-

ja. – Chcia∏abym tym razem uniknàç elementu rywalizacji. Niech
to b´dzie dla dzieci zabawa a nie
wyÊcig – t∏umaczy Oksza – Klossi. Byç mo˝e jednak formu∏a konkursu powróci w przysz∏ym roku,
choç wiele wskazuje na to, ˝e
w nieco zmienionej formie.
Postanowiono, ˝e Rada Edukacji Kulturalnej spotykaç si´
b´dzie raz w miesiàcu.
p Iwona Kopka

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.

by∏o koƒca. Wytrwali tancerze
mogli liczyç na nagrody.
Chwile wytchnienia uczestnicy
balu mieli tylko w przerwie na
s∏odki pocz´stunek oraz podczas
wyst´pu iluzjonisty. Co to by∏y
za czary… wszyscy chcieli byç
pomocnikami artysty. Nast´pny
bal ju˝ za rok. Zapraszamy.
p Anna Ko∏odziej

SENIORZY wÊród uczniów

8 lutego (Êroda) Szko∏a Podstawowa w Izabelinie goÊci∏a seniorów
na uroczystoÊci Âwi´ta Babci
i Dziadka. – Cieszymy si´, ˝e nasze zaproszenie przyj´∏o tak wiele
osób i mogliÊmy wspólnie prze˝yç
mi∏e, wzruszajàce chwile – mówi∏a
po uroczystoÊci Wanda Bi∏as, dyrektor placówki.
UroczystoÊç z okazji Dnia Babci i Dziadka by∏a bardzo udana.
W tym roku przysz∏o wyjàtkowo
du˝o osób. – D∏ugo czeka∏em na
t´ chwil´, gdy nadejdzie czas na

RADA Edukacji Kulturalnej

nasz wyst´p. Zjad∏a mnie trema, ale jednak najlepsza publicznoÊç pod s∏oƒcem to
w∏aÊnie Babcie i Dziadkowie.
Dzi´ki Nim nie zapomnia∏em powiedzieç mojej roli –
opowiada Adam Szabelewski, uczeƒ klasy czwartej.
– Chcia∏am, ˝eby Dziadek
z Babcià czuli si´ wzruszeni
i szcz´Êliwi. Takich chwil
w ˝yciu nie mo˝na zapomnieç, kiedy na twarzy Babci
i Dziadka widaç szeroki uÊmiech
od ucha do ucha i ∏zy na policzku
ze szcz´Êcia, radoÊci i wzruszenia
– dodaje Adrianna Szaturska, jego rówieÊnica. – Mimo, ˝e nie by∏o mojej Babci i Dziadka, to i tak
odczuwa∏am radoÊç, poniewa˝ publicznoÊç z∏o˝ona z Babci i Dziadków interesuje si´ naszymi wyst´pami, umie ich s∏uchaç, a to jest
bardzo przyjemne – t∏umaczy∏a jej
kole˝anka Marta Karczewska.
p SP Izabelin

wieÊci NIEPOR¢CKIE

Zgodnie z artyku∏em 27d Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, od 1 stycznia
2004 roku podatnik – osoba fizyczna mo˝e w zeznaniu rocznym
(PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyç
kwot´ nale˝nego podatku o kwot´ przekazanà na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego, do wysokoÊci odpowiadajàcej 1% nale˝nego
podatku. Podatnik musi jednak

wp∏aciç zadeklarowanà kwot´ na
konto organizacji po˝ytku publicznego w okresie od 1 maja
2005 r. do momentu z∏o˝enia zeznania, nie póêniej jednak ni˝ do
2 maja 2006 r.
Obowiàzujàce rozwiàzanie polega na tym, ˝e podatnik, który
chce skorzystaç z odpisu 1%, musi najpierw wp∏aciç pieniàdze na
rzecz organizacji po˝ytku publicz-

