
•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t   •   tel. (22) prefix. 767 04 00   •

PLAN ZADA¡ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005
Nazwa zadania Dz. ¸àczne w tym 

nak∏ady kredyt
na 2005. r po˝yczka

Wodociàg Zachód 010
Wodociàg 1 100 000 465 570
Rembelszczyzna,
Kàty W´gierskie, 
Micha∏ów Grabina
SUW Józefów 200 000
Projektowanie 
wodociàgów 50 000
Razem wodociàgi 1 350 000 465 570
Kanalizacja 900
Pompownia 1 500 000 1 000 000
P-8 w Niepor´cie 
i przejÊcie przez 
Kana∏ ˚eraƒski
Kanalizacja sanitarna 460 000 300 000
i deszczowa dla osiedla
D´bina i gimnazjum 
w Stanis∏awowie 
Pierwszym
Modernizacja oczyszczalni 300 000 200 000
Êcieków w Niepor´cie
Projektowanie 20 000
kanalizacji
Razem kanalizacja 2 280 000 1 500 000
Budowa 900
oÊwietlenia ulicznego
ul. Jana Kazimierza 30 000
w Rembelszczyênie
ul. Stru˝aƒska 50 000
w Kàtach W. i Józefowie
i ul. Akacjowa 
w Kàtach W.
ul. Polna 30 000
w Micha∏owie Reginowie
ul. Wira˝owa 20 000
w Wólce Radzymiƒskiej.
ul. Wspólna w Józefowie 20 000
Projektowanie 50 000
i modernizacja 
oÊwietlenia ulicznego.
Razem oÊwietleniowe 200 000
Budowa Gimnazjum 801 4 240 000 500 000
z salà gimnastycznà 
w Stanis∏awowie 
Pierwszym
Projektowanie, 600 1 290 000
budowa i modernizacja
chodników, wiat 
przystankowych, 
ciàgów pieszo-jezdnych,
parkingów i dróg 
gminnych.
Budowa chodnika 60 000
na ul. Wolskiej 
w Woli Aleksandra 
– pomoc finansowa 
rozdzia∏ 60014 § 6300
Budowa skrzy˝owania 50 000
ul. Stru˝aƒskiej 
z ul. Szkolnà w Józefowie 
– pomoc finansowa 
rozdzia∏ 60013 § 6300
Budowa chodnika 120 000
– ul. Jana Kazimierza 
w Niepor´cie 
– pomoc finansowa 
rozdzia∏ 60013 § 6300
Budowa chodnika 80 000
na ul. Stru˝aƒskiej 
w Rembelszczyênie 
– pomoc finansowa 
rozdzia∏ 60013 § 6300
Razem drogi i chodniki 1 600 000
Budynki komunalne 
w tym Osiedle Silikaty 700 100 000
Zakup gruntów 700 100 000
Wymiana 
instalacji c.o. 
w budynku komunalnym 
(SPZOZ Niepor´t) 700 20 000
Komputeryzacja 750 80 000
Modernizacja 
systemu 
nawiewno-wywiewnego 
w Urz´dzie Gminy 750 15 000
OGÓ¸EM BUD˚ET 9 985 000 2 465 570
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Najlepszy na Mazowszu
S∏awomir Maciej Mazur, Wójt Gminy
Niepor´t zosta∏ finalistà konkursu
„Wójt Roku 2004” i jedynym w tym
gronie reprezentantem Mazowsza. Spo-
Êród 61 zg∏oszonych kandydatów kapi-
tu∏a konkursu wybra∏a 10 finalistów.
Celem konkursu jest wy∏onienie wójta,
który w roku 2004 wykaza∏ si´ naj-
wi´kszymi osiàgni´ciami w pracy na
rzecz swojej gminy. Organizatorem kon-
kursu jest Redakcja Audycji Rolnych Pro-
gramu 1 Telewizji Polskiej S.A. Honoro-
wy patronat nad konkursem sprawujà
Marsza∏ek Senatu oraz Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Promocja konkur-
su odbywa si´ na antenie Programu
1 TVP S.A. w audycjach: „Tydzieƒ”,
„Agrolinia” i „Agrobiznes”, w specjalnej
audycji „Wójt roku – Sylwetki”. Wy-
bór zwyci´zcy konkursu zostanie doko-
nany przez widzów programu telewizyj-
nego w trybie audiotele w dniach
6.03.2005–13.03.2005. W miniony
czwartek TVP1 realizowa∏a materia∏ re-
porta˝owy o naszej gminie. Prezentacja
tej wizytówki filmowej nastàpi 7,9,14,16
marca o godzinie 12.20 w telewizyjnej
jedynce, a tak˝e w programach:
Tydzieƒ – 6, 13 marca, godz. 13.10,
Agrolinia – 12 marca, godz. 7.00,
Agrobiznes – codziennie, godz. 12.10
UroczystoÊç og∏oszenia wyników i wr´cze-
nia nagród odb´dzie sí  19.03.2005 r. 

Ze S∏owacjà i Bu∏garià
Gmina Niepor´t podpisa∏a porozumienia
o wspó∏pracy ze s∏owackim miastem
Strazske (styczeƒ 2005) oraz bu∏garskà
gminà Dolna Banja (wrzesieƒ 2004).

Obie wspó∏pracujàce z Niepor´tem
miejscowoÊci zosta∏y wybrane nieprzy-
padkowo. Podobnie jak Niepor´t, ma-
jà charakter turystyczny i stajà przed
podobnymi wyzwaniami. Dolna Banja
po∏o˝ona nieopodal najwi´kszego ku-
rortu narciarskiego Bu∏garii miasta Bo-
rovec, ma do zaoferowania nie tylko
góry Ri∏a, ale równie˝ êród∏a wód mi-
neralnych. S∏owackie Strazske jest po-
∏o˝one nieopodal najwi´kszego zbiorni-
ka wodnego regionu i jednoczeÊnie
w miejscu, gdzie przecinajà si´ górskie
szlaki turystyczne. Podpisane porozu-
mienia szczegó∏owo omawiajà warunki
i zakres wspó∏pracy z partnerami za-
granicznymi. 

Zwyci´skie logo z Niepor´tu
Zakoƒczy∏ si´ konkurs na Logo Zwiàz-
ku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego organi-
zowany przez gminy: Jab∏onna, Legio-
nowo, Niepor´t, Radzymin, Serock, Wie-
liszew i Dàbrówka. 14 stycznia komisja
oceni∏a 19 prac plastycznych wy∏onio-

nych z pierwszego
etapu konkursu na
logo Zwiàzku. 
G∏ówna nagroda,
Rafa∏ Garbat, 
Niepor´t

Terminal mult imedia lny
W ostatnià Êrod´ w holu Urz´du Gmi-
ny stanà∏ terminal multimedialny. Urzà-
dzenie wyposa˝one w ekran dotykowy
zapewnia do-
st´p do gmin-
nej strony in-
t e r n e t o w e j
i Biuletynu In-
formacji Pu-
blicznej. Przy
jego pomocy
mo˝na skorzy-
staç z interaktywnej mapy gminy, po-
radnika teleadresowego czy poradnika
interesanta. 

Przypomnijmy, ˝e w zesz∏ym roku
uzyskaliÊmy z mazowieckiego Kon-
traktu Wojewódzkiego 280 tys. z∏o-
tych dofinansowania na budow´ gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
We wniosku o przyznanie dofinanso-
wania przedstawiony zosta∏ zakres

prac, które nale˝a∏o wykonaç w za-
mian za przyznane fundusze. W∏aÊnie
wykonanie tych prac by∏o przedmio-
tem kontroli Urz´du Wojewódzkie-
go. Sprawdzeniu podlega∏y m.in. pro-
jekt budowlany, dokumentacja fi-
nansowa, a tak˝e sama budowa.

Zdaniem komisji w nowo budowa-
nym gimnazjum zosta∏y zastosowane
rozwiàzania architektoniczne na mia-
r´ XXI wieku. Kilkugodzinna kontro-
la zakoƒczy∏a si´ pozytywnà opinià
komisji kontrolujàcej inwestycj´.

p Justyna Chwojnicka

Sprawdzone, pochwalone
Podsumowaniem dzia∏aƒ zwiàzanych z przyznaniem funduszy
na budow´ gimnazjum z Kontraktu Wojewódzkiego by∏a kontrola
inwestycji przeprowadzona przez pracowników Urz´du
Wojewódzkiego i Kuratorium OÊwiaty, 10 lutego tego roku.

w skróciew skrócie

Bud˝et gminy
na rok 2005
Wydatki 28 537 581 z∏

Dochody 24 993 831 z∏

Uchwa∏a bud˝etowa 
na str. 4, 
komentarz do
uchwalonego bud˝etu –
wywiad z wójtem Gminy
Niepor´t, S∏awomirem
Maciejem Mazurem str. 2 
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TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH

PRZYGOTOWALI:
Andrzej Burzyƒski
Justyna Chwojnicka
Henryka Galas
Lidia Kondrat-Deptu∏a
Anna ¸awniczak
Bo˝ena Kozarzewska
Halina Szarnecka
Irena Wieczorek
W∏odzimierz B∏awdziewicz
Maciej Czerski
Robert Wróbel (redakcja, autor zdj´ç)

W zebraniu wzi´li udzia∏ m.in.:
Dyrektor Oddzia∏u Regionalnego
WAM – Dariusz Zielonka oraz
Dyrektor ZZM – Nowy Dwór Ma-
zowiecki – Wojciech Godlewski.
SpoÊród wielu problemów poru-
szanych na zebraniu jeden wydaje
si´ byç bardzo istotnym. Jest to
sprawa funkcjonowania osiedla

w Zegrzu P∏d. pod kàtem istniejà-
cej infrastruktury. 

