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Dwie kontrole

W dniach 30.08 – 20.10.2005 ro-
ku Regionalna Izba Obrachunkowa
– organ dbajàcy o prawid∏owe re-
alizowanie i funkcjonowanie bud˝e-
tu samorzàdów – przeprowadzi∏a
kompleksowà kontrol´ gospodarki
finansowej w Urz´dzie Gminy Nie-
por´t. Kontrola obejmowa∏a ca∏y
rok 2004, przeprowadzi∏o jà trzech
inspektorów oddelegowanych przez
RIO. Przeanalizowano wszystkie
dzia∏y urz´du, a w szczególnoÊci
sprawdzono funkcjonowanie i kom-
pletnoÊç dokumentów w ksi´gowo-
Êci, rzetelnoÊç wykonania bud˝etu,
gospodark´ komunalnà, prawid∏o-
woÊç rozliczenia dotacji oraz reali-
zacj´ inwestycji.
Skrupulatna kontrola wykaza∏a, ˝e
urz´dnicy gminni starajà si´ dobrze
gospodarowaç finansami gminnymi.
Dokumentacje sà kompletne i do-
k∏adne, wydatkowanie pieni´dzy
jest dobrze kontrolowane. 
Najwy˝sza Izba Kontroli Departa-
ment Bud˝etu i Finansów w dniach
od 5 paêdziernika do 3 listopada
2005r. skontrolowa∏a wykonywanie
przez Wójta Gminy Niepor´t kon-
troli zawierania przez rolników
ubezpieczeƒ obowiàzkowych: bu-
dynków wchodzàcych w sk∏ad go-
spodarstwa rolnego i odpowiedzial-
noÊci cywilnej z tytu∏u posiadania
gospodarstwa rolnego, zwanych da-
lej obowiàzkowymi ubezpieczenia-
mi rolniczymi. Kontrolà obj´to
okres od 1 stycznia 2004r. do 30
wrzeÊnia 2005r. NIK oceni∏a pozy-
tywnie wykonanie kontrolowanego
zakresu obowiàzków. Urzàd posia-
da wykaz gospodarstw indywidual-
nych rolników podlegajàcych obo-
wiàzkowi zawierania obowiàzko-
wych ubezpieczeƒ rolniczych.
W kontrolowanym przez NIK okre-
sie przeprowadzone zosta∏y kontro-
le rolników prowadzàcych gospo-
darstwa rolne przez upowa˝nionych
pracowników urz´du.
NIK pozytywnie oceni∏ prowadzanà
przez Urzàd Gminy akcj´ informa-
cyjnà w tej sprawie.

❐ RW

Dzieƒ Bezp∏atnych Diagnoz Logopedycznych

W piàtek (18.11) przez cztery go-
dziny (12.00 – 16.00) Joanna Ki-
liƒska – logopeda z Zespo∏u Szkol-
no-Przedszkolnego w Niepor´cie,
pe∏ni∏a dy˝ur w ramach corocznej
akcji „Ogólnopolskiego Dnia Bez-
p∏atnych Diagnoz Logopedycznych”.
Celem akcji jest u∏atwienie osobom
z zaburzeniami mowy dost´pu do
profesjonalnej diagnozy, a tak˝e
rozpowszechnianie wiedzy logope-
dycznej oraz stworzenie warunków
do szybkiej i rzetelnej konsultacji,
informacji i diagnozy. Organizato-
rzy chcieli równie˝ pomóc osobom
zainteresowanym w rozwiàzywaniu
problemów z komunikacja s∏ownà.

❐

Przedsi´biorcy zrzeszeni

Grupa przedsi´biorców, mieszkaƒ-
ców Gminy, powo∏a∏a Stowarzysze-
nie Rozwoju Lokalnego w Gminie
Niepor´t. W piàtek (9.12) odby∏o
si´ zebranie za∏o˝ycielskie stowa-
rzyszenia. Stowarzyszenie Rozwoju
Lokalnego za∏o˝y∏o 18 przedsi´-
biorców z terenu Gminy. Sà oni
mieszkaƒcami ró˝nych so∏ectw
i reprezentujà ró˝norodne bran˝e:
od turystycznej poczynajàc, na pro-
dukcyjnej koƒczàc. Za∏o˝yciele sto-
warzyszenia zapisali w statucie liczne
cele m.in.: podejmowanie dzia∏aƒ
s∏u˝àcych rozwojowi przedsi´bior-
czoÊci, wspieranie rozwoju gospo-
darczego, a tak˝e rozwój obszarów
wiejskich i poprawa ich konkuren-
cyjnoÊci, jako miejsca do zamiesz-
kania i prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Wymieniono równie˝
pozyskiwanie Êrodków na dzia∏al-
noÊç z dost´pnych funduszy ze-
wn´trznych, czy podejmowanie
dzia∏aƒ na lokalnych rynkach pra-
cy.
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Wed∏ug projektu przysz∏orocz-
nego bud˝etu dochody Gminy
wzrosnà a˝ o 22,6 proc., a wy-
datki o 30,4 proc. Po stronie do-
chodów najwy˝szy wzrost za-
planowano przy wp∏ywach z ty-
tu∏u podatku dochodowego od
osób fizycznych (wzrost o ok.
1,1 mln z∏) oraz wp∏ywach z ty-
tu∏u posiadanego majàtku Gmi-
ny (m.in. sprzeda˝ nieruchomo-
Êci i op∏aty z dzier˝aw) – wzrost
o ok. 650 tys. z∏. Znaczàco (o ok.
1/3) wzrosnà równie˝ dochody
z tytu∏u podatku od czynnoÊci
cywilnoprawnych (sà to ró˝nego
rodzaju podpisywane umowy
dotyczàce np. sprzeda˝y, czy da-
rowizny). 

Po stronie wydatków wzrost obej-

mie w∏aÊciwie wszystkie g∏ówne
dzia∏y bud˝etu Gminy. O 1,8 mln z∏
wzrosnà wydatki na infrastruktur´
wodociàgowà i sanitarnà,
a o 2,5 mln z∏ wydatki na budow´
i remonty dróg oraz chodników,
a tak˝e koszty wspó∏finansowania
transportu zbiorowego.

¸àcznie na inwestycje zaplano-
wano 15 885 000 z∏. Oznacza to
wzrost, w porównaniu do roku
ubieg∏ego, a˝ o 5,9 mln z∏ (wzrost
o 37 proc.). Za∏àcznik inwesty-
cyjny liczy 46 pozycji. Oprócz
licznych inwestycji liniowych np.
budowy wodociàgów, w przy-
sz∏orocznym bud˝ecie zaplano-
wano m.in. budow´ gara˝y dla
OSP, zakup fotoradaru dla Stra-
˝y Gminnej, czy wykonanie pro-
jektu p∏ywalni sportowej. Wi´k-
szoÊç Êrodków na inwestycje
(10,8 mln z∏) pochodziç b´dzie
z dochodów w∏asnych Gminy.
Brakujàcà kwot´ uzupe∏nià kre-
dyty bankowe, preferencyjne po-
˝yczki (3 mln z∏) oraz Êrodki ze-
wn´trzne Unii Europejskiej
(2 mln z∏ – Êrodki ze Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego).

JednoczeÊnie nie malejà Êrodki
przeznaczane na sfer´ socjalnà,
czy kwestie zwiàzane z edukacjà,
o 1,4 mln z∏ wzrosnà wydatki na

pomoc spo∏ecznà, o 435 tys. z∏ na
gospodark´ komunalnà (w tym
remonty) oraz 0,5 mln z∏ na bez-
pieczeƒstwo publiczne i ochron´
przeciwpo˝arowà.

Znaczàco wzrosnà wydatki na
kultur´ i sport. W ub. roku na ce-
le zwiàzane z dzia∏alnoÊcià kul-
turalnà wydano ok. 680 tys. z∏,
w tym roku zaplanowano ponad
840 tys. z∏. Gmina nie szcz´dzi
pieni´dzy równie˝ na sport,
szczególnie sport szkolny. Wy-
datki na sport wzros∏y w porów-

naniu do roku ub. o ponad 800
tys. z∏ i wyniesie 985 200 z∏ (wi´k-
szoÊç tej kwoty – 780 tys. z∏ prze-
znaczona b´dzie na inwestycje
m.in. budow´ boiska sportowego
w Niepor´cie, czy projekt p∏y-
walni sportowej).

Projekt przysz∏orocznego bu-
d˝etu trafi∏ ju˝ do radnych i zosta∏
pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje Rady Gminy.
Bud˝et ma byç przyj´ty podczas
obrad najbli˝szej sesji (28.12).
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BUD˚ET dla inwestycji
Rekordowe dochody i wydatki zak∏ada projekt przysz∏orocznego bud˝etu Gminy.
Szczególnie imponujàco przedstawia si´ za∏àcznik inwestycyjny do bud˝etu, który
zamyka si´ kwotà 15 885 000 z∏, co stanowi blisko 43 proc. wszystkich wydatków.

·DZIE¡ OTWARTY W GOK

W sobot´ 14 stycznia Gminny OÊrodek
Kultury organizuje dzieƒ otwarty 
dla dzieci i m∏odzie˝y w godzinach 
od 12 do 18, podczas którego odb´dà si´

warsztaty z pantomimy, teatru taƒca,
muzyczne, teatralne i plastyczne. 
Zaj´cia sà bezp∏atne i prowadziç je b´dà
wykwalifikowani instruktorzy.

ZZaapprroosszzeenniiaa

Wydatki inwestycyjne wed∏ug projektu
bud˝etu Gminy Niepor´t na rok 2006 r.

W przeci´tnej gminie w kraju na inwestycje wydaje si´ 
od 18 do 25 proc. bud˝etu (dane za 2004 r.)

57,3 %42,7 %

Wydatki pozosta∏e 21 338 311 z∏
Wydatki inwestycyjne 15 885 000 z∏

˚yczymy wszystkim mieszkaƒcom 
Gminy Niepor´t,
aby nadchodzàce 
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
wype∏nione by∏y radoÊcià i mi∏oÊcià
oraz nios∏y ze sobà spokój i odpoczynek,
abyÊmy w Nowy 2006 Rok
weszli pe∏ni optymizmu i wiary 
w spe∏nienie wszelkich marzeƒ.
Przewodniczàcy Wójt
Rady Gminy Niepor´t Gminy Niepor´t
Andrzej Olechowski S∏awomir Maciej Mazur



W zwiàzku z arty-
ku∏em Pana Edwi-
na Zezonia, który
odnosi si´ do mo-
jej wypowiedzi na
forum „WieÊci
Niepor´ckich”, je-
stem zmuszony
wyjaÊniç kilka
kwestii.

Wbrew temu,
co twierdzi Pan Edwin nie musz´ wspie-
raç si´ autorytetem osób trzecich w swo-
ich wypowiedziach. Pan Edwin zapomi-
na, ̋ e na wspomnianym przez niego ze-
braniu wiejskim siedzia∏em, zarówno
obok niego, jak i Pana przewodniczàce-
go Olechowskiego, który wspomnia∏
o cytowanym przeze mnie sporze Pana
Edwina z w∏adzami gminy. Zaskakujà-
cy jest fakt, ˝e jak napisa∏ autor, jestem
m∏odym cz∏owiekiem, nie majàcym w∏a-
snego poglàdu. Z pierwszym jak najbar-
dziej si´ zgadzam, z drugim ju˝ nie. Wie-
lokrotnie bowiem w wa˝nych kwestiach

dla naszej spo∏ecznoÊci i miejscowoÊci
potrafi∏em zabraç g∏os i skrytykowaç
niekorzystne dla nas rozstrzygni´cia.
Adresatem tych opinii byli zarówno
Wójt gminy, jak i koledzy i kole˝anki
z Rady Gminy. Z wieloma poglàdami
si´ nie zgadzam, jednak zawsze szuka-
∏em korzystnych dla Micha∏owa-Regi-
nowa, w którym mieszkam od urodze-
nia, kompromisów. Podejmowane prze-
ze mnie dzia∏ania, mia∏y na celu zmian´
wizerunku naszego so∏ectwa. Zawsze
chodzi mi o zmian´ na lepsze, gdy˝ uwa-
˝am, ˝e gospodarka inwestycyjna nie
by∏a korzystna dla naszego so∏ectwa.
Zdaj´ sobie spraw ,́ ˝e oczekiwania
mieszkaƒców sà o wiele wi´ksze ni˝
obecny stan, ale w mojej opinii zmiany
sà i mogà byç jeszcze wi´ksze. Przysz∏y
rok koƒczy rzàdy tej Rady Gminy i wój-
ta, dlatego uwa˝am, ˝e decyzja od∏àcze-
niowa zosta∏a podj´ta w nie najlepszym
czasie. Potencja∏ finansowy Gminy Nie-
por´t pozwala z optymizmem patrzeç
w przysz∏oÊç. Swoje opinie, co do spo-
sobu rzàdzenia i wydatkowania Êrod-
ków, powinniÊmy przedstawiç w przy-

sz∏orocznych wyborach, a nie zmieniaç
przynale˝noÊç gminnà. Mówi´ tak, po-
niewa˝ zarówno w jednej, jak i drugiej
gminie, to rada ustala miejsce wydatko-
wania Êrodków. Obawiam si´ bardzo
powa˝nie o to, czy faktycznie obraz na-
szej miejscowoÊci uleg∏by zmianie
po przejÊciu do Wieliszewa. Wiem, ˝e
nikt nie jest w stanie daç odpowiedzi na
to pytanie, a ten kto mówi, ˝e takà od-
powiedê zna, mija si´ z prawdà, a do-
k∏adniej mówiàc k∏amie. Dlatego od∏à-
czenie, to ostateczna decyzja, którà mo-
˝e trzeba podjàç, ale tylko wtedy, gdy
zmiany wizerunku naszej miejscowoÊci
b´dà sz∏y w z∏ym kierunku. Ta kaden-
cja przynios∏a zmian´ na fotelu wójta
gminy i zmian´ obrazu naszej miejsco-
woÊci. Mo˝e kolejne zmiany b´dà sz∏y
w jeszcze lepszym dla mieszkaƒców
kierunku, dlatego jeszcze raz powtórz´
– od∏àczenie to ostatecznoÊç.

