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Realizacja zadaƒ
Jak ju˝ informowaliÊmy, Gmina Niepo-
r´t zrealizowa∏a 3 pierwsze zadania
w ramach akcji „Przejrzysta Polska”
i tym samym znalaz∏a si´ wÊród 475
gmin i powiatów z ca∏ej Polski, któ-
re sprosta∏y wymaganiom akcji (300
odpad∏o). Teraz zakoƒczy∏ si´ kolejny
etap akcji. Urz´dnicy przygotowali fol-
der informacyjny dotyczàcy Planu Roz-
woju Lokalnego Gminy Niepor´t oraz
karty informacyjne. Tym samym zre-
alizowane zosta∏y dwa kolejne zada-
nia akcji. Folder dotyczàcy Planu Roz-
woju Lokalnego (w skrócie PRL) ma
w prosty sposób przybli˝yç mieszkaƒ-
com strategiczny dokument dotyczàcy
planów rozwoju Gminy. Przedstawia
silne i s∏abe strony Gminy, a tak˝e
list´ najwa˝niejszych zadaƒ, od których
zale˝y realizacja Planu. Karty informa-
cyjne majà z kolei u∏atwiç mieszkaƒ-
com za∏atwianie ich spraw w urz´dzie.
Opracowano 85 kart. Ka˝da zawiera
okreÊlenie sprawy, jej podstaw´ praw-
nà, wykaz potrzebnych dokumentów,
a tak˝e wysokoÊç op∏at niezb´dnych
do uiszczenia. Na ka˝dej karcie sà
równie˝ dane teleadresowe Urz´du
Gminy wraz z numerem konta ban-
kowego. Zarówno karty, jak i fol-
der dotyczàcy PRL-u sà dost´pne na
stronie internetowej www.niepo-
ret.pl. ❐ pz

Wyró˝nienie dla Strefy
19 listopada „Strefa Podmiejska” po
raz drugi uczestniczy∏a w Festiwalu
Teatrów Amatorskich „Garderoba Bia-
∏o∏´ki” w Bia∏o∏´ckim OÊrodku Kul-
tury.
Strefa wystàpi∏a tam z przedstawie-
niem, dobrze znanym niepor´ckiej pu-
blicznoÊci, „Wesele u drobnomiesz-
czan” Bertolda Brechta w re˝yserii Bo-
gus∏awy Oksza-Klossi. Spektakl bardzo
si´ podoba∏ publicznoÊci, o czym mo-
g∏y Êwiadczyç salwy Êmiechu i d∏ugie
owacje po zakoƒczeniu. Jednak nie tyl-
ko publicznoÊç by∏a zadowolona cze-
go dowodem jest wyró˝nienie za spek-
takl dla ca∏ej Strefy oraz wyró˝nienia
za gr´ aktorskà Danuty Wojtarowicz
i Kamili Szaszkiewicz. Poziom przed-
stawianych spektakli by∏ bardzo wy-
soki co przyznali sami jurorzy w uza-
sadnieniu werdyktu. Ci´˝ko by∏o
oceniç tak ró˝norodne przedstawienia
(prezentowane by∏y sztuki bardzo po-
wa˝ne, komedie, musicale a˝ do wy-
st´pu teatru taƒca). Wartym odnoto-
wanie jest fakt i˝ teatry dzia∏ajàce
w Bia∏o∏´ckim OÊrodku Kultury nie
bra∏y udzia∏u w rywalizacji, starajàc
si´ zaprowadziç dobry obyczaj na po-
dobnych przeglàdach i festiwalach
w kraju. ❐ ST

Policja apeluje!
Najlepszym zabezpieczeniem na-
szego mienia jest dobry sàsiad!
W ostatnim miesiàcu na terenie Gmi-
ny Niepor´t zaistnia∏o szereg w∏amaƒ
do domów jednorodzinnych, zw∏aszcza
usytuowanych na skraju miejscowoÊci
przy s∏abo oÊwietlonych bocznych dro-
gach gruntowych. Sprawcy, wykorzy-
stujàc nieobecnoÊç domowników, do-
konywali wywa˝enia drzwi balkono-
wych i w ten sposób dostawali si´ do
wn´trza budynku. Zdarzenia mia∏y
miejsce w dni powszednie w godzinach
16–18. Godzina zaistnienia zdarzeƒ
ma zwiàzek z wczeÊniej zapadajàcym
zmierzchem, i jest to czas, kiedy w∏a-
Êciciele domów sà jeszcze w pracy lub
z niej wracajà. Sprawcy przed w∏ama-
niem dzwonili domofonem upewniajàc
si´, czy mieszkaƒców nie ma w bu-
dynku. Przeszkody nie stanowi∏ sys-
tem alarmowy, gdy˝ z∏odzieje przez
w∏amaniem uszkadzali zbyt nisko
umieszczone tuby syren alarmowych. 
Apelujemy do mieszkaƒców o zwróce-
nie uwagi i w miar´ mo˝liwoÊci zapi-
sanie, jakie samochody poruszajà si´
w pobli˝u domu najbli˝szego sàsiada
zw∏aszcza, kiedy jest on w pracy lub
na urlopie. Zwróçmy uwag´ na opisa-
ne wczeÊniej zachowania nieznanych
nam osób. Nie ignorujmy idàcych
przez pole dwóch lub trzech m∏o-
dych m´˝czyzn. Dzwoƒmy na numer
767-12-91, 774-87-57 lub po prostu
112. 
Dalszymi czynnoÊciami zajmà si´ funk-
cjonariusze niepor´ckiego Komisariatu. 
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Baza diagnostyczna SPZOZ
w Niepor´cie powi´kszy∏a si´ o no-
woczesny ultrasonograf Logiq
3 firmy General Electric do bada-
nia jamy brzusznej i serca (tzw.
echo serca) oraz holtery (ciÊnienio-
wy i EKG) firmy Reynolds. ¸àcz-
ne nak∏ady na ten cel wynios∏y po-
nad 140 tys. PLN. Dodatkowo za-
kupiono sprz´t komputerowy ze
specjalistycznym oprogramowa-
niem do obs∏ugi nowej aparatury
medycznej. 30 tys. z∏ wy∏o˝y∏a gmi-
na, reszta pochodzi∏a z w∏asnych
funduszy oÊrodka. – Chcemy, aby
mieszkaƒcy Gminy mieli ∏atwiejszy
dost´p do badaƒ specjalistycznych,
dlatego wspieramy dzia∏ania
oÊrodka w zakresie zakupu nowo-

czesnego sprz´tu medycznego –
wyjaÊnia S∏awomir Maciej Mazur,
wójt Gminy Niepor´t.

Nowy sprz´t umieszczono w za-
adaptowanym pomieszczeniu,
tworzàc oddzielny pokój do prze-
prowadzania badaƒ specjalistycz-
nych. – Prace wykonaliÊmy naj-
taƒszym kosztem, aby jak naj-
mniej obcià˝yç bud˝et oÊrodka –

informuje lek. med. S∏awomir Ol-
czyk, dyrektor SPZOZ. 

Zak∏ad rocznie wykonuje ok. 600
badaƒ ultrasonograficznych. Dzi´-
ki zakupowi sprz´tu nie b´dzie ju˝
konieczne wysy∏anie pacjentów do
Legionowa, czy Warszawy. Jedno-
czeÊnie trwa szkolenie kadry, aby
w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci
nowoczesnych urzàdzeƒ. ❐ pz

NOWOCZESNY
sprz´t w oÊrodku
Kolejne nowoczesne
urzàdzenia
diagnostyczne, w tym
aparat USG, zakupi∏a 
dla swoich pacjentów
przychodnia
w Niepor´cie. Zakup
wspar∏ finansowo
samorzàd gminny.

Mieszkaƒcy Gminy
ch´tnie spe∏niali swój
obywatelski obowiàzek.
Dwukrotnie frekwencja
przekroczy∏a Êrednià
krajowà. W pierwszej
turze, podobnie jak
w ca∏ym kraju wygra∏
Tusk, a w drugiej
Kaczyƒski.

W gminie Niepor´t w I turze
wyborów prezydenckich (9.10)
wzi´∏o udzia∏ blisko 5 400
osób. Frekwencja wynios∏a po-
nad 55 proc. i by∏a wy˝sza od
Êredniej krajowej o blisko
6 proc. Najwi´ksze poparcie
wÊród mieszkaƒców zdoby∏
Donald Tusk (40,13 proc).
Drugi by∏ Lech Kaczyƒski
(38,25 proc.), a nast´pnie Ma-
rek Borowski (8,79 proc.) oraz
Andrzej Lepper (8,02 proc.).
Pozostali kandydaci otrzymali
poparcie poni˝ej 2 procent g∏o-
sów.

Równie˝ podczas drugiej tury
(23.10) wyborów g∏osowanie
przebiega∏o bardzo spokojnie
i oby∏o si´ bez incydentów.
U nas, podobnie jak w ca∏ym
kraju, wygra∏ Lech Kaczyƒski,
który zdoby∏ 52,37 proc. g∏o-
sów. Donald Tusk otrzyma∏
mniejsze o kilka procent popar-
cie (47,63 proc.). Frekwencja w
gminie wynios∏a ok. 59 proc.,
a wi´c by∏a znacznie wy˝sza od
Êredniej w kraju, która oscylo-
wa∏a wokó∏ 51 proc.

Uprawnionych do g∏osowa-
nia by∏o 9 658 osób. Komisje
wyda∏y 5 681 kart do g∏osowa-
nia. G∏osów wa˝nych oddano
5 629. (Dane uzyskano na pod-
stawie informacji z obwodo-
wych komisji wyborczych).
Szczegó∏owe wyniki wyborów
mo˝na znaleêç na gminnej
stronie internetowej

❐ oprac. pz

II tura wyborów
prezydenckich

JAK G¸OSOWALIÂMY
W WYBORACH
PREZYDENCKICH

W ostatnich dniach pozytyw-
nym efektem zakoƒczy∏y si´ nego-
cjacje z Wojskowà Agencjà
Mieszkaniowà. Dyrektor WAM
pu∏kownik Dariusz Zielonka wy-
stàpi do prezesa agencji, aby do
15 grudnia tego roku podpisaç akt
notarialny, na mocy którego prze-
sz∏o pó∏tora hektara terenów
w Bia∏obrzegach oraz zabudowa-
nia i dzia∏ki o powierzchni prawie
czterech tysi´cy metrów w Zegrzu
Po∏udniowym
p r z e k a z a ç
gminie Niepo-
r´t.

