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G
mina Niepor´t, jako jeden
z nielicznych samorzàdów
okolic Warszawy, ani

na chwil´ nie zawiesza∏a rozmów
w sprawie poprawy komunikacji ze
stolicà. Nie godzi∏a si´ na wysokie
dop∏aty i twardo negocjowa∏a ka˝-
dà z∏otówk´, która mia∏a zasiliç
ZTM, a pochodziç z gminnego bu-
d˝etu. Z drugiej jednak strony nigdy
nie wesz∏a z Zarzàdem Transportu
Miejskiego w otwarty konflikt i nie
odchodzi∏a od negocjacyjnego sto-

∏u, tak jak zrobi∏a to sàsiednia Ja-
b∏onna. Odci´cie Jab∏onny od zbio-
rowej komunikacji publicznej spo-
wodowa∏o tak du˝e utrudnienia dla
pasa˝erów, ˝e gmina w poÊpiechu
zap∏aci∏a ˝àdanà kwot´ dop∏aty.

Przypomnijmy, ˝e ustawodawca
zobowiàzuje gminy do zapewnie-
nia transportu publicznego z w∏a-
snych Êrodków, dlatego ZTM ma
mocnà podstaw´ do oczekiwania
dop∏at, jednak na ich wysokoÊç
z regu∏y wp∏ywa zarówno rentow-

noÊç linii, jaki i umiej´t-
noÊç przedstawiania w∏a-
snych argumentów. Gmi-
na Niepor´t podczas ubie-
g∏orocznych rozmów
kilkakrotnie zbi∏a wyso-
koÊç proponowanej przez
ZTM dop∏aty. Z inicjaty-
wy wójta pracownicy
urz´du gminy wraz
z przedstawicielami ZTM
wzi´li udzia∏ w kilkudnio-
wej akcji liczenia pasa˝e-

rów, korzystajàcych z autobu-
sów 705. To zaanga˝owanie spo-
wodowa∏o obni˝enie dop∏at do 270
tysi´cy w skali roku z proponowa-
nych przez ZTM 820 tysi´cy. Ko-
lejne rozmowy rozpocz´∏y si´ ju˝
kilka miesi´cy póêniej, gdy okaza-
∏o si´, ̋ e na tras´ linii 705 wyjecha-
∏y tylko „krótkie” autobusy. Prze-
woênik odpowiedzia∏ natychmiast
argumentem, ze stan wiaduktu
przy „Falbecie” nie pozwala
na przejazd pojazdów wysokotona-
˝owych. Ta zmiana spowodowa∏a
znaczny t∏ok i obni˝enie komfortu
podró˝y. Podczas niektórych kur-
sów dochodzi∏o wr´cz do sytuacji,
gdy pasa˝erowie, którzy nie zmie-
Êcili si´ do pojazdu, musieli pozo-
staç na przystanku. Reakcja gminy
by∏a natychmiastowa, interwenio-
wano w Zarzàdzie Dróg Miejskich
o ponowne zbadanie stanu tech-
nicznego wiaduktu i w razie ko-
niecznoÊci wykonanie niezb´dnych
prac. Po kilku tygodniach zabie-
gów gminy „przegubowce” wróci-
∏y na lini´ 705.

Ca∏kowicie osobnà kwestià, ca∏y
czas podejmowanà przez wójta
Mazura w rozmowach z ZTM, by-
∏a cena biletów i mo˝liwoÊç w∏à-
czenia Gminy Niepor´t do strefy
miejskiej. O ile jednorazowy bilet
do Warszawy kosztuje dla osoby
doros∏ej 4,80 z∏, o tyle po w∏àcze-

niu gminy do strefy miejskiej jego
cena spadnie o po∏ow´ do 2,40 z∏.
Ta wr´cz rewolucyjna zmiana po-
zwoli równie˝ na znaczne ograni-
czenie kosztów biletów siecio-
wych. List intencyjny w tej sprawie
podpisali w siedzibie ZTM
przy ulicy Senatorskiej, w ostatni
wtorek, Wójt Gminy Niepor´t Ma-
ciej Mazur oraz Dyrektor Zarzàdu
Transportu Miejskiego Robert Cza-
pla. W∏àczenie gminy do strefy
miejskiej otwiera równie˝ mo˝li-
woÊç zmiany w obs∏ugujàcych nas
liniach. Podczas spotkania pad∏y
konkrety na temat uruchomienia
dodatkowej linii autobusowej
z Warszawy do Zegrza Po∏udnio-
wego. Pierwsze ustalenia zak∏ada-
jà, ̋ e a˝ do skrzy˝owania Zegrzyƒ-
ska/Jana Kazimierza pokrywa∏aby
si´ trasà z linià 705, nast´pnie au-
tobus zje˝d˝a∏by w ulic´ Zegrzyƒ-
skà i dalej na rondzie w ulic´ War-
szawskà. Nast´pnie zakr´ca∏by
pod wiaduktem mostu i zaje˝d˝a∏
na p´tl´ przygotowanà nieopodal
dawnego budynku stacji PKP.
Mieszkaƒcy Zegrza od dawna
oczekiwali nie tylko na zagospoda-
rowanie terenów pozyskanych
od WAM i PKP, ale równie˝
na w∏àczenie swojej miejscowoÊci
do komunikacji zbiorowej. Nie
wiadomo, jaki numer b´dzie mia-
∏a nowa linia i jak wiele czasu zaj-
mie przygotowanie dla niej warun-
ków technicznych. Wójt Mazur jest
optymistà i podkreÊla, ˝e je˝eli
warszawiacy chcà korzystaç z Za-
lewu i mieç do niego u∏atwiony do-
st´p, to i mieszkaƒcy gminy powin-
ni na tym zyskaç. Dzi´ki nowej li-
nii dojadà z Zegrza nie tylko
do Warszawy, ale i na Dzikà Pla-
˝´, która w przysz∏ym roku ma zy-
skaç molo i nowoczesne strze˝one
kàpielisko.

�

TA¡SZE bilety na 705 i nowa
linia do Zegrza
Po wielotygodniowych negocjacjach prowadzonych
przez wójta gminy Macieja Mazura z dyrekcjà
Zarzàdu Transportu Miejskiego b´dziemy mieli
taƒsze bilety na autobusy i nowà lini´ autobusowà
do Zegrza.

o p i n i a

Robert Czapla
Dyrektor Zarzàdu Transportu Miejskiego

– Podziwiam upór i konsekwencj´ z jaki-
mi wójt Mazur negocjuje sprawy komu-
nikacji publicznej z Warszawà. Zarówno
Zarzàdowi Transportu Miejskiego, jak
i gminie zale˝y na tym, aby poprawie ule-
g∏o samo po∏àczenie z Warszawà, jak i ce-
na oraz komfort podró˝y. Podstawà jest
rozumienie, ̋ e musimy dzia∏aç w ramach
obowiàzujàcych przepisów i prowadziç rozmowy, majàc na uwadze dobro finan-
sowe zarówno gminy, jak i stolicy. Wybrze˝e Zalewu Zegrzyƒskiego, z którego
gmina Niepor´t ma najwi´kszy fragment, zmienia si´ w oczach i potrzebuje no-
wych komunikacyjnych rozwiàzaƒ. Sprzyjaç temu b´dzie z pewnoÊcià w∏àczenie
gminy Niepor´t do strefy miejskiej. Mam równie˝ nadziej´, ˝e jeszcze w tym ro-
ku powrócimy z wójtem Mazurem do precyzyjnego wytyczenia trasy nowej linii
i okreÊlenia warunków jej funkcjonowania.

� Wójt Gminy Niepor´t oraz

Proboszcz Parafii

Rzymsko-Katolickiej N. M. P.

Niepokalanego Pocz´cia

w Niepor´cie zapraszajà

w dniu 11 listopada 2006 r.

na uroczyste obchody 88 rocznicy

Odzyskania Niepodleg∏oÊci przez

Polsk´.
P r o g r a m  u r o c z y s t o Ê c i :
godz. 18.10 – msza Êw. w intencji

Ojczyzny w koÊciele N. M. P.
Niepokalanego Pocz´cia w Niepor´cie

godz. 19.00 – rekonstrukcja wydarzeƒ
historycznych 1918 r. na Placu
WolnoÊci w Niepor´cie

godz. 19.30 – pokaz sztucznych ogni.

� 17 listopada Gminny OÊrodek

Kultury zaprasza na Festiwal

Piosenki Ulubionej „Co nam

w duszy gra...”. Wykonawcami

b´dà uczniowie szkó∏ 

podstawowych oraz 

gimnazjum. Poczàtek

o godz. 11.00.

� 18 listopada Gminny OÊrodek

Kultury zaprasza na dyskotek´.

Start o godz. 18.00

� 24 listopada Gminna Biblioteka

Publiczna zaprasza 

na uroczystoÊci z okazji 50 lat

istnienia, które odb´dà si´ 

w sali GOK. W programie:

o godzinie 17.00 –

rozstrzygni´cie konkursu

literackiego, godz. 17.40 

– recital poezji Êpiewanej

Romana Ko∏akowskiego.

� 25 listopada – zespó∏ teatralny

Strefa Podmiejska zaprasza

do Gminnego OÊrodka 

Kultury, o godzinie 19.00,

na spektakl „Dzie∏a wszystkie

Szekspira„.

� W dniu 12.11.2006 r. przewidziane

sà kursy autobusu gminnego dla

osób nie posiadajàcych w∏asnego

Êrodka transportu, którymi dojechaç

mo˝na b´dzie do punktów

obwodowych komisji wyborczych,

celem udzia∏u w g∏osowaniu

w wyborach samorzàdowych.

K u r s y

a u t o b u s u :

1) z Micha∏owa Reginowa (teren przy oÊ.
Silikaty, przez ul. Warszawskà, ul.
Nowodworskà): godz. 11.00, 16.30 

– powrót: oko∏o godz. 17.30 
2) z Ryni (przystanek przy KoÊciele) przez

Ryni´ (p´tla), Ryni´ (ul. G∏ówna):
o godz. 14.00 
– powrót z Bia∏obrzegów do Ryni: ok.
godz. 15.00 

3) z Beniaminowa (przystanek): godz. 14.30 
– powrót do Beniaminowa: ok.
godz. 15.30 

Zaproszenia

O g ∏ o s z e n i e

n i e  z a p o m n i j
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16 paêdziernika zosta∏ ustano-
wiony Êwi´tem paƒstwowym
w lipcu ubieg∏ego roku. Jak zapi-
sano w ustawie, w ten sposób z∏o-
˝ony zosta∏ ho∏d najwi´kszemu
autorytetowi XX wieku, cz∏owie-
kowi, który si´gajàc do êróde∏
chrzeÊcijaƒstwa uczy∏ nas solidar-
noÊci, odwagi i pokory.