Co do okreÊlenia decyzji zebrania ja-
ko „kontrowersyjne”, to uwa˝am Panie
Edwinie, ˝e do∏o˝y∏ Pan wszelkich sta-
raƒ, aby za obecny stan rzeczy obwiniç
radnych z Micha∏owa-Reginowa i wój-

ta. Jest mi przykro, ˝e przed zebraniem
prezentowa∏ Pan poglàdy, ˝e wszystko
co z Niepor´tu jest z∏e. W swoich wypo-
wiedziach krytykowa∏ Pan wszystko
i wszystkich, co dla mnie jest bardzo
krzywdzàce. Zastanawiam si ,́ z czego
to wynika? Czy to spór z wójtem, ch´ç
zemsty na mojej osobie za przegrane
wybory, a mo˝e spe∏nienie w∏asnych
ambicji? Jest Pan nowym mieszkaƒcem
w Micha∏owie, który swojà pracà, jak
rozumiem, chce sprawiç, aby ˝y∏o nam
si´ lepiej. Takà dzia∏alnoÊç popieram
i szanuj .́ Jednak w zwiàzku z Paƒskà
dzia∏alnoÊcià mam do Pana trzy pyta-
nia, a mianowicie:

1. Czy wierzy Pan w swój poglàd, ˝e
w Wieliszewie czeka nas cytuj´ „przej-
rzysty klucz” podzia∏u bud˝etu gminy?

2. Czy gdyby Pana poglàdy (niektóre
jak najbardziej s∏uszne) wprowadziç
w ˝ycie, wola∏by Pan byç w Niepor´cie,
czy w Wieliszewie?

Swojà wypowiedzià, nie zamierza∏em
nikogo obraziç, a przedstawi∏em jedynie
swojà w∏asnà ocen´ sytuacji. Mieszkaƒ-
cy Micha∏owa-Reginowa mnie wybrali,

dlatego winny jestem przedstawienia
w∏asnej oceny tej sytuacji. Zabra∏em
g∏os, gdy˝ pewne decyzje b´dà tworzyç
przysz∏oÊç nas wszystkich i aby je podjàç,
musimy powa˝nie rozwa˝yç za i przeciw.
Rozumiem i szanuj´ uchwa∏´ zebrania
wiejskiego. Szkoda tylko, ̋ e w ca∏ej spra-
wie nie widaç stanowiska Gminy Wieli-
szew, które rzuci∏oby na spraw´ nowe
Êwiat∏o i jednoczeÊnie przekona∏oby nie-
zdecydowanych, w tym mnie.

Podsumowujàc na koniec, uwa˝am,
˝e powinniÊmy dalej g∏oÊno mówiç
o swoich potrzebach. Tylko nasze
wspólne dzia∏anie spowoduje, ˝e obraz
naszego so∏ectwa ulegnie zmianie, oczy-
wiÊcie na lepsze.

❐

Z inicjatywy wójta gminy na ostat-
niej sesji Rady Gminy Niepor´t
(24.11) Andrzej Jaracz (kontroler
ruchu lotniczego), przedstawiciel
Przedsi´biorstwa Paƒstwowego
Porty Lotnicze odpowiada∏ na zapy-
tania radnych, wójta i mieszkaƒców.
WyjaÊnia∏ wàtpliwoÊci zwiàzane
z budowà lotniska w Modlinie. An-
drzej Jaracz poinformowa∏, ˝e for-
malnoÊci zwiàzane z budowà lotni-
ska sà zakoƒczone w 95%, jednak
decyzji o jego budowie nadal nie ma. 

Wójt gminy oddajàc g∏os go-
Êciowi zwróci∏ si´ jednoczeÊnie
z proÊbà o odpowiedzi na pyta-
nia, które kierujà równie˝ do
urz´du mieszkaƒcy. Czyli, jaki
b´dzie przebieg korytarzy dolo-
towych do lotniska, oraz czy je-
go funkcjonowanie nie jest za-
gro˝eniem ekologicznym dla re-
jonu Zalewu Zegrzyƒskiego.

WyjaÊniajàc spraw´ zagro˝enia
ekologicznego Andrzej Jaracz
wskazywa∏, ˝e strefy awaryjnego
zrzutu paliwa zosta∏y wyznaczo-
ne w okolicach Siedlec, oraz
w dorzeczu Wis∏y i Pilicy. Lecz
odkàd wyeliminowano z polskie-
go lotnictwa cywilnego I¸-y 62,
nie zdarzy∏o si ,́ aby samolot
stwierdzi∏ awari´ po starcie i mu-
sia∏ zrzucaç paliwo. JeÊli chodzi

o korytarze dolotowe, to przed-
stawiciel PPPL zapewni∏, ˝e nad
naszà gminà nie ma ˝adnych ko-
rytarzy, którymi w przysz∏oÊci
mog∏yby lataç samoloty s∏yszalne
przez mieszkaƒców. 

Zaznaczy∏ jednoczeÊnie, ˝e nie-
wielkie samoloty, na które narze-
kajà mieszkaƒcy gminy, to maszy-
ny startujàce z lotniska w Babi-
cach i nie b´dà one korzysta∏y
z lotniska Modlinie. Zapytany
przez jednego z radnych o kory-
tarz przebiegajàcy nad naszym te-
renem, wyjaÊni∏, ˝e jest to kory-
tarz tranzytowy, w którym latajà
samoloty na wysokoÊci nie mniej-
szej ni˝ 10 000 metrów nad zie-
mià. Sà kompletne nies∏yszalne,
mo˝na jedynie zauwa˝yç „s∏up
kondensacyjny”, która za sobà
zostawiajà. Andrzej Jaracz mówi∏
równie˝ o przygotowaniach do
uruchomienia lotniska, oraz prze-
widywanych iloÊciach obs∏ugiwa-
nych lotów. Potwierdzi∏ doniesie-
nia prasowe, ̋ e Modlin ma obs∏u-
giwaç tanie linie lotnicze oraz 100
tysi´cy pasa˝erów miesi´cznie.
Przypomina∏ równie˝ o rozwoju
regionu, w tym równie˝ Powiatu
Legionowskiego, który b´dzie
konsekwencjà funkcjonowania
portu lotniczego. p RW
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CZAS wigilii

PrzedÊwiàteczny tydzieƒ w naszej gminie wype∏ni∏y spotkania wigilijne
mieszkaƒców poszczególnych so∏ectw. UroczyÊcie przygotowane, zwykle z oprawà
muzycznà, zgromadzi∏y setki mieszkaƒców. W rodzinnej, ciep∏ej atmosferze pada∏y
˝yczenia zdrowia i serdecznoÊci. Do chwili zamkni´cia tego wydania WieÊci, odby∏o
si´ kilkanaÊcie takich spotkaƒ, prezentujemy krótkie relacje z niektórych.

˚eglarskie ˝yczenia
W minionà sobot´ (10.12) w Porcie Pilawa ̋ eglarze

spotkali si´ przy wigilijnym stole. Wspomnienia go-
ràcego lata wraca∏y tym ∏atwiej, ˝e spotkanie umila-
∏y najbardziej
znane szanty.
Bosmanówk´
w y p e ∏ n i a ∏ a
zresztà nie tyl-
ko muzyka ˝e-
glarska i kol´-
dy, ale przede
wszystkim za-
pachy ze Êwià-
tecznego sto∏u,
na którym oczywiÊcie dominowa∏ karp. Choinkowe
prezenty dla najbardziej wytrwa∏ych uczestników za-
bawy pod ˝aglami wr´cza∏ Êwi´ty Miko∏aj z pomoc-
nikiem.

p RW

U seniorów
Blisko 30 osób uczestniczy∏o w spotkaniu op∏atko-

wym dla cz∏onków klubu seniora w Zegrzu. Spotka-
nie odby∏o si´ w dawnym hotelu Orion (14.12) przy

ul. Warszawskiej.
Spotkanie rozpo-

czà∏ wójt Gminy
Niepor´t, S∏awomir
Maciej Mazur, któ-
ry ˝yczy∏ zebranym
wszelkiej pomyÊlno-
Êci na nadchodzàce
Êwi´ta i Nowy Rok.
˚yczenia cz∏onki-

niom ko∏a z∏o˝y∏ równie˝ gminny radny Andrzej Bu-
rzyƒski. Nast´pnie zebrani prze∏amali si´ op∏atkiem
i wspólnie zaÊpiewali kol´d .́

Ko∏o seniorów z Zegrza jest jednym z najpr´˝niej-
szych w Gminie Niepor´t. Zrzesza emerytów i renci-
stów z terenu so∏ectwa. Cz∏onkinie ko∏a organizujà
okolicznoÊciowe spotkania i wspólne wyjazdy.

p PZ

Micha∏owskie Anio∏owo
W czwartek (15.12) mieszkaƒcy Micha∏owa-Regino-

wa zebrali si´ przy wspólnym wigilijnym stole w budyn-
ku filii GOK przy Nowodworskiej. Modlitw  ́poprowa-
dzi∏ proboszcz parafii Przemienienia Paƒskiego w Wie-
liszewie ksiàdz Marek Janicki. W spotkaniu wzi´li
udzia∏ wójt S∏awomir Maciej Mazur, przewodniczàcy
rady gminy oraz radni. Proboszcz Janicki w krótkim

s∏owie, z którym
zwróci∏ si´ do miesz-
kaƒców, podkreÊla∏
wag´ Êwiàt i ducha
pojednania, które ze
sobà niosà. Spotka-
niu wigilijnemu to-
warzyszy∏a wystawa figurek anio∏ów ze zbiorów Ma-
rianny Berdowskiej „Micha∏owskie Anio∏owo”, dedy-
kowana Caritas diecezji warszawsko-praskiej oraz
Caritas Polska. Opraw  ́muzycznà uroczystemu wieczo-
rowi zapewni∏a schola z towarzyszeniem grupy instru-
mentalnej.

p RW

Wigilia integracyjna
Spotkanie wigilijne Klubu Integracji Spo∏ecznej od-

by∏o si´ w Êrod´ (14.12) w Porcie Pilawa. W ciep∏ej,
wr´cz rodzinnej atmosferze cz∏onkowie klubu spotkali
sí  z w∏adzami Gminy,dyrektorem GOPS-u i komendan-
tem komisariatu policji w Niepor´cie. 

Zebranym Êwiàteczne ˝yczenia z∏o˝y∏ wójt Gminy
Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur. Póêniej wszyscy tra-
dycyjnie prze∏amali si´ op∏atkiem i zasiedli do suto za-
stawionych sto∏ów. Cz∏onków klubu, jak co roku, go-
Êci∏ bosman portu Pilawa Bogdan Âlaziƒski.