Spotkanie przy otwartej kurtynie
mia∏o na celu ustalenie kto i za co
odpowiada, jaki jest stan prawny
i co uczyniç, aby mieszkaƒcy osie-
dla pozbyli si´ obaw i niepewnoÊci.
Osiedla wojskowe w Zegrzu P∏d.
i Bia∏obrzegach posiadajà swojà
specyfik´ i do chwili obecnej funk-
cjonowa∏y „przy wojsku”. Przy
przeprowadzanej prywatyzacji,
a proÊciej mówiàc przy wyprzeda˝y
prowadzonej przez WAM widaç
go∏ym okiem, ˝e WAM zamierza
koƒczyç swojà dzia∏alnoÊç, co
zresztà szczerze wyzna∏ podczas
spotkania dyrektor Dariusz Zielon-
ka. 25 stycznia 2005 r. odby∏o si´
spotkanie przedstawicieli WAM
i Urz´du Gminy Niepor´t. Celem
kilkugodzinnego spotkania by∏o
okreÊlenie i zapisanie terminów re-
alizacji spraw dotyczàcych oÊwie-
tlenia i sieci wodociàgowej oraz
przygotowania przez WAM nie-
zb´dnej dokumentacji. 

Budynek WPH 

Dokonano ustaleƒ odnoÊnie nieod-
p∏atnego przekazania nieruchomoÊci
na rzecz Gminy Niepor´t. Sprawa
dotyczy budynku nr 13 (WPH) oraz
niezabudowanej dzia∏ki le˝àcej w sà-
siedztwie (plac z boiskiem). Przej´-
cie tej nieruchomoÊci jest bardzo
istotne i ma na celu uchronienie
mieszkaƒców osiedla przed powsta-
niem przypadkowych budowli. Taka
ewentualnoÊç by∏aby ca∏kiem realnà
w przypadku sprzeda˝y nierucho-
moÊci innemu nabywcy. 

Uchwa∏y w sprawie zbycia lub na-
bycia mienia podejmowane sà przez
Rad´ Gminy. 28 czerwca 2004 r.
Rada Gminy wyrazi∏a zgod´ na na-
bycie na mienie komunalne Gminy
Niepor´t gruntów pod drogami

i chodnikami w Zegrzu P∏d. (bez in-
frastruktury), co zaowocowa∏o budo-
wà chodnika i parkingów. 

Tereny PKP

27 maja 2004 r. Gmina Niepor´t
zwróci∏a si´ do Wojewody Mazo-
wieckiego o przekazanie prawa w∏a-
snoÊci w drodze darowizny dzia∏ki
nr 88 – tory i plac kolejowy. W Wy-
dziale Skarbu Paƒstwa i Przekszta∏-
ceƒ W∏asnoÊciowych prowadzone
jest post´powanie w tej sprawie
z wniosku PKP SA. Wniosek koƒco-
wy – „Zgromadzone dotychczas do-
kumenty wskazujà na obowiàzek
potwierdzenia nabycia tych praw
przez PKP.” Wynika to najprawdo-

podobniej z koncepcji przywrócenia
ruchu kolejowego na trasie Zegrze
P∏d. – Warszawa Gdaƒska, co staje
si´ realne w Êwietle powo∏ania do
˝ycia spó∏ki „Koleje Mazowieckie”.

Gmina powtórnie wystàpi∏a
z wnioskiem do Wojewody propo-
nujàc wydzielenie cz´Êci terenu
(tory, perony) i przekazanie prawa
w∏asnoÊci w drodze komunalizacji
pozosta∏ej cz´Êci nieruchomoÊci
(plac PKP) i oczekuje na odpo-
wiedê Wojewody.

Mieszkaƒcy Zegrza P∏d. sà zbul-
wersowani informacjà podanà w Ga-
zecie Miejscowej Nr 4/201o umo-
rzeniu post´powania w sprawie kra-
dzie˝y torów kolejowych. Na
wst´pie artyku∏u padajà ciep∏e s∏owa
pod adresem so∏tysa Zegrza P∏d. mó-
wiàce o jego dynamicznoÊci. Miesz-
kaƒcy obawiajà si´, jakie skutki mo-
˝e ta dynamika przynieÊç. 

W chwili obecnej prowadzone sà
rozmowy dotyczàce przekazania
przez Generalnà Dyrekcj´ Dróg
Krajowych i Autostrad na rzecz
Gminy cz´Êci dzia∏ki przy ulicy
Warszawskiej (naprzeciwko by∏ej
piekarni). W przypadku pozyskania
tego terenu zaistnia∏aby mo˝liwoÊç
urzàdzenia tam terenów zielonych
oraz placu zabaw dla dzieci.

Jakie inwestycje

W bie˝àcym roku planowane sà pra-
ce remontowe na osiedlu wojsko-
wym, budowa dróg na „Rybakach”.
W pierwszej kolejnoÊci rozpocznie
si´ budowa ulicy Kàpielowej (roz-
strzygni´ty przetarg). 

Z roku 2004 na rok bie˝àcy
przeniesiono wykonanie remontu
kana∏u odwadniajàcego biegnàce-
go pod ulicà Rybaki (Êrodki i wy-
konanie RZGW).

p Andrzej Burzyƒski, 
radny gminy Niepor´t

Lipy
Wspó∏czesne zdj´cie ulicy

Jana Kazimierza pokazuje

starodrzew lipowy, który

w formie alei upi´kszajàcej

trakt zosta∏ posadzony

przesz∏o 200 lat temu. Drzewa

mierzàce w obwodzie 3 metry

sà ˝ywym Êwiadkiem historii

Niepor´tu. Podczas

konserwacji jednego z nich,

wewnàtrz pnia natkni´to si´ na niewypa∏y. Na

cz´Êci z przesz∏o 20 lip, znajdujà si´ tabliczki

informujàce, ˝e drzewa sà pomnikami przyrody. 

Faktycznie jednak tabliczki zosta∏y przywieszone

przed wielu laty samowolnie,

a drzewa nie figurujà na liÊcie

Wojewódzkiego Konserwatora

Przyrody. 

WCZORAJ i dziÊ Przedwojenna fotografia nieznanego autora
ze zbiorów W∏odzimierza B∏awdziewicza 

p Robert Wróbel

– Bud˝et na 2005 zosta∏ przyj´ty
przez radnych w przedostatnim
dniu starego roku. W kuluarach
˝artowano, ˝e teraz przez pierw-
sze miesiàce 2005 roku rada nie
b´dzie mia∏a zaj´-
cia, zwykle bowiem
poczàtek roku po-
Êwi´cony by∏ na go-
ràce dyskusje nad
bud˝etem.
– Uchwalenie bu-
d˝etu z koƒcem roku
to dowód na spraw-
nà prac´ rady oraz
dobrà wspó∏prac´
i zaufanie na linii
wójt – radni. To tak-
˝e Êwiadectwo mo-
bilnoÊci pracowni-
ków urz´du, którzy po wprowadze-
niu nowych trybów pracy
i czytelnego podzia∏u obowiàzków
dzia∏ajà efektywniej. Fakt, ̋ e po raz
drugi w historii niepor´ckiego sa-
morzàdu uchwalono bud˝et w ta-
kim terminie napawa optymizmem.
Mam nadziej´, ˝e b´dzie to sta∏a
praktyka. WczeÊniejsze zakoƒcze-
nie prac nad bud˝etem pozwala na
szybsze og∏oszenie skomplikowa-
nej i czasoch∏onnej procedury za-
mówieƒ publicznych, wybranie
w drodze przetargu lepszych i taƒ-
szych wykonawców oraz wcze-
Êniejsze zakoƒczenie inwestycji.
Nie b´dziemy tracili cennego czasu
na spory wokó∏ bud˝etu, wszystkie
si∏y moje i urz´du sà teraz skiero-
wane na realizacj´ zadaƒ okreÊlo-
nych w projekcie bud˝etu.
– Rekordowa jest równie˝ wyso-
koÊç bud˝etu (28,5 mln z∏), który
pomijajàc miasto Legionowo jest
najwy˝szy w powiecie.
– Wp∏ywy do bud˝etu sà pochod-
nà wysokiego potencja∏u naszej
gminy. Zadaniem w∏adz samorzà-
dowych jest wydobycie tego poten-
cja∏u i prze∏o˝enie na rozwój gmi-
ny. OczywiÊcie si∏à gminy sà jej
mieszkaƒcy. Na naszym terenie
dzia∏a przesz∏o 1700 aktywnych
podmiotów gospodarczych. Stara-
my si´ sprzyjaç ich rozwojowi
utrzymujàc niskie stawki podatko-
we i usprawniaç wszelkie procedu-
ry administracyjne. Wychodz´
z za∏o˝enia, ˝e znacznie korzyst-
niejsze jest stymulowanie niskimi
podatkami rozwoju i zapewnienie
sta∏ego wp∏ywu bud˝etowi, ni˝ za-
wy˝anie op∏at i przeznaczanie
znacznych Êrodków na egzekucj´
nale˝noÊci. To podwy˝sza równie˝
atrakcyjnoÊç gminy dla nowych
mieszkaƒców, których w ubieg∏ych
dwóch latach przyby∏o przesz∏o
dwa tysiàce. Wraz z nimi pojawi∏y
si´ dodatkowe Êrodki w bud˝ecie