Od pi´ciu lat równie˝ w polskim
KoÊciele obchodzony jest Dzieƒ Pa-

pieski. Za ka˝dym razem przypada
on na niedziel´ przed 16 paêdzierni-
ka (rocznicà wyboru kardyna∏a Karo-
la Wojty∏y na nast´pc´ Âwi´tego Pio-
tra). Koordynatorem przedsi´wzi´ç
w skali kraju jest Fundacja „Dzie∏o
Nowego Tysiàclecia”, która m.in.
prowadzi program stypendialny dla
m∏odzie˝y w wieku szkolnym.

W ramach gminnych obchodów
Dnia Papieskiego w parafii Naj-

Êwi´tszej Maryi Panny Królowej
w Józefowie wystàpi∏ zespó∏ Dzie-
ci z Brodà, dzieci´ca grupa mu-
zyczna. Zespó∏ prowadzi Joszko
Broda z Lublina. Grupa sk∏ada si´
z dzieci w wieku od oko∏o 3 do 13
lat. Maluchy Êpiewajà rytmiczne
i wpadajàce w ucho utwory o tema-
tyce religijnej.

W trakcie koncertu przeprowa-
dzona zosta∏a zbiórka pieni´dzy

na przebudow´ Domu Parafialne-
go, gdzie utworzona ma byç Êwie-
tlica Êrodowiskowa. Koncert w Jó-
zefowie zosta∏ zorganizowany
dzi´ki wsparciu finansowemu i rze-
czowemu Gminy Niepor´t, so-
∏ectw: Józefów, Kàty W´gierskie
i Micha∏ów-Grabina oraz prywat-
nych firm.

� Piotr Zadro˝ny

Oficjalne wr´czenie certyfikatu
odby∏o si´ (14.10) w redakcji Ga-
zety Wyborczej w Warszawie.
Z ràk organizatorów certyfikat ode-
bra∏ wójt Gminy Niepor´t S∏awo-
mir Maciej Mazur. Certyfikat po-
twierdza realizacj´ 3 zadaƒ w ra-
mach kontynuowania akcji
„Przejrzysta Polska” w 2006 r.
Gmina otrzyma∏a równie˝ wyró˝-
nienie za realizacj´ zadaƒ dodatko-
wych.

Akcja spo∏eczna „Przejrzysta
Polska” zosta∏a zainicjowana przez
„Gazet´ Wyborczà” w paêdzierni-
ku 2004 r. przy wspó∏pracy Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej
i kilku innych organizacji spo∏ecz-
nych. Poczàtkowo programem pi-
lota˝owym organizatorzy obj´li 15
gmin i powiatów. Rok póêniej
do akcji masowej przystàpi∏o 775
samorzàdów z terenu ca∏ej Polski
(blisko 30 proc. wszystkich),
w tym z terenu województwa ma-
zowieckiego zg∏osi∏o si´ 98 jedno-
stek samorzàdowych (82 gminy),
a ukoƒczy∏o 56.

W tym roku do kontynuacji za-
daƒ zg∏osi∏y si´ 32 jednostki,

a ukoƒczy∏o 27. Dzi´ki realizacji
zadaƒ „Przejrzystej Polski” znana
jest opinia petentów urz´du na te-
mat Kart Informacyjnych. Jeszcze
w czerwcu przyj´to procedur´ co-
rocznego przeglàdu Kodeksu
etycznego pracowników Urz´du
Gminy Niepor´t. Natomiast
pod koniec sierpnia Rada Gminy
przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie trybu
i zasad przeprowadzania konsulta-
cji spo∏ecznych w zakresie planów
zagospodarowania przestrzennego
oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego.

Organizatorzy akcji podkreÊla-
jà, ˝e jej efektem stanie si´ utrwa-
lenie pozytywnych zmian w sa-
morzàdach, tak by sta∏y si´ odczu-
walne dla mieszkaƒców, a tak˝e
potencjalnych inwestorów.
– W gminnych strategiach znala-
z∏y si´ aktualne informacje, sà
czytelne procedury u∏atwiajàce
za∏atwienie ka˝dej sprawy i jed-
noznaczne decyzje urz´dnicze
– t∏umaczy∏a Barbara Imio∏czyk,
Prezes Zarzàdu Fundacji Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej.

� Piotr Zadro˝ny

NAJLEPSI w powiecie
Bezrobocie w naszej Gminie jest naj-
ni˝sze w powiecie i wynosi 6 %, co
jest wynikiem bardzo dobrym w po-
równaniu z bezrobociem w kraju
wynoszàcym 15,5% – mówi Barba-
ra Kopciƒska, przedstawiciel Gminy
Niepor´t w dzia∏ajàcej spo∏ecznie Po-
wiatowej Radzie Zatrudnienia.

Powiatowa Rada Zatrudnienia or-
ganizuje szkolenia i przydziela Êrod-
ki na aktywne formy przeciwdzia-
∏ania bezrobociu, a tak˝e podejmu-
je doraêne formy pomocy, takie jak
organizacja robót publicznych.

Niskie bezrobocie to zas∏uga ak-
tywnie dzia∏ajàcej gminy, która jest
przyjazna inwestorom, tworzàcym
nowe miejsca pracy dla mieszkaƒ-
ców. Nie bez znaczenia jest tak˝e
bardzo du˝e pokrycie obszaru gmi-
ny planami zagospodarowania prze-
strzennego i nowy wizerunek samo-
rzàdu, „Przejrzystego” i dzia∏ajàce-
go „Fair Play”.

�

KOLEJNE drogi i chodniki
Przed sezonem zimowym dobie-
gajà koƒca prace drogowe na te-
renie gminy Niepor´t.

Na ulicy Sienkiewicza w Józefo-
wie wykonany zosta∏ I etap prac
– asfalt na odcinku ok. 300 metrów.
Wykonawcà by∏a Spó∏dzielnia
Robót Budowlano-Drogowych
z T∏uszcza. Koszt prac to 112 tys. z∏.

W tej samej miejscowoÊci na uli-
cy Wiosennej po∏o˝ona zosta∏a na-
wierzchnia z kostki bauma
na pierwszym odcinku ciàgu pie-
szo-jezdnego, o d∏ugoÊci 290 me-
trów. Inwestycja ma istotne znacze-
nie dla mieszkaƒców, zamieni dro-
g´ po∏o˝onà praktycznie w lesie
w wygodny szlak komunikacyjny.
Prace wykona∏a firma Dromo
z Warszawy za kwot´ 240 tys. z∏.

W Stanis∏awowie Drugim na uli-
cy Kwiatowej koƒczà si´ prace
przy realizacji ciàgu pieszo-jezdne-
go d∏ugoÊci ok. 240 metrów. Wy-
konuje je je firma Cembud z Józe-
fowa za kwot´ 224 tys. z∏.

Wzd∏u˝ ulicy Ma∏o∏´ckiej w Iza-
belinie powstaje chodnik. Zrealizo-
wany zosta∏ pierwszy etap prac
na odcinku od Izabeliƒskiej w kie-
runku ul. LeÊnej, o d∏ugoÊci ok. 260
metrów. Wykonawcà by∏a firma
MBT Marki, koszt prac wyniós∏
ok. 67 tys. z∏.

� BW

DZIE¡ Papieski w Józefowie

Zespó∏ „Dzieci
z Brodà” uÊwietni∏
niepor´ckie
obchody VI Dnia
Papieskiego
w gminie
Niepor´t. Koncert
odby∏ si´ (15.10)
w koÊciele
parafialnym
w Józefowie.

Maluchy Êpiewajà rytmiczne i wpa-
dajàce w ucho utwory o tematyce
religijnej W Józefowie wystàpi∏ zespó∏ Dzieci z Brodà

CERTYFIKAT
przejrzystoÊci

Gmina Niepor´t ju˝ po raz drugi otrzyma∏a
certyfikat w ramach akcji „Przejrzysta Polska”.

Tym samym potwierdzony zosta∏ poziom
etyczny pracowników urz´du, wysoka jakoÊç

obs∏ugi interesantów oraz szeroki udzia∏
spo∏ecznoÊci lokalnej w funkcjonowaniu

samorzàdu.

Oficjalne spotkanie na którym podsumowano przebieg akcji odby∏o si´
w redakcji Gazety Wyborczej

Wójt Maciej Mazur odbiera certyfikat akcji „Przejrzysta Polska”
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W
szkole w Józefowie, liczà-
cej 135 uczniów, lekcje
wychowania fizycznego

odbywajà si´ na boisku szkolnym
lub na korytarzu, przy niesprzyja-
jàcej pogodzie. O du˝ej sali marzà
uczniowie i prowadzàcy zaj´cia na-
uczyciele. Sytuacja zmieni sie
w ciàgu najbli˝szych dwu lat. Bu-
dowa obiektu sportowego przy pla-
cówce uj´ta zosta∏a w Wieloletnim
planie inwestycji sportowych dla
Gminy Niepor´t na lata 2007-
2010, przyj´tym uchwa∏à Rady
Gminy we wrzeÊniu b. r.

Do prac przystàpiono natych-
miast. Wykonany ju˝ zosta∏ pro-
jekt, którego realizacja zapewni
optymalne warunki do realizacji
zaj´ç i imprez sportowych oraz
czynnego uprawiania sportu, nie
tylko w ramach programu szkolne-
go.

Powstanie hala o powierzchni 636
m2, której towarzyszyç b´dzie zaple-
cze: magazyn sprz´tu, wc, przebie-
ralnie i natryski dziewczàt i ch∏op-
ców, pomieszczenia dla trenerów.
Zaplanowano tak˝e dwie sale lekcyj-
ne, które równie˝ potrzebne sà roz-

wijajàcej si´ placówce oraz Êwietli-
c´. Uzyskana dodatkowa powierzch-
nia dydaktyczna usprawni organiza-
cj´ procesu nauczania w szkole.

Planowane koszty inwestycji
w Józefowie to 2 600 000 z∏. Gmi-
na z∏o˝y∏a ju˝ wniosek do Urz´du
Marsza∏kowskiego o zakwalifiko-
wanie budowy sali do Wojewódz-
kiego Programu Bazy Sportowej

w latach 2007-2008. W przypad-
ku uzyskania pozytywnej weryfi-
kacji dofinansowanie b´dzie wyno-
si∏o 30% kosztów.

� Beata Wilk

KOSTKA na cmentarzu
Przy wspó∏pracy w∏adz gminy z parafià, na cmentarzu w Niepor´cie wykonany zosta∏ ciàg pieszo-jezdny,
znacznie u∏atwiajàcy poruszanie si´ po terenie nekropolii.

Dobiegajà koƒca prace przy modernizacji
boiska szkolnego w Bia∏obrzegach. Jest to
kolejny obiekt sportowy ze sztucznà
nawierzchnià w gminie Niepor´t.

SPORT na sztucznej
nawierzchni

Gminna oÊwiata wzbogaci si´ o kolejny obiekt. Na lata 2007 -2008 zaplanowana zosta∏a budowa hali sportowej
przy szkole podstawowej w Józefowie.