Wi e l o m i e -
si´czne nego-
cjacje pozwolà
gminie przejàç
równie˝ stacje
transformato-
rowe i wodo-
ciàgi. Nowy za-
rzàdca czyli
wójt gminy,
najwi´ksze na-
dzieje wià˝e
z mo˝liwoÊcià

wykorzystania przej´tych zabudo-
waƒ i dzia∏ek. – To jest szansa
i mo˝liwoÊç realizacji wa˝nych po-
stulatów mieszkaƒców, którzy
mówià o organizacji domu kultu-
ry czy oÊrodka zdrowia. Za to po-
zyskanie niezabudowanych dzia-
∏ek umo˝liwi nam realizacj´ tere-
nów parkowych lub placów zabaw
– mówi S∏awomir Maciej Mazur.

p RW

POZYSKUJEMY
Êrodki zewn´trzne

Pu∏kownik Dariusz Zielonka, Wójt Gminy, uczestniczàcy
w negocjacjach Radny Gminy Niepor´t Andrzej Burzyƒski

W ostatnich tygodniach Gminie
Niepor´t uda∏o si´ pozyskaç ponad
940 tys. z∏, jako dofinansowanie ze
êróde∏ zewn´trznych do prowadzo-
nych inwestycji. 

Gros Êrodków przeznaczone jest
na budow´ gimnazjum wraz z salà
gimnastycznà w Stanis∏awowie
Pierwszym. Najwi´cej, bo a˝ pó∏ mi-
liona z∏otych przeka˝e Ministerstwo
Edukacji Narodowej, jako dofinan-
sowanie do budowy sali gimnastycz-
nej. Dodatkowo gminie uda∏o si´
pozyskaç z Ministerstwa kolejne
300 tys. z∏ na zakup wyposa˝enia dla
nowego gimnazjum. Natomiast
100 tys. z∏ zosta∏o zagwarantowa-
nych w Mazowieckim Kontrakcie
Samorzàdowym na roboty instala-
cyjne i wykoƒczeniowe w budynku
gimnazjum. JednoczeÊnie z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych gmi-
na pozyska∏a 40 tys. z∏ jako dofi-
nansowanie do budowy ul. G∏ównej
w Ryni. 

❐ pz

UDANE negocjacje z WAM
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Projekt to wspólna inicjatywa
czterech gmin powiatu legionow-
skiego: Jab∏onny, Niepor´tu, Se-
rocka i Wieliszewa, b´dàcych
jednoczeÊnie cz∏onkami Zwiàzku
Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego.
Celem projektu jest opracowanie
dokumentu pod nazwà: Zinte-
growana Strategia Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, który swoim
zasi´giem obejmie teren czterech
gmin. Realizatorem projektu jest
Instytut Mi´dzynarodowych Fi-
nansów i BankowoÊci.

Projekt realizowany jest w ra-
mach unijnego programu „Le-
ader+”. Leader+ to bezzwrotna
pomoc Unii Europejskiej dla

wspó∏pracujàcych ze sobà lokal-
nych partnerów, czyli samorzàdu
i organizacji pozarzàdowych
(partner spo∏eczny). Jego celem
jest pobudzenie aktywnoÊci Êro-
dowisk lokalnych i ich zaanga˝o-
wanie w tworzenie oraz realizacj´
lokalnych strategii rozwoju ob-
szarów wiejskich. Koszt projektu
oszacowano na 150 tys. z∏. Pro-
jekt w 80 proc. finansowany jest
ze Êrodków unijnych, a w 20
proc. z bud˝etu paƒstwa.

Pierwszy etap to tworzenie lo-
kalnej grupy dzia∏ania. W ramach
projektu odbywajà si´ spotkania
informacyjne dla mieszkaƒców
i szkolenia dla uczestników pro-

jektu, a wÊród mieszkaƒców i lo-
kalnych przedsi´biorców prze-
prowadzona zostanie ankieta na
temat koncepcji rozwoju obsza-
rów wiejskich.

Spotkania z mieszkaƒcami
mia∏y charakter informacyjny,
ale ich celem by∏o równie˝ pobu-
dzenie ch´ci zaanga˝owania si´
i wspó∏pracy przy tworzeniu
Zintegrowanej Strategii Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Uda∏o
si´ równie˝ zwi´kszyç zaintere-
sowanie spo∏ecznoÊci sprawami
ich gmin i poczucia odpowie-
dzialnoÊci za rozwój swojego re-
gionu.

❐ pz

Gmina Niepor´t przystàpi∏a do realizacji projektu „Utworzenie lokalnej grupy dzia∏ania
pod nazwà Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego” w ramach unijnego programu Leader+.
Odby∏y si´ ju˝ dwa spotkania organizacyjne z realizatorami projektu. Rozpocz´to równie˝
dzia∏ania informacyjne wÊród mieszkaƒców.

Rozmawiamy z Wójtem Gminy Niepor´t
S¸AWOMIREM MACIEJEM MAZUREM

– W ubieg∏ym roku w kategorii gmin
wiejskich nasza gmina uzyska∏a cer-
tyfikat i tytu∏ Certyfikowana Loka-
lizacja Inwestycji. Jakie dzia∏ania po-
dejmowane przez samorzàd decydu-
jà o takiej zewn´trznej ocenie
niepor´ckiego samorzàdu?
– Przede wszystkim gmina Niepor´t
wybra∏a jedynà mo˝liwà drog´ za-
pewniajàcà perspektywy i stabilny
rozwój. PostawiliÊmy na pozyskiwa-
nie nowych inwestorów, którzy za-
pewniajà miejsca pracy i wp∏ywy do
bud˝etu. Wi´kszy bud˝et to z kolei
inwestycje drogowe, kanalizacyjne
i wodociàgowe, które zwi´kszajà
atrakcyjnoÊç terenów inwestycyj-
nych. Raz uruchomiony mecha-
nizm zapewnia sta∏y dop∏yw miesz-
kaƒców i stabilny rozwój, o który
przede wszystkim winny zabiegaç
w∏adze samorzàdowe. Efekt podej-
mowanych staraƒ jest taki, ˝e na tle
powiatu odcinamy si´ nie tylko ni-
skim bezrobociem (poni˝ej 9 pro-
cent przy 20 procentach w powie-
cie), ale równie˝ najwy˝szym bud˝e-
tem inwestycyjnym (pomijajàc
50-tysi´czne Legionowo).
– Tegoroczne zwyci´stwo w katego-
rii gmin turystycznych (statuetka) to
równie˝ promocja regionu Zalewu
Zegrzyƒskiego.
– Sama oprawa konkursu i zaintere-
sowanie nim mediów jest wa˝nà
i skutecznà promocjà gminy na fo-
rum krajowym. Liczne publikacje
prasowe, a tak˝e wywiady radiowe
i telewizyjne, zawsze dajà mo˝liwoÊç
zawarcia w nich zaproszenia do od-

poczynku i zamieszkania w Niepo-
r´cie. To wa˝ne równie˝ dla du˝ej
liczby funkcjonujàcych na naszym
terenie podmiotów zajmujàcych si´
obs∏ugà ruchu turystycznego. Ich
kondycja, z punktu widzenia gmin-
nego bud˝etu, jest równie wa˝na jak
pozyskiwanie nowych mieszkaƒców
i inwestorów. Potencja∏ gminnych
terenów po∏o˝onych nad zalewem
równie˝ czeka na wykorzystanie. Je-
Êli rada gminy podzieli moje stano-
wisko w tej sprawie, to ju˝ przy-
sz∏ym roku rozpoczniemy prace nad
kompleksowym, turystycznym za-
gospodarowaniem po∏udniowego
wybrze˝a zalewu, w tym tak bardzo
popularnej Dzikiej Pla˝y.
– Strefa przemys∏owa w Stanis∏awo-
wie Pierwszym si´ rozrasta. Czy ju˝
wkrótce nowe miejsca pracy zapew-
ni mieszkaƒcom firma Ammono?
– Mam nadziej ,́ ˝e podobnie jak
w innych zak∏adach w Stanis∏awo-
wie gros pracowników b´dà stano-
wili nasi mieszkaƒcy. RzeczywiÊcie
fabryka Ammono powstaje w im-
ponujàcym tempie. Przy u˝yciu naj-
nowszych technologii produkowaç
b´dzie komponenty pó∏przewodni-
ków. Niedawno w gminie goÊci∏a
dyrekcja japoƒskiej firmy Nichia,
znajdujàcej si´ w pierwszej pi´çdzie-
siàtce najbardziej rentownych
przedsi´biorstw Japonii. Chce prze-
nieÊç cz´Êç swojej produkcji do Pol-
ski, do Niepor´tu. Inwestorzy pod-
kreÊlajà, ˝e o decyzji lokalizacji in-
westycji zadecydowa∏y nie tylko
pozytywne opinie innych funkcjo-
nujàcych tutaj firm, ale równie˝
konkretna pomoc formalno-praw-
na ze strony urz´du, który wyszed∏
naprzeciw oczekiwaniom przedsi´-
biorcy. Takie pozytywne, zewn´trz-
ne oceny samorzàdu Gminy Niepo-
r´t to przede wszystkim zas∏uga
wzorcowej wspó∏pracy ze sprawnà
i kompetentnà Radà Gminy oraz
zmiany nastawienia pracowników
urz´du, którzy coraz cz´Êciej rozu-
miejà, ˝e osoby zwracajàce si´ do
urz´du wymagajà nie tylko rzeczo-
wej odpowiedzi, ale równie˝ indywi-
dualnego podejÊcia i pomocy w do-
pe∏nieniu procedur administracyj-
nych.

Gmina Niepor´t nagrodzona
Statuetkà konkursu Gmina Fair Play

TRADYCJA i wspó∏praca
W dniach od
3 do 5 listopada
przedstawiciele
samorzàdu
i mieszkaƒcy
gminy Niepor´t
przebywali
z wizytà na
Litwie.
G∏ównym celem
wyjazdu by∏o spotkanie z Marià RekÊç, Mer Samorzàdu
Rejonu Wileƒskiego.

Podczas spotkania w Wilnie
rozmawiano przede wszystkim
o przysz∏ej wspó∏pracy pomi´dzy
gminà Niepor´t oraz jednà z gmin
litewskich. Poruszano równie˝ te-
mat sytuacji Polaków na Litwie.
Tego samego popo∏udnia blisko
czterdziestoosobowa grupa rad-
nych, so∏tysów, nauczycieli i pra-
cowników urz´du zwiedza∏a Wil-
no. Na d∏u˝szà chwil´ zatrzyma∏a

si´ w koÊciele Piotra i Paw∏a,
a tak˝e w kaplicy Matki Boskiej
Ostrobramskiej w Ostrej Bramie.
Przed wyjazdem z Litwy wójt
gminy z∏o˝y∏ kwiaty na p∏ycie na-
grobnej kryjàcej serce Marsza∏ka
Pi∏sudskiego, na cmentarzu Na
Rossie. W drodze powrotnej gru-
pa zwiedzia∏a Êredniowieczny za-
mek w Trokach.