Klub Integracji Spo∏ecznej zrzesza 14 osób niepe∏no-
sprawnych. Sà to zarówno dzieci, jak i osoby doros∏e.
Cz∏onkowie klubu spotykajà si´ raz w tygodniu w jed-
nej z sal Gminnego OÊrodka Kultury, gdzie zaj´cia pro-
wadzà doÊwiadczeni terapeuci. Cz∏onkowie klubu
uczestniczà równie˝ w zabiegach rehabilitacyjnych,
wspólnych wyjazdach i spotkaniach integracyjnych.

p PZ

Op∏atek w Bia∏obrzegach
W Êrod  ́(14.12) nauczyciele i uczniowie Szko∏y Pod-

stawowej w Bia∏obrzegach wraz z radà so∏eckà przygo-
towali spotkanie wigilijne dla seniorów. Dzieci wraz z na-
uczycielkami zapre-
zentowa∏y program
s∏owno-muzyczny.
Przy Êwiecach,
w spokojnej i ser-
decznej atmosferze
wspaniale za-
brzmia∏y kol´dy
przerywane teksta-
mi o obyczajach
Êwiàtecznych i tradycjach Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. Po
wspólnej modlitwie, którà poprowadzi∏ ksiàdz proboszcz
Krzysztof Krzesiƒski i podzieleniu si  ́op∏atkiem, mo˝-
na by∏o skosztowaç Êwiàtecznych potraw i wypieków.

p RW

PÓ¸ wieku razem

Wójt ˝yczy∏ znakomitym jubilatom wszystkiego co najlepsze w ˝yciu osobi-
stym, zdrowia, samych pogodnych dni na dalszej drodze ˝ycia oraz wszelkiej
pomyÊlnoÊci. W imieniu Rady Gminy Niepor´t najlepsze ˝yczenia z∏o˝y∏ Ju-
bilatom Przewodniczàcy Rady Gminy Andrzej Olechowski. Medalami zosta-
∏o odznaczonych 5 par ma∏˝eƒskich.
Za 55-lecie po˝ycia ma∏˝eƒskiego medale otrzymali Paƒstwo Halina i Zdzi-
s∏aw Kaliƒscy oraz za 50-lecie po˝ycia ma∏˝eƒskiego Paƒstwo Marianna i Je-
rzy Jasiƒscy, Mieczys∏awa i Boles∏aw Kilarscy, Marianna i Ryszard Grzybow-
scy, Laura i Zygmunt Molakowie.
Jubilaci oprócz ˝yczeƒ i medali otrzymali bukiety kwiatów oraz pamiàtko-
we albumy. Cz´Êç artystycznà uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u dzieci´cego ze Szko-
∏y Podstawowej w Józefowie prowadzonego przez Agnieszk´ Powa∏ .́

p Ma∏gorzata Gajda, Kierownik USC

PPPL uspokaja

W odpowiedzi

W piàtek (2.12)
w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie
odby∏a si´ uroczystoÊç
wr´czenia medali za
d∏ugoletnie po˝ycie
ma∏˝eƒskie. W imieniu
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej medale
wyró˝nionym parom
wr´czy∏ Wójt Gminy
Niepor´t S∏awomir
Maciej Mazur.

Rafa∏ Kasiƒski,
Radny Gminy 
Niepor´t, mieszkaniec
Micha∏owa-Reginowa
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b e z p i e c z e ƒ s t w o

– JesteÊmy jednà z najbezpieczniejszych
gmin okolic Warszawy. Niepor´t króluje
w statystykach wykrywalnoÊci przest´pstw
i najmniejszej iloÊci kradzie˝y aut. Jednak
ten wizerunek skutecznie psujà w ostatnich
tygodniach w∏amywacze. Mo˝na ju˝ mó-
wiç o fali kradzie˝y. Kiedy si´ rozpocz´∏a?

– Wraz ze zmianà czasu na zimowy.
Dotyczy to w 90% godzin 15-19. W tym
czasie domownicy nie wrócili jeszcze
z pracy w stolicy, a jest ju˝ wystarczajà-
co ciemno, aby z∏odzieje mogli umknàç
z ∏upem. W∏amywacze wybierajà domy
wolnostojàce na skrajach miejscowoÊci,
przy nieoÊwietlonych bocznych drogach
gruntowych. Z regu∏y w sàsiedztwie nie
ma zamieszka∏ych budynków. Brak jest
równie˝ szczelnego ogrodzenia i psów.
Chocia˝ zdarzy∏ si´ jeden wypadek, gdy
psu podano Êrodki narkotyczne. Z∏odzie-
je typujà domy, wybierajàc te nieoÊwietlo-
ne. Brak domowników potwierdzajà
dzwoniàc domofonem lub pukajàc do
drzwi. Podchodzà do wybranego budyn-
ku pieszo, pozostawiajàc auto z kierow-
cà kilkaset metrów dalej. Wywarzajà
okna od ty∏u budynku, czasem równie˝
wykorzystujà fakt, ̋ e nierozwa˝nie uchy-
lili je domownicy. Kradnà to co ma sto-
sunkowo du˝à wartoÊç i ma∏à wielkoÊç;

bi˝uteri ,́ cyfrowe aparaty fotograficzne,
kamery, telefony komórkowe i pieniàdze.
JeÊli ginie telewizor, to jest to raczej ekran
plazmowy. 

– Czy sà rejony szczególnie nara˝one na
kradzie˝e?

– Plaga w∏amaƒ dotyczy szczególnie
okolic kana∏u ̊ eraƒskiego. Z∏odzieje po-
ruszajà si´ nieoÊwietlonymi Êcie˝kami
i drogami gruntowymi w jego okolicy.
Gdzie indziej z regu∏y nadchodzà od stro-
ny pól, które rozciàgajà si´ za pasem do-
mów po∏o˝onych przy drodze. Dlatego
widok m´˝czyzn idàcych z pe∏nymi tor-
bami polem, powinien zaalarmowaç
mieszkaƒców.

– Czy w unikni´ciu w∏amania nie prze-
szkadza troch´ nasze wyobra˝enie na te-
mat przest´pców?

– Cz´sto wydaje si´ nam, ˝e w∏amaƒ
dokonujà doskonale zorganizowane i wy-
szkolone grupy, które czas kradzie˝y pla-
nujà wiele dni wczeÊniej, to jest wyobra-
˝enie filmowe. RzeczywistoÊç jest taka, ̋ e
przest´pczoÊç, o której mówimy, zdomi-
nowa∏y grupy, które „idà na ˝ywio∏”.
Cz´sto, gdy ju˝ ich zatrzymamy i w trak-
cie post´powania przeprowadzamy wizj´
lokalnà, to nawet nie potrafià trafiç do
miejsca w którym dokonali kradzie˝y.
RozwiàzaliÊmy wiele takich spraw, wi´c
jest to regu∏à, ˝e z∏odzieje nie znajà tere-
nu, ani swoich ofiar. Nasze wyobra˝enie,
˝e muszà wczeÊniej obserwowaç posesj´
i znaç rozk∏ad zaj´ç domowników, jest
mylne. Z∏odzieje po prostu zje˝d˝ajà
z g∏ównej drogi i wybierajà naj∏atwiejsze
cele. Oddalone i nieoÊwietlone posesje.
W razie podniesienia alarmu, natych-
miast uciekajà. To powoduje uÊpienie
czujnoÊci mieszkaƒców, którzy wycho-
dzàc na chwil´ do sklepu lub po dziecko
do szko∏y, nie za∏àczajà alarmu czy zosta-
wiajà uchylone okna.

– Co mo˝e byç skutecznà przeszkodà dla
przest´pców?

– Przede wszystkim dobry sàsiad, któ-
ry zainteresuje si´ podejrzanym ha∏asem,
czy nieznajomymi osobami, które kr´cà
po posesji obok. Z∏odzieje rzadko wybie-
rajà posesje, których strzegà psy, oraz te
zabezpieczone alarmem. Choç zdarza∏o
si ,́ ˝e przetràcali zbyt nisko wiszàce sy-
reny alarmowe i spokojnie plàdrowali

dom. Dobrym pomys∏em jest alarm mo-
nitorowany przez firm´ ochroniarskà,
jednak w tym wypadku doradza∏bym
skorzystanie z renomowanej firmy, a nie
poÊrednika, który po odebraniu sygna∏u
alarmowego dopiero przekazywa∏ go b´-
dzie do centrali agencji. Zbytnio opóênia
to czas interwencji patrolu. Czasem w∏a-
manie trwa tylko 2-3 minuty.

Je˝eli jest to mo˝liwe, powinniÊmy
zwróciç szczególnà uwag´ na czas doko-
nywania wi´kszoÊci kradzie˝y i w miar´
mo˝liwoÊci, tak organizowaç sobie dzieƒ,
aby co najmniej jedna osoba pozostawa-
∏a w domu. 

– Policja w naszym kraju cieszy si´ co-
raz wi´kszym zaufaniem. Wysokie wskaê-
niki wykrywalnoÊci przest´pstw na naszym
terenie wskazujà, ̋ e
wspó∏praca z miesz-
kaƒcami jest coraz
lepsza, czy tak jest
w rzeczywistoÊci?

– Du˝a cz´Êç
spraw, którà uda∏o
si´ nam zakoƒczyç
z a t r z y m a n i e m
sprawców, mog∏a
zostaç rozwiàzana
dzi´ki aktywnoÊci
mieszkaƒców. Na
przyk∏ad sàsiad za-
dzwoni∏ podajàc
numery auta, które
parkowa∏o w niety-
powych godzinach
przed posesjà
obok. Takie dane
sà nieocenione,
gdy˝ w po∏àczeniu
z innymi informa-
cjami operacyjny-
mi, pozwalajà nam
na szybkie ustale-
nie i zatrzymanie
sprawców. Niedaw-
no, w∏aÊnie dzi´ki
takiej informacji
zatrzymaliÊmy gru-
p´ w∏amywaczy
z Góry Kalwarii. 

Apeluj´ przy tej
okazji do miesz-
kaƒców. Nie bójmy

si´ zg∏aszaç podejrzanych zachowaƒ!
Przekazujcie Paƒstwo informacje o za-
parkowanych w nietypowym miejscu
i czasie samochodach. Dy˝urny komisa-
riatu zapyta Paƒstwa o imi´ i nazwisko,
poniewa˝ taka jest procedura. JeÊli jed-
nak wolicie pozostaç anonimowi, wasze
˝yczenie zostanie uszanowane. Przekaza-
na przez Paƒstwa informacja mo˝e przy-
czyniç si´ do uj´cia sprawców lub zapo-
bie˝enia w∏amaniu. Pomó˝my sobie wza-
jemnie.

JeÊli widzimy podejrzanego m´˝czyzn´
wychodzàcego z posesji sàsiada, dzwoƒ-
my na policj .́ Nawet je˝eli jest to tylko
cz∏owiek, który remontuje mu dom, to
policjanci po wylegitymowaniu go, prze-
proszà i pojadà dalej, bez ˝adnych kon-

sekwencji dla zg∏aszajàcego sytuacj .́
Nawet jeÊli tylko jedna na dziesi´ç takich
interwencji b´dzie uzasadniona, to b´-
dzie to wspólny sukces policji i mieszkaƒ-
ców.

Uprzejmie prosz ,́ aby zanotowaç sobie
w notesach i telefonach komórkowych
numer bezpoÊredniego telefonu do dy˝ur-
nego komisariatu Policji w Niepor´cie –
(0-22 767 12 91), który ma bezpoÊredni
kontakt z patrolami na terenie gminy. In-
terwencja policjantów b´dzie znacznie
sprawniejsza, ni˝ gdybyÊcie Paƒstwo
dzwonili na 997 lub 112, wtedy bowiem
telefon odbiera dy˝urny Komendy Po-
wiatowej Legionowie i dopiero wówczas
kontaktuje si´ z nami.

p Rozmawia∏: Robert Wróbel

Od koƒca paêdziernika
prywatne posesje
na terenie naszej gminy
odwiedzajà nieproszeni
goÊcie. Po ich wizycie
w∏aÊciciele stwierdzajà
z regu∏y brak sprz´tu
elektronicznego, bi˝uterii
i pieni´dzy. O tym jak
uniknàç w∏amania
rozmawiamy
z Komendantem
Komisariatu w Niepor´cie
nadkomisarzem
Marcinem Borowiƒskim.

§ 0-22 767 12 91
POMÓ˚MY sobie wzajemnie

Rada Gminy Niepor´t uchwa∏à z dnia 31 mar-
ca 2005 roku Nr XXXV/20/05 uchwali∏a
Plan gospodarki odpadami dla gminy Niepo-
r´t na lata 2005–2011. 

Plan sporzàdzony zosta∏ na zlecenie Gmi-
ny Niepor´t przez Przedsi´biorstwo Geolo-
giczne „POLGEOL” S.A. w Warszawie.
Podstaw´ prawnà opracowania okreÊla usta-

wa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r
(Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r., z póên. zm.), oraz rozporzàdzenie Mini-
stra Ârodowiska w sprawie sporzàdzania
planów gospodarki odpadami z dnia
9 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.66.620 z dnia 17
kwietnia 2003 r.). Niniejszy Plan nawiàzuje
do zapisów krajowego, wojewódzkiego i po-
wiatowego planu gospodarki odpadami.
Plan stanowi integralnà cz´Êç Programu
ochrony Êrodowiska dla gminy Niepor´t na
lata 2005-2011.

Plan sk∏ada si´ z nast´pujàcych rozdzia-
∏ów:
1. Podstawy formalno-prawne i cel sporzà-

dzenia planu.
2. Charakterystyka ogólna gminy Niepor´t.
3. Analiza stanu gospodarki odpadami.
4. Ogólna ocena gospodarki odpadami na

terenie gminy Niepor´t.
5. Prognoza zmian.
6. Za∏o˝one cele i przyj´ty system gospodar-

ki odpadami.
7. Harmonogram dzia∏aƒ i mo˝liwoÊci fi-

nansowania gospodarki odpadami.