z tytu∏u odprowadzonych podat-
ków. Do naszej gminy nowych
mieszkaƒców przyciàga nie tylko
atrakcyjne po∏o˝enie, ale równie˝
sprawnoÊç samorzàdu, który

uchwali∏ miejscowe
plany zagospoda-
rowania dla 95%
powierzchni gmi-
ny, z czego znacz-
nà cz´Êç w ciàgu
ostatnich dwóch
lat. 
OczywiÊcie wyso-
koÊç bud˝etu pod-
nios∏y równie˝ po-
zyskane przez nas
Êrodki unijne. Co
warte podkreÊle-
nia, byliÊmy pierw-

szà gminà w województwie, która
z∏o˝y∏a wnioski o Êrodki unijne
i podpisa∏a umow´ z wojewodà na
refinansowanie wykonanych inwe-
stycji. Chc´ jednak podkreÊliç, ˝e
jest to zas∏uga ca∏ego urz´du. Pra-
cownicy samodzielnie prowadzili
monitoring êróde∏ finansowania
i przygotowywali dokumentacje
projektowe. I nie zatrudnialiÊmy,
jak si´ to cz´sto dzieje gdzie indziej,
specjalistów z zewnàtrz. 
– Województwo mazowieckie
najmocniej wspar∏o w∏aÊnie na-
szà gmin´, przekazujàc prawie
300 tysi´cy z∏otych na budow´
gimnazjum. Przyglàdajàc si´ wy-
kresowi wydatków inwestycyj-
nych zaplanowanych na 2005
rok, wyraênie jednak widaç, ˝e
Êrodki z zewnàtrz w niedu˝ym
stopniu odcià˝ajà gmin´ w reali-
zacji tego zadania.
– Budowa gimnazjum poch∏onie
niemal po∏ow´ z dziesi´ciu milio-
nów, b´dàcych bud˝etem inwesty-
cyjnym gminy. Samorzàd nie mia∏
jednak mo˝liwoÊci podj´cia innej
decyzji. Po∏àczenie w ma∏ym
przedwojennym budynku szko∏y
podstawowej z gimnazjum w per-
spektywie czasu szkodzi∏oby
uczniom i by∏oby niezgodne pod
wzgl´dem formalno-prawnym
z za∏o˝eniami reformy oÊwiaty. Do-
datkowymi argumentami za po-
wstaniem gimnazjum, by∏ fakt, ˝e
co roku z tytu∏u subwencji oÊwiato-
wej tracimy 1,7 mln z∏otych. Te
pieniàdze trafiajà do sàsiednich
gmin, gdzie uczà si´ nasze dzieci.
Jest to tym dotkliwsze, ˝e to nasze

O Bud˝ecie
Gminy na 2005 
rozmawiamy z Wójtem Gminy Niepor´t,
S∏awomirem Maciejem Mazurem

szko∏y osiàgajà najlepsze wyniki
w powiecie, a kadra pedagogiczna
w trzech czwartych sk∏ada si´ z na-
uczycieli mianowanych i dyplomo-
wanych.

Prowadzenie tak wielkiej inwe-
stycji zmusi∏o nas do ostrego Êru-
bowania bud˝etu w gór´, aby nie
zaniechaç rozwoju pozosta∏ej in-
frastruktury. UzyskaliÊmy Êrodki
zewn´trzne i podpisaliÊmy szereg
porozumieƒ o wspó∏finansowaniu
inwestycji, np. z Generalnà Dyrek-
cjà Dróg Krajowych i Autostrad.
Dzi´ki temu, pomimo obcià˝enia
bud˝etu budowà gimnazjum,
w ka˝dym so∏ectwie w odpowiedzi
na wnioski mieszkaƒców realizo-
wane b´dà inwestycje. 
– JeÊli w trakcie roku bud˝etowe-
go pojawià si´ dodatkowe Êrodki
finansowe, to mieszkaƒcy mogà
liczyç na realizacj´ dodatkowych
inwestycji? 
– OczywiÊcie. Przede wszystkim
b´dziemy si´ starali powi´kszaç za-
kres prowadzonych robót na dro-
gach. Byç mo˝e uda nam si´ zreali-
zowaç równie˝ dodatkowe chodni-
ki. Rozwa˝amy tak˝e rozbudow´
bazy sportowej, a w szczególnoÊci
budow´ boisk ze sztucznà murawà.
Innym elementem, który powinien
doczekaç si´ realizacji jest wpro-
wadzenie monitoringu miejsc
szczególnie niebezpiecznych na te-
renie gminy.

Zegrze Po∏udniowe – Po kolei
24 stycznia 2005 r. w Zegrzu P∏d. odby∏o si´ zebranie informacyjne zwo∏ane przez Wójta
Gminy Niepor´t. 

k o m e n t a r z e
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GMINA W UNII

Dotyczy ona budowy przepompow-
ni Êcieków wraz z przewodami
t∏ocznymi pod Kana∏em ̊ eraƒskim.
Wnioskowana wartoÊç projektu to
2,4 mln z∏, z czego 85% b´dzie do-

finansowane ze Êrodków ze-
wn´trznych. Og∏oszenie przetargu
na wybór wykonawcy nastàpi∏o
w styczniu, a rozpocz´cie prac bu-
dowlanych planowane jest na po-
czàtek maja.

Inwestycja b´dzie zlokalizowana
na pograniczu Niepor´tu i Bia∏obrze-
gów, w niedalekim sàsiedztwie Za-
lewu Zegrzyƒskiego. Obiekt pom-
powni b´dzie umieszczony po
wschodniej stronie Kana∏u ˚eraƒ-
skiego i po pó∏nocnej stronie nasypu
kolejowego. Dzia∏ka pod pompow-
ni ,́ komor  ́pomiarowà i obiekty go-
spodarki elektroenergetycznej, o po-
wierzchni 1400 m2, usytuowana jest
oko∏o 80 m od Kana∏u ˚eraƒskiego.
Przepompownia stanowi element
opaski kanalizacyjnej Zalewu Ze-

grzyƒskiego, realizowanej w ramach
ochrony uj´cia wody dla Wodocià-
gu Pó∏nocnego m. st. Warszawy.
Wybudowanie pompowni P-8
umo˝liwi oddanie do eksploatacji

trzykilometrowego odcinka sieci ka-
nalizacyjnej w Bia∏obrzegach i po-
zwoli w∏àczyç do kanalizacji osiedle
mieszkaniowe w Bia∏obrzegach.
Przewody t∏oczne wybudowane pod
Kana∏em ˚eraƒskim po∏àczà istnie-
jàcà kanalizacj´ w Bia∏obrzegach
z kanalizacjà opaskowà wzd∏u˝ uli-
cy Zegrzyƒskiej w Niepor´cie.

Do wspó∏finasowania w ramach
ZPORR zosta∏y zakwalifikowane
wnioski z∏o˝one w drugiej turze na-
boru wniosków (z∏o˝one w sierp-
niu 04 r.). Sà to projekty dotyczà-
ce: modernizacji oczyszczalni Êcie-
ków w Niepor´cie, budowy
kanalizacji sanitarnej do budowa-
nego gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym oraz budowy Stacji
Uzdatniania Wody w Józefowie.

Dofinansowanie z Unii,
po raz drugi
Podpisana zosta∏a druga umowa o dofinansowanie projektu
ze Êrodków unijnych pomi´dzy Wojewodà Mazowieckim 
i Wójtem Gminy Niepor´t.

Rozpoczynajà si´ procedury przetar-
gowe na wybór wykonawcy tegorocz-
nego etapu budowy sieci wodociàgo-
wej obj´tego wnioskiem o dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 

Zgodnie z zapisami we wniosku
o dofinansowanie w tym roku ma po-
wstaç wodociàg ∏àczàcy Stacj´ Uzdat-
niania Wody w Niepor´cie z ulicà
PrzyleÊnà w Stanis∏awowie Pierw-
szym przechodzàcy ulicà Izabeliƒskà,
Koncertowà i do budowanego obecnie
gimnazjum.  Ma tak˝e powstaç sieç
we wsi Micha∏ów Grabina. 