1% dla ZHR
Przeznacz 1% podatku na rozwój
harcerstwa
w Gminie Niepor´t!
JesteÊmy 3 Mazowieckà Dru˝ynà Harcerzy „Wilki”
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dzia∏amy
w Gminie Niepor´t od 5 lat, a od stycznia 2005 roku w nowym sk∏adzie. Przez te lata dzia∏alnoÊci
dru˝yna wyje˝d˝a∏a na obozy i biwaki. Organizujemy czas m∏odym ch∏opcom poprzez zabawy, gry,
wycieczki. Uczymy ich samodzielnoÊci, pierwszej
pomocy, zaradnoÊci. O naszej dzia∏alnoÊci mo˝na
przeczytaç na stronie internetowej dru˝yny
www.wilki.prv.pl oraz w „Gazecie Powiatowej” (nr
29/2005).
Zgodnie z Ustawà z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie ka˝dy obywatel lub osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà mo˝e przekazaç 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji po˝ytku publicznego.
ZHR jest Organizacjà Po˝ytku Publicznego. Aby
przekazaç pieniàdze dla naszej dru˝yny w poleceniu przelewu nale˝y wype∏niç pola nast´pujàcymi
danymi:
Nr konta: 38-1020-1156-0000-7102-0064-8022
Nazwa: Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Adres: Ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
TreÊç wp∏aty: 1%podatkuZHR-MAZ-3-wilki
Pieniàdze pozyskane z akcji 1% chcemy przeznaczyç na zakup sprz´tu obozowego (namiotów, materaców oraz narz´dzi). Wi´cej o akcji 1% w ZHR
na stronie www.1procent.zhr.pl

nego, a nast´pnie odliczyç z tej
wp∏aty kwot´ nie wi´kszà ni˝ odpowiednik 1% podatku nale˝nego. Wp∏ata musi zostaç dokonana wy∏àcznie na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego i potwierdzona stosownym dokumentem
(przelew bankowy lub pocztowy). Wi´cej na ten temat:
www.jedenprocent.pl.
p (oprac. pz)

1% dla TPD

Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci, Oddzia∏ Powiatowy
w Legionowie zaprasza do przekazania 1% podatku
dochodowego na rzecz dzieci – podopiecznych TPD.
JesteÊmy organizacjà po˝ytku publicznego. Od ponad 85 lat prowadzimy dzia∏alnoÊç spo∏ecznà na rzecz dzieci z rodzin ubogich, dzieci
przewlekle chorych i niepe∏nosprawnych oraz wszystkich innych dzieci potrzebujàcych naszej pomocy. Organizujemy i prowadzimy dla
nich bezp∏atne Êwietlice i ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zaj´ciowej, oÊrodki rehabilitacyjne, rodzinne domy dziecka, oÊrodki kolonijne i wypoczynkowe. Prowadzimy równie˝ bezp∏atne poradnictwo
dla rodzin. W powiecie legionowskim prowadzimy przy bardzo du˝ym wsparciu Gminy Niepor´t i miasta Legionowa trzy ogniska wychowawcze: ognisko w Zegrzu Po∏udniowym, Ryni i Legionowie.
W jaki sposób mo˝na dokonaç wp∏aty 1% podatku?
Ka˝dy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wype∏niajàc zeznanie podatkowe za rok 2005 (formularz PIT-37, PIT-37)
mo˝e przekazaç 1% nale˝nego fiskusowi podatku na organizacj´
po˝ytku publicznego (ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 873).
W celu przekazania na konto TPD 1% swego podatku nale˝y w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-37) od kwoty nale˝nego podatku odjàç 1% (pozycja 192 w PIT-36 i pozycja 120 w PIT-37) i o t´ wysokoÊç pomniejszyç nale˝ny fiskusowi podatek.
OkreÊlonà kwot´ prosimy wp∏aciç na konto:
Mazowiecki Oddzia∏ Regionalny TPD, 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1A z dopiskiem: dla Oddzia∏u Powiatowego TPD Legionowo
BPH PBK S.A. O/Warszawa 11 1060 0076 0000 4010 2000 5361
Termin wp∏at: do 30 kwietnia 2006 r.
Na przelewie nale˝y zaznaczyç, ˝e dokonujemy wp∏aty tytu∏em: 1%
podatku dochodowego organizacji po˝ytku publicznego.
W imieniu naszych wychowanków serdecznie dzi´kujemy za wszystkie wp∏aty.
Prezes Zarzàdu Oddzia∏u Powiatowego Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci w Legionowie
Ryszard WiÊniewski
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Wie Êci z pa ra fii

KOMUNIKATY duszpasterskie

KOMUNIKATY duszpasterskie
parafii NMP Wspomo˝ycielki
Wiernych w Stanis∏awowie:
Po przerwie zwiàzanej z kol´dà
i feriami wracamy do regularnych, cotygodniowych spotkaƒ.
Oto „grafik” tych spotkaƒ:
Poniedzia∏ek godz. 18.30 – Grupy
rodzinne Al-Anon
Âroda g. 17.00 – ministranci
Czwartek g. 20.00 – katechezy
dla doros∏ych
Piàtek g. 19.00 – katechezy
przedma∏˝eƒskie
Piàtek g. 20.00 – spotkania m∏odzie˝y
Zapraszamy serdecznie do udzia∏u w tych spotkaniach.