SALA gimnastyczna w Józefowie

Dobiegajà koƒca prace
przy modernizacji boiska
szkolnego w Bia∏obrze-
gach. Jest to kolejny
obiekt sportowy ze sztucz-
nà nawierzchnià w gminie
Niepor´t.

Zachowane zosta∏y wy-
miary boiska, znajdujàce-
go si´ przy Szkole Podsta-
wowej im. Wojska Pol-
skiego – 44m x 28 m.
Na starej, asfaltowej na-
wierzchni wykonana zo-
sta∏a podbudowa z t∏ucznia
i po∏o˝ona kolejna war-
stwa asfaltu. Muraw´ bo-
iska stanowi sztuczna tra-
wa, zapewniajàca dogodne
warunki do gry. W trakcie
prac zadbano równie˝
o odwodnienie p∏yty
obiektu.

Boisko ma charakter

wielofunkcyjny, wytyczo-
ne sà na nim powierzchnie
do gry w pi∏k´ r´cznà, te-
nisa, do koszykówki (2
boiska) i siatkówki (2 bo-
iska). W listopadzie wy-
mienione zostanà ponadto
bramki do pi∏ki r´cznej
oraz wyposa˝enie do pi∏ki
siatkowej i tenisa.

Modernizacja boiska
szkolnego wpisuje si´
w dzia∏ania na rzecz za-
pewnienia dzieciom i m∏o-
dzie˝y optymalnych wa-
runków do rozwoju fi-
zycznego oraz poszerzania
oferty zaj´ç pozalekcyj-
nych.

Prace kosztowa∏y bu-
d˝et gminy ok. 300 tys. z∏,
a wykona∏a je firma Gar-
denia Sport z Warszawy.

� BW

Do po∏o˝enia nawierzchni
wykorzystano kostk´ bauma.
Gmina naby∏a dzia∏k´ pod no-
wy cmentarz i do niej prowadzi
utwardzona aleja, która dotych-
czas po ka˝dym deszczu zamie-
nia∏a si´ w b∏otnisty, trudny
do przejÊcia szlak. JednoczeÊnie
zainstalowano uj´cie wody,
którego dotàd brakowa∏o w tej
cz´Êci cmentarza..

Ka˝dy móg∏ oceniç funkcj´
u˝ytkowà, jak i estetycznà
drogi, w czasie wizyt na gro-
bach w zwiàzku z Dniem
Wszystkich Âwi´tych. Ju˝
w okresie poprzedzajàcym
Êwi´to osoby przebywajàce
na cmentarzu wyra˝a∏y zado-
wolenie ze zmiany wyglàdu
miejsca i wygody, jaka si´
z nià wià˝e. Podzi´kowania
za zaanga˝owanie w przepro-
wadzenie prac przekaza∏ wój-
towi Mazurowi ksiàdz pro-
boszcz Zbigniew Brzozowski
w czasie niedzielnej mszy
Êwi´tej.

� BW
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S
esja mia∏a niemal wy∏àcznie
uroczysty charakter. Jedy-
nym merytorycznym punk-

tem by∏a zmiana uchwa∏y w spra-
wie wystàpienia gminy do Trybu-
na∏u Konstytucyjnego.
Wystàpienie dotyczy zakwestiono-
wania podstaw do op∏acania przez
gmin´ pobytu dzieci w prywatnych
przedszkolach zlokalizowanych
poza terenem gminy. Podczas se-
sji odpowiadajàc na interpelacj´
jednego z radnych Wójt przekaza∏
radnym i so∏tysom pe∏nà doku-
mentacj´ dotyczàcà przetargu
na sprzeda˝ oÊrodka Mazowsze,
rozwiewajàc wszelkie wàtpliwoÊci
na ten temat. PodkreÊli∏ równie˝,
˝e podstawowa wartoÊç, jakà jest
uczciwy i przejrzysty samorzàd nie
powinna byç negowana na potrze-
by indywidualnych kampanii wy-
borczych.

Po odpowiedzi na interpelacj´
rozpocz´∏a si´ w∏aÊciwa, uroczy-
sta cz´Êç sesji. Jako pierwsza wy-
stàpi∏a honorowa obywatelka gmi-
ny Niepor´t Krystyna Malinow-
ska-Lerman i pozytywnie
wypowiedzia∏a si´ o zmianach, ja-
kie zasz∏y w gminie podczas tej
kadencji. Na r´ce radnych gminy
podzi´kowania i gratulacje z∏o˝y∏
równie˝ w imieniu pozosta∏ych
radnych powiatowych Roman Bi-
skupski. Indywidualne podzi´ko-
wania dla radnych wraz ze wspa-
niale wydanà Historià Polski wr´-
cza∏ przewodniczàcy rady Andrzej
Burzyƒski, wiceprzewodniczàcy
Marian Oszczyk oraz wójt Mazur.
Sesj´ zakoƒczy∏o wykonanie pre-
zentowanej powy˝ej wspólnej fo-
tografii.

RADA GMINY NIEPOR¢T 
IV KADENCJI 2002-2006

Rada Gminy Niepor´t IV kaden-
cji zosta∏a wybrana w wyborach
powszechnych w dniu 27 paê-
dziernika 2002 roku w sk∏adzie 15
osobowym.

¸àcznie odby∏o si´ 59 posiedzeƒ,
a Rada Gminy podj´∏a 620 uchwa∏.

SpoÊród 620 podj´tych uchwa∏
organy nadzorcze uchyli∏y lub zle-
ci∏y zmian´ uchwa∏ zaledwie w 6
przypadkach.

Do szczególnych osiàgnieç
kadencji nale˝y zaliczyç stan za-
awansowania prac nad planami
zagospodarowania przestrzennego.
Przyj´to szereg uchwa∏ istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania
samorzàdu o charakterze kierunko-
wym lub te˝ zasadniczo zmieniajà-
cych dotychczasowe formy funk-
cjonowania gminy.

Nadano statuty jednostkom po-
mocniczym Gminy Niepor´t
• uchwalono Statut Gminy Niepo-

r´t
• okreÊlono nowe zasady przezna-

czenia Êrodków na realizacj´ za-
daƒ so∏ectw

• przyj´to kierunki reorganizacji
dzia∏alnoÊci kulturalnej

• uchwalono program wspó∏pracy
gm. Niepor´t z organizacjami
pozarzàdowymi oraz podmiotami
zrównanymi z organizacjami po-
zarzàdowymi na 2005 r.

• uchwalono program poprawy
bezpieczeƒstwa w Gminie Niepo-
r´t „Bezpieczna Gmina Niepor´t

• przyj´to „Plan Rozwoju Lokalne-
go dla obszaru Gminy Niepor´t”

• przyj´to Plan Rozwoju Miejsco-
woÊci Niepor´t

• uchwalono „Wieloletni Plan In-
westycyjny dla Gminy Niepor´t
na lata 2005 – 2010”

• po∏àczono gminne instytucje kul-
tury i utworzono Gminny OÊro-
dek Kultury, z siedzibà w Niepo-
r´cie oraz nadano Statut Gminne-
mu OÊrodkowi Kultury

• przyj´to „Program realizacji za-
daƒ w zakresie kultury fizycznej
w Gminie Niepor´t na lata 2005
– 2008”

• ustalono wysokoÊci stawki pro-
centowej op∏aty adiacenckiej

• utworzono stra˝ gminnà oraz
nadano jej regulamin

• przyj´to Program ochrony Êrodo-
wiska dla Gminy Niepor´t na la-
ta 2005 – 2011

• uchwalono Plan gospodarki od-
padami dla Gminy Niepor´t
na lata 2005 – 2011

• okreÊlono zasady u˝ywania her-
bu i flagi Gminy Niepor´t oraz
og∏oszono konkurs na hejna∏
Gminy Niepor´t
Przyj´to uchwa∏y dotyczàce

wspó∏pracy z innymi samorzàdami:
• uchwalono Statut Zwiàzku Gmin

Zalewu Zegrzyƒskiego oraz wy-
brano przedstawicieli do tego
Zwiàzku

• nawiàzano wspó∏prac´ z Gminà
Dolna Banja w Bu∏garii

• podj´to partnerskà wspó∏prac´
pomi´dzy Gminà Niepor´t i mia-
stem Strázske w S∏owacji

• podpisano porozumienie o wspó∏-
pracy ze Zwiàzkiem Gmin
„DRACHANSKA VRCHOVI-
NA”, Republika Czeska.
Mi∏ym akcentem kadencji by∏

ogólnopolski konkurs na Wójta
roku 2004, podczas którego ocenia-
no jakoÊç kierowania gminà,
do którego radni zg∏osili Wójta
Macieja Mazura. Znalaz∏ si´ w
trójce finalistów.

� 

ZAKO¡CZENIE kadencji
Uroczysta sesja koƒczàca kadencj´ odby∏a si´ 26 paêdziernika
i poza radnymi wzi´li w niej udzia∏, so∏tysi, radni powiatowi oraz
honorowa obywatelka Niepor´tu Krystyna Malinowska-Lerman.

PODSUMOWA

Inwestycje drogowe przeprowadzone
na terenie gminy Niepor´t 
w latach 2003 – 2006

1. ulica G∏ówna w Ryni
2. ulica MyÊliwska w Zegrzu P∏d.
3. ulica ¸àkowa w Stanis∏awowie Drugim
4. ulica D∏uga w Micha∏owie Reginowie
5. ulica Objazdowa w Józefowie
6. skrzy˝owanie ul. Stru˝aƒskiej z ul. Szkolnà w Jó-

zefowie rondo z oÊwietleniem i ciàgiem pieszym
7. ulica Jana Kazimierza zatoka autobusowa w Rem-

belszczyênie i chodnik przy przystanku „G∏ogi
8. ulica G∏ówna w Micha∏owie Reginowie
9. ulice Kwiatowa, Sadowa, Pi´kna i Wczasowa

w Micha∏owie Reginowie 
10. ulica Pla˝owa i Kàpielowa w Bia∏obrzegach
11. ulica Koncertowa i Graniczna w Stanis∏awowie

Pierwszym
12. ulica D´bowa, Kàpielowa, Âwierkowa, Wzgórz

w Zegrzu P∏d,
13. ulica Radosna w Stanis∏awowie Pierwszym
14. droga bez nazwy w Niepor´cie – Wilkowizna 
15. projekt ulicy Wa∏owej w Kàtach W´gierskich
16. ulica PrzyleÊna w Kàtach W´gierskich
17. ulica LeÊna w Wólce Radzymiƒskiej
18. projekt ulicy Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej
19. ulica KoÊcielna w Kàtach W´gierskich
20. ulica Klonowa w Stanis∏awowie Pierwszym
21. ulica Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie Pierwszym
22. ulica Wiosenna w Józefowie
¸àcznie w kadencji wybudowano ok. 12 km dróg.