Projektantem tego wodociàgu by∏o
Przedsi´biorstwo Us∏ug Inwestycyj-
nych i Doradztwa Gospodarczego Sp.
z o.o. „LIMA” z Pu∏aw. Szacunkowy
koszt tegorocznej inwestycji wynosi
1,1 mln z∏. Budowa zaplanowana jest
od maja do paêdziernika. Od momen-
tu zakoƒczenia budowy tej nitki b´-
dzie mo˝na pod∏àczyç si´ do wodo-
ciàgu po wczeÊniejszym sporzàdzeniu
przez w∏aÊciciela dzia∏ki projektu
technicznego przy∏àcza wodociàgo-
wego i zebraniu przez niego niezb´d-
nej dokumentacji. 

Jeszcze 
w grudniu
oÊwietlenie
Tu˝ przed zakoƒczeniem
roku postawionych zosta∏o
jeszcze kilka nowych latarni.

Na ulicy ¸àkowej w Stanis∏awo-
wie Drugim zainstalowano cztery
nowe oprawy. 

W Niepor´cie przy k∏adce nad
Kana∏em ˚eraƒskim postawione
zosta∏y trzy latarnie, a na tzw. Wil-
kowiênie dwie. Kolejna latarnia
zaÊwieci∏a si´ tak˝e na ulicy Stru-
˝aƒskiej w Józefowie.

Remonty 2004 r. – dach na SP w Bia∏obrzegach

W ramach programu aktywizacji
obszarów wiejskich PAOW B2 uzy-
skane zosta∏o dofinansowanie na re-
mont dachu na Szkole Podstawowej
w Bia∏obrzegach. Inwestycja prze-
prowadzona by∏a we wrzeÊniu i paê-
dzierniku zesz∏ego roku. Wyremon-

towany zosta∏ dach na starszej cz´-
Êci szko∏y (dydaktycznej i sporto-
wej). Wykonane by∏o dwukrotne po-
krycie papà, rozebrano stare i zbudo-
wano nowe kominy z ceg∏y
klinkierowej, wymieniono obróbki
blacharskie, rynny i rury spustowe.

Powierzchnia wyremontowanego
dachu wynios∏a 717 m2. ¸àczny
koszt inwestycji to 90 tys. z∏, przy
czym dofinansowanie stanowi∏o
42% ca∏kowitych kosztów, tj.
38 tys. z∏. Wykonawcà zadania by∏a
firma ARDOM z Woli Aleksandra. 

Do tej pory zasilanie cieplne odby-
wa∏o si´ z po∏o˝onego kilka-
dziesiàt metrów dalej OÊrodka
Zdrowia. Ogrzewanie Zespo-
∏u w taki sposób przynosi∏o
zbyt du˝e straty energetyczne
i finansowe. W kot∏owni zain-
stalowane zosta∏y dwa nowe
piece, jeden do centralnego
ogrzewania, drugi do ciep∏ej
wody. Modernizacj´ ca∏ego

systemu ogrzewania dla ZSP wy-
kona∏ Zak∏ad Instalacyjny Mie-
czys∏awa Bag∏aja z Warszawy.
Ca∏kowity koszt budowy kot∏owni
wyniós∏ oko∏o 135 tys. z∏. Na bu-
dow´ kot∏owni uzyskane zosta∏o
dofinansowanie ze Êrodków Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej
i Sportu w wysokoÊci ponad
60 tys. z∏, co stanowi blisko 45%
∏àcznych kosztów inwestycji.

Remonty 2004 r. – kot∏ownia
dla ZSP w Niepor´cie
W czasie ostatnich wakacji zrealizowana zosta∏a budowa kot∏owni
gazowej dla Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego w Niepor´cie.

Pomimo tego w ciàgu kilku ostat-
nich miesi´cy powsta∏o wiele zna-
czàcych i tych mniej spektakular-
nych inwestycji na terenie naszej
gminy. Wybudowane zosta∏o ponad
350 mb ulicy D∏ugiej w Micha∏o-
wie Reginowie oraz oko∏o 400 mb
ulicy G∏ównej w Ryni, a tak˝e zmo-
dernizowano ponad 700 mb ulicy
Objazdowej w Józefowie. 

Wybudowane zosta∏y m.in. chod-
niki wzd∏u˝ ulicy Wolskiej w Woli
Aleksandra, Ma∏o∏´ckiej w Izabeli-
nie, Warszawskiej w Micha∏owie
Reginowie, Szkolnej w Wólce Ra-
dzymiƒskiej i w Józefowie oraz
wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej w Rem-

belszczyênie i Stanis∏awowie Pierw-
szym. Zmodernizowane zosta∏y tak-
˝e chodniki wzd∏u˝ ulicy Jana Ka-
zimierza i Dworcowej w Niepor´cie
oraz chodnik w Beniaminowie. 

Po przej´ciu w czerwcu od Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej
dróg i chodników na osiedlach
wojskowych w Zegrzu Po∏udnio-
wym i Bia∏obrzegach od razu zo-
sta∏y zmodernizowane chodniki
wzd∏u˝ ulicy Radziwi∏∏a i dwa
parkingi w Zegrzu P∏d. oraz ciàg
pieszo-jezdny w Bia∏obrzegach. 

W minionym roku wybudowany
zosta∏ równie˝ blisko 4,5 kilometro-
wy odcinek wodociàgu od skrzy˝o-

wania w Rembelszczyênie w stron´
Micha∏owa Grabiny oraz w ulicy
PrzyleÊnej w Kàtach W´gierskich.

Wykonane zosta∏o równie˝
oÊwietlenie z wykorzystaniem
oko∏o 70 punktów Êwietlnych. 

Na poczàtku czerwca zakoƒczy-
∏y si´ prace i nastàpi∏o otwarcie
Pomnika ku czci legionistów Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Bia-
∏obrzegach. 

Zakoƒczy∏ si´ drugi rok prac bu-
dowlanych najwi´kszej gminnej in-
westycji – Gimnazjum z salà spor-
towà w Stanis∏awowie Pierwszym. 
p teksty na stron´ opracowa∏a

Justyna Chwojnicka

Podsumowujàc ubieg∏y rok… 
Na poczàtku ubieg∏ego roku wesz∏a w ˝ycie nowa ustawa Prawo zamówieƒ
publicznych zmieniajàca w du˝ym stopniu zasady przeprowadzania przetargów,
w których wy∏aniani sà wykonawcy danej inwestycji.

Kolejny etap budowy unijnego wodociàgu

Sprawozdanie z inwestycji za rok 2004 • Realizacja rzeczowo – finansowa inwestycji 
Zadanie Wykonano WartoÊç Ârodki pozyskane z zewnàtrz Ârodki w∏asne
Wodociàgi 4,402 km 668 000 z∏ 80 000 z∏    (2005 rok) 668 000 z∏
Kanalizacja Odwodnienie 143 000 z∏ 273 000 z∏

przy SPZOZ
w Niepor´cie 
Modernizacja 
oczyszczalni 

Êcieków w Niepor´cie 130 000 z∏
Drogi 1,652 km 845 000 z∏ 47 300 z∏ 797 700 z∏
Chodniki 6,966 km 1 195 000 z∏ 380 000 z∏ 815 000 z∏
Budowa 76 szt. s∏upów 
oÊwietlenia z oprawami 242 500 z∏ 242 500 z∏
Modernizacja 
oÊwietlenia 175 szt. opraw 94 500 z∏ 94 500 z∏
Remonty utwardzone 40 000 z∏ 82 700 z∏
nawierzchni nieutwardzone 42 700 z∏
Remonty szkó∏ SP Izabelin

ZSP Niepor´t
SP Bia∏obrzegi

Przedszkole w Zegrzu 285 000 z∏ 100 000 z∏ 185 000 z∏
Gimnazjum Stan surowy, 2 866 000 z∏ 280 000 z∏ 2 336 000 z∏

stolarka okienna, 250 000 z∏ 
kanalizacja sanitarna, 

projekt wn´trz
Razem 6 551 700 z∏ 1 057 300 z∏ 5 494 400 z∏

i n w e s t y c j e



4 wieÊci NIEPOR¢CKIE

– Jak ocenia Pan miniony rok
pracy Rady, którà lub które
z uchwa∏ uwa˝a Pan za prze∏omo-
we w pracy samorzàdu?

Rok by∏ bardzo pracowity, trudny
lecz wr´cz prze∏omowy; wiele po-
dejmowanych uchwa∏ o znaczeniu
systemowym i strategicznym, cza-
sami nerwowo, prawie 100%
frekwencja na wszystkich posiedze-
niach. Informacje o najistotniej-
szych uchwa∏ach zawiera sprawoz-
danie z prac Rady Gminy. Ja chcia∏-
bym zwróciç szczególnà uwag´ na
takie uchwa∏y jak: – Statut Gminy
(19.02), który zosta∏ uchwalony
wreszcie po wielu podejÊciach do
tego tematu. Mamy statut znowe-
lizowany, doÊç precyzyjny, przej-
rzysty.