8. Analiza oddzia∏ywania planu na Êrodowisko.
9. Organizacja i zasady monitoringu syste-

mu gospodarki odpadami.
W ocenie gospodarki odpadami na terenie

gminy Niepor´t zwrócono uwag´ m.in. na:
• niezadowalajàcà ÊwiadomoÊç ekologicznà

mieszkaƒców, a co za tym idzie trudnoÊci 
w wyegzekwowaniu od cz´Êci mieszkaƒ-
ców gminy w∏aÊciwego post´powania z od-
padami,

• brak systemu zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych, co sprawia, ˝e w strumieniu odpadów
komunalnych kierowanych na sk∏adowisko
znajdujà si´ m.in. baterie, przeterminowane
leki, odpady zawierajàce rozpuszczalniki,
Êwietlówki, odpady azbestowe, opakowania
po Êrodkach ochrony roÊlin, itp.
W celu dostosowania systemu gospodar-

ki odpadami do obowiàzujàcych wymogów
prawnych oraz osiàgni´cia za∏o˝onych po-
ziomów odzysku odpadów, okreÊlono zada-
nia strategiczne obejmujàce okres do 2011
roku oraz harmonogram realizacji przedsi´-
wzi´ç do 2007 roku. Planowane dzia∏ania
obejmujà m.in.:

• intensyfikacj´ edukacji ekologicznej miesz-
kaƒców gminy,

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów,
w szczególnoÊci surowców wtórnych, od-
padów „bio”, wielkogabarytowych, odpa-
dów niebezpiecznych i in., organizacja
mobilnego punktu zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych,

• w∏àczenie do systemu gospodarki odpada-
mi punktów handlowych, w tym równie˝
aptek, szkó∏, placówek us∏ugowych,

• inwentaryzacj´ miejsc wyst´powania mate-
ria∏ów azbestowych, opracowanie planu
usuwania azbestu,

• kontrol´ funkcjonujàcych podmiotów go-
spodarczych pod kàtem w∏aÊciwego post´-
powania z odpadami.
Monitoring i ocena wdra˝ania planu opie-

raç si´ b´dzie na wskaênikach odnoszàcych
si´ m.in. do: iloÊci odpadów wytwarzanych
przez statystycznego mieszkaƒca gminy,
stopniu odzysku surowców wtórnych, udzia-
∏u spo∏eczeƒstwa w dzia∏aniach na rzecz po-
prawy gospodarki odpadami i inne.

p oprac. Dariusz Wróbel

PLAN gospodarki odpadami dla gminy Niepor´t
na lata 2005–2011

GMINA 
NIEPOR¢T

– Zaznaczone przeze mnie punkty, prosz´ traktowaç 
wy∏àcznie jako orientacyjne pole dotychczasowego 
dzia∏ania przest´pców. Do w∏amania mo˝e dojÊç 
wsz´dzie, równie˝ w Izabelinie czy Micha∏owie-Grabinie,
tak to jak dzia∏o si´ w ubieg∏ym roku. 
Jesienna fala w∏amaƒ 
dotyczy obrze˝y 
wszystkich du˝ych 
polskich miast
– mówi 
nadkomisarz 
Borowiƒski.

˚ó∏to-czarnymi
punktami oznaczono
po∏o˝enie posesji,
do których sprawcy
w∏amali si´ tegorocznej
jesieni.

Zalew Zegrzy

ƒsk
i
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d z i e c i  r y s u j à

Rozstrzygni´cie konkursu

STYCZE¡ – Aleksandra Anio∏kowska 

KWIECIE¡ – Zuzia Rasiƒska

LIPIEC – Praca zbiorowa SP w Niepor´cie – Êwietlica

PAèDZIERNIK – Daniel Kotowski LISTOPAD – Krzysztof Kalinowski GRUDZIE¡ – Ania Moroz 

SIERPIE¡ – Dominika Denkiewicz WRZESIE¡ – Joanna Stachnik 

MAJ – Ania SkoÊkiewicz CZERWIEC – ˚aklina Rembelska 

LUTY – Marta Brzostek MARZEC – Maja Zalewska 

Zgodnie z regulaminem konkursu „Narysuj
swój kalendarz”, który odbywa∏ si´ pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy Niepor´t, ko-
misja konkursowa dokona∏a wyboru 12 zwyci´-
skich prac, które zostanà umieszczone w kalen-
darzu Êciennym, wydanym przez Urzàd Gminy
Niepor´t. Na konkurs nades∏ano 256 prac wy-
konanych w ró˝nych technikach plastycznych,
które by∏y ilustracjà poszczególnych pór roku.
Komisja konkursowa dokona∏a wyboru 12 prac
tematycznych, oraz jednej, dodatkowej, która
b´dzie ok∏adkà kalendarza. Wszystkich miesz-
kaƒców i uczestników konkursu zapraszamy do
Gminnego OÊrodka Kultury, gdzie zorganizo-
wana zosta∏a wystawa pokonkursowa.

O terminie uroczystego zakoƒczenia konkur-
su i wr´czenia nagród poinformujemy zwyci´z-
ców na gminnej stronie internetowej.

p Robert Wróbel
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n a s z a  g m i n a

– W ostatnich tygo-
dniach odby∏y si´
trzy zebrania wiej-
skie w Zegrzu Po∏u-
dniowym. Czemu
przypisywaç takà
aktywnoÊç lokalnej
spo∏ecznoÊci?
– AktywnoÊç spo-
∏ecznoÊci Êwiadczy
dobitnie o tym, ˝e
ka˝dy z nas, miesz-

kaƒców Zegrza jest zainteresowany miej-
scem, w którym ˝yje. Jest wiele spraw, które
musimy wspólnie przedyskutowaç, choçby
docelowe przeznaczenie budynku WPH, po-
∏o˝onego przed nim skweru i placu PKP, któ-
rych pozyskanie od WAM i PKP zbli˝a si´
do szcz´Êliwego fina∏u. Negocjacje, które
prowadzi∏ wójt z moim udzia∏em by∏y wyjàt-
kowo trudne, poniewa˝ przekazywane mienie
ma znacznà wartoÊç i nie wszyscy uczestni-
czàcy w spotkaniach byli jednoznacznie
przekonani do jego komunalizacji. 
– Jednak mieszkaƒcy uczestniczàcy w zebra-
niach dyskutowali o zupe∏nie innych sprawach.
Najpierw o od∏àczeniu si´ od gminy Niepor´t,
a póêniej o odwo∏aniu so∏tysa Macieja Drab-
czyka.
– Zebranie, podczas którego spo∏ecznoÊç g∏o-

sowa∏a nad wnioskiem o od∏àczenie od gmi-
ny Niepor´t, pokaza∏o w mojej ocenie jasno,
˝e pomimo faktu, i˝ najbardziej s∏yszalne sà
zawsze g∏osy radykalne, to kluczowe decyzje
nasze so∏ectwo podejmuje ze spokojem i roz-
wagà. Trudno dyskutowaç z konkretnymi
osiàgni´ciami, jakimi sà nowe inwestycje
i plany rozwoju. Okazuje si ,́ ˝e mieszkaƒcy
nie chcà budowaç swojej przysz∏oÊci na nego-
waniu wspólnych dokonaƒ. Chcà zmian, ale
nie takich które przyniosà jedynie chaos
i niepewnoÊç. Za takà zmian´ uwa˝am pró-
b´ od∏àczenia Zegrza Po∏udniowego. JeÊli
spojrzymy na nasze so∏ectwo w kontekÊcie
minionych trzech lat, to zobaczymy ulice
MyÊliwskà, Kàpielowà, D´bowà i chodniki
na osiedlu. W tym roku wykonano projekt
oÊwietlenia ca∏ego osiedla, a tak˝e projekty
ulic Âwierkowej i Wzgórz, których wykona-
nie zaplanowano w projekcie bud˝etu na
2006 rok. Przewidziane zosta∏y równie˝
znaczne Êrodki na zorganizowanie placu za-
baw. Podobnie zaplanowane do wykonania
oÊwietlenie osiedla poprawi nie tylko komfort
˝ycia mieszkaƒców, ale tak˝e wydatnie
zwi´kszy nasze bezpieczeƒstwo. Sposób in-
westowania gminnych Êrodków w naszym so-
∏ectwie nie jest przypadkowy. Po zakoƒczeniu
budowy czterech ulic Âwierkowej, Wzgórz,
Kàpielowej i D´bowej, zostanie wykonana

modernizacja ulicy Rybaki co spowoduje, ˝e
ca∏y zamkni´ty tymi ulicami obszar zyska
nowe oblicze. Trudno si´ dziwiç, ˝e miesz-
kaƒcy ocenili inicjatorów od∏àczenia nega-
tywnie, jeÊli do wyboru mieli niejasne pobud-
ki organizatorów przedsi´wzi´cia i niepewne
perspektywy. Konsekwencjà tych wydarzeƒ
by∏ wniosek o odwo∏anie so∏tysa.
– Na zebraniu by∏y ∏zy so∏tysa i wycofanie
wniosku o odwo∏anie przez wójta, jak Pan to
ocenia?
– Wójt wycofujàc wniosek jasno sformu∏owa∏
z jakiego powodu to czyni. Ja nie komentu-
jàc tej decyzji i zachowania so∏tysa, chc´ po-
wiedzieç coÊ oczywistego, ˝e stworzenie ba-
∏aganu jest rzeczà banalnie prostà, a zgoda
i wspólne dzia∏anie zawsze rodzi si´ w bó-
lach. Zamykajàc t´ spraw ,́ licz´ na to, ˝e ge-
sty pojednania sà zobowiàzujàce, a Êwiàtecz-
ne ˝yczenia nie sà tylko pustos∏owiem.
– Dyskusje na zebraniach wiejskich nie doty-
czy∏y bud˝etu gminy na kolejny rok. Jest Pan
przewodniczàcym Komisji Gospodarczej Rady
Gminy, która wyda∏a pozytywnà opini´ o pro-
jekcie bud˝etu na 2006 rok. Jaki b´dzie to bu-
d˝et?
– Poniewa˝ rozmawiamy ca∏y czas o projek-
cie, który nie zosta∏ zatwierdzony przez ca∏à
rad ,́ mog´ powiedzieç wy∏àcznie tyle, ˝e b´-
dzie to bud˝et szalenie ambitny, albo jeszcze

wi´cej rekordowy. Mam nadziej ,́ ˝e uda si´
go przyjàç jeszcze w tym roku i b´dzie to
Êwiàteczny prezent dla wszystkich mieszkaƒ-
ców naszej gminy.
– A prezent dla mieszkaƒców Zegrza Po∏u-
dniowego? W sezonie ogórkowym prasa war-
szawska g∏oÊno donosi∏a o mo˝liwoÊci przy-
wrócenia po∏àczenia kolejowego Zegrze P∏d. –
Warszawa.
– Od trzech lat zabiegamy o uruchomienie
szybkiego po∏àczenia podmiejskiego, które
nie tylko podnios∏oby rang´ Zegrza, jako
miejscowoÊci turystycznej, ale równie˝ sta∏o-
by si´ alternatywà dla dojazdów samocho-
dem, coraz trudniejszych z uwagi na zakor-
kowane Legionowo i Jab∏onn .́ Rozmowy
z PKP sà wyjàtkowo trudne, bo to olbrzymie
przedsi´biorstwo, które ca∏y czas ulega prze-
kszta∏ceniom i szuka raczej oszcz´dnoÊci ni˝
kolejnych wydatków. Z pewnoÊcià du˝o ∏a-
twiej by∏oby t´ inicjatyw´ przeprowadziç,
gdyby ktoÊ nie ukrad∏ cz´Êci torów z naszej
stacji. Ale to sprawa znana mieszkaƒcom Ze-
grza i nie chc´ ju˝ do niej wracaç. Spraw´ ko-
munikacji kolejowej z Warszawà traktuj´
priorytetowo, nie chcia∏bym mówiç o kon-
kretnych datach, ale jestem przekonany, ˝e
rok 2006 i 2007 przyniosà oczekiwane zmia-
ny w tej sprawie.

TRZEBA rozmawiaç...

JAK zaplanowaliÊmy rozwój? WYGODNE karty
Na stronie Urz´du Gminy Niepor´t sà

ju˝ dost´pne dla petentów karty informa-
cyjne wraz z wzorami wniosków, które
majà u∏atwiç mieszkaƒcom za∏atwianie
spraw w urz´dzie. W ten sposób realizo-
wane jest kolejne zadanie w ramach akcji
„Przejrzysta Polska”.

Ka˝da karta zawiera szczegó∏owà in-
formacj´ o obowiàzujàcych przepisach
i procedurach dotyczàcych za∏atwiania
poszczególnych spraw. Kart przygoto-
wano 85 i dotyczà one najcz´Êciej spo-
tykanych spraw i problemów, z jakimi
przychodzà do urz´du mieszkaƒcy np.
wyrobienia dowodu osobistego, podzia-
∏u nieruchomoÊci czy ustalenia wysoko-
Êci podatku. Do wi´kszoÊci kart do∏à-
czone sà wzory wniosków. W ten sposób
petent nie musi ju˝ dwukrotnie odwie-
dzaç urz´du, najpierw, aby otrzymaç in-
formacje, jakie dokumenty sà od niego
wymagane, a drugi raz, aby je z∏o˝yç.