Inwestycje drogowe – chodniki wyko-
nane na terenie gminy Niepor´t 
w latach 2003 – 2006

1. Bia∏obrzegi wzd∏u˝ ul. Wojska Polskiego przez las 
2. Józefów – ul. Szkolna od Szko∏y Podstawowej

i przy rondzie
3. Wólka Radzymiƒska – wzd∏u˝ Szkolnej 
4. Izabelin – wzd∏u˝ ul. Szkolnej
5. Wola Aleksandra – wzd∏u˝ ul. Wolskiej
6. Micha∏ów – Reginów – wzd∏u˝ ulicy Warszawskiej 
7. Niepor´t – wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza od ul. Iza-

beliƒskiej do drogi wewn´trznej przy ul. Zegrzyƒskiej
8. Zegrze P∏d – Osiedle
9. Bia∏obrzegi – Osiedle

10. Beniaminów – wzd∏u˝ g∏ównej drogi
11. Kàty W´gierskie – wzd∏u˝ ulicy KoÊcielnej
12. Rembelszczyzna – wzd∏u˝ Stru˝aƒskiej od ronda

do strefy przemys∏owej w Stanis∏awowie Pierwszym
13. Wólka Radzymiƒska – wzd∏u˝ ul. Topolowej 
14. Izabelin – wzd∏u˝ ulicy Ma∏o∏´ckiej,
15. Micha∏ów – Grabina – wzd∏u˝ ulicy Przyrodniczej

i Kwiatowej, 
16. Stanis∏awów Pierwszy – wzd∏u˝ ulicy Przysz∏oÊç.
¸àcznie w kadencji wybudowano ok. 16 km chod-
ników.

Inwestycje z zakresu wodociàgów 
i kanalizacji 2003 – 2006

Wodociàgi
2003 r.
1. Sieç wodociàgowa na odcinku od Woli Aleksandra

wzd∏u˝ ul. Wolskiej do Kàtów W´gierskich
– d∏. 3 km

2. Sieç wodociàgowa w Micha∏owie Reginowie
wzd∏u˝ ul. Warszawskiej – d∏. 4,8 km

3. Sieç wodociàgowa w Stanis∏awowie Pierwszym
wzd∏u˝ ul. Stru˝aƒskiej do ronda w Rembelszczyê-
nie – d∏. 0,9 km

4. Przy∏àcze wodociàgowe do osiedla wojskowego
w Bia∏obrzegach.

2004 r.
1. Sieç wodociàgowa na odcinku od ronda w Rem-

belszczyênie do osiedla Micha∏ów Grabi-
na – d∏. 3,3 km (inwestycja wspó∏finansowa-
na w ramach ZPORR)

2. Sieç wodociàgowa w ul. PrzyleÊnej w Kàtach W´-
gierskich – d∏. 1 km (inwestycja wspó∏finansowa-
na w ramach ZPORR)

3. Przy∏àcza wodociàgowe do budynków komunal-
nych w Micha∏owie Reginowie przy ul. Warszaw-
skiej

2005 r.
1. Sieç wodociàgowa wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza

w Stanis∏awowie Pierwszym, Izabeliƒskiej i Kon-
certowej – d∏. 2,7 km (inwestycja wspó∏finansowa-
na w ramach ZPORR)

2. Sieç wodociàgowa w Micha∏owie Grabinie ul.
Kwiatowa, LeÊna i PrzyleÊna – d∏. 1 km (inwesty-
cja wspó∏finansowana w ramach ZPORR)

3. Sieç wodociàgowa na osiedlu D´bina w Stanis∏awo-
wie Pierwszym – d∏. 1 km

4. Sieç wodociàgowa w Rembelszczyênie ul. Polna
i Cicha – d∏. 1,2 km

5. Sieç wodociàgowa w Micha∏owie Grabinie
w drogach poprzecznych do ul. Kwiatowej
– d∏. 0,7 km

2006 r.
1. Sieç wodociàgowa wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza

od ul. PrzyleÊnej do ronda w Rembelszczyênie
i wzd∏u˝ ul. Stru˝aƒskiej w Kàtach W´gierskich
– d∏. 2,8 km (inwestycja wspó∏finansowana w ra-
mach ZPORR)

2. Sieç wodociàgowa wzd∏u˝ ul. Stru˝aƒskiej w Kà-
tach W´gierskich, Szkolnej w Józefowie i Kwiato-
wej w Micha∏owie Grabinie – d∏. 3,2 km 

3. Sieç wodociàgowa w ul. Sienkiewicza i Wiosennej
w Józefowie – d∏. 1,8 km

4. Sieç wodociàgowa w ul. Polnej i ¸àkowej w Stani-
s∏awowie Drugim – d∏. 0,3 km (umowa wspól-
na z Gminà Miejskà Legionowo)

RAZEM d∏. 27,7 km 
3 647 478,94 z∏

Stacja Uzdatniania Wody 
w Józefowie

Od 2005 r. realizowana jest Stacja Uzdatniania Wody
w Józefowie. Planowany termin zakoƒczenia to ma-
rzec 2007 r. WartoÊç inwestycji 2 349 634,77 z∏ (in-
westycja wspó∏finansowana w ramach ZPORR).

Kanalizacja
Opaska kanalizacyjna
1. Pompownia Êcieków P-8 w Niepor´cie wraz z prze-

wodami t∏ocznymi pod Kana∏em ˚eraƒskim (inwe-
stycja wspó∏finansowana w ramach ZPORR)

2. Pompownia Êcieków PXI-1 w Bia∏obrzegach wraz
z kablem sygnalizacyjno – sterowniczym

Wydatki bie˝àce i majàtkowe (w tym inwestycyjne) w latach 2002 – 2006

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 Wzrost

Wydatki bie˝àce 13 587 443 14 153 648 15 772 645 17 843 674 21 952 036 61,6%

Wydatki majàtkowe (w tym  inwestycyjne) 5 384 749 5 419 790 6 323 316 13 351 013 16 303 198 202,8%

OGÓ¸EM 18 972 192 19 573 438 22 095 961 31 194 687 38 255 234 101,6%

% wydatków bie˝àcych w wydatkach ogó∏em 72 % 72 % 72 % 57 % 57 %

% wydatków majàtkowych w wydatkach ogó∏em 28 % 28 % 28 % 43 % 43 %
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NIE kadencji
3. Przykanaliki sanitarne szt. 13 w ul. Ró˝anej w Niepo-

r´cie.

RAZEM 3 017 438,82 z∏
Oczyszczalnia Êcieków w Niepor´cie
Przeprowadzono modernizacj´ oczyszczalni Êcieków, pole-
gajàcà na wymianie pomp, urzàdzeƒ napowietrzajàco – mie-
szajàcych, monta˝u sita z rozdrabniarkà, separatora piasku
i nowych piaskowników. Wykonano nowà instalacj´ zasila-
nia, sterowania i automatyki. Zakupiono kontener na potrze-
by techniczno – socjalne (inwestycja wspó∏finansowa-
na w ramach ZPORR).

RAZEM 871 643,31 z∏

Kanalizacja deszczowa
1. Odwodnienie skrzy˝owania ul. Pionierskiej i PodleÊnej

w Niepor´cie.
2. Odwodnienie skrzy˝owania ul. Szafirowej i Pionierskiej

w Niepor´cie.

RAZEM 220 956,41 z∏

Kanalizacja sanitarna
Kana∏ sanitarny w ul. Koncertowej na osiedlu D´bina w Sta-
nis∏awowie Pierwszym wraz z pompownià na terenie gim-
nazjum. WartoÊç inwestycji 410 596,91 z∏ (inwestycja
wspó∏finansowana w ramach ZPORR)

Koncepcja kanalizacji na terenie ca∏ej Gminy.
W roku 2006 wykonano koncepcj´ kanalizacji dla terenu
Gminy Niepor´t. W oparciu o ww koncepcj´ sporzàdzono
wniosek o pozyskanie Êrodków unijnych z Funduszu Spój-
noÊci. 

Inwestycje oÊwietleniowe 
w latach 2003–2006

1. Budowa oÊwietlenia ul. Jana Kazimierza w Rembelsz-
czyênie i Stanis∏awowie Pierwszym o d∏ugoÊci
ok. 3,2 km.

2. Budowa oÊwietlenia ul. Stru˝aƒskiej i Sosnowej w Kà-
tach W´gierskich i Józefowie o d∏ugoÊci ok. 3 km

3. Budowa oÊwietlenia ul. Szkolnej w Józefowie o d∏.
ok. 0,7 km,

4. Budowa oÊwietlenia ul. Cichej w Wólce Radzymiƒskiej
o d∏. 0,8 km

5. Budowa oÊwietlenia ul. Wira˝owej w Wólce Radzymiƒ-
skiej o d∏. ok. 0,7 km

6. Budowa oÊwietlenia ul. Zwyci´twa w Niepor´cie d∏.
ok. 0,8 km. 

7. Budowa oÊwietlenia ul. Radosnej w Stanis∏awowie Dru-
gim d∏. ok. 0,2 km

8. Budowa oÊwietlenia ul. Polnej w Micha∏owie-Reginowie
d∏. ok. 0,7 km.

9. Budowa oÊwietlenia ul. Wspólnej w Józefowie d∏.
ok. 0,6 km

10. Budowa oÊwietlenia ul. Ró˝anej w Niepor´cie d∏. 0,4 km
11. Budowa oÊwietlenia na osiedlu w Bia∏obrzegach d∏.

ok. 1,8 km
12. Budowa oÊwietlenia na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym

o d∏. ok. 1,2 km
13. Budowa oÊwietlenia ul. Akacjowej w Kàtach W´gier-

skich – w trakcie realizacji (X 2006) d∏. ok. 0,7 km.
¸àcznie wybudowano ok. 15 km linii oÊwietleniowych, za-
montowano 375 szt. s∏upów z oprawami.
Ponadto wymieniono 424 stare oprawy na energooszcz´dne. 

Inwestycje kubaturowe 
w latach 2003–2006

1. Gminazjum z salà gimnastycznà w Stanis∏awowie
Pierwszym. W dniu 01.09.2006r. oddano do u˝ytku
obiekt o nast´pujàcych parametrach:

– powierzchnia ca∏kowita 6 738,4 m2,
– powierzchnia u˝ytkowa 5 986,7 m2,
– kubatura obiektu 31 424,0 m3

Koszt budowy budynku gimnazjum (razem z projektem,
nadzorami itp.) wynosi 10 688 870 z∏.
Koszt budowy infrastruktury towarzyszàcej (drogi, oÊwietlenie,

przy∏àcza wod-kan, kanalizacja deszczowa, zagospodarowanie te-
renu, zieleƒ) na terenie gimnazjum wynosi ok. 1 203 000 z∏.
Koszt wyposa˝enia gimnazjum 782 279,74 z∏.

2. Pomnik ku czci Legionistów Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego w Bia∏obrzegach. W czerwcu 2004r. ods∏oni´to
uroczyÊcie Pomnik ku czci Legionistów Marsza∏ka Jó-
zefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach, wybudowany z ini-
cjatywy mieszkaƒców wsi Bia∏obrzegi. 