Grupy rodzinne Al-Anon
p oprac. Piotr Korycki

W tym tygodniu patronujà nam:
• b∏o go s∏a wie ni Fran ci szek i Hia cynt a M a r t o , dzie ci z Fa ti my, któ rym
od maja 1917 roku Matka Bo˝a
przekazywa∏a duchowe or´dzie pokoju dla KoÊcio∏a i Êwiata (wspomnienie w poniedzia∏ek, 20 lutego); przypomnijmy, ˝e 13 lutego
ubie g∏e go ro ku w wie ku 98 lat
umar∏a siostra ¸ucja dos Santos,
trze ci Êwia dek ob ja wieƒ fa timskich, której jeszcze przez nast´pne lata ukazywa∏a si´ Matka Bo˝a
i którà nazywa si´ „prorokinià naszych czasów”;
• Ê w i ´ t y P o l i k a r p , biskup i m´czennik, uczeƒ Êwi´tego Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Aposto ∏a bi sku pem Smyr ny w Azji

Mniejszej; zaliczany jest do grona
Ojców Apostolskich, czyli tych pisarzy chrzeÊcijaƒskich, którzy znali Aposto∏ów i bezpoÊrednio od
nich czerpali nauk´ pozostawionà
przez Chrystusa; poniós∏ Êmierç
m´czeƒskà pomi´dzy rokiem 155
a 169 (wspomnienie w czwartek,
23 lutego);
• b∏o go s∏a wio ny Ste fan Win cen ty Freli chow ski (1913-1945), ka p∏an, m´czennik obozu koncentracyjnego
w Dachau, wyniesiony na o∏tarze
przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
w Toruniu w 1999 roku; w roku
2003 zosta∏ og∏oszony patronem
harcerstwa polskiego (wspomnienie 23 lutego).

Z KOMUNIKATÓW duszpasterskich na 19 lutego

Z KOMUNIKATÓW duszpasterskich na 26 lutego

W tym tygodniu, w Êrod´, przypada Êwi´to Katedry Âwi´tego Piotra.
Ju˝ od IV wieku rzymianie obchodzili pamiàtk´
za∏o˝enia gminy chrzeÊcijaƒskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Êwi´tego Piotra Aposto∏a na
stolic´ KoÊcio∏a Chrystusowego. Symbolem w∏adzy Piotrowej sta∏a si´
pot´˝na bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad
grobem pierwszego biskupa Rzymu. Ale.to
Êwi´to jest przede wszystkim okazjà do wyra˝enia
czci Êwi´temu Piotrowi
i ka˝demu jego nast´pcy.
Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Âwi´-

W nadchodzàcym tygodniu Âroda Popielcowa!
Przez symboliczny gest posypania g∏ów popio∏em podczas liturgii tego dnia wkroczymy w okres Wielkiego
Postu. Us∏yszymy te˝ nauk´
proroka Joela: „Nawróçcie
si´ do Pana, Boga waszego!
On bowiem jest ∏askawy, mi∏osierny, nieskory do gniewu
[...]” (JI 2,13). S∏owa te najlepiej streszczajà sens ca∏ego
Wielkiego Postu. Ten Êwi´ty
czas powinniÊmy wype∏niç
wzmo˝onà pracà nad sobà,
zmierzajàcà do nawrócenia,
czyli powrotu, zbli˝enia si´
do ∏askawego i mi∏osiernego
Boga. Jeszcze mocniej uderzmy si´ w piersi podczas ka˝dego aktu pokuty, jeszcze
˝arliwiej na poczàtku ka˝dej

tego Benedykta. Naszym
obowiàzkiem jest wspieraç jego pasterskà pos∏ug´ w niesieniu Ewangelii
wszystkim narodom.
Tegoroczny karnawa∏
dobiega koƒca. Za pó∏tora tygodnia, 1 marca,
przypada Âroda Popielcowa. Bioràc udzia∏ w balach, zabawach, dyskotekach, pami´tajmy o poszanowaniu zasad wiary
i chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia.
Pan Bóg b∏ogos∏awi ka˝dà ludzkà radoÊç, ale
smuci si´ z ka˝dej ludzkiej nieprawoÊci. Pami´tajmy zw∏aszcza o niedzielnej Eucharystii, bo
przecie˝ nic na tym Êwiecie nie powinno nas oddzielaç od Chrystusa.