W ka˝dej karcie znalaz∏y si´ takie in-
formacje jak: wykaz dokumentów po-
trzebnych do za∏atwienia sprawy, wyso-
koÊç op∏at, przewidywany termin za∏a-
twienia sprawy, nazwa stanowiska lub
dzia∏u, który jest odpowiedzialny za za-
∏atwienie sprawy. Na karcie petent znaj-
dzie równie˝ informacj´ o sposobie od-
wo∏ania si´ od rozstrzygni´cia organu
oraz wszystkie niezb´dne dane teleadre-
sowe Urz´du Gminy wraz z numerem
konta bankowego. Karty b´dà na bie˝à-
co monitorowane i aktualizowane.
Mieszkaƒcy b´dà równie˝ mogli wyraziç
opini´ o kartach w specjalnej ankiecie.

W wersji papierowej karty informacyj-
ne dost´pne sà w holu g∏ównym Urz´-
du Gminy oraz Kancelarii Ogólnej. Na-
tomiast w wersji elektronicznej mo˝na je
pobraç do wydrukowania ze strony in-
ternetowej www.nieporet.pl lub Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Niepo-
r´t www.bip.nieporet.pl.

p pz

Urzàd Gminy zakoƒczy∏ realizacj´ kolejnego
zadania w ramach akcji „Przejrzysta Polska”.
Opracowany zosta∏ materia∏ przybli˝ajàcy
mieszkaƒcom strategiczny dokument rozwojo-
wy Gminy pt. „Jak zaplanowaliÊmy rozwój
Gminy Niepor´t”.

W czerwcu 2004 roku Rada Gminy Niepo-
r´t uchwali∏a Plan Rozwoju Lokalnego dla
Gminy Niepor´t, który sta∏ si´ najwa˝niej-
szym strategicznym dokumentem, zak∏adajà-

cym kierunki rozwoju Gminy. W Planie za-
warto mocne i s∏abe strony naszej Gminy
oraz list´ najwa˝niejszych inwestycji, a tak˝e
zadaƒ, które umo˝liwià realizacj´ Planu Roz-
woju Lokalnego m.in. opracowanie miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terytorium ca∏ej Gminy, czy moder-
nizacji i rozwoju dróg gminnych. Plan
zak∏ada równie˝ systematyczne dzia∏ania ma-
jàce na celu pozyskiwanie Êrodków na inwe-

stycje ze êróde∏ zewn´trznych i polepszanie
wizerunku Gminy, a tak˝e jej promocj .́

JednoczeÊnie, zgodnie z wytycznymi akcji
„Przejrzysta Polska”, przygotowana zosta∏a
procedura aktualizacji i monitoringu Planu
Rozwoju Lokalnego. Celem wprowadzenia
procedury jest umo˝liwienie mieszkaƒcom za-
poznania si´ ze sposobem aktualizowania
i monitoringu tego dokumentu strategicznego.

p pz

Gmina ma plan…
Ka˝dy plan,  nawet najprostszy,  wy-
maga przygotowania.  
PO PIERWSZE – musimy wiedzieç czy
sà warunki ,  ˝eby zreal izowaç swoje
plany;  PO DRUGIE i najwa˝niejsze –
trzeba wiedzieç,  czego s i´  chce.
Przed wyznaczeniem zadaƒ na przy-
sz∏oÊç okreÊlono, jakie sà mocne
i s∏abe strony naszej Gminy.
➠ mocne strony Gminy –  szanse roz-

woju
• po∏o˝enie Gminy w bliskim sà-

siedztwie Warszawy (tzw. Obszar
Metropolitarny Warszawy), gdzie
jest du˝e skupisko ró˝nego rodzaju
dzia∏alnoÊci gospodarczych i naj-
wy˝sza zamo˝noÊç mieszkaƒców;

• sàsiedztwo Zalewu Zegrzyƒskiego,
które stwarza doskona∏e warunki
do rozwoju turystyki, wypoczynku
i sportu;

• korzystne warunki do rozwoju
mieszkalnictwa – m.in. tereny pod
zabudow´;

• wysokie walory przyrodnicze Gmi-
ny;

• du˝a samodzielnoÊç finansowa
Gminy;

• dzia∏ania na rzecz w∏aÊciwej gospo-
darki odpadami w gminie;

• wspó∏praca z sàsiednimi gminami
Zalewu Zegrzyƒskiego;

• rozwój promocji Gminy;
• aktywnoÊç w pozyskiwaniu Êrodków

zewn´trznych na rozwój Gminy
(fundusze unijne, krajowe dotacje).

➠ s∏abe strony –  zagro˝enia rozwoju
• niewystarczajàca integracja spo-

∏ecznoÊci Gminy;
• nie najlepszy stan niektórych kom-

ponentów Êrodowiska, np. wód Za-
lewu Zegrzyƒskiego;

• nie w pe∏ni rozwini´ty system zbio-
rowego zaopatrzenia w wod´ i od-
prowadzania Êcieków;

• s∏aby stan dróg wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych gro˝àcy pa-
rali˝em systemu komunikacji;

Gdy ju˝ wiemy,  w czym jesteÊmy s i l -
n i ,  a z czym musimy s i´  jeszcze upo-
raç,  wtedy ∏atwiej  jest  zrobiç  dobry
plan
Taki plan to lista zadaƒ, dzi´ki
realizacji których poprawi si´ sytu-
acja tam, gdzie tego trzeba – s∏abe
strony, udoskonali si´ stan tam, gdzie
jest naprawd´ dobrze, a mo˝e byç
jeszcze lepiej – mocne strony.
Poni˝ej podana jest lista najwa˝niej-
szych zadaƒ, dzi´ki którym wykona-
ny b´dzie Plan Rozwoju Gminy Nie-
por´t:
• opracowanie na terenie ca∏ej Gmi-

ny miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego (do tej
pory miejscowe plany sà na ok.
95% terenu Gminy) znacznie przy-
Êpieszajàcych procesy inwestycyjne
poprzez, np. szybsze wydawanie
pozwoleƒ na budow´;

• modernizacja i rozwój dróg gmin-
nych, powiatowych, wojewódzkich
i krajowych (co roku tworzone sà
projekty budowlane dróg, ciàgów

pieszo-jezdnych, chodników i par-
kingów, z których realizowane sà
nowe inwestycje drogowe, wspó∏-
pracujemy – z dobrym skutkiem –
z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajo-
wych i Autostrad, Mazowieckim
Zarzàdem Dróg Wojewódzkich
oraz z Powiatem Legionowskim);

• poprawa stanu zaopatrzenia w wo-
d´ i odprowadzania Êcieków, np.:

– budowa stacji uzdatniania wody
w Józefowie w latach 2005–2007,

– budowa sieci wodociàgowej m.in.
w Wólce Radzymiƒskiej, Beniami-
nowie, Ryni,

– budowa pompowni Êcieków i sieci
kanalizacyjnej w Bia∏obrzegach;

• poprawa warunków turystyki, re-
kreacji i sportu, np.:

– zagospodarowanie po∏udniowego
brzegu Zalewu Zegrzyƒskiego, tzw.
„Dzika pla˝a”,

– budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nawierzchni ze
sztucznej trawy przy Szkole
Podstawowej w Niepor´cie,

– modernizacja boisk sportowych –
wymiana nawierzchni na sztucznà
traw´;

– stworzenie warunków do integracji
spo∏ecznoÊci lokalnych, np.:

– remonty lokalnych domów kultu-
ry, np. w Kàtach W´gierskich, Be-
niaminowie,

– organizowanie imprez kultural-
nych i sportowych,

• powo∏ywanie lokalnych organizacji
(stowarzyszeƒ, fundacji), np. sto-

warzyszeƒ turystycznych czy przed-
si´biorców;

• pozyskiwanie ze êróde∏ zewn´trz-
nych Êrodków na rozwój spo∏eczny
i gospodarczy, np.:

• fundusze unijne (Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Re-
gionalnego, Sektorowy Program
Operacyjny „Rolnictwo”, w tym
Leader+),

– krajowe (narodowe i wojewódzkie)
fundusze ochrony Êrodowiska i go-
spodarki wodnej,

– dotacje celowe,
– kontrakty wojewódzkie i samorzà-

dowe;
• polepszenie wizerunku Gminy i jej

promocja, np.:
• udzia∏ w projektach s∏u˝àcych pro-

mocji Gminy (np. „Gmina Fair
Play”)

• promowanie uczciwoÊci i skutecz-
noÊci samorzàdów oraz pobudze-
nie aktywnoÊci obywatelskiej
(„Przejrzysta Polska”),

• wydawnictwa folderowe, mapy tu-
rystyczne.

Z roku na rok, gdy wykonywane b´dà
powy˝sze zadania stanie si´ mo˝liwe
wprowadzenie nowych zadaƒ jako
uaktualnionego Planu Rozwoju Lo-
kalnego Gminy Niepor´t. Pe∏ny tekst
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Niepor´t mo˝na obejrzeç na stronie
gminnej internetowej www.nieporet.pl
oraz w Urz´dzie Gminy, II pi´tro,
pok. 23. 

JAK ZAPLANOWALIÂMY ROZWÓJ GMINY NIEPOR¢T
W dniu 28 czerwca 2004 roku Rada Gminy Niepor´t uchwali∏a Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Niepor´t na lata 2004–2010 (Uchwa∏a Nr XXVI/54/04).

Andrzej Burzyƒski,
Radny Gminy 
Niepor´t, mieszkaniec
Zegrza Po∏udniowego
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wieÊci NIEPOR¢CKIE

OCZEKIWANY chodnik przy Warszawskiej
Dobiega koƒca budowa chodnika wzd∏u˝ ulicy Warszawskiej w Micha-
∏owie-Reginowie. 

To ju˝ kolejny etap prac budowlanych. Tym razem powsta∏o ok.
800 m ciàgu pieszego na odcinku od skrzy˝owania z ul. Nowodwor-
skà do skrzy˝owania z ul. Wolskà. Koszt tej inwestycji wyniós∏ po-
nad 140 tys. z∏. Wykonawcà by∏a, podobnie jak przy poprzednim eta-
pie, firma „Dromo” z Warszawy.

Wzd∏u˝ ul. Warszawskiej, do chwili obecnej, wybudowane zosta∏o
prawie 2 km chodnika za kwot´ ok. 300 tys. z∏. Tak znaczne nak∏ady
finansowe przeznaczane w∏aÊnie na t´ inwestycj´ zwiàzane by∏y przede
wszystkim z tym, ˝e ul. Warszawska jest drogà krajowà o bardzo du-
˝ym nasileniu ruchu, zw∏aszcza w sezonie letnim, a to z kolei stwa-
rza∏o zagro˝enie dla pieszych korzystajàcych w∏aÊnie z tej drogi. 

p JCG

NOWE projekty drogowe
W ciàgu ostatniego miesiàca Gmina Niepor´t zleci∏a wykonanie dziewi´-
ciu dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg, ciàgów pieszo-jezd-
nych chodników, które majà powstaç do koƒca marca przysz∏ego roku.

RONDO w Józefowie
Do koƒca grudnia b´dzie
wykonane rondo na
skrzy˝owaniu ulic Stru˝aƒskiej
i Szkolnej w Józefowie. 

Ta d∏ugo oczekiwana inwesty-
cja b´dzie zrealizowana za kwo-
t´ ok. 390 tys., z czego 360 tys.
wy∏o˝one b´dzie ze Êrodków Ma-
zowieckiego Zarzàdu Dróg Wo-
jewódzkiego (ul. Stru˝aƒska –
droga wojewódzka nr 632), nato-
miast pozosta∏e 30 tys. ze Êrod-
ków bud˝etu Gminy Niepor´t. 

Droga wojewódzka nr 632 (ul.
Stru˝aƒska) jest g∏ównym ciàgiem
komunikacyjnym pomi´dzy Mar-
kami a Legionowem. Na odcin-
ku, z którego odchodzi ulica
Szkolna w Józefowie (droga wy-
jazdowa dla mieszkaƒców Józefo-
wa i Micha∏owa-Grabiny), ul.
Stru˝aƒska gwa∏townie skr´ca
w prawo, przez co wyjazd z ulicy
Szkolnej na drog´ wojewódzkà
jest niewidoczny, trudny i niebez-

pieczny. Przebudowa skrzy˝owa-
nia i utworzenie ronda zdecydo-
wanie usprawni ruch i zmniejszy
niebezpieczeƒstwo wypadków na
tym odcinku drogi. Warto dodaç,
˝e na ulicy Szkolnej, w pobli˝u
skrzy˝owania, mieÊci si´ szko∏a
podstawowa, do której ucz´szcza-

jà dzieci, przechodzàc codziennie
przez opisywane skrzy˝owanie. 

Dodajmy, ˝e w trakcie realiza-
cji jest projekt oÊwietlenia ulicz-
nego od granicy z Kàtami W´-
gierskimi a˝ do nowego ronda.

p JCG

Jeszcze bez nazwy
Zakoƒczono prace budowlane w drodze, która jest przed∏u˝eniem ulicy
Dworcowej po przeci´ciu si´ z ulicà Jana Kazimierza. Potocznie nazywane
„Wilkowiznà” miniosiedle zyska∏o drog´, na którà czeka∏o od lat. 