Koszt budowy wyniós∏ 246 461 z∏.

2. Gara˝ dla OSP w Kàtach W´gierskich. Zakoƒczono
budow´ obiektu o powierzchni u˝ytkowej 107,5 m2,
w którym znajduje si´ gara˝ o powierzchni 88,3m2 oraz
szatnia, toaleta i natrysk.

Koszt budowy ok. 300 000 z∏.

3. Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. W trakcie reali-
zacji jest obiekt o parametrach:

– powierzchnia u˝ytkowa 190,6 m2,
– kubatura 1018 m3.

Koszt budowy ok. 554 000 z∏. 

Wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe
1. Zagospodarowanie „Dzikiej Pla˝y” w Niepor´cie 
2. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Józefowie.
3. Budynek komunalny socjalno-techniczny w Niepor´cie.

Inwestycje sportowe w latach 2003–2006

1. Budowa ze Êrodków unijnych wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Niepor´cie o nawierzchni ze sztucznej tra-
wy. Wymiary boiska: 68x44 m. Na p∏ycie boiska znaj-
dujà si´: dwa boiska do pi∏ki no˝nej, dwa do pi∏ki r´cz-
nej, dwa do tenisa, jedno do siatkówki.

Koszt budowy to ok. 500 000 z∏.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bia∏o-
brzegach o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wymiary bo-
iska: 44x28 m. Na p∏ycie boiska znajdujà si´: boisko
do pi∏ki no˝nej, dwa do koszykówki, dwa do siatkówki,
jedno do tenisa.

Koszt budowy to ok. 300 000 z∏.

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
kompleksu boisk w Kàtach W´gierskich o sztucznej na-
wierzchni. W sk∏ad wchodzà: boisko do pi∏ki no˝nej
o wymiarach 90x45m i boisko do pi∏ki siatkowej i ko-
szykowej o wymiarach 27x15.

Koszt wykonania projektu to 31 500 z∏.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
kompleksu boisk przy gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym o sztucznej nawierzchni. W sk∏ad wchodzà:
boisko do pi∏ki r´cznej i siatkowej o wymiarach 44x24
i boisko do pi∏ki koszykowej o wymiarach 28,6x16 m.

Koszt wykonania dokumentacji to ok. 14 000 z∏.

5. Budowa placu zabaw dla dzieci w Zegrzu Po∏udniowym.
Wykonanie ogrodzenia placu, monta˝ urzàdzeƒ zabawo-
wych i ma∏ej infrastruktury.

Koszt budowy to ok. 50 000 z∏.

Planowanie przestrzenne

W latach 2003–2006 uchwalonych zosta∏o 17 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujàcych po-

wierzchni´ ok. 9570 ha. W chwili obecnej ok. 98% po-
wierzchni gminy Niepor´t posiada obowiàzujàce plany za-
gospodarowania przestrzennego, co daje nam czo∏owe miej-
sce wÊród gmin, dysponujàcych planami. Sytuacja planistycz-
na gmin ma istotny wp∏yw na tempo procesów
inwestycyjnych, a tym samym – rozwój gospodarczy gmi-
ny oraz jakoÊç ˝ycia jej mieszkaƒców.

Wykaz planów zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonych w la-
tach 2003–2006

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Leszczyna” – Jednostka III, uchwalony w dniu 20
marca 2003r. uchwa∏à Nr 11/VI/2003, 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru cz´Êci so∏ectwa Kàty W´gierskie, uchwalony
w dniu 02 czerwca 2003r. uchwa∏à Nr 42/IX/03, 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „D´bina”, uchwalony w dniu 2 czerwca 2003r.
uchwa∏à Nr 41/IX/03,

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru przebiegu trasy gazociàgu wysokiego ciÊnienia
DN 700 pn. „Rembelszczyzna – Kaw´czyn” w Rem-
belszczyênie, uchwalony w dniu 10 lipca 2003r. uchwa-
∏à Nr 74/XI/03,

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru Zegrze – Rybaki, uchwalony w dniu 10 lipca 2003r.
uchwa∏à Nr 75/XI/03, 

6. Zmiany w planie miejscowym planie ogólnym zagospo-
darowania przestrzennego gminy Niepor´t, uchwalone
w dniu 11 sierpnia 2003r. uchwa∏à Nr 115/XIII/03, 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru Osiedla Kolejarzy w Micha∏owie Reginowie,
uchwalony w dniu 25.11.2003r. uchwa∏à Nr 209/XVII/03, 

8. Zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Niepor´t – cz´Êç II, uchwalone w dniu 01.04.2004r.
uchwa∏à Nr 15/XXIII/04 z dnia 01.04.2004r., 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „D´bina” – Jednostka I, uchwalony uchwa∏à
Nr 34/XXIII/04 z dnia 01 kwietnia 2004r., 

10. Zmiany w planie uproszczonym zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Górki 2 w Niepor´cie,
uchwalone uchwa∏à Nr XXVII/66/04 z dnia 14 lip-
ca 2004r., 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru so∏ectwa Micha∏ów Reginów, z wy∏àczeniem Osie-
dla Kolejarzy i Osiedla Nowopol – cz´Êç I, uchwalone
uchwa∏à Nr XXVIII/85/04, w dniu 27.09.2004r., 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru cz´Êci so∏ectwa Kàty W´gierskie – cz´Êç II, uchwa-
lony uchwa∏à Nr XXX/106/04 w dniu 25.11.2004r.,

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru przebiegu trasy trzeciej nitki systemu rurociàgów naf-
towych „Przyjaêƒ” – rurociàgu naftowego DN 800,
uchwalony uchwa∏à Nr XLI/84/05 w dniu 04 lipca 2005r., 

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Osiedla „Górki 2” w Niepor´cie”, uchwalo-
na uchwa∏à Nr XL/72/05 w dniu 30 czerwca 2005r.,

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Placu WolnoÊci w Niepor´cie, uchwalo-
na uchwa∏à Nr XLIV/98/05 w dniu 24.11.2005r., 

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru so∏ectwa Micha∏ów – Reginów, z wy∏àczeniem
Osiedla Nowopol i Osiedla Kolejarzy – cz´Êç IIb. uchwa-
lony w dniu 30.03.2006r. uchwa∏à Nr LI/32/06, 

17. Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepor´t – cz´Êç IIIb, uchwalo-
ny w dniu dnia 29 czerwca 2006r uchwa∏à Nr LV/81/06.

Obecnie Gmina Niepor´t opracowuje nast´pujàce plany
zagospodarowania przestrzennego:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru pó∏nocno – wschodniej cz´Êci Osiedla Górki 2
w Niepor´cie,

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Zegrze – Wybrze˝e Jeziora,

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru so∏ectwa Micha∏ów – Reginów,
z wy∏àczeniem Osiedla Nowopol i Kolejarzy – cz´Êç IIa,

4. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepor´t – cz´Êç IIIa,

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru D´bina.
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Grunty pozyskane w la-
tach 2002–2006

I. Skomunalizowano:
1. Port Pilawa o powierzchni 2,71 ha

2. osiedle Silikaty o ∏àcznej po-
wierzchni 1,6943 ha

3. dzia∏k´ na której usytuowany jest
budynek Urz´du Gminy o po-
wierzchni 0,1618 ha 

4. dzia∏ki stanowiàce mienie gro-
madzkie:
w Kàtach W´gierskich o ∏àcznej

pow. 2,32 ha w Aleksandrowie
o powierzchni: 0,42 ha

¸àcznie skomunalizowano
7, 3061 ha

II. Pozyskano nieodp∏atnie:

1. oczyszczalnia Êcieków w Niepor´-
cie o ∏àcznej powierzchni 0,20 ha

2. tereny na osiedlu w Bia∏obrze-
gach i Zegrzu Po∏udniowym
o ∏àcznej powierzchni 1,5259 ha

3. drogi na terenie gminy o ∏àcznej
powierzchni 5,3879 ha

¸àcznie nieodp∏atnie nabyto
7,1138 ha

III. Pozyskano odp∏atnie:

1. dzia∏ki pod pompowni´ Êcieków
o powierzchni 0,3119 ha

2. dzia∏ka zapewniajàca dost´p
do drogi publicznej dla terenu
przemys∏owego przy ulicy S∏o-
necznej w Stanis∏awowie Pierw-
szym  o pow. 0,15 ha

3. dzia∏ki pod budow´ gimnazjum
o powierzchni 0,8352 ha

4. dzia∏ka pod budow´ cmentarza
o powierzchni 0,4384 ha

5. dzia∏ki pod budow´ ulicy Koncer-
towej 616 m2

¸àcznie odp∏atnie nabyto 1,7971 ha

W latach 2002-2006 pozyskano
na mienie komunalne grunty o ∏àcz-
nej powierzchni 16, 2170 ha

Ochrona zdrowia

Od 2002 roku SP ZOZ corocznie
otrzymuje dotacj´ na prowadzenie
OÊrodka Rehabilitacji Psychofizycznej
dla Osób Uzale˝nionych, w wysoko-
Êci 50.000 z∏ rocznie. 

28 grudnia 2005 r. Rada Gminy Nie-
por´t uchwali∏a „Gminny Program
promocji i poprawy zdrowia obejmu-
jàcy osoby uzale˝nione od alkoholu
i innych uzale˝nieƒ oraz cz∏onków ich
rodzin na 2006 r.”. Program jest reali-
zowany przez SP ZOZ w ramach
funkcjonowania OÊrodka Rehabilitacji
Psychofizycznej dla Osób Uzale˝nio-
nych. Na realizacj´ Programu Gmi-
na przekaza∏a SP ZOZ dotacj´ w wy-
sokoÊci 90.000 z∏. 

Od 2002 roku gmina przekaza∏a SP
ZOZ dotacje z przeznaczeniem na za-
kup:

– spirometru, specjalistycznego
sprz´tu medycznego do leczenia i dia-
gnostyki przewlek∏ych chorób uk∏adu
oddechowego (5.000 z∏),

– elektrokardiogramu i defibrylato-
ra (23.000 z∏)

– specjalistycznego sprz´tu do fizy-
koterapii krótkofalowej (20.000 z∏)

– specjalistycznego sprz´tu do mie-
rzenia ca∏odobowej pracy serca (sys-
tem holterowski) oraz sprz´tu do d∏u-
gotrwa∏ego pomiaru ciÊnienia t´tnicze-
go krwi (30.000 z∏).

Corocznie przekazywana jest dota-

cja, wyliczona proporcjonalnie do ilo-
Êci mieszkaƒców (kwota ok. 15.000
z∏), na realizacj´ Samorzàdowego Pro-
gramu Promocji Zdrowia w zakresie
Prewencji Chorób Nowotworowych.

W Zegrzu Po∏udniowym oraz Ryni
dzia∏ajà dwa ogniska TPD, do których
ucz´szczajà dzieci z rodzin dysfunk-
cyjnych. Dzieci mogà tam zjeÊç jeden
posi∏ek, odrobiç lekcje pod okiem pe-
dagoga.