– „Zmiany w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Niepor´t – II
etap. (01.04)” oraz 3 plany miejsco-
we tj. D´bina I, Micha∏ow Reginów
– cz´Êç I, Kàty Wegierskie. Uchwa-
∏y te sà bardzo wa˝ne dla mieszkaƒ-
ców i dla dalszego rozwoju Gminy.
Warto podkreÊliç, ˝e jesteÊmy jed-
nà z niewielu gmin w Polsce, która
posiada plany zagospodarowania
dla prawie ca∏ego obszaru. – Plan
Rozwoju Lokalnego 2005–2012
oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny
2005–2010 (28.06).

Dokumenty sà mo˝e jeszcze nie-
doskona∏e, ale majà znaczenie kie-
runkowe i umo˝liwiajà ubieganie
si´ o Êrodki unijne. Wydaje mi si´
równie˝, ˝e ciekawà uchwa∏à z per-
spektywami jest sprawa wspó∏pracy
z gminà Dolna Banja w Bu∏garii. 

– W ubieg∏ym roku niezwyk∏e
emocje budzi∏y uchwa∏y dotyczà-
ce Êrodków so∏eckich. Równie˝
i w tym roku sesja w sprawie pro-
wizji (od wp∏acanych podatków)
dla so∏tysów odbywa∏a si´ w gorà-
cej atmosferze, dlaczego?

– To sà dwa ró˝ne zagadnienia
o zdecydowanie innym ci´˝arze war-

toÊciowym i spo∏ecznym. Ârodki so-
∏eckie wydzielone w bud˝ecie na
2004 rok wynosi∏y ok. 1,5 mln. z∏
a na 2005 przeznaczono kwot´
179 tys. z∏. W 2004 r. wyp∏acono
wszystkim so∏tysom kwot´ 40 tys. z∏
z tytu∏u prowizji za inkaso a zgodnie
z nowà uchwa∏à prowizja wyniesie
55 tys. z∏ w 2005 roku. Projekt
uchwa∏y o zmianie finansowania so-
∏ectw wywo∏a∏ du˝e emocje podczas
sesji, poniewa˝ zabrak∏o chyba od-
powiedniego przygotowania tej spra-
wy wÊród spo∏ecznoÊci lokalnych.
JednoczeÊnie przedstawiono propo-
zycj´ ograniczenia i innej dystrybu-
cji tych Êrodków. Wiele rad so∏ec-
kich odnios∏o wra˝enie, ˝e zostajà
pozbawione tych Êrodków. Moje
wàtpliwoÊci wzbudzi∏ czas, sposób
zmiany oraz nie do koƒca jasne za-
sady okreÊlenia wysokoÊci nowych
Êrodków dla poszczególnych so-
∏ectw. Mog´ jeszcze dodaç, ̋ e w pla-
nie pracy Rady Gminy na 2005 rok
uj´liÊmy ocen´ funkcjonowania tej
znowelizowanej uchwa∏y. Temat pro-
wizji zosta∏, moim zdaniem, troch´
sztucznie wyolbrzymiony medialnie.
Bioràc pod uwag´ zadania nak∏ada-
ne na so∏tysów, brak zwrotu op∏at za

abonament telefoniczny, brak ubez-
pieczenia ich spo∏ecznej pracy itd.,
Rada Gminy postanowi∏a podwy˝-
szyç prowizje za inkaso. To, ˝e
dwóch so∏tysów uzna∏o, ̋ e nie ̋ yczà
sobie podwy˝ki, to jest ich decyzja.

– Co przyniesie rok 2005
w dzia∏aniach rady. Które z decy-
zji radnych b´dà najwa˝niejsze? 

Plan pracy Rady Gminy szczegó∏-
owo okreÊla tematy, którymi b´dzie-
my si´ zajmowaç. Pozwol´ sobie
wymieniç kilka hase∏: mieszkania
komunalne w gminie, prace plani-
styczne, dzia∏alnoÊç OSP, WOPR,
OC, stra˝ gminna (?), co dalej z go-
spodarkà komunalnà (organizacja,
przejmowanie infrastruktury w kilku
miejscowoÊciach), nowy system
funkcjonowania placówek kultural-
nych, nowe podejÊcie do udzielania
dotacji organizacjom pozarzàdowym
(w tym stowarzyszenia sportowe).
Tematów jest naprawd´ wiele.

– Jakie sà Pana osobiste oczeki-
wania?

JeÊli chodzi o sprawy samorzàdowe,
to jest kilka kwestii, na których roz-
wiàzanie oczekuje wiele miejscowo-
Êci, jak chocia˝by ostateczne uregu-
lowanie tematu „Olszynka Gro-

chowska”, podj´cie intensywnych
prac nad systemem kanalizacji
w Gminie (d∏ugofalowa koncepcja
plus rozpocz´cie realizacji niektó-
rych elementów). ̊ yjemy w XXI wie-
ku, a u nas dominujà szamba indy-
widualne oraz brak kanalizacji nad
wi´kszà cz´Êcià zalewu. Mam te˝
nadziej´, ˝e zostanie wykonany
w ca∏oÊci plan inwestycyjny przyj´-
ty przez Rad´ Gminy.

Chcia∏bym równie˝, aby w pra-
cach Rady by∏o mniej emocji a wi´-
cej konstruktywnego podejÊcia
i g∏´bszej analizy przy podejmowa-
niu kluczowych uchwa∏.

Tak zupe∏nie prywatnie to planu-
j´ wreszcie wyjechaç na urlop z ro-
dzinà oraz ˝yczy∏bym sobie mniej
stresujàcych sytuacji.

p rozmawia∏ Robert Wróbel

W TRAKCIE KADENCJI

Rozmawiamy 

z ANDRZEJEM

OLECHOWSKIM,
Przewodniczàcym Rady 

Gminy Niepor´t

Przyj´to szereg uchwa∏ istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania
samorzàdu oraz rozwoju Gminy
Niepor´t:
• uchwalono Statut Gminy Niepo-

r´t (Uchwa∏a Nr 5/XXI/04 z 19
lutego 2004 r.),

• przyj´to „Zmiany w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Niepo-
r´t – cz´Êç II (uchwa∏a Nr
15/XXIII/04 z dnia 1.04.2004r.)

• uchwalono miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego
Gminy Niepor´t dla obszarów:

• „D´biny – Jednostka I” (Uchwa-
∏a Nr 34/XXIII/04 z 1 kwietnia
2004 r.), 

• Micha∏owa-Reginowa z wy∏à-
czeniem os. Kolejarzy i os. No-
wopol – cz´Êç I (uchwa∏a
XXVIII/85/04 z 27 wrzeÊnia
2004 r.),

• Kàtów W´gierskich (Uchwa∏a Nr
XXX/106/04 z 25 listopada
2004r.),

• dokonano zmiany w miejsco-
wym planie uproszczonym zago-
spodarowania przestrzennego
Osiedla Górki 2 w Niepor´cie
(Uchwa∏a Nr XXVII/66/04 z 14
lipca 2004 r.),

• przyj´to „Plan Rozwoju Lokalne-
go dla obszaru Gminy Niepor´t”
(Uchwa∏a XXVI/54/04 z 28
czerwca 2004 r.),

• uchwalono „Wieloletni Plan In-
westycyjny dla Gminy Niepor´t”
na lata 2005–2010. (Uchwa∏a
XXVI/53/04 z 28 czerwca 2004 r.)

Podj´to równie˝ kilka uchwa∏
o charakterze kierunkowym lub te˝
zasadniczo zmieniajàce dotychcza-
sowe formy funkcjonowania:
• okreÊlono nowe zasady przezna-

czenia Êrodków na realizacj´ za-
daƒ so∏ectw (Uchwa∏a Nr

XXX/115/04 z 25 listopada
2004r.),

• przyj´to kierunki reorganizacji
dzia∏alnoÊci kulturalnej (Uchwa-
∏a Nr XXX/112/04 z 25 listopa-
da 2004r.),

• uchwalono program wspó∏pracy
Gm. Niepor´t z organizacjami
pozarzàdowymi oraz podmiota-
mi zrównanymi z organizacjami
pozarzàdowymi na 2005 r.
(Uchwa∏a XXX/114/04 z 25.
11.2004 r.)

• uchwalono program poprawy
bezpieczeƒstwa w Gminie Nie-
por´t „Bezpieczna Gmina Niepo-
r´t” (Uchwa∏a Nr XXVII/84/04
z 27 wrzeÊnia 2004 r.),

Przyj´to uchwa∏y dotyczàce wspó∏
pracy z innymi samorzàdami: 
• uchwalono Statut Zwiàzku Gmin

Zalewu Zegrzyƒskiego oraz wy-
brano przedstawicieli do tego
Zwiàzku (Uchwa∏y Nr 4/XXI/04
z dnia 19.02.2004r. oraz Nr
XXVII/82/04 z14 lipca 2004r.),

• nawiàzano wspó∏prac´ z gminà
Dolna Banja w Bu∏garii (Uchwa-
∏a Nr XXVIII/83/04 z 27 wrze-
Ênia 2004 r.).
Zrealizowano wszystkie zadania

proceduralne, na∏o˝one na Gmin´
przez ustaw´ o samorzàdzie gmin-
nym, m.in.: 
• uchwalono dwa bud˝ety Gminy:

bud˝et Gminy na 2004 rok
(uchwa∏a Nr 6/XXI/04 z dnia
19.02.2004r.) oraz po raz drugi
w historii samorzàdów gminnych
przyj´to bud˝et w roku poprze-
dzajàcym rok bud˝etowy tj. bu-
d˝et na 2005 r. (uchwa∏a Nr
XXXII/124/04 z dnia 30.12.2004r.),

• rozpatrzono sprawozdanie z wy-
konania bud˝etu gminy za 2003
rok (uchwa∏a Nr XXIV/39/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.),

• udzielono absolutorium Wójtowi za
2003 rok (uchwa∏a Nr XXIV/40/04
z dnia 29 kwietnia 2004r.),

• okreÊlono stawki podatków na
2005 rok (uchwa∏y Nr XXX/103,
104, 105/04 z dnia 25 listopada
2004r.) 