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

zia∏ania làdowe w rejonie Niepor´tu dotyczà g∏ównie walk 20 Dywizji
Piechoty pod dowództwem p∏k.
dypl. Wilhelma Andrzeja Lawicza, wchodzàcej w sk∏ad Armii „Modlin”. Ze wzgl´du na zmian´ g∏ównego kierunku ataku
Niemców na Ró˝an i Pu∏tusk, Armia
„Modlin” mog∏a wycofaç si´ bez nacisku
wroga za Wis∏´ i Narew. Od pó∏nocny,
prawym brzegiem Wis∏y maszerowa∏y na
Warszaw´, nale˝àce do GA „Pó∏noc” dywizje II Korpusu niemieckiego 3 Armii
gen. Georga Kuchlera, w tym: 228 Dywizja Piechoty na Modlin, 32 DP na D´be,
a 217 DP na Serock. Przeciwko ww. jednostkom pozycje obronne zaj´∏a Grupa
Operacyjna dowodzona przez gen. bryg.
WP Juliusza Zulaufa, z rozkazem bronienia rzeki Wis∏y i Narwi od Zakroczymia
po Serock. Na odcinku Zegrze – D´be,
p∏k dypl. Józef Sas-Hoszowski, dowódca
Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej dysponowa∏ 1 batalionem 26 pu∏ku
piechoty, 2 batalionem Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej „Warszawa II”
oraz improwizowanym batalionem wojsk
∏àcznoÊci z Centrum Wyszkolenia ¸àcznoÊci w Zegrzu mjr. Pikulskiego. Wsparcie artyleryjskie stanowi∏y oddzia∏y 78 dywizjonu artylerii lekkiej (armaty 75mm
i 100mm) kpt. Lipki. Przed wieczorem
6 wrzeÊnia odcinek zosta∏ wzmocniony 13
pociàgiem pancernym (wycofany popo∏udniu 7 IX do dyspozycji dowódcy Armii),
a w nocy z 6 na 7 wrzeÊnia do∏àczy∏ 98 dywizjon artylerii ci´˝kiej kpt. Edwarda
Chmelika i zajà∏ stanowiska ogniowe w rejonie Niepor´tu. Nad ranem 7 wrzeÊnia
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za∏oga przedmoÊcia w Zegrzu wycofa∏a
si´ na po∏udniowy brzeg Narwi, a most
w Zegrzu na rozkaz dowódcy Armii „Modlin” zosta∏ wysadzony w powietrze. OpuÊciwszy przedmoÊcie pod Zegrzem organizowano obron´ na po∏udniowym brzegu, którà powierzono utworzonej
8 wrzeÊnia Armii „Warszawa” (dow. gen.
dyw. WP Juliusz Karol Rómmel). Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza marsz.
Rydza-Âmig∏ego Armii tej podlega∏y
wszystkie znajdujàce si´ na tym terenie
oddzia∏y wojskowe, z zadaniem obrony

Pocztówka ze zbiorów
Jacka Szczepaƒskiego
Modlina i linii Narwi od Zegrza do ujÊcia
do Wis∏y. W przypadku opuszczenia linii
Narwi si∏y te mia∏y wzmocniç za∏og´ broniàcà Warszawy. Sytuacja na froncie komplikowa∏a si´, gdy˝ 217 DP rozpocz´∏a
w dniu 11 wrzeÊnia forsowanie Narwi
pod Zegrzynkiem. Grupa gen. Zulaufa
zajmowa∏a odcinek D´be – Serock ze sta-