❐ RW

Za∏ogi ˚eglarskiej Ligi
Biznesu w 2005 roku ry-
walizowa∏y w rozgryw-
kach Pucharu Polski
Jachtów Kabinowych
Frans Maas Cup 2005.
To cykliczna impreza,
która po raz piàty rozgry-
wana jest na akwenach
ca∏ej Polski, jednak naj-
wa˝niejsze regaty edycji
odbywajà si´ na Zalewie
Zegrzyƒskim. Pierwsze
zawody odby∏y si´ pod-
czas majowego otwarcia sezonu na
naszym akwenie. Kolejne starty
mia∏y miejsce m.in. na jeziorze Po-
widzkim, W∏oc∏awskim czy w Gi-
˝ycku, gdzie za∏oga Gminy Niepo-
r´t zdoby∏a pierwsze miejsce w Mi-
strzostwach Polski Jachtów
Kabinowych.

Podczas czwartkowej imprezy
najlepsze polskie za∏ogi w klasie
Majestic 24W i Puck oglàda∏y fil-
mowe migawki z letnich zmagaƒ
regatowych i omawia∏y plany star-
tów w przysz∏ym sezonie. G∏ów-
nym punktem spotkania w Emper
Yachcie by∏o jednak nagrodzenie

zwyci´zców ˚eglarskiej Ligi Biz-
nesu. Najlepszà za∏ogà w klasie
Majestic 24W okaza∏ si´ team
z Niepor´tu w sk∏adzie: Sylwester
Pietrucha (sternik), Alicja Soko-
∏owska, Anita Kwieciƒska, S∏awo-
mir Wierzchoƒ i Krzysztof Anio∏-
kowski. Stojàc na najwy˝szym po-
dium odbierali puchar z ràk
Katarzyny Witkowskiej, prezes
Emper Yacht, oraz Marka Goli-
szewskiego, prezesa BCC, który
objà∏ honorowym patronatem
zmagania ̊ eglarskiej Ligi Biznesu
w 2005 roku.

❐ Robert Wróbel

W czwartek (3.11) w porcie jachtowym Emper Yacht
oficjalnie zakoƒczono sezon regatowy na Zalewie
Zegrzyƒskim wr´czajàc nagrody najlepszym za∏ogom
˚eglarskiej Ligi Biznesu.

˚EGLARZE
na podium

GMINA w Leader+

B¢DZIE
stacja paliw
7 listopada aktem notarialnym
Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A. naby∏ w drodze przetargu
od Gminy Niepor´t teren przy
skrzy˝owaniu ulic Jana Kazi-
mierza i Zegrzyƒskiej. Za dzia∏-
ki o ∏àcznej powierzchni
4498 m2 koncern zap∏aci∏ 420
tysi´cy z∏otych.

JeÊli ORLEN nie napotka na
nieprzewidziane trudnoÊci, to ju˝
w przysz∏ym roku b´dzie mo˝na
nape∏niç bak na nowej stacji ben-
zynowej. Jak zapowiada inwestor
na terenie nowoczesnej i ekolo-
gicznej stacji benzynowej b´dzie
mo˝na równie˝ tankowaç gaz.
W sk∏ad stacji paliw wejdzie bu-
dynek obs∏ugi klienta ze sklepem
oraz minibar. Kierowcy b´dà
mogli skorzystaç z automatu te-
lefonicznego, bankomatu oraz
us∏ug dla zmotoryzowanych czy-
li kompresora, odkurzacza, wo-
dy. Obiekt przystosowany b´dzie
do obs∏ugi osób niepe∏nospraw-
nych.

W ramach oferty zakupu zna-
laz∏o si´ tak˝e zobowiàzanie do
udzia∏u w utwardzeniu jednej
z gminnych dróg oraz realizacji
inwestycji si∏ami miejscowych
przedsi´biorstw wy∏onionych
w drodze przetargu.

❐ RW

„SPRZÑTANIE ÂWIATA-POLSKA 2005”
na terenie Gminy Niepor´t 

Wzorem lat ubieg∏ych Gmina
Niepor´t uczestniczy∏a w „Sprzà-
taniu Âwiata”. W tym roku akcja
zosta∏a zaplanowana w dniach 16
– 18 wrzeÊnia, jednak ze wzgl´du
na opady deszczu jej termin na na-
szym terenie zosta∏ przesuni´ty na
nast´pne dni. 

Tematem przewodnim tego-
rocznej kampanii by∏o has∏o
WSZYSTKIE KOLORY RE-
CYKLINGU. W Akcji uczestni-
czyli uczniowie szkó∏ i przedszko-
li znajdujàcych si´ na terenie na-
szej gminy oraz So∏tysi. Akcj´
wspierali przedstawiciele Regio-
nalnego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej, ˝o∏nierze jednostki woj-

skowej w Bia∏obrzegach oraz
pracownicy nadleÊnictw Jab∏on-
na i Drewnica. Podobnie jak
w latach ubieg∏ych Jerzy Dy∏o, le-
Êniczy leÊnictwa Czarna Struga,
uczestniczy∏ z m∏odzie˝à ze Szko-
∏y Podstawowej w Izabelinie
w sprzàtaniu rezerwatów przyro-
dy „Puszcza S∏upecka” i „¸´gi
Czarnej Strugi”.

Wa˝nym elementem Akcji by∏o
porzàdkowanie terenów nad Za-
lewem Zegrzyƒskim i Kana∏em
˚eraƒskim z pozostawionych po
sezonie Êmieci. W czasie sprzàta-
nia zebrano 70m3 odpadów g∏ów-
nie z zanieczyszczonych terenów
leÊnych i przydro˝nych. ❐ DW
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Kilka godzin wczeÊniej pod pomnikiem „Ku czci Le-
gionistów Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego” w Bia∏obrze-
gach kwiaty w imieniu mieszkaƒców z∏o˝yli przedsta-
wiciele Gminy. G∏ówne obchody Âwi´ta Niepodleg∏o-
Êci w Niepor´cie rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´tà w koÊciele
pod wezwaniem N. M. P. Niepokalanego Pocz´cia, któ-
rà koncelebrowali proboszcz, ksiàdz kanonik Zbigniew
Brzozowski i ksiàdz pu∏kownik Zenon Surma.

Po mszy na placu WolnoÊci odby∏ si´ Apel Poleg∏ych,
który poprowadzi∏ kapitan Albin Dudzik. WczeÊniej
g∏os zabra∏ wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Ma-
zur. W swoim przemówieniu mówi∏ o patriotyzmie
i trudnych wyborach Polaków. Nawiàza∏ równie˝ do po-
dejmowanej przez Gmin´ Niepor´t wspó∏pracy mi´dzy-
narodowej, tym razem na Litwie. Nast´pnie kwiaty pod
pomnikiem „Ku czci poleg∏ych za wolnoÊç Ojczyzny”
z∏o˝yli przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzà-
dowych, wojsko oraz kombatanci. Wart´ honorowà
pod pomnikiem pe∏nili harcerze z Trzeciej Mazowiec-
kiej Dru˝yny Harcerskiej „Wilki” i 145. Warszawskiej
Dru˝yny Harcerek.

UroczystoÊç na placu WolnoÊci uÊwietni∏y swojà
obecnoÊcià: kompania honorowa oraz poczet sztanda-
rowy 9 pu∏ku Dowodzenia Dowództwa Wojsk Làdo-
wych w Bia∏obrzegach, a tak˝e poczty sztandarowe:
gminnego ko∏a nr 27 Zwiàzku Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, OSP
w Kàtach W´gierskich, OSP w Wólce Radzymiƒskiej,
OSP w Niepor´cie. Na placu WolnoÊci stan´∏y tak˝e
poczty sztandarowe Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏a-
wa Tokaja w Niepor´cie oraz Szko∏y Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach.

UroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada, w której wzi´∏a
udzia∏ kompania honorowa 9 pu∏ku Dowodzenia Do-
wództwa Wojsk Làdowych w Bia∏obrzegach, poczty
sztandarowe oraz patrol konny Stowarzyszenia Barwy
i Tradycji. Defiladzie towarzyszy∏ pokaz ogni sztucz-
nych, który wzbudzi∏ spore zainteresowanie wÊród ze-
branych mieszkaƒców Gminy.

p pz

ÂWI¢TO Niepodleg∏oÊci
W czwartkowy wieczór (10.11) na placu WolnoÊci w Niepor´cie odby∏y si´ gminne obchody 87 rocznicy
odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Wojskowà defilad´, apel poleg∏ych i z∏o˝enie kwiatów pod
obeliskiem upami´tniajàcym poleg∏ych poprzedzi∏a uroczysta msza Êwi´ta w intencji Ojczyzny.
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1 ul. Kwiatowa w Micha∏owie-Reginowie
(wykonano I etap) 

Wykonawca: Drogi i Mosty z Pu∏tuska
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 107 551,40 z∏
2 wjazd na ul. LeÊnà w Micha∏owie-Reginowie

(wykonano) 
Wykonawca: Dromo z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 45 015,49 z∏
3 ul. Radosna w Stanis∏awowie Drugim

(wykonano) 
Wykonawca: Cembud z Józefowa k.Legionowa
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 119 574,24 z∏
4 ul. Objazdowa w Józefowie (wykonano) 
Wykonawca: Drogi i Mosty z Pu∏tuska
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 102 839,73 z∏
5 ul. KoÊcielna w Kàtach W´gierskich

(wykonano) 
Wykonawca: Spó∏dzielnia Robót Drogowych
z T∏uszcza
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 23 823,68 z∏
6 ul. KoÊcielna w Niepor´cie (wykonano) 
Wykonawca: Spó∏dzielnia Robót Drogowych
z T∏uszcza
Nawierzchnia: nak∏adka asfaltowa
Koszt: 39 199,25 z∏
7 ul. Klonowa w Stanis∏awowie Pierwszym

(wykonano) 
Wykonawca: Spó∏dzielnia Robót Drogowych
z T∏uszcza
Nawierzchnia: nak∏adka asfaltowa
Koszt: 46 453,90 z∏
8 ul. Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie Pierwszym

(wykonano) 
Wykonawca: Drogi i Mosty z Pu∏tuska
Nawierzchnia: nak∏adka asasfaltowa
Koszt: 1 000 000 z∏
9 ul. Koncertowa w Stanis∏awowie Pierwszym