W minionym roku Rada Gminy
Niepor´t przyj´∏a ponadto 2 stano-
wiska, które dotyczy∏y: 
• zmiany stanowiska w sprawie

przyj´cia darowizny w postaci
samochodu NISSAN TERRA-
NO na potrzeby Gminnego Ze-
spo∏u Reagowania oraz potrzeby
zwiàzane z realizacjà zadaƒ w za-
kresie OC i Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych (Stanowisko Nr 1/04
z 19. 02. 2004 r.)

• planu pracy Rady na 2004 rok
(Stanowisko Nr 2/04 z 19 lutego
2004 r.) 
Z przyj´tego planu pracy nie

okreÊlono zasad u˝ywania symbo-
li Gminy (herbu, flagi) oraz nie
uchwalono III etapu miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy. Ponadto nie
omówiono problemu przedsi´-
wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowi-
ska w Gminach Niepor´t, Wieli-
szew i Serock. 

Na r´ce Przewodniczàcego Rady
Gminy z∏o˝ono 4 interpelacje, ich
autorami byli radni: 
• S. Urbaniak (3) w sprawach:

przekwalifikowania drogi woje-
wódzkiej nr 624 (ul. Cicha)
w Wólce Radzymiƒskiej na dro-
g´ gminnà, op∏aty wodociàgowej
w Beniaminowie oraz realizacji
wodociàgu w Wólce Radzymiƒ-
skiej, 

• R. Zajàc w sprawie sygnalizacji
Êwietlnej w Micha∏owie – Grabi-
nie. 

p Anna ¸awniczak

SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY
GMINY NIEPOR¢T W 2004 ROKU
W 2004 roku Rada Gminy Niepor´t obradowa∏a na 13 sesjach, które trwa∏y ∏àcznie
74 godz. 55 min. Ârednia d∏ugoÊç trwania jednego posiedzenia wynios∏a
ok. 5 godz. 45 min., Frekwencja radnych na sesjach przekroczy∏a 95%.
Rada Gminy podj´∏a ∏àcznie 125 uchwa∏, w tym 22 uchwa∏y stanowiàce akty
prawa miejscowego

Uchwa∏a Nr XXXII/124/04 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 30 grudnia 2004 r. w spra-
wie uchwalenia bud˝etu gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.
9 lit. d, art.51 ust. 1 i ust. 2, art. 54 i art. 57
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rzàdzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póên. zm.) oraz art. 109,
art. 110 ust. 1 i ust. 2, art. 111 ust. 2 i ust.
3, art. 113 ust. 1, art. 122, art.124 i art. 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o fi-
nansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr
15, poz. 148 z póên. zm.) Rada Gminy Nie-
por´t uchwala, co nast´puje:
§ 1. 1. Ustala si´ plan dochodów bud˝etu
gminy, na ∏àcznà kwot´ 24 993 831 z∏ zgod-
nie z za∏àcznikami Nr 1, 1a, 1 b
§ 1.2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmujà:
– dochody zwiàzane z realizacjà zadaƒ za-

kresu administracji rzàdowej zleconych
gminie ustawami w wysokoÊci 1 689 574 z∏,
zgodnie z za∏àcznikiem Nr 4,

– dochody zwiàzane z realizacjà zadaƒ po-
wierzonych realizowanych w drodze
umów lub porozumieƒ mi´dzy jednostka-
mi samorzàdu terytorialnego w wysokoÊci
67 722 z∏, zgodnie z za∏àcznikiem Nr 5,

– dochody z tytu∏u wydawania zezwoleƒ na
sprzeda˝ napojów alkoholowych w wyso-
koÊci 250 000 z∏

§ 2.1. Ustala si´ plan wydatków bud˝etu
gminy na ∏àcznà kwot´ 28 537 581 z∏, zgod-
nie z za∏àcznikami Nr 2, 2a.
§ 2.2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmujà:
– wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ w∏a-

snych gminy w wysokoÊci 26 780 285 z∏,
w tym dotacje celowe dla innych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego na realiza-
cj´ zadaƒ w∏asnych gminy w wysokoÊci
547 065 z∏, zgodnie z za∏àcznikiem Nr 7,

– wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ z za-
kresu administracji rzàdowej zleconych
gminie ustawami w wysokoÊci 1 689
574 z∏, zgodnie z za∏àcznikiem Nr 4 a, 

– wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ po-
wierzonych realizowanych w drodze po-
rozumieƒ mi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego w wysokoÊci 67 722 z∏,
zgodnie z za∏àcznikiem Nr 5 a,

§ 2.3. W ramach wydatków ustalonych w ust.
1 i ust. 2 pkt. 1 okreÊla si  ́wydatki na realiza-
cj́  zadaƒ okreÊlonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiàzywania problemów al-
koholowych w wysokoÊci 250 000 z∏.
§ 3.1. Deficyt bud˝etu gminy wynosi
3 543 750 z∏. 
§ 3.2. èród∏ami pokrycia deficytu sà: 
– planowane zaciàgni´cie po˝yczek i kre-

dytów, 

– nadwy˝ki bud˝etowe z lat ubieg∏ych, 
– wolne Êrodki, zgodnie z za∏àcznikiem

Nr 12.
§ 4. Z wolnych Êrodków planuje si´ sp∏at´
kredytów i po˝yczek w wysokoÊci 598 591 z∏,
zgodnie z za∏àcznikiem Nr 12.
§ 5. Prognoz´ d∏ugu gminy na dzieƒ 31
grudnia 2005 r. i lata nast´pne okreÊla si´
zgodnie z za∏àcznikiem Nr 8.
§ 6. Tworzy si´ rezerw´ ogólnà w wysoko-
Êci 200 000 z∏.
§ 7. Tworzy si´ rezerw´ celowà dla dzia∏u
801 w wysokoÊci 200 000 z∏.
§ 8. Ustala si´ wydatki majàtkowe na rok
2005 w wysokoÊci 10 015 000 z∏, w tym
wydatki inwestycyjne 9 985 000 z∏, oraz
wydatki na wieloletnie prognozy inwesty-
cyjne na lata 2005–2007 w kwocie 12 940
000 z∏ zgodnie z za∏àcznikami Nr 3, 3 a. 
§ 9. Ustala si´ dotacje dla gminnych insty-
tucji kultury, zgodnie z za∏àcznikiem Nr 9. 
§ 10. Ustala si´ dotacje dla podmiotów nie
zaliczonych do sektora finansów publicz-
nych i niedzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia
zysku, dotacje na cele publiczne zwiàzane
z realizacjà zadaƒ gminy w kwocie
120 000 z∏ zgodnie za∏àcznikiem Nr 6.
§ 11. Ustala si´ dotacje celowe dla innych
jednostek samorzàdu terytorialnego na re-
alizacj´ zadaƒ w∏asnych bie˝àcych na pod-
stawie zawartych porozumieƒ, zgodnie
z za∏àcznikiem Nr 7.
§ 12. Ustala si´ plan przychodów i wydat-
ków – Êrodków specjalnych, zgodnie z za-
∏àcznikiem Nr 10.
§ 13. Ustala si´ plan przychodów gminnego
funduszu ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej w wysokoÊci 200 000 z∏, oraz plan
wydatków tego funduszu w wysokoÊci 200
000 z∏, zgodnie z za∏àcznikiem Nr 11.
§ 14. Upowa˝nia si´ Wójta Gminy do:
– dokonywania zmian w planie wydatków

mi´dzy rozdzia∏ami i paragrafami klasy-
fikacji bud˝etowej z wy∏àczeniem prze-
niesieƒ wydatków mi´dzy dzia∏ami,

– przekazania uprawnieƒ do dokonywania prze-
niesieƒ planowanych wydatków kierowni-
kom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 15. OkreÊla si´ wysokoÊç sumy, do któ-
rej Wójt Gminy mo˝e samodzielnie zacià-
gaç zobowiàzania, na kwot´ 1 000 000 z∏.
§ 16. Wykonanie uchwa∏y powierza si´
Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwa∏a podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urz´dowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 18. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem
podj´cia i obowiàzuje w roku bud˝etowym
2005.