Eucharystii wypowiadajmy
s∏owa: „Panie, zmi∏uj si´ nad
nami”, cz´Êciej kl´kajmy
przy kratkach konfesjona∏ów, by przepraszaç Pana
Boga za pope∏nione z∏o, za
brak mi∏oÊci i zapraszaç Go
w codzienne ˝ycie. W tym
dniu obowiàzuje post Êcis∏y,
to znaczy post jakoÊciowy –
niespo˝ywanie pokarmów
mi´snych i iloÊciowy – jeden
posi∏ek do syta (pozosta∏e to
lekkie posi∏ki). Przypomnijmy, ˝e post Êcis∏y obowiàzuje wiernych od 18. do 60. roku ˝ycia tylko w Ârod´ Popielcowà i Wielki Piàtek, sà
to bowiem najwa˝niejsze dni
pokuty w roku liturgicznym,
ÊciÊle zwiàzane z obchodami
pamiàtki m´ki i Êmierci
Chrystusa.

nowiskiem dowodzenia w m. Bia∏o∏´ka
Dworska. Ugrupowanie obronne jednostek by∏o nast´pujàce: zgrupowanie p∏k.
dypl. Sas-Hoszowskiego, dwór Poniatów,
obsadza∏ Dzia∏dowski Batalion Obrony
Narodowej kpt. Mordzewskiego, wsparty
2 baterià 78 dywizjonu artylerii lekkiej
kpt. Lipki. Na pó∏nocnym skraju lasu na
po∏udnie od Zegrza sta∏ 2 Warszawski Batalion Obrony Narodowej mjr Surewicza
z baterià 8 pu∏ku artylerii lekkiej i 2 batalion 32 pp mjr. Paku∏y z baterià 8 pu∏ku
artylerii lekkiej. Odwód stanowi∏ batalion
z Centrum Wyszkolenia ¸àcznoÊci w Zegrzu pod dowództwem mjr. Pikulskiego
oraz 47 dywizjon artylerii ci´˝kiej (haubice 120 mm) mjr. Kubickiego ze stanowiskami ogniowymi w pó∏nocnej cz´Êci m.
Izabelin
oraz podpo rzàd kowana wieczorem
11
wrz eÊnia
1 bateria 30
dy wi zjo nu
artylerii
ci´˝kiej
kpt.Ja kubowskiego,
ze stanowis k a m i
ogniowymi
w m. Aleksandrów oraz punktem obserwacyjnym
na wzgórzu 85 w Niepor´cie. Dywizjony
stanowi∏y artyleri´ ogólnego dzia∏ania.
Stanowisko dowodzenia dowódcy Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej
znajdowa∏o si´ w folwarku Micha∏ów (Reginów)przy szosie Zegrze – Legionowo.
Dzia∏ania zaczepne w dniu 11 wrzeÊnia
podj´∏a skoncentrowana w tym rejonie po

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∏onka ro dzi ny lub bli skie go przyja cie la.
CEL – istniejà po to, aby
rozwiàzywaç wspólne problemy poprzez dzielenie si´ swoim doÊwiadczeniem, si∏à i nadziejà. JesteÊmy przekonani,
˝e alkoholizm jest chorobà
rodzinnà i ˝e zmiana naszego nastawienia mo˝e przyczyniç si´ do jej wyleczenia.
Al-Anon nie jest zwiàzany
z ˝adnà sektà, wyznaniem,
ugrupowaniem politycznym,
organizacjà lub z jakàkolwiek instytucjà.
Nie bierze udzia∏u w ˝adnych
sporach.
W sprawach nie dotyczàcych
wspólnoty Al-Anon nie zajmuje ˝adnego stanowiska,
nie popiera ich ani nie odrzuca.
W Al-Anon nie ma sk∏adek
cz∏onkowskich.
Al-Anon jest samowystarczalny dzi´ki dobrowolnym
datkom uczestników spotkania.
Jedynym motywem dzia∏ania
w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików.

woju duchowego dzi´ki stosowaniu w ˝yciu codziennym
Dwunastu Stopni przyj´tych
od Alkoholików Anonimowych;
– dzielenie si´ doÊwiadczeniem, jak sobie radziç z chorobà alkoholizmu oraz w jaki sposób program ten mo˝e
nam pomóc w zrozumieniu
alkoholika i dodawaniu mu
otuchy.
Przynale˝noÊç do Grupy
oraz ucz´szczanie na spotkania wskaza∏y nam nowe sposoby podejÊcia do naszego
problemu. ZnaleêliÊmy przyjació∏, którzy nas rozumiejà.
Mo˝emy korzystaç z twórczego programu, którego celem jest osiàgni´cie osobistego zadowolenia oraz nauczenie si´ nowego sposobu
˝ycia.
W Al-Anon staramy si´ udoskonalaç samych siebie.
Uczymy si´, ˝e nasz rozwój
oraz pogoda ducha sà zale˝ne od zaniechania krytyki
i pot´piania alkoholika, lub
rozmawiania o jego wadach
z innymi.
Ca∏kowite zaniechanie plotek pomaga zachowaç jednoÊç grupy oraz ochrania
anonimowoÊç naszych cz∏onków.