(wykonano) 
Wykonawca: Dromo z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 218 444,40 z∏
0 ul. Pla˝owa w Bia∏obrzegach (wykonano) 
Wykonawca: Dromo z Warszawy
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 126 192,86 z∏
q ul. Kàpielowa w Bia∏obrzegach (wykonano) 
Wykonawca: Rondo z Wo∏omina
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 142 086,08 z∏
w ul. G∏ówna w Ryni (wykonano etap III) 
Wykonawca: Spó∏dzielnia Robót Drogowych
z T∏uszcza
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 100 000 z∏
e ul. LeÊna w Wólce Radzymiƒskiej

(wykonano) 
Wykonawca: Drogi i Mosty z Pu∏tuska
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 62 274,90 z∏
r ul. Kàpielowa w Zegrzu P∏d (wykonano) 
Wykonawca: Adrog z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 68 617,57 z∏
t ul. D´bowa w Zegrzu P∏d (wykonano) 
Wykonawca: Pro Inwest Bud z Nowego Dworu
Mazowieckiego 
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 93 269,43 z∏
y droga bez nazwy w Niepor´cie (wykonano) 
Wykonawca: Cembud z Józefowa k.Legionowa
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 102 472,55 z∏ 
u chodnik wzd∏u˝ ul. Topolowej w Wólce

Radzymiƒskiej (wykonano) 
Wykonawca: Dromo z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 23 481,94 z∏
i chodnik wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza

w Niepor´cie (wykonano) 
Wykonawca: Pro Inwest Bud z Nowego Dworu
Mazowieckiego
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 139 848,12 z∏
o chodnik wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej w Rembel-

szczyênie i Stanis∏awowie Pierwszym
(wykonano)

Wykonawca: Rondo z Wo∏omina
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 195 297,08 z∏
p rondo skrzy˝owanie Stru˝aƒska i Szkolna

w Józefowie w porozumieniu z MZDW
w Warszawie (do koƒca roku 2005) 

Wykonawca: Polhild z Koby∏ki
Nawierzchnia: asfalt i kostka
Koszt: 360 000 z∏

a chodnik wzd∏u˝ ul. Wolskiej w Woli
Aleksandra (wykonano) 

Wykonawca: KryÊ z Otwocka
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 53 481,66 z∏
s chodnik w Beniaminowie (wykonano) 
Wykonawca: Dromo z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 55 000 z∏
d chodnik na osiedlu w Bia∏obrzegach

(wykonano) 
Wykonawca: Rondo z Wo∏omina
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 50 737,89 z∏
f chodnik wzd∏u˝ ulicy Wojska Polskiego

w Bia∏obrzegach (wykonano) 
Wykonawca: Rondo z Wo∏omina
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 31 636,65 z∏
g projekt ul. Âwierkowej w Zegrzu P∏d

(wykonano) 
Wykonawca: Ludwik Maruszak z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 12000 z∏
h projekt ul. Wzgórz w Zegrzu P∏d.

(wykonano) 
Wykonawca: Procton z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 8 000 z∏
j projekt ul. Sadowej w Micha∏owie –

Reginowie (wykonano) 
Wykonawca: Procton z Warszawy
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 6000 z∏
k projekt ul. Pi´knej w Micha∏owie –

Reginowie (wykonano)
Wykonawca:Procton z Warszawy
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 6000 z∏
l projekt ul. Wczasowej w Micha∏owie –

Reginowie (wykonano) 
Wykonawca: Procton z Warszawy
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 6000 z∏
z projekt ul. H Sienkiewicza w Józefowie

(wykonano)
Wykonawca: Proctol z Warszawy 
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 20 000 z∏
x projekt ul. LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej

(wykonano) 
Wykonawca: AC Projekt z Warszawy
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 26 500 z∏
c projekt ul. Wira˝owej w Wólce

Radzymiƒskiej (wykonano) 
Wykonawca: AC Projekt z Warszawy
Nawierzchnia: asfalt
Koszt: 15 000 z∏
v chodnik wzd∏u˝ ul. Ma∏o∏´ckiej w Izabelinie

(wykonano) 
Wykonawca: Ludwik Maruszak z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 15 000 z∏
b projekt chodnika i jezdni ul. Przysz∏oÊç

w Stanis∏awowie Pierwszym (wykonano) 
Wykonawca: Procton z Warszawy
Nawierzchnia: asfalt i kostka
Koszt: 49 500 z∏
n projekt ulicy od Wojska Polskiego

w Niepor´cie (wykonano)
Wykonawca: A. Walczuk z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 8 000 z∏
m ul. G∏ówna w Micha∏owie – Reginowie

(wykonano) 
Wykonawca: Spó∏dzielnia Robót Drogowych
z T∏uszcza
Nawierzchnia: asfalt
Koszt:62 411,71 z∏
, chodnik wzd∏u˝ ˝ ulicy Warszawskiej

w Micha∏owie-Reginowie (w trakcie
realizacji) 

Wykonawca: Dromo z Warszawy
Nawierzchnia: kostka
Koszt: 140 000 z∏

INWESTYCJE DROGOWE
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Budowa 
1 ul. Jana Kazimierza

w Rembelszczyênie
Koszt: 29 266,98
Wykonawca: LUMEN Legionowo
2 ul. Stru˝aƒska w Kàtach
W´gierskich
Koszt: 25 508,21 
Wykonawca: „Elektro-Silver” ¸om˝a
3 ul. Stru˝aƒska w Józefowie
Koszt: 40 029,81 
Wykonawca: „ELZAR” Warszawa

4 ul. Polna w Micha∏owie-
Reginowie
Koszt: 27 335,50 
Wykonawca: „ELZAR” Warszawa
5 ul. Wspólna w Józefowie 
Koszt: 30 083,10 
Wykonawca: LUMEN Legionowo
6 ul. Wira˝owa w Wólce
Radzymiƒskiej 
Koszt: 14 757,70 
Wykonawca: „ELZAR” Warszawa

Projektowanie
7 ul. Ró˝ana w Niepor´cie 

Koszt: 8 500z∏.

8 ul. Akacjowa w Kàtach

W´gierskich 

Koszt:12 900 z∏.

9 Osiedle w Zegrzu Po∏udniowym

Koszt: 11 800 z∏.

0 Osiedle w Bia∏obrzegach

Koszt:14 800 z∏.

1 Gimnazjum z salà gimnastycznà
w Stanis∏awowie Pierwszym
Koszt: 4 240 000 w 2005 r.

2 Projekt budynku komunalnego
socjalno-technicznego w zabudowie
kontenerowej w Niepor´cie 
Koszt: 12 000 z∏. 

3 Projekt budynku gara˝owego dla
OSP w Kàtach W´gierskich
Koszt: 25 000 z∏.

Wybudowano:
1 wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza na odcinku od SUW

Niepor´t do ul. Izabeliƒskiej w Stanis∏awowie
Pierwszym, wzd∏u˝ ul. Izabeliƒskiej i Koncertowej do
gimnazjum 

koszt: 284 638,46 z∏
termin zakoƒczenia 17.08.2005 r.
wykonawca Zak∏ad Instalacyjny i Remontowo –
Budowlany Roman Zwierzchowski, 05-500 Zgorza∏a
ul. Post´pu 196
2 od gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym do ul. Jana

Kazimierza, wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza do ul.
PrzyleÊnej w Kàtach W´gierskich

koszt 155 150,00 z∏
termin zakoƒczenia 30.08.2005 r.
wykonawca: Zak∏ad Us∏ug Budowlanych „INWOKAN”
Tomasz Mianowski, 07-200 Wyszków ul. Ró˝ana 5
3 wzd∏u˝ ul. LeÊnej i PrzyleÊnej w Micha∏owie-Grabinie
koszt 97 082,60 z∏
termin zakoƒczenia 16.08.2005 r.
wykonawca Przedsi´biorstwo Instalacji Sanitarnych
„INSTAL”, 08-300 Soko∏ów Podlaski ul. Ustronna 7

W trakcie budowy:
4 w Stanis∏awowie Pierwszym dla osiedla D´bina
koszt 64 151,85 z∏
termin zakoƒczenia 20.12.2005 r.
wykonawca: Zak∏ad Us∏ug Budowlanych „INWOKAN”
Tomasz Mianowski, 07-200 Wyszków ul. Ró˝ana 5
5 w Rembelszcyênie ul. Polna i Cicha
koszt 97 370,00 z∏
termin zakoƒczenia 20.12.2005 r.
wykonawca: Zak∏ad Us∏ug Budowlanych „INWOKAN”
Tomasz Mianowski, 07-200 Wyszków ul. Ró˝ana 5

6 w Micha∏owie-Grabinie w drogach poprzecznych do
ul. Kwiatowej
koszt 114 159,64 z∏
termin zakoƒczenia 20.12.2005 r.
wykonawca: „WODROL”-Pruszków S.A., 
05-800 Pruszków ul. Bry∏y 10

7W trakcie budowy Stacja Uzdatniania Wody
w Józefowie.
koszt 2 349 634,77 z∏
termin zakoƒczenia 30.03.2007 r.
wykonawca: „WODROL”-Pruszków S.A.
05-800 Pruszków ul. Bry∏y 10

Wykonano projekt sieci wodociàgowej:
8 w Stanis∏awowie Pierwszym dla osiedla D´bina oraz
w Rembelszczyênie ul. Polna i Cicha
koszt 18 0000 z∏
termin zakoƒczenia 8.08.2005 r.
wykonawca: Pracownia Projektowa In˝ynierii Ârodowiska
„PROJWIK”, 05-126 Niepor´t ul. Czarnieckiego 19

W trakcie realizacji projekt sieci
wodociàgowej:
9 ul. Polna w Stanis∏awowie Drugim i ul. Grudzie
(wspólnie z miastem Legionowo)
koszt 18 788 z∏
termin zakoƒczenia 19.12.2005 r.
wykonawca: A. Wojciechowska
05-120 Legionowo ul. Grunwaldzka 1

OÂWIETLENIE ULICZNE

INWESTYCJE KUBATUROWE 

SIEå WODOCIÑGOWA 

SIEå KANALIZACJI SANITARNEJ
Wybudowano:
1 w Stanis∏awowie Pierwszym dla osiedla D´bina
i gimnazjum
koszt 383 045,69 z∏
termin zakoƒczenia 25.07.2005 r.
wykonawca: „WODROL” – Pruszków S.A.
05-800 Pruszków ul. Bry∏y 10