Od 2004 r. dzia∏a Punkt Pomocy
Dziecku i Rodzinie, który niesie bez-
p∏atnà pomoc i wsparcie rodzicom,
dzieciom, nauczycielom oraz pedago-
gom. Dzia∏alnoÊç Punktu jest w ca∏o-
Êci finansowana z bud˝etu Gminy. 

Z bud˝etu Gminy finansowane lub
dofinansowane sà wyjazdy dzieci
na letnie i zimowe obozy profilaktycz-
ne.

Gmina przyst´puje rokrocznie
do Ogólnopolskiej Kampanii spo∏ecz-
nej „Zachowaj trzeêwy umys∏”. 

Niepor´t 
w Unii Europejskiej

Projekty zakwalifikowane:

ZPORR (∏àczna wartoÊç inwesty-
cji – 7,1 mln z∏):

1. Budowa sieci wodociàgowej
w zachodniej cz´Êci Gminy
Niepor´t – wartoÊç inwesty-
cji 1,6 mln z∏.

2. Budowa pompowni Êcieków
P-8 w Niepor´cie wraz z prze-
wodami t∏ocznymi pod Kana-
∏em ̊ eraƒskim – wartoÊç inwe-
stycji ok. 2,1 mln z∏.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla osiedla D´bina i gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym
– wartoÊç inwestycji 390 tys. z∏.

4. Budowa stacji uzdatniania wo-
dy w Józefowie – wartoÊç in-
westycji 2,4 mln z∏.

5. Modernizacja oczyszczalni
Êcieków w Niepor´cie – war-
toÊç inwestycji 600 tys. z∏.

Refundacja (zwrot poniesionych
kosztów) dla zadaƒ realizowa-
nych z tego programu wynosi:
75% kosztów kwalifikowanych
– wspó∏udzia∏ ZPORR
10% kosztów kwalifikowanych
– wspó∏udzia∏ bud˝etu paƒstwa

SPO-Rolnictwo „Odnowa wsi”
Budowa wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego w Niepor´cie
– 500 tys. z∏

Refundacja dla zadaƒ realizowa-
nych z tego programu wynosi:
80% kosztów kwalifikowanych
– wspó∏udzia∏ SPO-ROL

Wnioski w trakcie 
weryfikacji:
SPO-Rolnictwo „Odnowa wsi”:
– Budowa boiska do pi∏ki no˝nej

w Katach W´gierskich – 720 tys. z∏
– Modernizacja placu zabaw

w Bia∏obrzegach – 160 tys. z∏.

Fundusz SpójnoÊci:
Budowa systemów kanalizacji sa-
nitarnej na terenie Gminy Niepor´t
w latach 2008–2015 – wartoÊç in-
westycji ok. 55 mln z∏ – weryfika-
cja wniosku

�

PODSUMOWANIE kadencji
ddookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrroonnyy  55

Pierwsze miesiàce pobytu
dziecka w przedszkolu sà dla
niego okresem bardzo trudnym.
Dziecko wchodzi w nowe Êrodo-
wisko z nowymi paniami, kole-
gami, niekiedy po raz pierwszy
na kilka godzin musi rozstaç si´
z rodzicami. Zmiana ta dla wi´k-
szoÊci stanowi ogromne prze˝y-
cie i czas przystosowania si´
do nowej sytuacji, nie zawsze
wype∏niony jest radoÊcià i do-
brym samopoczuciem. Aby po-
móc dzieciom pokonaç stres
i zapobiec negatywnym prze˝y-
ciom jakie towarzyszà im
przy przekraczaniu progu przed-
szkola staramy si´ otaczaç je
˝yczliwà atmosferà i fachowà
opiekà.

Dopiero kiedy zosta∏a zaspo-
kojona najwa˝niejsza potrzeba
dziecka, potrzeba bezpieczeƒ-
stwa i dzieci poczu∏y si´ dobrze,
by∏y pogodne i uÊmiechni´te,
a rodzice zdobyli pewnoÊç, ˝e
nasze przedszkole jest tym miej-
scem, gdzie bez obaw mogà po-
zostawiç swoje dziecko, pomy-
Êla∏yÊmy o przygotowaniach
do pierwszej w ich przedszkol-
nym ˝yciu uroczystoÊci. Wspa-
nia∏à okazjà do tworzenia
„przedszkolnej, rodzinnej atmos-
fery” sà wspólnie organizowane

uroczystoÊci przedszkolne.
Pierwszà uroczystoÊcià jakà zor-
ganizowaliÊmy w naszym przed-
szkolu by∏a uroczystoÊç „Paso-
wanie na przedszkolaka i star-
szaka” po∏àczona z Dniem

Edukacji Narodowej w dniu 13
paêdziernika.

UroczystoÊç ta sta∏a si´ ju˝ tra-
dycjà naszego przedszkola
i na sta∏e zagoÊci∏a w kalendarzu
uroczystoÊci przedszkolnych.
Gdy nadszed∏ ten z niecierpliwo-
Êcià oczekiwany przez wszyst-
kich dzieƒ, dzieci wraz ciociami

zaprosi∏y rodziców do uczestnic-
twa w tej podnios∏ej uroczysto-
Êci. Dzieci z grupy m∏odszej
„Wiewióreczki” Êpiewa∏y pio-
senki oraz wyg∏asza∏y dotych-
czas poznane wiersze, rymo-
wanki. Natomiast „Skrzaty”,
czyli starsze przedszkolaki przy-
gotowa∏y dla rodziców i m∏od-
szych kolegów przedstawienie
o tematyce jesiennej. Wyst´py
dzieci dostarczy∏y tak dzieciom
jak i ich rodzicom wiele radoÊci
i zadowolenia. Na twarzach
wszystkich zebranych zagoÊci∏
serdeczny uÊmiech.

Po wyst´pie nastàpi∏ d∏ugo
oczekiwany przez wszystkich
moment. Dzieci z∏o˝y∏y uroczy-
stà przysi´g´, a pani dyrektor
Anna Ko∏odziej kolejno pasowa-
∏a ka˝de z dzieci na przedszko-
laków lub starszaków „zaczaro-
wanym o∏ówkiem”. Nauczyciel-
ki wr´cza∏y swym
wychowankom pamiàtkowe dy-
plomy przedszkolaka oraz
znaczki przedstawiajàce logo
przedszkola. Wiele ciekawych
mo˝e nawet nie zauwa˝onych
chwil i konkretnych sytuacji zo-
sta∏o uwiecznionych na zdj´-
ciach, które znajdà si´ w naszej
kronice przedszkolnej.

� Anna Ko∏odziej

PASOWANIE na przedszkolaka i starszaka w gminnym
przedszkolu w Zegrzu Po∏udniowym

Ju˝ oficjalnie w grupie Wiewióreczek Teatrzyk, kurs pierwszej pomocy dla zebry

Pasowanie to wa˝na chwila
w ˝yciu ka˝dego przedszkolaka

Podczas uroczystej akademii
do spo∏ecznoÊci szkolnej w∏àcza-
ni zostali pierwszoklasiÊci. Trady-
cjà jest, ˝e to w∏aÊnie oni przygo-
towujà program artystyczny, aby
udowodniç, i˝ sà ju˝ w pe∏ni goto-
wi, by do∏àczyç do grona uczniów.

W tym roku pod kierunkiem wy-
chowawczyƒ: Agnieszki Lewan-
dowskiej i Iwony Bartosiewicz
dzieci pokaza∏y przedstawienie pt.

„LeÊna szko∏a”. Mimo wielkiej tre-
my, pi´knie Êpiewa∏y, taƒczy∏y
i recytowa∏y wiersze.

Choç by∏ to piàtek trzynastego,
pech nie dopad∏ ma∏ych artystów
i zdali swój artystyczny spraw-
dzian wzorowo. W zwiàzku z tym

dyrektor Edyta KuÊ, historycz-
nym piórem pasowa∏a ich
na uczniów, a wychowawczynie
wr´czy∏y legitymacje szkolne.

Po uroczystoÊci pasowania
na ucznia wr´czono nagrody
za udzia∏ w konkursach: na por-
tret patrona szko∏y oraz na nazw´
i logo Szkolnego Klubu Europej-
skiego. W pierwszym jednog∏o-
Ênie zwyci´˝y∏a Ania Rzeszow-
ska z kl. VI b. Zwyci´skà nazw´
SKE – „Europaczka” wymyÊli∏a
Monika R´belska z kl. V b, a au-
torkà logo zosta∏a Alicja Kamiƒ-
ska z kl. V a.

Âwiàteczna atmosfera udzieli∏a
si´ zarówno uczniom jak i na-
uczycielom, w zwiàzku z czym
lekcje, które odby∏y si´ w tym
dniu mia∏y równie˝ niecodzienny
charakter.

� Iwona Kopka

W piàtek (13.10) spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie
uroczystà akademià uczci∏a Âwi´to Szko∏y. Przypad∏a ono
na dzieƒ Komisji Edukacji Narodowej (14.10), ale ju˝ od lat,
w tym dniu obchodzone jest równie˝ Êwi´to Patrona szko∏y
– Bronis∏awa Tokaja. 

ÂLUBUJEMY!

Wychowawczynie wr´czy∏y
legitymacje szkolne

Podczas uroczystej akademii do spo∏ecznoÊci szkolnej w∏àczani zo-
stali pierwszoklasiÊci
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W
spó∏organizatorem zawo-
dów, nad którymi patro-
nat objà∏ starosta powiatu,

by∏ nowo powsta∏y Gminny Szkol-
ny Zwiàzek Sportowy w Niepor´-
cie oraz Jednostka Wojskowa
w Bia∏obrzegach.. 3 paêdziernika
rozegrane zosta∏y mistrzostwa po-
wiatu w indywidualnych biegach
prze∏ajowych. W kategorii szkól
podstawowych wzi´∏o w nich
udzia∏ 19 placówek i 547 uczniów.
Gimnazja reprezentowa∏o 12 szkó∏
i 326 zawodników. Tego dnia
na stadionie biega∏a wi´c imponu-
jàca iloÊç m∏odych sportowców
– 873 osoby. Punkty, uzyskane
∏àcznie przez ch∏opców i dziewcz´-
ta z gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym, da∏y im w klasyfikacji
ogólnej drugie miejsce ex equo ze
szko∏à w Serocku.

6 paêdziernika mia∏y miejsce
kolejne zawody, tym razem by∏y to
mistrzostwa powiatu w biegach
sztafetowych. Towarzyszy∏a im
pi´kna, s∏oneczna pogoda, sprzyja-
jàca zaci´tej rywalizacji na trasie.
W zawodach brali udzia∏ mistrzo-

wie gmin. Startowa∏y sztafety z 5
szkó∏ podstawowych, wÊród któ-
rych dziewcz´ta z Bia∏obrzegów
wywalczy∏y 3 miejsce. Du˝ym
sukcesem mogà pochwaliç si´

uczniowie gimnazjum w Stanis∏a-
wowie Pierwszym – zarówno
dziewcz´ta jak i ch∏opcy stan´li
na najwy˝szym podium mi-
strzostw.