Zmorà mieszkaƒców tego rejonu by∏a nieprze-
jezdna droga. W b∏ocie utyka∏y nie tylko samocho-
dy mieszkaƒców, ale równie˝ karetka pogotowia czy
stra˝ po˝arna. Dodatkowo piasek sp∏ukiwany przez
wody opadowe z drogi trafia∏ do studzienek kana-
lizacyjnych po∏o˝onych w osi drogi i skutecznie je
zapycha∏. Koszty czyszczenia i eksploatacji kanali-
zacji ros∏y z ka˝dym rokiem. Zakoƒczona inwesty-
cja to przesz∏o 200 metrów rozga∏´zionego ciàgu
pieszo-jezdnego szerokoÊci 5 metrów, który zosta∏
wykonany z grafitowej kostki. U∏o˝ono jà na pod-
budowie z kruszywa i mrozoodpornej warstwie
z pospó∏ki. Koszt inwestycji nieznacznie przekro-
czy∏ 100 tysi´cy z∏otych. Prace wykona∏a miejsco-
wa firma Cembud z Józefowa.

p RW

PODATKI (prawie) bez zmian
Na ostatniej sesji Rady Gminy Niepor´t (8.12) uchwalone zosta∏y stawki podatków lokalnych na rok
2006. Zgodnie z propozycjà wójta stawki podatków, albo zosta∏y utrzymane na poziomie roku
poprzedniego, albo podwy˝szone jedynie o poziom inflacji.

Bez zmian podatki zap∏acà w∏aÊciciele samochodów ci´-
˝arowych i autobusów (utrzymano stawki z roku ubieg∏e-
go). Wi´kszy fiskalizm nie obejmie równie˝ w∏aÊcicieli
psów, utrzymano ubieg∏orocznà stawk´ – 40 z∏.

Natomiast jedynie o poziom inflacji wzros∏a op∏ata
miejscowa – 1,64 z∏ (tzw. op∏ata klimatyczna). Op∏at´ miej-
scowà pobierajà w∏aÊciciele hoteli, pensjonatów, domów
wypoczynkowych, schronisk, obozowisk turystycznych
i innych jednostkach tego typu od turystów wypoczywa-
jàcych na terenie Gminy. Op∏at´ pobiera si´ w miejscowo-
Êciach: Bia∏obrzegi, Rynia, Niepor´t i Zegrze Po∏udniowe.

Nieznacznie (o poziom inflacji) wzrosnà stawki podat-
ku od nieruchomoÊci, który p∏acà w∏aÊciciele gruntów
i budynków. W trakcie sesji zmian´ do tego projektu
uchwa∏y zg∏osi∏a Komisja Gospodarcza. Na jej wniosek
obni˝ono o 30 groszy stawk´ podatku od nieruchomoÊci
w budynkach, w których prowadzona jest dzia∏alnoÊç go-
spodarcza.
Szczegó∏owy wykaz podatków lokalnych (wy-
brane)  w 2006 r .
1. Podatek od posiadania psa 40,00 z∏
2. Op∏ata miejscowa 1,64 z∏
3. WysokoÊç stawek podatku od Êrodków transportowych:

bez katalizatora    z katalizatorem
– od 3,5 t. do 5,5 t. w∏àcznie 618,00 z∏ 566,00 z∏
– powy˝ej 5,5 t. do 9 t. w∏àcznie 927,00 z∏ 875,00 z∏
– powy˝ej 9 t. poni˝ej 12 t. 1236,00 z∏ 1184,00 z∏
W przypadku samochodów ci´˝arowych o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton, wysokoÊç
stawek podatku uzale˝niona jest w zale˝noÊci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca∏kowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia.

W∏aÊciciele autobusów uiszczajà podatek w zale˝noÊci od
liczby miejsc do siedzenia:

bez katalizatora    z katalizatorem
– Mniej ni˝ 30 miejsc 1287,00 z∏ 1184,00 z∏
– Równej lub wy˝szej ni˝ 30 miejsc 1648,00 z∏ 1545,00 z∏
4. WysokoÊci stawek podatku od nieruchomoÊci
– od gruntów: 0,17 z∏ od 1 m2

– 0,61 z∏ od 1 m2 (gdy prowadzona jest dzia∏alnoÊç gospo-
darcza)

– 0,17 z∏ od 1 m2 (od powierzchni pod jeziorami, zaj´tych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych)

– od budynków: 0,51 z∏ od 1 m2 (mieszkalnych)
– 16,50 z∏ od 1m2 (gdy prowadzona jest dzia∏alnoÊç gospo-

darcza)
– 8,20 z∏ od 1m2 (gdy prowadzona jest dzia∏alnoÊç gospo-

darcza w zakresie obrotu kwalifikowanym materia∏em
siewnym)

– 3,43 z∏ od 1m2 (placówki s∏u˝by zdrowia)
– 4,80 z∏ od 1 m2 (zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej sta-

tutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organi-
zacje po˝ytku publicznego)

– od budowli – 2 % ich wartoÊci
Zwolnienie od podatku od nieruchomoÊci uzyskajà (m.in.):
– nieruchomoÊci zaj´te pod potrzeby zwiàzane z przydzia-

∏em komunalnych lokali mieszkalnych, 
– nieruchomoÊci zaj´te pod potrzeby ochrony przeciwpo-

˝arowej.

Pe∏en tekst uchwa∏ podatkowych mo˝na znaleêç
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niepor´t
(www.bip.nieporet.pl).

p PZ 

Wykonana zostanie dokumenta-
cja przebudowy ulicy Nowodwor-
skiej w Micha∏owie-Reginowie
i Wieliszewie (zlecona wspólnie
z Gminà Wieliszew). Powstanà
tak˝e projekty ciàgów pieszo-jezd-
nych takich ulic jak: Kwiatowa
w Stanis∏awowie Drugim, Ze-
grzyƒska w Niepor´cie oraz ulice
Wiosenna, Piaskowa i Wspólna

w Józefowie. Opracowane b´dà
równie˝ dokumentacje budowy
chodników wzd∏u˝ ulicy Szkolnej
w Wólce Radzymiƒskiej i chodni-
ka ciàgnàcego si´ wzd∏u˝ ulic
Przyrodniczej i Kwiatowej w Mi-
cha∏owie-Grabinie i ulicy Szkolnej
w Józefowie. ¸àczny koszt obecnie
realizowanych prac wyniesie bli-
sko 240 tys. z∏. p JCG

SUW w budowie
W po∏owie wrzeÊnia ruszy∏y prace budowlane stacji uzdatniania wody
(SUW) w Józefowie. Do chwili obecnej na budowie widaç znaczne post´py. 

Wykonane zosta∏y m.in. zbiornik wody czystej, budynek technolo-
giczny czy odstojnik wód pop∏ucznych. Za tegoroczny etap prac Gmi-
na przeka˝e wykonawcy (firma Wodrol-Pruszków) ok. 200 tys. z∏, przy
ca∏oÊciowym koszcie ok. 2,35 mln z∏. W przysz∏ym roku planuje si´
wydaç na t´ inwestycj´ 1,2 mln z∏, natomiast w 2007 roku pozosta∏e
ok. 950 tys. z∏.

Budowana stacja b´dzie drugà tego typu budowlà na terenie Gmi-
ny Niepor´t (pierwsza znajduje si´ w Niepor´cie, naprzeciwko osie-
dla „G∏ogi”). Nowa SUW b´dzie zaopatrywaç w wod´ g∏ównie tere-
ny po∏o˝one w zachodniej cz´Êci Gminy Niepor´t.

Inwestycja budowy stacji uzdatniania wody w Józefowie jest jednà
z pi´ciu inwestycji infrastrukturalnych wspó∏finansowanych ze Êrodków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wy-
sokoÊç dofinansowania unijnego wyniesie 75% poniesionych kosztów. Ze
Êrodków ZPORR wspó∏finansowana jest m.in. budowa sieci wodocià-
gowej w zachodniej cz´Êci Gminy Niepor´t, która to sieç b´dzie zasila-
na w wod´ w∏aÊnie z nowo budowanej stacji uzdatniania w Józefowie.

p JCG
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DZIA¸ACZE sportowi wyró˝nieni
Dwaj dzia∏acze sportowi z terenu Gminy Niepor´t: Zdzis∏aw Brandeburg
(LKS „Mazowsze”) i Stanis∏aw Pisarek (LKS „Rotavia”) otrzymali pamiàtkowe
puchary i dyplomy, jako form´ podzi´kowania ze strony w∏adz Gminy
za wieloletnià prace i zaanga˝owanie na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci.

JAKIE to legendy?

M∏odzie˝ gimnazjalna przygoto-
wa∏a plakaty oraz gazetki zawiera-
jàce treÊci antynikotynowe, które
zosta∏y wyeksponowane na kory-
tarzu szkolnym. Ponadto grupa
m∏odzie˝y z Gimnazjum przygo-
towa∏a i przedstawi∏a dla wszyst-
kich uczniów naszej szko∏y spek-
takl pt. „Sàd nad papierosem”.

Natomiast w czasie d∏ugiej
przerwy mi´dzy lekcjami Samo-
rzàd Uczniowski rozdawa∏ przy-
gotowane wczeÊniej ulotki na te-
mat niebezpieczeƒstw zwiàza-
nych z paleniem tytoniu oraz
cz´stowa∏ wszystkich smacznymi
jab∏kami.

Mamy nadziej ,́ ˝e akcja ta
wpisze si´ w kalendarz sta∏ych
imprez naszego Gimnazjum.

p Marzec Monika

ROZGRYWKI rozpocz´te
Od po∏owy paêdziernika zespo∏y z Gimnazjum w Niepor´cie uczestniczà w rozgryw-
kach Szkolnej Ligi Siatkówki. To jeden z efektów powo∏ania w szkole klas sportowych.

A!!! PSERDAKI w GOK
W sobot´ (10.12) w Gminnym

OÊrodku Kultury w Niepor´cie
dla licznej widowni, z∏o˝onej
z najm∏odszych mieszkaƒców
gminy, wystàpi∏ zwariowany ka-
baret. Na scenie zagoÊcili: Rysio,
Zdzisio, Karolinka, Pan Profesor,
Grajek Mandolinka oraz Miko-
∏aj. Piosenki przetykane skeczami
i zabawami z udzia∏em publiczno-
Êci nagradzane by∏y gromkimi
brawami. 

p RW

SPORTOWA meta
Koƒczy si´ rok kalendarzowy i wraz z nim dobiega koƒca pierwszy etap realizacji d∏ugofalowego
„Programu zadaƒ w zakresie kultury fizycznej w Gminie Niepor´t na lata 2005–2008” uchwalonego
w dniu 31.01.2005 r. Cele i za∏o˝enia programu przedstawiliÊmy w nr 5 „WieÊci Niepor´ckich”
z dnia 5 kwietnia br. w artykule „Od zabawy do sportu”

W ramach realizacji Programu
Gmina stworzy∏a organizacyjnà i fi-
nansowà mo˝liwoÊç korzystania
z dodatkowych, pozaszkolnych i po-
zalekcyjnych zaj´ç rekreacyjno –
sportowych organizowanych dla
dzieci i m∏odzie˝y. Zaj´cia realizo-
wane by∏y w dwóch etapach: pierw-
szy od II do koƒca VI, drugi od IX
do koƒca XII i adresowane do ró˝-
nych grup wiekowych dzieci i m∏o-
dzie˝y. Oferta obejmowa∏a ró˝no-
rodne dyscypliny. Najwi´kszà popu-
larnoÊcià wÊród dzieci m∏odszych
cieszy∏ si´ minitenis i tenis sto∏owy.
WÊród dzieci starszych i m∏odzie˝y
gimnazjalnej dominowa∏y zaj´cia
z pi∏ki siatkowej i koszykowej oraz
pi∏ka no˝na i tenis sto∏owy. 

Liczba dzieci uczestniczàcych np.:
w zaj́ ciach minitenisa w drugim eta-
pie wzros∏a z207 do oko∏o 420, adzie-
ci starszych bioràcych udzia∏ w ró˝-
nych rodzajach zaj´ç sportowych
wzros∏a ze 190 do oko∏o 280. W dru-
giej po∏owie roku tygodniowy wymiar
godzin z 61 wzrós∏ do 78 godzin. 

¸àczna liczba realizowanych go-
dzin we wszystkich placówkach
w pierwszym pó∏roczu 2005 r. wy-
nios∏a 716 godzin a w drugiej 920
godzin. W skali roku zrealizowano
oko∏o 93% zaplanowanych zaj´ç.

Zaj´cia prowadzone by∏y przez
osoby posiadajàce odpowiednie
kwalifikacje. Stworzenie dodatkowej
oferty zaj´ç rekreacyjno-sportowych
z ca∏à pewnoÊcià przyczyni∏o si´ do
podniesienia poziomu sprawnoÊci fi-
zycznej naszych dzieci, co zgodnie
potwierdzajà nauczyciele wychowa-
nia fizycznego i dyrektorzy szkó∏. 

Wysokà sprawnoÊç organizacyjnà
w zakresie kultury fizycznej gwaran-
tuje funkcjonowanie rocznego kalen-
darza imprez sportowo-rekreacyj-
nych gminy obejmujàcego zawody
gminne, mi´dzygminne, imprezy re-
kreacyjno-sportowe i inne formy ak-
tywnoÊci ruchowej propagujàce i pro-
mujàce kultur´ fizycznà. Do najcie-
kawszych i majàcych ju˝ tradycj´
nale˝à: gminne zawody w tenisie sto-
∏owym, zawody sprawnoÊciowe, biegi

prze∏ajowe i na orientacj́ , turnieje pi∏-
ki no˝nej, pla˝owej, „w dwa ognie”.