W trakcie budowy:
2 pompownia Êcieków P-8 w Niepor´cie wraz
z przewodami t∏ocznymi pod Kana∏em ˚eraƒskim
koszt 2 080 828,09 z∏
termin zakoƒczenia 23.01.2006 r.
wykonawca: PPH„WODBUD”
07-200 Wyszków ul.3 Maja 53
3 modernizacja oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie
I etap
koszt 309 086,28 z∏
termin zakoƒczenia 30.11.2005 r.
wykonawca: „MERA-MONT” Sp. z o.o.
62-300 WrzeÊnia ul. Culica 1

4 odwodnienie ul. Pionierskiej w Niepor´cie
koszt 69 174,00 z∏
termin zakoƒczenia 30.11.2005 r.
wykonawca: Zak∏ad Us∏ug Budowlanych „INWOKAN”
Tomasz Mianowski, 07-200 Wyszków ul. Ró˝ana 5

Wykonano projekt sieci kanalizacyjnej:
5 odwodnienie ul. Pionierskiej w Niepor´cie
koszt 6 270 z∏
termin zakoƒczenia 30.05.2005 r.
wykonawca: Przedsi´biorstwo Us∏ug Inwestycyjnych i
Doradztwa Gospodarczego „LIMA” Sp. z o.o.
24-100 Pu∏awy ul. Skowieszyƒska 33A

6 w Micha∏owie-Reginowie – rejon ul. Nowodworskiej
koszt 22 500 z∏
termin zakoƒczenia 10.10.2005 r.
wykonawca: „EKO-KOMPLEKS” S.J.
95-030 Rzgów ul. Guzewska 14
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k u l t u r a  i  s p o r t

WYMARZONE boisko
Wielofunkcyjne boisko ze sztucznà nawierzchnià zostanie
w przysz∏ym roku wybudowane przy ul. Dworcowej
w Niepor´cie. Wi´kszoÊç Êrodków na ten cel pochodziç
b´dzie unijnej dotacji. To ju˝ szósta gminna inwestycja, którà
w ciàgu ostatnich dwóch lat dofinansowa∏a Unia Europejska.

PAULINA na podium
11 listopada 21 uczniów ze Szko∏y
Podstawowej w Józefowie wzi´∏o udzia∏ w VIII
biegu z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w
Bia∏o∏´ce. 

Dzieci, które nie ukoƒczy∏y 13 roku ˝ycia,
mia∏y do pokonania dystans 1000 metrów.
M∏odzie˝ zmaga∏a si´ na dystansie 1500 me-
trów. Zawodnicy naszej gminy wykazali si´
ambicjà i hartem ducha, wszyscy bez wyjàt-
ku ukoƒczyli biegi, co nie by∏o wcale regu∏à
wÊród startujàcych. Sukcesem zakoƒczy∏ si´
start Pauliny ˚mijewskiej (w kategorii VI
klasa – I Gimnazjum), która na finiszu uzy-
ska∏a znacznà przewag´ nad pozosta∏ymi za-
wodnikami i zaj´∏a I miejsce.

Zawody, w duchu rywalizacji fair play, od-
bywa∏y si´ przy wspania∏ej s∏onecznej pogo-
dzie.
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ZAWODY
w tenisie sto∏owym
Ponad 130 dzieci, ze wszystkich szkó∏ podsta-
wowych Gminy Niepor´t, uczestniczy∏o w za-
wodach sportowych w tenisie sto∏owym (7.11)
organizowanych ju˝ po raz kolejny z okazji
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Wygra∏a dru˝yna ze
Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach, a dru-
gie miejsce zaj´∏a reprezentacja SP nr 1
z Niepor´tu.

Uczniowie walczyli o puchar Wójta Gmi-
ny Niepor´t S∏awomira Macieja Mazura.
Zawody zorganizowa∏ Urzàd Gminy
w Szkole Podstawowej w Wólce Radzymiƒ-
skiej, która u˝yczy∏a sali. W zawodach udzia∏
wzi´∏o 5 szkolnych dru˝yn. Turniej odbywa∏
si´ w systemie pucharowym. Zawodnicy
grali na czterech sto∏ach jednoczeÊnie.

Rywalizowa∏o 132 uczniów. Najlepsi
otrzymali puchary, dyplomy oraz sprz´t
sportowy dla swojej szko∏y. Natomiast ka˝-
dy z uczestników opuszcza∏ sal´ zawodów ze
s∏odkim upominkiem w r´ku.
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KONCERT z okazji Dnia
Niepodleg∏oÊci
W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie,
w przeddzieƒ 87 rocznicy odzyskania przez Polsk´
niepodleg∏oÊci (10.11), odby∏ si´ okolicznoÊciowy
koncert. Dla zebranej publicznoÊci wystàpi∏
Kwartet „Premiera”.

Spektakl, a w∏aÊciwie spek-
takle (godz.10 i 11.30), zapre-
zentowane zosta∏y przy pe∏nej
sali. Na widowni zasiedli bo-
wiem gimnazjaliÊci z sàsiadu-
jàcej z GOK-iem szko∏y.

Adam Walny jest absolwen-
tem bia∏ostockiego Wydzia∏u
Re˝yserii Teatru Lalek Aka-
demii Teatralnej w Warsza-
wie. Swoje spektakle buduje
przy pomocy i wykorzystaniu
ca∏ego bogactwa rekwizytów,
które reprezentujà równie
du˝y zasób znaczeƒ i cytatów
z historii literatury i sztuki.
Jego teatr odkrywa na nowo
zapomniane Êrodki wyrazu.

Artysta pos∏uguje si´ ró˝ne-
go rodzaju lalkami od pacy-
nek po pot´˝ne kuk∏y. Poka-
zujàc teatr eksperymentalny,
nie zaniedbuje jednak czytel-
nej komunikacji z widzem,
stàd, choç z pewnoÊcià sà to
dzie∏a eksperymanalne i po-
s∏ugujà si´ oryginalnym j´zy-
kiem, to przyswaja si´ je
w ∏atwy sposób, czego do-
wiod∏y goràce brawa gimna-
zjalistów, gdy „opuszczono
kurtyn´”.

Zaprezentowany w GOK
„Motyl”sk∏ada∏ si  ́z 9 cz´Êci, b´-
dàcych odr´bnymi historiami.
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W piàtek (4.10) w sali kolumnowej Gminnego OÊrodka
Kultury przy ulicy Dworcowej z autorskim spektaklem
wystàpi∏ Adam Walny. Re˝yser spektakli lalkowych,
scenograf i terapeuta zaprezentowa∏ przedstawienie
pt: „Motyl” reprezentujàce teatr formy.

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW:
1. SP Bia∏obrzegi
2. SP Niepor´t
3. SP Józefów
4. SP Izabelin oraz SP Wólka Radzymiƒska

(egzekwo)

TEATR eksperymentalny
dla gimnazjalistów

Muzycy zaprezentowali szla-
giery starej Warszawy, a tak˝e
znane i lubiane motywy mu-
zyczne z filmów i seriali telewi-
zyjnych. W cz´Êci nazwanej
„Ekrany Êwiaty” zebrana pu-
blicznoÊç us∏ysza∏a m.in. „Ró-
˝owà Panter´” Henry Manci-
niego, „Ojca Chrzestnego” Ni-
no Roty, czy „Zapach kobiety”
Carlosa Gardela. W cz´Êci
zatytu∏owanej „Polskie drogi”
oprócz melodii przewodniej
z tego popularnego w latach
70-tych serialu, mo˝na by∏o

us∏yszeç motywy znane
z „Czterdziestolatka”, „07
zg∏oÊ si´” oraz „Vabank”.

Koncert poprowadzi∏ An-
drzej Krusiewicz, znany spiker
Polskiego Radia. Kwartet wy-
stàpi∏ w sk∏adzie: Mariusz
Kielan (skrzypce), Adrian
Janda (klarnet), Witold Jaro-
siƒski (akordeon), Jaros∏aw Je-
kie∏ek (kontrabas). Ponadgo-
dzinny koncert zakoƒczy∏
dwukrotny bis na ˝yczenie pu-
blicznoÊci.
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26 paêdziernika o godz. 11.00,
w w Gminnym OÊrodku Kultu-
ry przy ulicy Dworcowej w Nie-
por´cie, odby∏o si´ kolejne spo-
tkanie Klubu Seniora. GoÊçmi
specjalnymi spotkania byli:
wójt Gminy Niepor´t, S∏awo-
mir Maciej Mazur oraz Mar-
garita Ilieva, wyk∏adowca jed-
nej z bydgoskich uczelni, któ-
ra wspomog∏a nawiàzanie
wspó∏pracy mi´dzy Niepor´-
tem, a partnerskà gminà Dol-
na Banja z Bu∏garii.

W spotkaniu uczestniczy∏y
równie˝ cz∏onkinie Klubu Se-
niora z Zegrza Po∏udniowego
oraz cz∏onkowie Klubu Inte-
gracji Spo∏ecznej. Program mu-
zyczny zaprezentowali ucznio-
wie ze Szko∏y Podstawowej
w Józefowie, wychowankowie
Agnieszki Powa∏y. Instruktor-
ka prowadzi od kilku miesi´cy
zaj´cia kulturalne w tej placów-
ce. Uczy dzieci i m∏odzie˝ gry
na gitarze oraz prowadzi chór. 

Nie by∏ to pierwszy wyst´p
zespo∏u na spotkaniu Klubu
Seniora. Jak zwykle szalenie
podoba∏ si´ widowni, wspólnie
Êpiewano piosenki. Zespó∏ ro-
bi ogromne post´py, ma coraz

szerszy i ciekawszy repertuar
na ró˝ne okazje. Âpiewajà
i grajà na gitarach, efekt jest
wspania∏y.

Ârodowe spotkanie mia∏o
szczególny charakter. Wed∏ug
obliczeƒ doktor Krystyny Ma-
linowskiej, honorowego miesz-
kaƒca Gminy, spotkania Klu-
bu Seniora w Niepor´cie trwa-
jà (z przerwami) od 25 lat.
Dlatego zapad∏a decyzja
o nadaniu im oraz Klubowi
formalnego charakteru.
Uczestnicy wpisali swoje na-
zwiska na list´ cz∏onków, wy-
brany zosta∏ zarzàd Klubu
oraz sekretarz.

p Przyg. GOK

Najpierw gmina zleci∏a opra-
cowanie projektu technicznego.
Zak∏ada on budow´ spe∏niajà-
cego standardy dla boiska do
gry w pi∏k´ no˝nà (rozgrywki
m∏odzie˝owe) oraz place do gier
zespo∏owych: siatkówki, koszy-
kówki i tenisa. W przysz∏oÊci
mo˝liwa b´dzie równie˝ budo-
wa bie˝ni.