Bud˝et gminy na rok 2005

R a d a  G m i n y



Cz∏onkowie Komisji osobiÊcie kon-
trolujà punkty sprzeda˝y alkoholu
pod wzgl´dem aktualnoÊci zezwo-
leƒ jak i przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeêwoÊci i prze-
ciwdzia∏aniu alkoholizmowi, dbajà
te˝ aby iloÊç punktów sprzeda˝y al-
koholu nie rozros∏a si´ nadmiernie.

Ze Êrodków uzyskiwanych za ko-
rzystanie z zezwoleƒ na sprzeda˝
napojów alkoholowych pokrywane
sà koszty zatrudnienia rehabilitan-
tów w ramach OÊrodka Rehabilita-
cji Psychofizycznej dla Osób Uza-
le˝nionych prowadzonego przez SP
ZOZ w Niepor´cie oraz wynagro-
dzenie terapeuty uzale˝nieƒ Êwiad-
czàcego us∏ugi w OÊrodku Zdrowia
w Niepor´cie i Micha∏owie Regino-
wie. OÊrodek proponuje us∏ugi tera-
peuty uzale˝nieƒ, psychologa jak
równie˝ umo˝liwia korzystanie z te-
rapii ruchowej. Co roku na ten cel
przeznaczane sà Êrodki w wysoko-
Êci oko∏o 75 tys. z∏. Corocznie dofi-
nansowywana jest równie˝ dzia∏al-
noÊç ognisk profilaktyczno-wycho-
wawczych w Zegrzu Po∏udniowym
i w Ryni, w których znajdujà schro-
nienie i opiek´ dzieci ze Êrodowisk
dotkni´tych patologiami spo∏eczny-
mi (ok. 35 tys. z∏). Finansowane sà
równie˝ ró˝nego rodzaju programy
terapeutyczne przeprowadzane
w szko∏ach tj. „Zachowaj Trzeêwy
Umys∏”, warsztaty terapeutyczne,
teatrzyki o tematyce antyalkoholowej.
Dla dzieci z rodzin dotkni´tych pro-
blemem alkoholowym organizowane
sà kolonie i zimowiska (ok. 8 tys. z∏).
Zakupiono sprz´t sportowy dla
szkó∏ na ∏àcznà kwot´ ok. 42 tys. z∏).

Gminna Komisja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych liczy
9 osób, spotyka si´ dwa razy w mie-
siàcu, ka˝dy z jej cz∏onków zobo-

wiàzany jest do pe∏nienia 4 godzin-
nego dy˝uru w Punkcie Profilakty-
ki Uzale˝nieƒ w OÊrodku Zdrowia
w Niepor´cie, gdzie odpowiadamy
na pytania zg∏aszane osobiÊcie lub
telefonicznie.

Na ka˝de posiedzenie Komisji
wzywane sà osoby zg∏oszone przez
Policj´ po interwencji domowej lub
w ramach „Niebieskiej karty”. Wie-
le interwencji Komisja przeprowa-
dza na wniosek cz∏onków rodziny
uzale˝nionego, szko∏y lub OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej. 

Po rozmowie z uzale˝nionym
cz∏onkowie Komisji proponujà le-
czenie w stacjonarnym lub niesta-
cjonarnym zak∏adzie lecznictwa od-
wykowego lub wyst´pujà z wnio-
skiem do sàdu o skierowanie
uzale˝nionego na przymusowe le-
czenie. Wspó∏praca z Policjà, szko-
∏ami oraz OÊrodkiem Pomocy Spo-
∏ecznej gwarantuje w∏aÊciwe rozpo-
znanie problemu i szybkà pomoc
rodzinie uzale˝nionego, dlatego co
roku proponujemy ró˝nego rodzaju
szkolenia z zakresu profilaktyki al-
koholowej nauczycielom, lekarzom,
policjantom i pracownikom urz´du.
Komisja odwiedza Êrodowiska obar-
czone alkoholizmem i innymi pato-
logiami spo∏ecznymi chcàc w∏aÊci-
wie rozeznaç problem rodziny i zna-
leêç w∏aÊciwy rodzaj pomocy. 

Wnikliwie wys∏uchiwane sà infor-
macje o sprzeda˝y alkoholu nielet-
nim. W 2004 r. na skutek interwen-
cji Policji i GKRPA zlikwidowano
kilka miejsc, gdzie spo˝ywa∏a alko-
hol m∏odzie˝ szkolna.

Mamy nadziej´, ˝e nasze dzia∏a-
nia chocia˝ cz´Êciowo zmniejszà
problem, jakim jest powszechny
dost´p nieletnich do alkoholu.

p Lidia Kondrat-Deptu∏a

Warto

Wiedzieç...

5wieÊci NIEPOR¢CKIE

Szkody wyrzàdzane przez zwierzyn´
w uprawach i plonach rolnych stano-
wià od dawna przedmiot konfliktów,
sporów spo∏ecznych, cz´sto rozstrzy-
ganych przez sàdy powszechne. Aby
ich uniknàç niezb´dna jest znajomoÊç
przepisów zwiàzanych z przyznawa-
niem odszkodowaƒ.

PRAWO

Podstawowe akty prawne dotyczàce
odszkodowaƒ i szacowania szkód ∏o-
wieckich to ustawa Prawo ∏owieckie
z dnia 13 paêdziernika 1995 r. (Dz. U.
nr 147 z 1995 r.) oraz Rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska z dnia 15 lipca
2002 r. (Dz.U. Nr 126 poz. 1081 z 2002 r.)
ustawa Prawo ∏owieckie wyró˝nia trzy
rodzaje szkód:
– przy wykonywaniu polowania,
– w uprawach i plonach rolnych wy-

rzàdzanych przez dziki, ∏osie, jelenie
i sarny,

– wyrzàdzane przez zwierz´ta obj´te
ca∏orocznà ochronà.

W dwóch pierwszych przypadkach, za
powsta∏e szkody odpowiadajà dzier-
˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owiec-
kich. Natomiast za szkody, o których

mowa w trzecim przypadku, odpo-
wiada Skarb Paƒstwa. Je˝eli szkody
wyrzàdzone sà na obszarach obwo-
dów ∏owieckich leÊnych, to odszkodo-
wania w imieniu Skarbu Paƒstwa wy-
p∏aca PGL.LP ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa. Gdy szkody powstanà na
terenach nie wchodzàcych w sk∏ad ob-
wodów ∏owieckich to odszkodowania
wyp∏acajà wojewodowie (art.50).
Rolnicy, którzy stwierdzà szkody ∏o-
wieckie w swoich uprawach, na tere-
nach dzier˝awionych przez ko∏a ∏o-
wieckie, powinni kierowaç si´ nast´-
pujàcymi zasadami:
1. Zg∏osiç szkod´ ∏owieckà myÊliwemu

przyjmujàcemu zg∏oszenia w imie-
niu dzier˝awcy lub zarzàdcy obwo-
du ∏owieckiego.

2. Zg∏oszenia dokonaç w formie pi-
semnej w dwóch egzemplarzach.

3. Wst´pne i ostateczne szacowania
dokonuje szacujàcy z ko∏a ∏owiec-
kiego, przy udziale poszkodowane-
go bàdê jego pe∏nomocnika, a na
˝àdanie jednej ze stron mo˝e
uczestniczyç równie˝ przedstawiciel
izby rolniczej.

4. Ko∏o ∏owieckie zawiadamia poszko-

dowanego o terminie szacowania,
przy czym nieobecnoÊç poszkodo-
wanego nie wstrzymuje tych prac.

5. Z ogl´dzin szacowania musi byç
sporzàdzony protokó∏.

6. Gdy poszkodowany jest nieobecny
przy szacowaniu lub odmówi pod-
pisu na protokole, zamieszcza si´
o tym informacj´, a poszkodowany
ma prawo wnoszenia swoich za-
strze˝eƒ do protoko∏u.

7. Ostateczne szacowanie odbywa
si´ najpóêniej na jeden dzieƒ
przed sprz´tem uszkodzonej lub
zniszczonej uprawy, okreÊlajàc do-
k∏adnie gatunek zwierzyny, która
spowodowa∏a szkod´, rodzaj i ob-
szar ca∏ej uprawy oraz powierzch-
ni uszkodzonej, procent zniszcze-
nia, a tak˝e wysokoÊç odszkodo-
wania.

8. W przypadku plantacji wymagajà-
cych zaorania, odszkodowania
ustala si´ jak powy˝ej, ale w wyso-
koÊci:
– 25% – gdy szkoda powsta∏a do 15
kwietnia,
– 40% – gdy szkoda powsta∏a od 16
kwietnia do 20 maja,

– 60% – gdy szkoda powsta∏a
w okresie od 21 maja do 10 czerwca,
– 85% – gdy szkoda powsta∏a po 11
czerwca.

WysokoÊç odszkodowania obni˝a si´
o nieponiesione koszty zbioru, trans-
portu i przechowywania p∏odów. Do
wyliczenia wysokoÊci odszkodowania
przyjmuje si´ powierzchni´ zreduko-
wanà, a cen´ rynkowà dla danego
p∏odu wyst´pujàcà w danym rejonie.
Wyp∏ata odszkodowania winna byç
dokonana w terminie 30 dni od
dnia sporzàdzenia protoko∏u osta-
tecznego.
Je˝eli rolnik nie godzi si´ z wysokoÊcià
ustalonego odszkodowania ma prawo
do:
– odwo∏ania si´ do w∏aÊciwego teryto-

rialnie urz´du gminy o pomoc w roz-
strzygni´ciu sporu,

– wystàpiç na drog´ sàdowà i docho-
dziç swych praw w post´powaniu
cywilnym.