Pomagaç rodzinom i przyjacio∏om alkoholików mo˝na
poprzez:
– zaproponowanie komfortu
(psychicznego),
nadziei
i przyjaêni rodzinom oraz
bliskim przyjacio∏om na∏ogowo pijàcych;
– stwarzanie okazji do roz-

Modlitwa o Pogod´
Ducha
Bo˝e, daj mi pogod´ ducha,
do pogodzenia si´ z tym, czego nie mog´ zmieniç;. odwag´, do zmiany tego, co zmieniç mog´ i daj mi màdroÊç,
potrzebnà do zrozumienia tej
ró˝nicy.

odwrocie z Modlina 20 DP p∏k. Lawicza
w sk∏adzie: 78 pp (dow. pp∏k.Dudziƒski)
i 80 pp (dow.Fedorczyk). Odwody dywizji
tj. 79 pp pp∏k. dypl.Zborowskiego i 1 samodzielny batalion karabinów maszynowych mjr. Kuczajowskiego sta∏y w lesie
na po∏udnie od Legionowa, natomiast
w lesie na zachód od Niepor´tu znajdowa∏ si´ 3 batalion z 78 pp mjr.MiÊkiewicza. Stany pu∏ków wynosi∏y od 1000 do
1200 ludzi i kilkanaÊcie ci´˝kich karabinów maszynowych. Dywizja dysonowa∏a
równie˝ 62 i 63 samodzielnà kompanià
czo∏gów rozpoznawczych TKS. Nacierajàc z rejonu Beniaminowa przez las majàtku Zegrze w kierunku Ryni nad Narwià oddzia∏y polskie stara∏y si´ wyrzuciç
oddzia∏y 217 DP z uchwyconego przyczó∏ka na wysokoÊci Zegrzynka. Atak
w ogniu niemieckiej artylerii i silnego
ostrza∏u broni maszynowej zakoƒczy∏ si´
niepowodzeniem. W toku walk przeciwnatarcia polska dywizja osiàgn´∏a tylko
rzek´ Rzàdz´. W walkach od 11 do 13
wrzeÊnia w m. Beniaminów, Rynia, Ruda,
Siwek, Wolica, polegli ˝o∏nierze z 78,79
i 80 pp 20 DP oraz Batalionu Obrony Narodowej „Warszawa II”. Ponadto w walkach w dniu 13 wrzeÊnia z 32 DP (54 i 96

pp), w pasie przeprawy Niemców przez
Bugo-Narew od m. D´be do m. Izbica
i w rejonie Wieliszewa poleg∏o wielu ˝o∏nierzy z GO gen. Zulaufa. Szczególnie
du˝e straty w ogniu niemieckiej artylerii
ponios∏o przeciwuderzenie polskie z ¸ajsk
w kierunku Wieliszewa, Skrzeszewa i dworu Poniatów. Dzia∏ania polskiej piechoty
wspiera∏y baterie artylerii z rejonu Niepor´tu, Izabelina i Aleksandrowa. Ze wzgl´du na niepowodzenie natarcia zgrupowanie p∏k. dypl. Sas – Hoszowskiego wycofa∏o si´ na Legionowo. Majàc na uwadze
zaistnia∏à sytuacj´ gen. Rómmel zarzàdzi∏
w nocy z 13 na 14 wrzeÊnia wycofanie 20
DP na Prag´, w celu obsadzenia pó∏nocnego odcinka obrony Warszawy. Na
cmentarzu parafialnym w Wieliszewie,
w kwaterze wojennej spoczywa 300 ˝o∏nierzy, w tym 13 oficerów i podchorà˝ych,18 szeregowych oraz 269 nieznanych
˝o∏nierzy poleg∏ych w walkach obronnych
na linii Bugo-Narwi.
p Dariusz Wróbel
Literatura: Ludwik G∏owacki „Obrona Warszawy i Modlina 1939” Wyd.
MON Wyd. V Warszawa 1985
„Wojna Obronna Polski 1939” praca zbiorowa Wyd. KAW Warszawa
1980
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