JednoczeÊnie z∏o˝ony zosta∏
wniosek o wspó∏finansowanie
inwestycji przez Uni´ Europej-
skà. Kosztorys opracowany na
podstawie projektu zak∏ada
koszt realizacji boiska na kwo-
t´ ok. 550 tys. z∏. 80 proc. tej su-
my ma pochodziç ze Êrodków
unijnych pozyskanych w ra-
mach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora ̋ yw-
noÊciowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich” (SPO ROL).

Je˝eli nic nie zak∏uci harmo-
nogramu inwestycyjnego, na

zmodernizowanym boisku b´-
dzie mo˝na rozgrywaç pierwsze
mecze ju˝ jesienià przysz∏ego
roku. – Licz ,́ ˝e nowe boisko
b´dzie wykorzystywane przez
ca∏y dzieƒ. Mam nadziej ,́ ˝e
obok GOK-u i szko∏y stanie si´
ono kolejnym miejscem, gdzie
realizowana jest aktywnoÊç
spo∏eczna – wyjaÊnia S∏awomir
Maciej Mazur, wójt Niepor´tu.

Budowa boiska wielofunk-
cyjnego ze sztucznà na-
wierzchnià to ju˝ 6 gminna in-
westycja, która otrzyma∏a do-
finansowanie ze Êrodków Unii
Europejskiej. WczeÊniejsze
projekty dotyczy∏y moderniza-
cji infrastruktury np. budowa
przepompowni P-8 w Niepo-
r´cie. ¸àcznie, w ciàgu dwóch
lat, Gminie Niepor´t uda∏o si´
ju˝ pozyskaç ponad 7 mln z∏o-
tych dofinansowania do reali-
zowanych inwestycji z fundu-
szy UE. p pz

SPOTKANIE seniorów

wieÊci NIEPOR¢CKIE

DRUDZY na turnieju
W hali sportowej w Wieliszewie rozpocz´∏y

si´ rozgrywki Amatorskiej Ligi Pi∏ki Halowej
Szkó∏ Podstawowych. W pierwszym turnieju
(8.10) dru˝yna ze szko∏y podstawowej z Józe-
fowa zaj´∏a drugie miejsce.

W turnieju wzi´∏o udzia∏ 7 zespo∏ów z te-
renu trzech gmin: Jab∏onny, Niepor´t i Wie-
liszewa. Dru˝yny zosta∏y podzielone na dwie
grupy, w których rozegrano mecze syste-
mem ka˝dy z ka˝dym. W pó∏fina∏ach zmie-
rzy∏y si´ cztery najwy˝ej notowane dru˝yny
z obu grup.

Ca∏y turniej wygra∏ zespó∏ ze Szko∏y Pod-
stawowej z Jab∏onny, drugie miejsce zaj´∏a
ekipa ze szko∏y w Józefowie (gm. Niepor´t).
Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏ Da-
mian Falenta, który zdoby∏ 7 bramek. Na-
tomiast z trzema bramkami na koncie zawo-
dy zakoƒczy∏ Szymon Wasiak (SP Józefów).
Bramki dla dru˝yny z Józefowa zdobyli rów-
nie˝: Igor Hulewicz i Dariusz Ka∏yƒczak.

p pz
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C z y t e l n i c y  p i s z à

„Poznajemy przesz∏oÊç Bia∏obrzegów” – pod takim
has∏em 3 listopada 2005 r. obradowa∏ w naszej szko-
le piàty ju˝ Sejmik Uczniowski. Odpowiedzialne za
jego przygotowanie by∏y: Krystyna Andruk i Aneta
Kowalska. Marsza∏kiem zosta∏a Dorota SkoÊkiewicz
z kl. VI, a sekretarzem – Klaudia Go∏´biewska z kl.
IV. Ola Kruk zapozna∏a zebranych z historià sejmi-
ków w Szkole Podstawowej w Bia∏obrzegach. 

GoÊciem honorowym by∏a Wanda Zakrzewska –
d∏ugoletnia nauczycielka naszej szko∏y (obecnie na
emeryturze). Przybli˝y∏a nam histori´ szko∏y. 

W ramach realizacji zadaƒ sejmikowych ucznio-
wie kl. IV – V odwiedzili miejsca pami´ci narodo-
wej w gminie Niepor´t. Sprawozdanie z wyciecz-
ki odczyta∏ Mateusz Gajowniczek z kl. IV. Nato-

miast uczniowie klasy VI wykonali prace plastycz-
ne przedstawiajàce Bia∏obrzegi. Prace te zosta∏y
wyeksponowane podczas Sejmiku. Ponadto wszy-
scy uczniowie kl. IV –VI pisali legendy o Bia∏o-
brzegach. Najlepsze prace autorzy odczytali na
Sejmiku. Byli to: z kl. IV – Mateusz Gajowniczek,
z kl. V – Pawe∏ Migacz, Kasia Witaszek, Daria
Wi´ch, z kl. VI – Piotr Zarzycki, Mateusz Onisk,
Ola Witaszek, Dorota SkoÊkiewicz, Kasia Le-
oniak. 

Uczestnicy V Sejmiku Uczniowskiego zobowiàza-
li si´ wykonaç albumy przedstawiajàce histori´ Szko-
∏y Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bia∏obrze-
gach. 

p Aneta Kowalska

V SEJMIK UCZNIOWSKi 
w SP im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach

Korzystajàc z prawa do odpowiedzi na wywiad z radnym Rafa∏em Kasiƒskim za-
mieszczony w dziesiàtym numerze „ WieÊci Nieporeckich” pt „Kontrowersyjna decy-
zja zebrania wiejskiego”, chcia∏bym wspólnie z Paƒstwem przeanalizowaç jego treÊç.
Niezorientowanym przypominam, i˝ dotyczy on zebrania wiejskiego w Micha∏owie
–Reginowie,na którym podj´to mówiàc skrótowo uchwa∏´ inicjujàcà „proces od∏à-
czenia” Micha∏owa – Reginowa od gminy Niepor´t.

Ju˝ w pierwszych s∏owa wspomnianego wywiadu jego autor próbuje wesprzeç
swój wàtpliwy w omawianej sprawie autorytet rzekomym cytatem z wypowiedzi prze-
wodniczàcego rady gminy Andrzeja Olechowskiego. Pisz´ rzekomym, bo nie by∏ to
cytat wypowiedzi, a przek∏amanie interpretacyjne Pana Kasiƒskiego. Jest zatem rze-
czà godnà ubolewania, i˝ ów m∏ody cz∏owiek nie jest w stanie samodzielnie wyraziç
w∏asnego poglàdu i manipuluje wypowiedziami cz∏owieka o tak du˝ym autorytecie.

W dalszej cz´Êci omawianego wywiadu nasz bohater, uznaje mnie inicjatorem ca-
∏ego przedsi´wzi´cia „od∏àczeniowego” majàcego „ interes prywatny” w ca∏ej spra-
wie. Owa sprawa prywatna, o której mówi pan Kasiƒski, dotyczy dzier˝awionego prze-
ze mnie od 19 lat gruntu (450m_) w Zegrzu P∏d. (przy dawnej stacji PKP) zabudowa-
nego pawilonem handlowym. Otó˝ pod koniec 2004 roku zgodnie z przys∏ugujàcym
mi prawem wystàpi∏em z wnioskiem o wykupienie dzier˝awionego terenu. Wniosek
uzyska∏ pisemne poparcie Starostwa i zosta∏ skierowany do Wojewody. Prosz´ wy-
obraziç sobie moje zdziwienie, kiedy na skutek interwencji Wójta gminy Nieporet,
b´dàca na ukoƒczeniu sprawa zosta∏a „wrzucona do kosza”. Zdziwienie moje by∏o
jeszcze wi´ksze, kiedy, dowiedzia∏em si´, ˝e w tym samym czasie pan Wójt wyda∏y
decyzje pozwalajàce mojemu sàsiadowi (dzier˝awcy od 15 lat) na wydzielenie jego
dzia∏ki. Sprawa wydaje si´ byç dziwnà równie˝ w Êwietle treÊci wniosku o komuna-
lizacj´ tego terenu z∏o˝onego przez Wójta do Wojewody Mazowieckiego, gdzie czy-
tamy „ zamierzamy urzàdziç plac rekreacyjno – wypoczynkowy i ciàg pieszo- rowe-
rowy przeznaczony dla mieszkaƒców Zegrza, gminy i przyjezdnych turystów. Nowa
posadzka elementy ma∏ej architektury (∏aweczki, latarenki, donice z kwiatami, fon-
tanna) sprawià, ̋ e miejsce to stanie si´ atrakcyjnà przestrzenià publicznà, gdzie mo˝-
na przyjemnie odpoczàç lub zorganizowaç festyn. Wokó∏ urzàdzonego terenu od stro-
ny ulicy Warszawskiej powstanà w przysz∏oÊci obiekty us∏ugowe o charakterze miej-
skim, stanowiàce naturalnà barier´ dla placu od ucià˝liwoÊci komunikacyjnych drogi
krajowej”. A zatem jak widaç z motywacji uj´tych we wspomnianym wniosku Wój-
ta, realizacja zamierzeƒ Gminy nie koliduje w najmniejszym stopniu z moimi. Wyda-
je si´, zatem, ̋ e nawet, jeÊli teren ten zostanie skomunalizowany to mo˝liwy jest kom-
promis satysfakcjonujàcy obie strony. Innà niekonsekwencjà w tej sprawie jest fakt,
i˝ teren ten w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczony jest pod us∏u-
gi o charakterze miejskim a nie pod wypoczynek i rekreacj´. Faktu tego nie zauwa-
˝a równie˝ kandydat na przysz∏ego geodet´ pan Rafa∏ Kasiƒski. No có˝ skoro w∏a-
dze gminy chcà mieç plac rekreacyjno – wypoczynkowy przy trasie szybkiego ruchu
w Zegrzu to b´dà go zapewne mieç. Z pewnoÊcià lepszym na tego typu cel by∏by
np. teren dawniej przystani w Zegrzu – Rybaki lub jakikolwiek teren nad wodà. Nie-
stety tak jak kilka innych na terenie gminy zosta∏ sprzedany, a zatem „jak si´ nie ma,
co si´ lubi, to si´ lubi co si´ ma”. 

Póki, co spraw´ w∏adania gruntem przy dawnej stacji PKP ustala od blisko 10 mie-
si´cy Mazowiecki Urzàd Wojewódzki. Jakie b´dà decyzje zobaczymy niebawem. Jed-
nak na pewno na tym etapie nie sà one zale˝ne od w∏adz lokalnych. Tak, wi´c, o ja-
kim prywatnym interesie mówi Pan Kasiƒski? Czy oczekiwanie zgodnego z prawem
traktowania mojej sprawy prywatnej ca∏kowicie nie zwiàzanej z mojà dzia∏alnoÊcià
spo∏ecznà na równi z innymi tego typu jest „interesem”. Interes to jest coÊ, co daje
zysk a nie k∏opoty w urz´dach, „wÊciek∏e” ataki prasowe i szkalowanie mojej osoby
na forum publicznym. A mo˝e w∏aÊnie w zwiàzku z mojà dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà po-
stanowiono mnie „wyró˝niç”? 