Rozegrane 10 paêdziernika mi´-
dzypowiatowe biegi indywidualne
zgromadzi∏y na stadionie ponownie
imponujàcà liczb´ zawodników
– 280 z 74 szkó∏ podstawowych
i 254 gimnazjalistów z 60
szkó∏. I tym razem uczniowie ze
Stanis∏awowa Pierwszego odnieÊli
sukces, zajmujàc 3 miejsce i gro-
madzàc 36 punktów. Zwyci´˝yli
gimnazjaliÊci z Pomiechówka (73
pkt), drugie miejsce zaj´li zawod-
nicy z gimnazjum nr 4 w Legiono-
wie (52 pkt).

Sezon zakoƒczy∏y mi´dzypowia-
towe mistrzostwa w biegach sztafe-
towych, 17 paêdziernika, które od-
by∏y si´ równie˝ na stadionie Jed-
nostki Wojskowej
w Bia∏obrzegach.

� Beta Wilk

Paêdziernik up∏ynà∏ pod znakiem biegów. Przy wspó∏pracy z Jednostkà Wojskowà
w Bia∏obrzegach na stadionie odbywa∏y si´ zawody powiatowe i mi´dzypowiatowe
w biegach prze∏ajowych i sztafetowych w kategorii szkó∏ podstawowych i gimnazjum.

BIEGAJÑ na stadionie

Powiatowe zawody w biegach sztafetowych

Puchary dla zwyci´zców

REHABILITACJA lecznicza w oÊrodkach KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego umo˝liwia ubezpieczo-
nym rolnikom i cz∏onkom ich rodzin korzystanie z rehabilitacji lecz-
niczej w Centrach Rehabilitacji Rolników oraz innych placówkach
rehabilitacyjnych, z którymi Kasa wspó∏pracuje.

Jej g∏ównym celem jest zapobie-
ganie inwalidztwu i przywróceniu
im zdolnoÊci do pracy w gospo-
darstwie rolnym. Wiek osób kie-
rowanych na rehabilitacj´ leczni-
czà jest ograniczony dla kobiet
do 55 lat, dla m´˝czyzn do 60 lat.
Granica wieku mo˝e byç podwy˝-
szona nie wi´cej ni˝ o 5 lat
w przypadku osób, które nadal
prowadzà dzia∏alnoÊç rolniczà.
Z tego Êwiadczenia rolnik mo˝e
korzystaç nie cz´Êciej ni˝ raz
na 24 miesiàce. W przypadku
osób uznanych za d∏ugotrwale
niezdolne do pracy i posiadajà-
cych prawo do okresowej renty in-
walidzkiej, istnieje mo˝liwoÊç po-
nownego wyjazdu po up∏ywie 12
miesi´cy. Pierwszeƒstwo w przy-
znawaniu Êwiadczenia rehabilita-
cyjnego w CRR KRUS przys∏ugu-
je osobom które:

• lekarz rzeczoznawca lub komi-
sja lekarska KRUS nie uzna∏a
za d∏ugotrwale niezdolne
do pracy w gospodarstwie rol-
nym i wypowiedzia∏a si´ o po-
trzebie rehabilitacji,

• ponios∏y uszczerbek na zdrowiu
w wyniku wypadku przy pracy
rolniczej,

• posiadajà ustalone prawo
do renty okresowej i rokujà od-

zyskanie zdolnoÊci do pracy
w wyniku rehabilitacji,

• korzystajà z zasi∏ku choro-
bowego przez okres 3 mie-
si´cy.

Âwiadczenie rehabilitacyjne
przyznawane jest na wniosek leka-
rza. Do jego wystawienia upraw-
nieni sà m.in. lekarze rzeczoznaw-
cy i komisje lekarskie KRUS, leka-
rze w wiejskich i gminnych
oÊrodkach zdrowia oraz prowadzà-
cy leczenie w innych zak∏adach
opieki zdrowotnej. Wniosek wa˝-
ny jest przez 6 miesi´cy. Wniosek
oraz badania zlecone przez lekarza
nale˝y z∏o˝yç do oddzia∏u regional-
nego KRUS. Je˝eli zostanie on za-
akceptowany przez lekarzy inspek-
torów O/R, rolnicy ci otrzymujà
propozycj´ wyjazdu. Sam pobyt
na turnusie rehabilitacyjnym jest
bezp∏atny i trwa 21 dni. Rolnicy
ponoszà jedynie koszty przejazdu.
W przypadku jednak trudnej sytu-
acji materialnej, Kasa na wniosek
zainteresowanego, mo˝e mu zwró-
ciç koszty podró˝y. Centra Rehabi-
litacji Rolników KRUS znajdujà
si´ w Horyƒcu Zdroju, Iwoniczu
Zdroju, Jedlcu, Ko∏obrzegu,
Szklarskiej Por´bie, ÂwinoujÊciu
i Teresinie.

� H. Agnieszka Sipika

Z¸OTE gody
6 paêdziernika w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odby∏a si´ uroczystoÊç
wr´czenia medali za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie.

Medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wr´czy∏ Jubilatom Wójt Gminy Niepor´t S∏a-
womir Maciej Mazur w obecnoÊci Przewodniczàcego
Rady Gminy Niepor´t Andrzeja Burzyƒskiego.

Medalami zosta∏o odznaczonych 6 par z Niepor´tu, 2
z Bia∏obrzegów, a tak˝e po jednej z Wólki Radzymiƒ-
skiej, Rembelszczyzny, Beniaminowa, Micha∏owa-
-Grabiny oraz Zegrza Po∏udniowego. – Gratuluj´ Paƒ-
stwu tak pi´knego sta˝u ma∏˝eƒskiego i ˝ycz´ du˝o

zdrowia na kolejne wspólne lata – ˝yczy∏ dostojnym
jubilatom wójt Mazur.

Szanowni jubilaci oprócz ˝yczeƒ i medali otrzyma-
li listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów wraz z pa-
miàtkowymi albumami. Na zakoƒczenie z progra-
mem artystycznym wystàpi∏a Ma∏gorzata Gudejko-
-Masalska.

� Piotr Zadro˝ny

AZBEST do utylizacji
W listopadzie tego roku w ramach programu
edukacyjnego dotyczàcego warunków bezpiecznego
usuwania azbestu i wyrobów zawierajàcych azbest,
rozpoczà∏ si´ na terenie ca∏ej gminy pierwszy etap
odbioru odpadów azbestowo-cementowych, g∏ównie
eternitu zdj´tego wczeÊniej z dachów budynków.

Koszt usuni´cia odpadów zostanie pokryty ze Êrodków gminnych
i obejmie usuni´cie 26 ton eternitu z 28 gospodarstw wytypowanych
na podstawie zg∏oszeƒ mieszkaƒców, którzy posiadajà takie odpady
zgromadzone na posesjach. Wykonawcà us∏ugi b´dzie
Przedsi´biorstwo Budownictwa Làdowego MJ Sp. z o.o.

Dzia∏ania te majà za zadanie uÊwiadomienie posiadaczom takich
odpadów, ˝e powinny byç one unieszkodliwiane na sk∏adowiskach
odpadów niebezpiecznych, a nie porzucane w miejscach
przypadkowych. JednoczeÊnie zgodnie z uchwalonym Planem
Gospodarki Odpadami dla Gminy Niepor´t na lata 2005-2011
zostanie opracowana i rozes∏ana do mieszkaƒców ankieta, celem
zebrania informacji o wyrobach zawierajàcych azbest, ich stanie
technicznym, iloÊci, oraz miejscach wyst´powania na terenie gminy.
Uzyskane dane wykorzystane b´dà do ewidencji oraz opracowania
wieloletniego programu usuwania tych materia∏ów z terenu gminy.
Posiadanie takiej inwentaryzacji umo˝liwi równie˝ samorzàdowi
gminnemu ubieganie si´ o zewn´trzne Êrodki finansowe
na unieszkodliwianie odpadów zawierajàcych azbest.

� Dariusz Wróbel

Medale za d∏ugoletnie po˝ycie wr´cza∏ wójt Maciej 
Mazur

Dla jubilatów wystàpi∏a Ma∏gorzata Gudejko-
Masalska
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10 wrzeÊnia po pó∏toragodzinnym przygotowa-
niu artyleryjskim dywizje 114 Korpusu ude-
rzy∏y na Niemców w rejonie S∏upna i na przed-
polu Lasu Majàtku Niepor´t. ˚o∏nierze z Dy-
wizji „Totenkopf” i „Wiking” odparli szereg
ataków Rosjan zadajàc im znaczne straty.

W rejonie wzgórza 104 jeden z pu∏ków radziec-
kiej 160 Dywizji Strzeleckiej przy wsparciu kom-
panii czo∏gów prze∏ama∏ linie niemieckiej obro-
ny i dotar∏ do drogi prowadzàcej przez las (obec-
nie ul. Stru˝aƒska), kierujàc si´ w stron´
Stanis∏awowa (Pierwszego) i dalej do wa˝nego
w´z∏a drogowego w Rembelszczyênie. Gdy
od strony S∏upna ruszy∏y w Êlad za tym pu∏kiem
inne oddzia∏y piechoty i czo∏gów radzieckich zo-
sta∏y z leÊnych zasadzek zaatakowane w rejonie
wzgórza 104 przez dzia∏a szturmowe StuG 40
z Dywizji „Totenkopf”, które zmusi∏y do odwro-
tu nadciàgajàce oddzia∏y radzieckie. W wysuni´-
tym, odci´tym pu∏ku pozosta∏o ok. 150 ̋ o∏nierzy
i 6 czo∏gów, które wraz z piechotà znalaz∏y si´
na g∏´bokim zapleczu Dywizji „Totenkopf”.
W wyniku gwa∏townych walk do wieczora wszy-
scy czerwonoarmiÊci zostali zabici przez esesma-
nów, a 114 Korpus pozosta∏ na pozycjach wyj-
Êciowych w ruinach wsi Sieraków i S∏upno.
W dniu 11 wrzeÊnia Rosjanie si∏ami tego Korpu-
su wspartego 328 Dywizjà Strzeleckà z 129 Kor-
pusu ponownie zaatakowali Las Majàtku Niepo-
r´t. W terenach leÊnych dochodzi∏o do bezpoÊred-
nich starç na bliskie odleg∏oÊci pomi´dzy
grenadierami pancernymi a radzieckimi strzelca-
mi, w tym niejednokrotnie do walk wr´cz, ale Ro-