W roku 2005 Gmina by∏a organi-
zatorem 8 gminnych zawodów spor-
towych, w których ∏àcznie uczestni-
czy∏o oko∏o 880 zawodników. 

Gminny Program realizacji zadaƒ
w zakresie kultury fizycznej zak∏a-
da równie˝ dalsze wspieranie dzia-
∏aƒ na rzecz m∏odzie˝y uzdolnionej
sportowo zwiàzanych z powo∏a-
niem klasy sportowej w gimnazjum
o profilu pi∏ki siatkowej i prowadze-
niem naboru do kolejnych klas.
W chwili obecnej podj´to dzia∏ania
majàce na celu powo∏anie klasy
sportowej w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Niepor´cie, aby zachowaç
ciàg∏oÊç sportowego kszta∏cenia.

Rok 2005 to kolejne pasmo suk-
cesów sportowych na szczeblu ogól-
nopolskim naszych uczniów. Pi´cio-
ro z nich zosta∏o wyró˝nionych
„Nagrodà sportowà Gminy Niepo-
r´t za wysokie wyniki we wspó∏za-
wodnictwie krajowym”.

p U. Mitka-Karandziej 

7 grudnia (Êroda) w sali sportowej jednostki
wojskowej w Bia∏obrzegach, rozegrano zawody
sprawnoÊciowe o Puchar Wójta Gminy Niepor´t.
By∏y to jednoczeÊnie eliminacje do
mi´dzygminnych zmagaƒ w Wieliszewie, na które
17 grudnia pojedzie reprezentacja zwyci´zców,
czyli Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach.

Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach wieko-
wych klasy I-III oraz klasy IV-VI. Najm∏odsi
uczestnicy zmagaƒ Êcigali si´ w pi´ciu konkuren-
cjach: sztafecie, na czworakach przodem i ty∏em,
skaczàc oraz toczàc slalomem pi∏k .́ Dla starszych

przewidziano tor przeszkód, podciàganie na ∏a-
weczce, wyÊcig na czworakach, wyÊcig z koz∏owa-
niem pi∏ki oraz sztafet´ wahad∏owà. Rozgrywane
w sportowej atmosferze zawody zakoƒczy∏y si´ zde-
cydowanym zwyci´stwem Szko∏y Podstawowej
w Bia∏obrzegach w obu kategoriach wiekowych
(447 pkt.). Na drugiej pozycji uplasowa∏a si´
Szko∏a Podstawowa z Izabelina (251 pkt.), zaÊ na
trzeciej Szko∏a Podstawowa z Niepor´tu (167 pkt.).
Miejsce czwarte zaj´∏a Szko∏a Podstawowa z Józe-
fowa a piàte ex aequo Zespó∏ Szkolno-Przedszkol-
ny w Niepor´cie i Szko∏a Podstawowa w Wólce Ra-
dzymiƒskiej.

p RW 

Moda na niepalenie
17 listopada w ramach Âwiatowej i Ogólnopolskiej akcji „Rzuç
palenie razem z nami” w Gimnazjum w Niepor´cie zorganizowano
kampani´ majàcà na celu upowszechnianie zdrowego stylu ˝ycia.

ZAWODY sprawnoÊciowe o Puchar Wójta Gminy Niepor´t

Kolejny ju˝ raz w Ze-
spole Szkolno-Przed-
szkolnym w Niepor´cie,
pod kierunkiem Sabiny
Âlaziƒskiej, odby∏ si´
konkurs czytelniczy-
tym razem pod has∏em
„Jakie to legendy?”

Do zmagaƒ konkur-
sowych w pierwszej tu-
rze przystàpili wszyscy
uczniowie klas I-III,
odpowiadajàc pisem-
nie na pytania testowe.
Do drugiego etapu, turnieju dru-
˝yn, komisja konkursowa wybra-
∏a po szeÊciu przedstawicieli z ka˝-
dej klasy, którzy wykazali si´ naj-
lepszà znajomoÊcià legend.
8 grudnia odby∏ si´ wielki fina∏ –
zawodnicy z ogromnym zaanga-
˝owaniem i determinacjà wykony-
wali kolejne zadania konkursowe.

Najlepsza w tej walce okaza∏a si´
dru˝yna klasy III, drugie miejsce
zaj´li uczniowie klasy II, a pierw-
szaki uplasowa∏y si´ na honoro-
wym trzecim miejscu. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali,
z ràk dyrektor, pi´kne ksià˝ki
i pamiàtkowe dyplomy.

p Sabina Âlaziƒska

W Gimnazjum i szko-
le podstawowej w Niepo-
r´cie w treningach siat-
karskich systematyczne
uczestniczy ok. 80 osób.
Z uczniów klasy sporto-
wej utworzono dwa ze-
spo∏y po 12 zawodników
(ch∏opcy i dziewcz´ta).
Od po∏owy paêdziernika
rozpocz´∏y one starty
w Szkolnej Lidze Siat-
kówki Szkó∏ Ârednich.
G∏ównym trenerem jest Bronis∏aw Or-
likowski, któremu pomagajà: Roman
Madej i Jerzy Warzyniak.

Pierwsze starty nie przynios∏y
spektakularnych sukcesów, ale jak
zapewniajà trenerzy, zarówno ch∏op-

com jak i dziewcz´tom, uda∏o si´
w kilku przypadkach nawiàzaç rów-
norz´dnà walk´ z przeciwnikami.
Trener Orlikowski t∏umaczy, ˝e jego
zespo∏y rywalizujà w lidze ze starszy-
mi o kilka lat przeciwnikami, cz´sto

grajàcymi w rozgrywkach m∏odzie-
˝owych ju˝ od kilku sezonów.

Obu zespo∏om pomoc w prowadze-
niu rozgrywek zapewnia Urzàd Gmi-
ny. Dla zawodników zakupiono stro-
je sportowe, finansowany jest równie˝
transport na zawody. Jak podkreÊla
trener, bez osobistego zaanga˝owania
wójta S∏awomira Maciej Mazura, re-
alizacja ambitnych planów sporto-
wych by∏by niemo˝liwa. Trener jest
przekonany, ˝e ju˝ wkrótce o dru˝y-
nach us∏yszà mieszkaƒcy ca∏ej Gmi-
ny, a mo˝e i powiatu. W lutym odb´-
dà si´ Mistrzostwa Powiatu w pi∏ce
siatkowej. Trenerzy liczà na pierwsze
miejsce na podium, zarówno wÊród
ch∏opców, jak i dziewczàt.

p PZ/RW

UroczystoÊç odby∏a si´ podczas
ostatniej sesji Rady Gminy Niepo-
r´t (24.11). Puchary i dyplomy
wspólnie wr´czali wójt Gminy S∏a-
womir Maciej Mazur i Andrzej

Olechowski, przewodniczàcy Rady
Gminy. Puchary i dyplomy majà
byç formà podzi´kowania za wielo-
letnià spo∏ecznà prac´ wychowaw-
czà i trenerskà w klubach sporto-
wych: „Mazowsze” i „Rotavia”.
W∏adze Gminy chcà w ten sposób
wyraziç g∏´bokie uznanie dla obu
trenerów za rozbudzanie wÊród
dzieci i m∏odzie˝y zainteresowaƒ
sportowych, zw∏aszcza grà w pi∏k´
no˝nà, a tak˝e podzi´kowaç za
promocj´ Gminy Niepor´t poprzez
udzia∏ zawodników obu klubów
w rozgrywkach i zawodach sporto-
wych na arenie ponadgminnej.

p PZ/RW
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W niedziel´ 18 grudnia, tu˝ po po∏u-
dniowym nabo˝eƒstwie, mieszkaƒcy
Józefowa zgromadzili si´ na symbo-
licznym posi∏ku wigilijnym.

WÊród zaproszonych goÊci nie za-
brak∏o ks. proboszcza Piotra Âliwki,
który zatroszczy∏ si´ o religijny wy-
miar tego niecodziennego spotkania,
wójta Gminy Niepor´t S∏awomira
Mazura, przewodniczàcego rady
Gminy Andrzeja Olechowskiego,
radnych, so∏tysa... W prawdziwie do-
mowej atmosferze z∏o˝ono sobie ˝y-

czenia Êwiàteczne i noworoczne, po
czym wszyscy zasiedli do sto∏u pach-
nàcego wigilijnà kapustà z grzybka-
mi i rybami.

W tym czasie jedynie dzieci z miej-
scowej szko∏y ci´˝ko pracowa∏y,
przedstawiajàc zgromadzonym prze-
pi´knie przygotowane jase∏ka. p pk

Blisko, coraz bli˝ej...

W Gminnym Przedszkolu nr 1 w Zegrzu Po∏u-
dniowym wszystkie dzieci i pracownicy przed-
szkola bardzo aktywnie i efektywnie sp´dzajà
czas.

Ju˝ na samym poczàtku roku szkolnego na-
sze dzieci wzi´∏y udzia∏ w ogólnopolskiej akcji
„Sprzàtanie Êwiata 2005”. Poprzez udzia∏ w ak-
cji dzieci uczà si´ dbaç o porzàdek i czystoÊç,
potrafià odró˝niç pozytywne zachowania od
zachowaƒ wp∏ywajàcych na niszczenie i dewa-
stacj´ Êrodowiska.

Nasze dzieci wyje˝d˝ajà równie˝ na bli˝-
sze i dalsze wycieczki. Ostatnio nasze przed-
szkolaki by∏y w teatrze „Syrena” i oglàda∏y
spektakl teatralny pt. „Calineczka”. Wizy-
ty w teatrze rozbudzajà wyobraêni ,́ pobu-
dzajà sfer´ emocjonalnà, wyrabiajà w∏aÊci-
we zachowania kulturalne, oraz uwra˝liwia-
jà dzieci na wartoÊci moralne i spo∏eczne.
Pobyt na sali gimnastycznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzy-
miƒskiej by∏ doskona∏à okazjà do zabaw
i rozgrywek sportowych z rówieÊnikami
oraz mo˝liwoÊcià wybiegania si´ do woli
w pi´knej nowej sali. Dzi´ki takim wizytom
dzieci majà okazj´ do nawiàzania bezpiecz-

nych i ˝yczliwych kontaktów w Êrodowisku
pozaprzedszkolnym.

Do naszego przedszkola cz´sto przyje˝-
d˝ajà z przedstawieniami teatralnymi akto-
rzy z Krakowa, Bia∏egostoku, Warszawy.
W czasie przedstawieƒ prezentowanych
w przedszkolu dzieci utrwalajà w∏aÊciwe za-
chowania, rozbudzajà swoje zami∏owanie do
sztuki i teatru. Kontakty z ró˝norodnymi
pod wzgl´dem treÊci i formy przedstawienia-
mi wp∏ywajà pozytywnie na emocje oraz
kszta∏tujà prawid∏owy rozwój osobowoÊci.
Dzi´ki kontaktom ze sztukà rozwijajà my-
Êlenie, wyobraêni ,́ uczà si´ ˝yczliwoÊci i to-
lerancji. Na bezp∏atnych zaj´ciach teatral-
nych finansowanych przez Gmin´ Niepor´t
majà mo˝liwoÊç graç role, byç aktorami
i prezentowaç swoje osiàgni´cia rodzicom
i spo∏eczeƒstwu Zegrza.

W tym roku szkolnym przedszkole po raz
kolejny przystàpi∏o do akcji: „Góra grosza”,
w po∏owie paêdziernika rozpocz´∏a si´ akcja
„zbierania grosza dla potrzebujàcych dzieci,
akcja zakoƒczy∏a si´ 31 paêdziernika. Kilka
dni póêniej komisyjnie zwa˝yliÊmy i policzyli-
Êmy zebrane pienià˝ki. Mamy nadziej ,́ ˝e ze-
brane przez Nas pieniàdze pomogà potrzebu-
jàcym dzieciom. 