Wróçmy jednak do sprawy najwa˝niejszej, czyli „kontrowersyjnej” decyzji zebra-
nia wiejskiego. Otó˝ przez ostatnich kilkanaÊcie lat mieszkaƒcy Micha∏owa-Regino-
wa próbowali „od∏àczyç si´” od gminy Niepor´t, a˝ w koƒcu sprawa trafia pod ob-
rady obecnej Rady So∏eckiej, która jednog∏oÊnie postanawia rozwa˝yç przedmioto-
wà spraw´ na forum zebrania wiejskiego tak, aby mieszkaƒcy mogli w swobodny
i demokratyczny sposób wyraziç swoje stanowisko. Nast´pnie grupa 47 mieszkaƒ-
ców z∏o˝y∏a do Pani So∏tys wniosek o zwo∏anie zebrania wiejskiego, poÊwi´conego
problemowi „od∏àczenia si´ Micha∏owa – Reginowa od gminy Niepor´t”. 

Zebranie sta∏o si´ faktem, wzi´∏a w nim udzia∏ niespotykana dotychczas rekor-
dowa liczba 115 mieszkaƒców Micha∏owa-Reginowa. Sama dyskusja, w której ka˝-
dy móg∏ przedstawiç swojà opini´, trwa∏a oko∏o 3 godzin a jej efektem by∏o przy-
j´cie uchwa∏y „od∏àczeniowej” -stosunkiem g∏osów 93 „za”, 4 „przeciw” przy 7-
u wstrzymujàcych. JeÊli uchwa∏´ najwy˝szego organu uchwa∏odawczego so∏ectwa,
podj´tà w demokratyczny sposób przy tak olbrzymim zainteresowaniu i poparciu,
Pan Kasiƒski nazywa kontrowersyjnà to ja takà wypowiedê radnego pozostawiam
bez komentarza. 

Chcia∏bym jedynie zapytaç jak taka postawa ma si´ do; s∏ów przysi´gi radnego „

Êlubuj´ – godnie i rzetelnie reprezentowaç swoich wyborców, troszczyç si´ o ich spra-
wy” oraz do s∏ów, którymi pan Kasiƒski opisuje obecnà sytuacj´ w Micha∏owie – Re-
ginowie;

„ ca∏à gospodark´ inwestycyjnà poprzednich trzech kadencji nale˝a∏oby oceniç êle”
„ brak jest spójnej komunikacji Urzàd Gminy- Starostwo- Legionowo- Micha∏ów-

-Reginów”, „brak chodników sprzyja wypadkom drogowym”, „ fatalny stan dróg”,
brak jest lokali komunalnych dla ludzi biednych i infrastruktury. Na koniec tej wyli-
czanki dodaje „ mieszkaƒcy Micha∏owa – Reginowa s∏usznie domagajà si´ zmian, po-
niewa˝ Micha∏ów-Reginów jest du˝ym so∏ectwem dostarczajàcym bud˝etowi gmin-
nemu pot´˝nych Êrodków. 

Skoro jest tak êle to, dlaczego pan Kasiƒski oÊmiela si´ wol´ „od∏àczeniowà” miesz-
kaƒców nazywaç „kontrowersyjnà”? Przecie˝ przytoczone wypowiedzi potwierdza-
jà jednoznacznie s∏usznoÊç wniosku „od∏àczeniowego” i zasadnoÊç sformu∏owanych
w nim powodów (historycznego, edukacyjnego, religijnego, spo∏ecznego, geogra-
ficzno-po∏o˝eniowego, gospodarczego, inwestycyjnego, komunikacyjnego i zarzàdza-
nia). Z powy˝szego zestawienia wynika jednoznacznie du˝a wielowàtkowoÊç i z∏o-
˝onoÊç problemu. Radny Kasiƒski wàtki te jednak zbywa doÊç lakonicznie koncen-
trujàc si´ na pokazaniu czytelnikom ogromu pieni´dzy wydanych na Micha∏ów
–Reginów w tej kadencji i Êwietlanej przysz∏oÊci inwestycyjnej. PrzeÊledêmy zatem
wspólnie i ten wàtek. 

Tytu∏em wprowadzenia niezorientowanych w zagadnie wyjaÊni´, i˝ na dochody
gminne sk∏adajà si´ mówiàc najproÊciej dwa êród∏a finansowania. Pierwszym êród∏em
(wewn´trznym) dostarczajàcy wp∏ywów do bud˝etu gminy sà wp∏aty mieszkaƒców
i przedsi´biorców z ró˝nego rodzaju podatków. Jest to, zatem jedyne êród∏o w∏asne
zale˝ne od mieszkaƒców. Drugim êród∏em (zewn´trznym) zasilajàcym bud˝et gmin-
ny sà dotacje, subwencje, kredyty, darowizny etc.- na t´ cz´Êç mieszkaƒcy nie majà
wp∏ywu prawie zupe∏nie. Analizujàc wp∏ywy do bud˝etu gminy pochodzàcych od
mieszkaƒców mo˝emy jedynie mówiç o udziale w tej pierwszej cz´Êci dochodów bu-
d˝etowych gminnych. A tu w omawianych latach wk∏ad Micha∏owa –Reginowa wy-
nosi 16-18%. 

Skoro ju˝ wiemy ile mieszkaƒcy Micha∏owa – Reginowa dajà spójrzmy ile otrzy-
mujà w zamian. 

Z zestawieƒ zamieszczonych w owym wywiadzie wynika, i˝ w latach 2003-2005
Gmina Niepor´t wyda∏a na Micha∏ów-Reginów (z bud˝etu gminy ogó∏em) sum´ ok.
2mln. Porównujàc te faktyczne ca∏oÊciowe wydatki z ca∏kowitym bud˝etem gminy
w tych trzech latach, czyli sumà ok. 70 mln, to wspó∏czynnik wydanych pieni´dzy na
Micha∏ów – Reginów wyniesie 2,85%. JeÊli uwzgl´dnimy budow´ gimnazjum i prze-
pompowni P-8,(traktujàc je jako ogólno gminne) to wspó∏czynnik ten wzroÊnie rap-
tem do ok. 3,7 %. A zatem ró˝nica wspó∏czynnika wp∏ywów i wydatków wskazuje
jasno i jednoznacznie, ̋ e nie tylko w poprzednich trzech kadencjach, jak twierdzi Pan
Kasiƒski by∏o kiepsko. W tej te˝. Sytuacja, zatem od lat nie zmienia si´ znaczàco.

Moim zdaniem jest to efekt ciàg∏ego braku jednakowego dla wszystkich so∏ectw
„przejrzystego klucza” podzia∏u bud˝etu gminy. Ustalenie tego „klucza podzia∏owe-
go” mog∏oby raz na zawsze za˝egnaç niezadowolenia inwestycyjne we wszystkich
so∏ectwach i ciàg∏e „awantury o kas´”. Gdyby taki przejrzysty i klarowny system stwo-
rzono, ka˝de So∏ectwo bez wzgl´du na iloÊç swoich radnych mog∏yby „spaç spokoj-
nie”, a tworzenie jakichkolwiek koalicji czy opozycji w Radzie Gminy nie mia∏oby naj-
mniejszego sensu, gdy˝ i tak wiadomym by by∏o, ˝e w przeciàgu ca∏ej kadencji ka˝-
dy „dostanie swoje”. Tylko taki system jest wstanie uwiarygodniç wszystkie obietnice
zwi´kszenia inwestycji w so∏ectwach np. po ukoƒczeniu gimnazjum czy „rozkr´ce-
niu biznesu turystycznego” nad Zalewem Zegrzyƒskim. 

Póki, co, taki przejrzysty i klarowny system podzia∏u bud˝etu nie powsta∏ i (nic nie
wskazuje na to, ˝e powstanie), dlatego te˝ mieszkaƒcy Micha∏owa – Reginowa pod-
nieÊli wàtek inwestycyjny jako jeden z wielu powodów od∏àczenia si´. 

Koƒczàc uwa˝am, ̋ e swoim kontrowersyjnym wywiadem pan Kasiƒski zrobi∏ miesz-
kaƒcom Micha∏owa – Reginowa „wilczà przys∏ug´”, gdy˝ nag∏oÊnieniem swojej su-
biektywnej opinii stworzy∏ wra˝enie, i˝ mieszkaƒcy Micha∏owa –Reginowa to grupa
spo∏eczna, która jest niezdecydowana poglàdowo i niejednomyÊlna, a jej motywem
od∏àczenia sà tylko ˝àdania inwestycyjne.

Ów Pan swojà opini´ wyrazi∏ podczas g∏osowania nad uchwa∏à „od∏àczeniowà”
cztery miesiàce temu. Zatem ca∏e obecne larum, wywo∏ane w chwili, kiedy komisje
rady gminy Wieliszew rozpatrujà wniosek „od∏àczeniowy” wydaje si´ byç starannie
przemyÊlanym zabiegiem, socjotechnicznym. Kto wie byç mo˝e podniesione on ocze-
kiwany efekt, tylko jak ów Pan spojrzy wówczas mieszkaƒcom Micha∏owa –Regino-
wa prosto w oczy? 

OsobiÊcie uwa˝am, ˝e prawdziwe intencje i wyt∏umaczenie postawy Pana Kasiƒ-
skiego w ca∏ej sprawie poznacie Paƒstwo niebawem, czyli podczas wyborów samo-
rzàdowych. 

p Edwin Zezoƒ

KONTROWERSYJNA postawa radnego W odpowiedzi

Poniewa˝ zamieszczony obok list Edwina Zezonia od-
nosi si´ w g∏ównej mierze do wypowiedzi radnego Gmi-
ny Niepor´t Rafa∏a Kasiƒskiego, zamieszczonej w po-
przednim wydaniu WieÊci Niepor´ckich, poprosimy rad-
nego o ustosunkowanie si´ do zawartych w liÊcie
stwierdzeƒ. JeÊli radny b´dzie chcia∏ podjàç polemik ,́ to
jego wypowiedê zostanie zamieszczona w grudniowym
wydaniu WieÊci.

Poniewa˝ cz´Êç stwierdzeƒ zawartych w liÊcie Edwina
Zezonia rozmija si´ z prawdà, zamieÊciliÊmy poni˝ej kil-
ka zdaƒ, które prostujà najbardziej oczywiste z nich, nie
odnoszàc si´ jednak do subiektywnych opinii naszego
czytelnika. 