sjanom nie uda∏o si´ wyprzeç Niemców z tego te-
renu. Wr´cz przeciwnie w dniu 12 wrzeÊnia gre-
nadierzy z 3 Dyw. Panc. SS w gwa∏townym
kontrataku na S∏upno zmusili jednostki 114
Korpusu do wycofania si´ z Lasu Majàtku Nie-
por´t. Nale˝y w tym miejscu wspomnieç, ˝e jed-
noczeÊnie od 10 wrzeÊnia jednostki 47 Armii roz-
pocz´∏y atak na Prag´, walczàc z jednostkami nie-
mieckimi 73 Dyw. Piechoty, 19 Dyw. Pancernej
i w´gierskiej 1 Dyw. Kawalerii. Rankiem 15
wrzeÊnia wspierany przez artyleri´ i lotnictwo
szturmowe 96 Korpus Strzelecki 70 Armii wypar∏
oddzia∏y Dywizji „Wiking” z pozycji w rejonie
Ryni i Bia∏obrzegów odrzucajàc je na kolejnà ru-
bie˝ obronnà pod Niepor´tem. Niemcy wspiera-
li swoje walczàce jednostki m.in. ogniem dywi-
zjonów artylerii rakietowej (Werfer Abteilung)
wyposa˝onych w szeÊciolufowe wyrzutnie rakie-
towe typu Nebelwerfer, strzelajàce z rejonu Sku-
bianki i Jachranki nad Narwià. Rosjanie zbli˝ali
si´ do wsi Aleksandrów i Kana∏u Królewskiego
oskrzydlajàc pozycje Dywizji „Totenkopf”
pod S∏upnem. W tej sytuacji SS-Gruppenfuhrer
Gille wyda∏ rozkaz skrócenia frontu i wycofania
jej z Lasu Majàtku Niepor´t za Kana∏ Królewski
ko∏o Stanis∏awowa. Tego dnia trzy dywizje 129
Korpusu Strzeleckiego zdoby∏y Czarnà Strug´
i Strug´ nawiàzujàc stycznoÊç pod Markami z od-
dzia∏ami 185 Dywizji z 77 Korpusu Strzeleckie-
go, który razem z 8 Korpusem Pancernym Gwar-
dii zdoby∏ Marki, Bródno, Annopol, ˚eraƒ i Bia-
∏o∏´k´. W dniu 16 wrzeÊnia wojska 47 i 70 Armii
przystàpi∏y do dalszych ataków na kierunku Le-
gionowa. Piechota 114 Korpusu wspierana przez

czo∏gi sforsowa∏a wàskie koryto Kana-
∏u Królewskiego w rejonie wsi Rem-
belszczyzna, le˝àcej pomi´dzy du˝ymi
kompleksami leÊnymi na po∏udnie
od Niepor´tu i na pó∏noc od Chosz-
czówki, zwanymi Lasem Majàtku Ja-
b∏onna. Rosjanie wchodzàc od po∏udnia
do Rembelszczyzny natkn´li si´
na zmasowany ostrza∏ broni maszyno-
wej i artylerii 3 Dywizji Pancernej SS
„Totenkopf” z rejonu wzgórz ko∏o Mi-
cha∏owa Grabiny i Józefowa, stanowià-
cych kolejnà lini´ obrony niemieckiej. Niemcy
prowadzili nawa∏y ogniowe wykorzystujàc rucho-
me baterie artylerii samobie˝nej wyposa˝one
w dzia∏a kalibru 105 mm i 150 mm typu „We-
spe” i „Hummel”, ustawione w rejonie Józefowa
(miejsca stanowisk dzia∏ sà widoczne w lasach
przy ul. Szkolnej). Straty piechoty radzieckiej by-
∏y bardzo du˝e i musia∏a ona zalec na otwartym
terenie bez wsparcia broni pancernej gdy˝ teren
walk by∏ nierozpoznany i miejscami podmok∏y.
Na wysokoÊci Bia∏o∏´ki natarcie trzech dywi-
zji 47 Armii i jednej brygady 8 Korpusu Panc.
Gwardii rozwija∏o si´ planowo, zdobyto Toma-
szew, a czo∏gi radzieckie dojecha∏y pod P∏udy.

Tam zosta∏y powstrzymane przez okopane dzia-
∏a przeciwpancerne 19 Dyw. Pancernej i kontr-
ataki z rejonu Choszczówki wyprowadzane przez
grenadierów pancernych i spieszonych w´gier-
skich kawalerzystów wspieranych przez czo∏gi
i dzia∏a pancerne. W walkach Rosjanie utracili 26
z 40 posiadanych czo∏gów, a oddzia∏y piechoty
odrzucone na pozycje wyjÊciowe w rejonie Bia-
∏o∏´ki. Jeszcze w dniach 17-18 wrzeÊnia pu∏ki 47
i 70 Armii ponawia∏y ataki w rejonie WiÊniewa,
Rembelszczyzny i Niepor´tu, jednak prowadzo-

ne si∏ami pojedynczych pu∏ków bez wsparcia
czo∏gów nie odnosi∏y sukcesów. Sytuacja na od-
cinku IV Korpusu Pancernego SS zosta∏a chwi-
lowo ustabilizowana, gdy˝ wojska radzieckie nie
dysponowa∏y odpowiednimi odwodami do pro-
wadzenia dalszych dzia∏aƒ zaczepnych w wid∏ach
Narwi i Wis∏y. Po szeregu kontratakach w dniu 17
wrzeÊnia prowadzonych przez podporzàdkowa-
nà IV Korpusowi SS 19 Dyw. Panc. wzd∏u˝ Wi-
s∏y front na dzieƒ 19 wrzeÊnia obejmowa∏ lini´
˚eraƒ – Piekie∏ko – Tomaszew – Rembelszczy-
zna – Niepor´t, a obie walczàce strony przesz∏y
do obrony.

� Dariusz Wróbel

h i s t o r i a

Walki o przedpole warszawskie w roku 1944 (cz´Êç 4)

N
azwa kawiarenki nawiàzuje
do funkcji, jakà do tej pory
pe∏ni∏o pomieszczenie – by∏

to hangar, w którym zimowa∏ sprz´t
Uczniowskiego Klubu Sportowego
(obecnie Klub korzysta z zaplecza
gospodarczego gimnazjum). Z po-
mys∏em zagospodarowania tego
miejsca i utworzenia kawiarni, któ-
ra b´dzie atrakcjà dla turystów,
przeje˝d˝ajàcych pobliskà Êcie˝kà
rowerowà, a tak˝e dla mieszkaƒ-
ców, wystàpi∏a dyrektor OÊrodka
– Bogus∏awa Oksza-Klossi. Par´
miesi´cy trwa∏y prace, które zamie-
ni∏y gara˝ w Cafe Gara˝.

Wn´trze zosta∏o stylowo zapro-
jektowane, samochody sà dekora-
cyjnym motywem przewodnim.
Na Êcianach wiszà zdj´cia zabytko-
wych aut, na wprost wejÊcia ca∏à
Êcian´ zajmuje namalowany zabyt-
kowy automobil. Do siedzenia s∏u-

˝à wygodne kanapy lub metalowe
beczki, które pe∏nià równie˝ funk-
cj´ stolików.

Otwarcie kawiarenki po∏àczone
zosta∏o z inauguracjà nowego roku

kulturalnego. W uroczystoÊci
uczestniczyli wójt gminy S∏awomir
Maciej Mazur, zast´pca wójta Ma-
rek Stpiczyƒski, przewodniczàcy
Rady Gminy Andrzej Burzyƒski,
radni gminy oraz so∏tysi. Dyrektor
OÊrodka serdecznie podzi´kowa∏a
wszystkim osobom, które zaanga-
˝owane by∏y w prace budowlane
i dekoratorskie. Wójt Mazur wyra-
zi∏ nadziej´, ˝e kawiarnia spe∏ni
oczekiwania m∏odzie˝y i stanie si´
miejscem spotkaƒ mieszkaƒców,
zach´cajàcym ich do korzystania
z propozycji kulturalnych OÊrodka.

Po cz´Êci oficjalnej, goÊcie obej-
rzeli stylowe samochody, które
stan´∏y na parkingu. Zachwyca∏y
kszta∏ty aut, b∏yszczàce detale wy-
koƒczenia, choç informacja o zu˝y-
ciu paliwa wywo∏ywa∏a wÊród kie-
rowców lekkà konsternacj´. Jednak
nutk´ nostalgii wyczuwa∏o si´
w powietrzu...

Sezon kulturalny rozpocz´∏o
przedstawienie „Cieƒ czyli Schat-
ten”, w wykonaniu polsko-niemiec-

kiej grupy teatralnej. Zosta∏o przy-
gotowane w lipcu, podczas pobytu
m∏odzie˝y z gminy Niepor´t w Mi´-
dzynarodowym Domu Spotkaƒ
M∏odzie˝y w Mikuszewie. Projekt
zrealizowany w trakcie warsztatów
bardzo spodoba∏ si´ niepor´ckiej
publicznoÊci. PrzypowieÊci, któ-
rych bohaterami byli aktorzy i cie-
nie, a tak˝e interesujàca muzyka,
przyku∏y uwag´ widzów.

Spotkanie zakoƒczy∏ koncert roc-
kowego zespo∏u The Mikuszewo

Mystery Band, równie˝ polsko-nie-
mieckiego. Podobnie jak w ubie-
g∏ym roku, podczas wyst´pu muzy-
cy grali na ró˝nych instrumentach
i Êpiewali. Kawa∏ki z repertuaru
m.in. Stinga, Bon Jovi i w∏asne
cz∏onków zespo∏u wywo∏a∏y ˝y-
wio∏owà reakcj´ s∏uchaczy.

Kawiarenka czynna jest w godzi-
nach popo∏udniowych, gdy
w Gminnym OÊrodku Kultury od-
bywajà si´ zaj´cia

� BW

Od czwartku, 12 paêdziernika, w Niepor´cie otwarta jest kawiarenka Cafe Gara˝. Znajduje si´ w Gminnym OÊrodku
Kultury przy ulicy Dworcowej, w pomieszczeniu sàsiadujàcym z Bibliotekà.

INAUGURACJA Cafe Gara˝ w Niepor´cie

Otwarciu Cafe Gara˝ 
towarzyszy∏ pokaz 
starych samochodów

Przedstawienie „Cieƒ czyli
Schatten”, w wykonaniu
polsko-niemieckiej grupy
teatralnej

Wst´g´ przecina∏ 
wójt Maciej Mazur

OG¸ASZAMY NABÓR 

do grupy teatralnej pantomimy Mimoto.
JeÊli chcesz spróbowaç swoich si∏ na scenie w teatrze, który zrezygnowa∏ ze s∏ów,

zapraszamy Ci´ do GOK-u w Niepor´cie w ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17.30.
Teatr Mimoto prowadzi Lidia Petryc. Grupa dzia∏a od kilku miesi´cy a ma ju˝
za sobà pierwsze osiàgni´cia: II miejsce w konkursie „Z∏ote Jab∏ka” oraz udzia∏

w spektaklu polsko-niemieckim pt. „CIE¡”. Zapraszamy m∏odzie˝ od lat 14.