Na poczàtku paêdziernika, w naszym
przedszkolu rozpocz´∏a si´ kampania: „Ca-
∏a Polska czyta dzieciom”, która propaguje
codzienne czytanie dzieciom ksià˝ek. Bioràc
udzia∏ w tej akcji nauczycielki przedszkola
codziennie czytajà przedszkolakom bajk´
i bardzo goràco zach´cajà do tego rodziców.
Aby zmobilizowaç dzieci i rodziców do ak-
tywnego uczestnictwa w tej akcji zorganizo-
wa∏yÊmy konkurs „Znamy baÊnie Anderse-
na”, który polega na odgadni´ciu tytu∏u
baÊni na podstawie jej ma∏ego fragmentu,
który jest zamieszczony na tablicy. Rodzice
majà za zadanie przeczytaç dziecku frag-
ment bajki, a dziecko ma odpowiedzieç, z ja-
kiej bajki pochodzi dany fragment. Raz
w tygodniu nast´puje uroczyste losowanie
dwóch poprawnych odpowiedzi- zwyci´zcy
otrzymujà nagrody ksià˝kowe. Dzieci bar-
dzo aktywnie biorà udzia∏ w tej akcji, a my
cieszymy si ,́ ̋ e uda∏o nam si´ zainteresowaç
ksià˝kà tak ma∏ych czytelników i uzmys∏o-
wiç rodzicom pozytywne wartoÊci codzien-
nego czytania. W ramach tej akcji dzieci od-
wiedzajà bibliotek ,́ wypo˝yczajà ksià˝ki
i s∏uchajà bajek czytanych przez panià bi-
bliotekark .́

Równie˝ po raz kolejny nasze przedszko-
le przystàpi∏o do akcji: „Pola nadziei”, któ-
ra uwra˝liwia dzieci i doros∏ych, uczy wspó∏-
czucia dla osób potrzebujàcych, chorych..
Przedszkolaki z wielkim przej´ciem zasadzi-
∏y w ogrodzie przedszkolnym ˝onkile-kwia-
ty nadziei. 

Nasze przedszkole bierze równie˝ udzia∏
w konkursach plastycznych w listopadzie
zosta∏y sfinalizowane dwa konkursy. Pierw-
szy konkurs – gminny zorganizowany zosta∏
przez Gmin´ Niepor´t pod patronem Wój-
ta Gminy nosi∏ nazw´: „Narysuj twój kalen-

darz” – nasze dzieci z du˝ym zaanga˝owa-
niem zabra∏y si´ do wykonywania prac na
konkurs. SpoÊród wielu przepi´knych prac
wy∏oniono 13, które wzi´∏y udzia∏ w kon-
kursie. Prace Ani Moroz i Ani SkoÊkiewicz
b´dziemy mogli podziwiaç w kalendarzu
gminnym na rok 2006. Drugi konkurs, do
którego przystàpi∏y nasze przedszkolaki zo-
sta∏ zorganizowany pod patronatem powia-
towej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Legionowie i nosi∏ nazw´: „Dzieƒ zdrowia
dziecka”, dzieci wykona∏y wiele ciekawych
prac spoÊród, których pi´ç zosta∏o wyró˝-
nionych na rozstrzygni´ciu konkursu
w MDK w Legionowie. Autorami wyró˝-
nionych prac sà: JaÊ Dobosz l.5, Iza Szelàg
l.6, Norbert Karpiƒski l.6, Ania Moroz l.6,
Karolinka Romanik l.6.

JesteÊmy bardzo dumni z naszych pod-
opiecznych, poniewa˝ bardzo ch´tnie biorà
udzia∏ w ró˝norodnych akcjach, uczàc si´
jednoczeÊnie uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecz-
nym. Dzieci sp´dzajà aktywnie czas w na-
szym przedszkolu uczestniczàc w zabawach
w pi´knym ogrodzie przedszkolnym, çwi-
czàc na gimnastyce korekcyjnej, lekcjach
taƒca, zaj´ciach rytmicznych, plastycznych
oraz poznajà j´zyk angielski. Wszystkie na-
sze zamierzenia sà wspierane przez wspania-
∏ych rodziców. 

❐ Opracowa∏a Wioletta ¸´picka 

¸AMANIE chleba

Wieczór wigilijny w tradycji pol-
skiej jest najbardziej uroczystym

i najbardziej wzruszajàcym wieczorem
roku. Punktem kulminacyjnym prze-
˝yç adwentowych w rodzinach chrze-
Êcijaƒskich jest Wigilia Bo˝ego Naro-
dzenia. Posiada ona bardzo bogatà li-
turgi´ domowà. Geneza tej liturgii
si´ga pierwszych wieków chrzeÊcijaƒ-
stwa. Obrz´dy te i zwyczaje majà wi´c
starà tradycj .́

Wigilie w ogóle znane by∏y ju˝ w Sta-
rym Testamencie. Obchodzono je
przed ka˝dà uroczystoÊcià, a nawet
przed ka˝dym szabatem. By∏o to przy-
gotowanie do odpoczynku Êwiàteczne-
go. Izraelici zwali je „wieczorem”.

S∏owo „wigilia” pochodzi z j´zyka
∏aciƒskiego i oznacza czuwanie. Wedle
dawnego zwyczaju, dzieƒ przed wiel-
kimi Êwi´tami koÊcielnymi obowiàzy-
wa∏ post i wierni przez ca∏à noc ocze-
kiwali na t´ uroczystoÊç, modlàc si´
wspólnie.

W Polsce Wigilia wesz∏a na sta∏e do
tradycji dopiero w XVIII wieku.
G∏ównà jej cz´Êcià jest uroczysta wie-
czerza, z∏o˝ona z postnych potraw.
Wieczerza ta ma charakter ÊciÊle ro-
dzinny. Zaprasza si´ czasami na nià,
oprócz krewnych, osoby mieszkajàce
samotnie. Na stole powinna te˝ pozo-
staç jedna zastawa dla nieoczekiwane-
go goÊcia. Tego wieczora nie odmawia
si´ goÊciny nikomu.

W Polsce wieczerz´ wigilijnà rozpo-
czyna si ,́ gdy na niebie uka˝e si´
pierwsza gwiazda. Czyni si´ tak na pa-
miàtk´ gwiazdy betlejemskiej. O zwy-
czaju tym wspomina ju˝ W∏adys∏aw S.
Reymont w „Ch∏opach” oraz Maria
Dàbrowska w „UÊmiechu dzieciƒ-
stwa”. Oskar Kolberg stwierdza, ̋ e jest
to bardzo stary zwyczaj przestrzegany
w rodzinach katolickich.

Wieczerza wigilijna przyj´∏a si´
w Polsce w wieku XVIII, sta∏a si´ po-
wszechnà tradycjà w wieku XX. Na-
bra∏a cech czegoÊ Êwi´tego, sakralnego,

czego si´ nigdzie nie spotyka. Oto naj-
pierw gospodynie urzàdzajà generalne
sprzàtanie, mycie, czyszczenie. Po czte-
rech rogach g∏ównej sali w dworach
i domach wiejskich umieszcza∏o si´
cztery snopy zbó˝: snop pszenicy, ̋ yta,
j´czmienia i owsa, aby Bo˝e Dzieci´
w Nowym Roku nie skàpi∏o konieczne-
go pokarmu dla cz∏owieka i byd∏a. Stó∏
by∏ i nadal jest przykryty bia∏ym obru-
sem, przypominajàcym o∏tarz Paƒski
i pieluszki Pana, a pod nim daje si´ sia-
no dla przypomnienia sianka, na któ-
rym spoczywa∏o Bo˝e Dzieci .́ W cza-
sie Wigilii podaje si´ tylko potrawy po-
stne, w liczbie nieparzystnej.

Najwa˝niejszym i kulminacyjnym
momentem wieczerzy wigilijnej w Pol-
sce jest zwyczaj ∏amania si´ op∏atkiem.
CzynnoÊç ta nast´puje po przeczyta-
niu Ewangelii o Narodzeniu Paƒskim
i w trakcie sk∏adania sobie wzajem-
nych ˝yczeƒ. Tradycja ta pochodzi od
prastarego zwyczaju tzw. eulogiów, ja-
ki zachowa∏ si´ z pierwszych wieków
chrzeÊcijaƒstwa. Wieczerza wigilijna
nawiàzuje do uczt pierwszych chrzeÊci-
jan, organizowanych na pamiàtk´
Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten
oznacza równie˝ wzajemne poÊwiece-
nie si´ jednych dla drugich i uczy, ze
nale˝y podzieliç si´ nawet ostatnim ka-
wa∏kiem chleba. Sk∏adajàc sobie ˝y-
czenia pomyÊlnoÊci, pami´tajmy aby
wybaczyç wzajemne urazy.

Na Mazowszu, resztki jedzenia po
wieczerzy dawano zwierz´tom. Wie-
rzono bowiem, ˝e o pó∏nocy, przynaj-
mniej niektóre z nich, przemówià ludz-
kim g∏osem. Dotyczy∏o to zw∏aszcza
byd∏a, bo ono by∏o obecne przy naro-
dzinach Dzieciàtka i w nagrod´ otrzy-
ma∏o dar mówienia ludzkim g∏osem
w noc wigilijna. Byç mo˝e nie wierzy-
my ju˝ w to, ˝e bydl´ta mogà przemó-
wiç ludzkim g∏osem, skoro sami prze-
mawiamy si´ do bliênich co raz mniej,
ale zwyczaj wart jest piel´gnowania.

p Piotr Korycki

WieÊc i  z pa ra f i i

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia... dla wielu, bardzo wielu z nas najpi´kniejsze dni w roku sà tu˝, tu˝. Prze˝ywany ich
nadejÊcie, przygotowujemy si´ na wiele sposobów. Z pewnoÊcià najlepiej, fizycznie czujemy ten aspekt fizyczny i fi-
nansowy. Oto czas najwi´kszych wydatków i dok∏adnego sprzàtania domu. Zapracowani, zagonieni... czy mamy
czas na to, co najwa˝niejsze?

Minà∏ ju˝ przedostatni tydzieƒ Ad-
wentu. Ks. Proboszcz Piotr Âliwka
podkreÊla liczny udzia∏ wiernych,
a szczególnie dzieci w roratach, jakie
odprawiane by∏y w czwartki, piàtki
i soboty o godz. 7 rano. Panujàcy
jeszcze na dworze mrok rozÊwietla∏y
niesione przez dzieci do Êwiàtyni lam-
piony.

Przy wyjÊciu z koÊcio∏a mo˝na by-
∏o w niedziele zaopatrzyç si´ w sian-
ko na stó∏ wigilijny, jak równie˝ Êwie-
ce „Caritas”, z których dochód prze-
znaczony jest na wsparcie dzie∏
charytatywnych naszej diecezji i para-
fii. Cz∏onkowie Zespo∏u Charytatyw-
nego zaprosili wszystkich na kier-
masz ciast domowego wypieku wraz
z przepisami na ich wykonanie. Na-

tomiast w niedziel´ 18 grud-
nia o godz. 15. odby∏o si´
spotkanie z kandydatami do
sakramentu Bie˝mowania.

Najbardziej niecodzienne
nabo˝eƒstwo, a jednoczeÊnie
prze˝ycie kulturalne, mia∏o
miejsce po wieczornej Mszy
Êw. Schola Liturgiczna Kate-
dry Êw. Floriana w Warszawie
zaprosi∏a wiernych na AKA-
TYST – bizantyjskie nabo˝eƒstwo ku
czci Bogurodzicy. 

W tym samym dniu, 18 grudnia
mieszkaƒcy Józefowa spotkali si´ na
zaproszenie wójta so∏tysa i dyrekto-
ra szko∏y na przedÊwiàtecznym
op∏atku.

p Piotr Korycki

Dwa dni Âwiàt, a szczególnie Wigilia, wià˝e si´ z najwczeÊniejszymi
wspomnieniami z dzieciƒstwa. Nastrój, wszyscy odÊwi´tni, rozluênie-
ni, swobodni... no i ten z dawna oczekiwany, a wi´c Êw. Miko∏aj z wor-
kiem prezentów. Szcz´Êliwy czas, który z wiekiem odchodzi w nieod-
wracalnà przesz∏oÊç. Wraz z nim przychodzà troski doros∏ego ˝ycia,
inne realia, no i to najwa˝niejsze, ˝e to ju˝ nie rodzice „taƒczà” ko∏o
nas, ale my sami musimy wszystko przygotowaç, zatroszczyç si´ o swo-
je w∏asne dzieci, podaç, nakarmiç, posprzàtaç. Âwi´ta przestajà byç
„czasem magicznym”. CoÊ jednak sprawia, ˝e nadal za nimi t´sknimy,
wyglàdamy. Moim zdaniem, to zwyk∏a t´sknota za ˝yciem dawnym,
szcz´Êliwym, beztroskim. Wydaje si´ nam, ˝e trzymajàc si´ dawnego
zwyczaju, zachowamy przynajmniej strz´p przesz∏ego szcz´Êcia. To
dzi´ki temu przekazujemy nast´pnym pokoleniom tradycje, zwyczaj.
One kszta∏tujà nas jako Naród, dajà nam odr´bnoÊç.

I tak oto od przyziemnych uczuç doszliÊmy do tego, co tak wa˝-
ne. Co jednak zrobiç, aby majàc ÊwiadomoÊç bycia jedynie ogniwem
∏aƒcucha pokoleƒ, czerpaç pe∏nymi garÊciami dla siebie? Otó˝ ani
cierpienie, ani poÊwi´cenie nic nie b´dà warte, jeÊli nie zobaczymy
ich celu, sensu i ich nie przyjmiemy Êwiadomie, dobrowolnie... Nie
zapominajmy, ˝e ten czarodziejski czas, to w∏aÊnie Bo˝e Narodze-
nie, Bo˝e Narodzenie i o Bogu nale˝y pami´taç w tych dniach szcze-
gólnie.

Tradycje Êwiàteczne – Wigilia

Parafia Rzymsko-Katolicka N. M. P. Królowej w Józefowie

Aktywne przedszkolaki z Zegrza Po∏udniowego