Po pierwsze, w protokole z zebrania wiejskiego w Mi-
cha∏owie-Reginowie, które podj´∏o decyzj´ o od∏àczeniu
od gminy Niepor´t, zapisano, ˝e Przewodniczàcy Rady
Gminy Andrzej Olechowski potwierdzi∏ brak obiektywi-
zmu w postawie pana Zezonia w zwiàzku z tym i˝ Pan
Przewodniczàcy (zebrania wiejskiego – przyp. red.) jest
w prywatnym sporze z Urz´dem Gminy Niepor´t. Jako
cz∏onek Rady So∏eckiej Pan Zezoƒ z pewnoÊcià z pro-
toko∏em tym si´ zapozna∏, wi´c niezrozumia∏e jest, dla-
czego zaprzecza oczywistym faktom. W dalszej cz´Êci
wypowiedzi pisze, ˝e „wójt wyda∏ decyzje pozwalajàce
(...) sàsiadowi na wydzielenie jego dzia∏ki”. Otó˝ wójt
gminy nie wydawa∏ ˝adnych decyzji pozwalajàcych
dzier˝awcom na wydzielenie u˝ytkowanych przez nich
dzia∏ek, poniewa˝ w oparciu o przepisy gospodarki nie-
ruchomoÊciami, gruntami skarbu paƒstwa gospodaru-
je wy∏àcznie starosta. To w∏aÊnie starosta legionowski
w zwiàzku z postulatami mieszkaƒców Zegrza Po∏udnio-
wego decyzjà z dnia 11 lutego 2005 roku pozytywnie za-
opiniowa∏ przekazanie omawianych nieruchomoÊci
Gminie Niepor´t, która jak s∏usznie zauwa˝y∏ czytelnik,
zamierza w tym miejscu urzàdziç plac rekreacyjno-wy-
poczynkowy i ciàg pieszo-rowerowy przeznaczony dla
mieszkaƒców Zegrza, gminy i przyjezdnych turystów. 

Innà sprawà jest omówienie przez czytelnika wydat-
ków inwestycyjnych bud˝etu gminy w Micha∏owie-Re-
ginowie. Pan Zezoƒ zestawia, tylko z pozoru, zwiàzane
ze sobà wartoÊci, czyli procentowy udzia∏ so∏ectwa we
wp∏ywach do bud˝etu gminy z tytu∏u podatków oraz
procentowy udzia∏ wydatków na Micha∏ów-Reginów
z ca∏ego, ale nie inwestycyjnego bud˝etu gminy. Bez ko-
mentarza niech zostanà wyciàgni´te na podstawie b∏´d-
nych przes∏anek wnioski, jednak warto zauwa˝yç, ˝e
w latach 2003–2005, rada gminy przeznacza∏a przesz∏o
7% bud˝etu inwestycyjnego gminy na zadania realizo-
wane na terenie Micha∏owa-Reginowa, które jest jednym
z 16 so∏ectw Gminy Niepor´t.

W koƒcowym fragmencie swojej wypowiedzi Pan Ze-
zoƒ proponuje ustalenie „klucza podzia∏owego” bud˝e-
tu gminy, aby uniknàç „awantury o kas´”. Trudno oce-
niç, jaki wzorzec podzia∏u Êrodków mia∏ czytelnik na
myÊli, poniewa˝ sztywny podzia∏ bud˝etu nie funkcjo-
nuje w ˝adnej z polskich gmin. Jest natomiast odwo∏a-
niem w prostej linii do zasad dzielenia bud˝etu central-
nego w minionej epoce politycznej, gdy wed∏ug „klucza
podzia∏owego” jedne regiony rozwija∏y si´ kosztem in-
nych. Wspomniana przez autora listu „awantura o ka-
s´” to drwina z procedur demokratycznych, które regu-
lujà funkcjonowanie polskiego samorzàdu. Radni, któ-
rzy sà przedstawicielami mieszkaƒców na drodze
konsensusu ustalajà podzia∏ gminnego bud˝etu i gdyby
Pan Zezoƒ uczestniczy∏ w tych obradach, to wiedzia∏by,
˝e w gminie Niepor´t nie jest to „awantura”, lecz rzeczo-
wa dyskusja, której podsumowaniem sà jednomyÊlne lub
niemal jednomyÊlne g∏osowania za przyj´ciem bud˝etu,
który w tym roku po raz kolejny b´dzie najwy˝szy wÊród
gmin wiejskich powiatu legionowskiego. 

p Redakcja



Na terenie przykoÊcielnym znajdujà si´
trzy pomniki nagrobne oraz dwa epitafia.
Wszystkie pochodzà z pierwszej po∏owy
XVIII w. Natomiast w protokóle powizyta-
cyjnym z roku 1694 znajduje si´ wzmianka:

(...)„NiegdyÊ obwiedziony murem, teraz
jest wi´kszy i cz´Êciowo rozrzucony, w tej
cz´Êci ogrodzony drewnianym p∏otem
z ˝erdzi.„(...)

Z zapisu tego wynika, ˝e cmentarz na
potrzeby po-
wszechne istnia∏
ju˝ wczeÊniej,
w odró˝nieniu
od pochówków
zmar∏ych z ro-
dzin szlachec-
kich, skoro mu-
sia∏ byç powi´k-
szany.

Dalsze losy
cmentarza by∏y
podobne do lo-
sów koÊcio∏a.
Âwiadczy o tym
krótki zapis

w protokóle po-
wizytacyjnym
z roku 1739:
(...)„cmentarz
posiada bram´,
która si´ jednak
nie zamy-

ka.„(...) Ale ju˝ w kolejnym protokóle,
z roku 1763, czytamy informacj´:
(...)„koÊcica (kostnica – kaplica przed-
pogrzebowa) murowana w roku 1754
zreparowana i wierzch na niej nowy da-
ny.„(...)

W protokóle powizytacyjnym z roku
1775 jest tak˝e wzmianka o cmentarzu:
(...)„Cmentarz balami dobrze ogrodzony.
Brama do niego zamykana i furtka na po-
dwórze plebana, tak˝e dobrze zamykana
na haczyk. Na ten nie wchodzà zwierz´ta.
KoÊnica na cmentarzu na pó∏nocy, muro-
wana, deskami pokryta.„(...) Jest to zaska-
kujàca informacja, bowiem na zdj´ciu
z roku 1943 widaç wyraênie drewnianà ka-
plic´ pod wezwaniem Êw. Rocha.

Na tym koƒczà si´ informacje ze êró-
d∏owych dokumentów jakie znalaz∏y si´
w dyspozycji autora. Nast´pna
wzmianka o cmentarzu pochodzi
z Kroniki parafialnej z wrzeÊnia 1975 r.
(...)„Powi´kszono cmentarz o oko∏o
1,5 ha oraz uzupe∏niono ogrodze-
nie.„(...)

Jeszcze w okresie mi´dzywojennym
kaplica sta∏a w najstarszej cz´Êci cmen-
tarza „na górce”. Obecnie stoi tam

dawny krzy˝ misyjny z datà Misji
Êw. 14 wrzeÊnia 1906 r. W tym re-
jonie znajdujà si´ mogi∏y z lat
1829, 1878, 1879 i inne.

W 1841 r. dzia∏a∏a w Niepor´cie
„Cegielnia Nieporentska”. Praw-
dopodobnie, z tej w∏aÊnie cegielni
pochodzà ceg∏y o dawnych wymia-
rach i ze znakami pisanymi cyryli-
cà, z których wybudowano znacz-
nà cz´Êç muru cmentarnego po
stronie pó∏nocnej i zachodniej.

DziÊ znowu zachodzi potrzeba
powi´kszenia cmentarza, wydaje
si´ te˝ konieczna troska o stare
mogi∏y i pomniki nagrobne, bo-
wiem zdarzajà si´ przypadki,
kiedy przy okazji modernizacji
rodzinnego grobu narusza si´
stary uk∏ad a nawet przenosi si´
starà tablic´ nagrobnà w inne
miejsce.

p W∏odzimierz B∏awdziewicz

8 wieÊci NIEPOR¢CKIE

h i s t o r i a

NIEPOR¢CKI cmentarz parafialny

Na cmentarzu jeƒców radzieckich
w Bia∏obrzegach spoczywa ok. 10 000
˝o∏nierzy Armii Czerwonej. Sà to osoby
narodowoÊci: rosyjskiej, ukraiƒskiej, bia-
∏oruskiej, mongolskiej i innych, które zo-

sta∏y zamordowane
lub zmar∏y w obo-
zach jenieckich.
Symboliczne mogi-
∏y wskazujà, ˝e po-
chówki mia∏y
miejsce w latach
1941 – 1944.

Trwajàce blisko
2 tygodnie prace
remontowe obj´∏y
fragment ogrodze-
nia, chodnik oraz
postument z tabli-
cà informujàcà,
czyje prochy znaj-
dujà si´ na cmen-
tarzu. Dodatkowo
odnowiono ozdob-
ne donice na kwia-
ty i balustrad´ od-

dzielajàcà cz´Êç publicznà cmentarza
od mogi∏. Prace na zlecenie Gminy wy-
konywa∏a firma Piokom z Warszawy.
Ich ∏àczny koszt zamknà∏ si´ kwotà 10
tys. z∏.

Remont to efekt podpisanego
w czerwcu br. porozumienia
mi´dzy Gminà Niepor´t, a Wo-
jewodà Mazowieckim. Porozu-
mienie obejmuje utrzymanie
grobów i cmentarzy wojennych
znajdujàcych si´ na terenie na-
szej gminy, a wi´c zarówno bie-
˝àcà konserwacj ,́ remonty, jak
i piel´gnacj´ zieleni, czy utrzy-
manie porzàdku na ich terenie.
Porozumienie przewiduje,
kontynuacj´ wspó∏pracy z Wo-
jewodà Mazowieckim w latach
nast´pnych.

WczeÊniej gmina równie˝
dba∏a o teren cmentarza jeƒ-
ców wojennych w Bia∏obrze-
gach, jednak ze wzgl´du na
ograniczone Êrodki finansowe
wykonywano jedynie prace po-
rzàdkowe i utrzymywano zie-
leƒ. Roboty przeprowadzano
w porozumieniu i z pomocà
jednostki wojskowej.

p pz

REMONT cmentarza wojennego
Na cmentarzu jeƒców radzieckich w Bia∏obrzegach zakoƒczy∏y si´ prace remontowe. To efekt porozumienia podpisanego mi´dzy
Gminà Niepor´t, a Wojewodà Mazowieckim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.