Art. 48 Prawa ∏owieckiego podaje, ˝e
odszkodowanie nie przys∏uguje: – oso-
bom, którym przydzielono grunty sta-
nowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa ja-
ko deputaty rolne na gruntach leÊnych,
– posiadaczom uszkodzonych upraw

lub p∏odów rolnych, którzy nie doko-

nali ich zbioru w terminie odbiega-
jàcym wi´cej ni˝ 14 dni od zakoƒcze-
nia okresu zbioru tego gatunku ro-
Êlin w danym rejonie, okreÊlonego
przez wojewod´,

– posiadaczom uszkodzonych upraw
lub p∏odów rolnych, którzy nie wy-
razili zgody na budow´ przez
dzier˝awc´ obwodu ∏owieckiego
urzàdzeƒ ∏owieckich lub wykona-
nia zabiegów zapobiegajàcym
szkodom,

– za szkody nie przekraczajàce warto-
Êci 100 kg ˝yta w przeliczeniu na
1 ha uprawy,

– za szkody powsta∏e w p∏odach z∏o-
˝onych w sterty, stogi i kopce w bez-
poÊrednim sàsiedztwie lasu,

– za szkody w uprawach rolnych za∏o-
˝onych z ra˝àcym naruszeniem za-
sad agrotechnicznych.

Przepis art. 47 ust. 1 Prawa ∏owieckie-
go nak∏ada na posiadaczy gruntów
rolnych i leÊnych obowiàzek wspó∏-
dzia∏ania z dzier˝awcami i zarzàdca-
mi obwodów ∏owieckich w ochrania-
niu gruntów rolnych i leÊnych przed
szkodami wyrzàdzanymi przez dziki,
jelenie, daniele i sarny.

p Halina Szarnecka

Szkody ∏owieckie a prawo
Warto

     Wiedzieç...

„Projekt zmian w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepor´t –
cz´Êç III”
W 2003r. uchwalona zosta∏a cz´Êç I,
a w 2004r. – cz´Êç II projektu
zmian w miejscowym planie ogól-
nym zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Niepor´t. Dla cz´Êci
IIIa, obejmujàcej tereny,
które w projekcie planu wy-
∏o˝onym w 2001r. do pu-
blicznego wglàdu przezna-
czone by∏y pod tras´ Ol-
szynki Grochowskiej,
przygotowano nowy pro-
jekt planu – bez „Olszyn-
ki”. Projekt przes∏ano do
uzgodnieƒ z w∏aÊciwymi organami
i instytucjami. Wynik uzgodnieƒ za-
decyduje o rodzaju dalszych dzia∏aƒ
Gminy, podj´tych w ramach proce-
dury planistycznej.

Dla obszaru projektu planu, ozna-
czonego jako cz´Êç IIIb planu, przy-
gotowano i wys∏ano do odpowied-
nich organów wnioski o zmian´
przeznaczenia gruntów rolnych i le-
Ênych na cele nierolnicze i nieleÊne.
W przypadku uzyskania pozytyw-
nych decyzji dla wszystkich dzia∏ek
obj´tych wnioskami plan b´dzie
móg∏ byç skierowany na Sesj´ Rady
Gminy do uchwalenia. W sytuacji,
gdyby dla cz´Êci dzia∏ek otrzymane
decyzje (Wojewody lub Ministra
Ârodowiska) okaza∏y si´ negatywne
– istnieje mo˝liwoÊç odwo∏ania si´
od nich przez Gmin´ i zainteresowa-
nych w∏aÊcicieli dzia∏ek. 

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
so∏ectwa Micha∏ów Reginów –
cz´Êç II
Dla wi´kszej cz´Êci obszaru so∏ec-
twa Micha∏ów Reginów mamy ju˝
obowiàzujàce plany zagospodaro-
wania przestrzennego – w 2003r.
uchwalono miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego osie-
dla „Kolejarzy”, natomiast we wrze-
Êniu 2004r. – plan zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci zachod-
niej so∏ectwa Micha∏ów Reginów.
Obecnie jesteÊmy w trakcie przygo-
towywania planu dla obszaru ozna-
czonego jako cz´Êç IIa (tereny, któ-
re w projekcie planu wy∏o˝onym
w 2001r. do publicznego wglàdu

stanowi∏y teren trasy Olszynki Gro-
chowskiej) i cz´Êç IIb (tereny rolne
i leÊne, które wymagajà uzyskania
zgody na zmian´ przeznaczenia).
Dla cz´Êci IIa opracowano nowy
projekt planu – bez „Olszynki”. Pro-
jekt ten zostanie wkrótce przes∏any
do uzgodnieƒ z w∏aÊciwymi organa-
mi i instytucjami. Podobnie, jak

w przypadku planu ogólnego, dalsze
dzia∏ania Gminy zwiàzane z proce-
durà planistycznà, zale˝ne b´dà od
rodzaju otrzymanych uzgodnieƒ.
Dla cz´Êci IIb przygotowywane zo-
sta∏y odpowiednie wnioski do woje-
wody o zmian´ przeznaczenia grun-
tów leÊnych na cele nieleÊne.

Pozosta∏e plany zagospodarowania
przestrzennego – w trakcie
opracowania:

• projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla

obszaru przebiegu trasy trzeciej
nitki systemu rurociàgów nafto-
wych – rurociàgu naftowego DN
800 – obecnie na etapie uzgodnieƒ
z w∏aÊciwymi organami i instytu-
cjami. Po otrzymaniu wszystkich
uzgodnieƒ i wprowadzeniu ew.
korekt plan zostanie wy∏o˝ony do
wglàdu publicznego,

• projekt zmian
w miejscowym
planie zagospo-
darowania prze-
strzennego osiedla
„Górki 2” w Nie-
por´cie – wkrót-
ce zostanie prze-

s∏any do uzgodnieƒ z w∏aÊciwymi
organami i instytucjami, a po
otrzymaniu wszystkich uzgodnieƒ
i ew. korekcie – plan zostanie wy-
∏o˝ony do wglàdu publicznego,

• projekt zmian w miejscowym
planie zagospodarowania prze-
strzennego „Placu WolnoÊci”
w Niepor´cie – w przygotowaniu
jest obecnie faza analiz i pierwsza
wersja projektu planu.

p Bo˝ena Kozarzewska
Maciej Czerski

Plany zagospodarowania
przestrzennego – stan
zaawansowania prac

Z prac Gminnej Komisji
Rozwiàzywania 
Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
w Niepor´cie od lat opiniuje wnioski o wydanie zezwoleƒ
na sprzeda˝ napojów alkoholowych w sklepach i barach 

w  g m i n i e
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Klub Integracji
Spo∏ecznej
w Niepor´cie 
siedziba w Stanicy
ul. Dworcowa 9A 
zrzesza 13 osób
niepe∏nosprawnych
z terenu Gminy
Niepor´t i dzia∏a
od szeÊciu lat.

Pracuje pod kierunkiem trzech
opiekunów: El˝biety Ró˝aƒ-
skiej – psychologa – pracu-

jàcego jako wolontariusz, Ma∏gorzaty
Strze˝ek – instruktora Warsztatów
Terapii Zaj´ciowej, Ireny Wieczorek
– pedagoga.

Zaj´cia odbywajà si´ raz w tygodniu
w Êrody w godz. 8.00–16.00. Cz∏on-
kowie sà przywo˝eni i odwo˝eni pod
opiekà wychowawcy mikrobusem
z Urz´du Gminy.

Ka˝dy dzieƒ zaj´ç rozpoczynamy
od çwiczeƒ rehabilitacyjnych
w OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie.
Zaj´cia prowadzi wykwalifikowana
rehabilitantka. Opiek´ lekarskà spra-
wuje Krystyna Malinowska-Lerman.
Po zaj´ciach rehabilitacyjnych robi-
my zakupy i przychodzimy do Stani-
cy. Tam przygotowujemy wspólnie
II Êniadanie. Nast´pnie zmywamy
naczynia, sprzàtamy. Omawiamy
najwa˝niejsze wydarzenia w kraju
i na Êwiecie, które mia∏y miejsce
w ostatnim tygodniu. Potem prowa-
dzimy zaj´cia plastyczne, takie jak
lepienie z gliny, malowanie, hafto-
wanie, szycie. Te zaj´cia usprawnia-
jà naszych uczestników pod wzgl´-
dem manualnym. Ka˝dà chwil´ wy-
korzystujemy do rozmów na ró˝ne
tematy, celem pog∏´bienia wiedzy

i wzbogacenia s∏ownictwa. El˝bieta Ró-
˝aƒska z jednym z uczestników, który
ma zaburzonà funkcj´ mowy, prowadzi
indywidualne çwiczenia w wybrzmiewa-
niu g∏osek. Prawie na ka˝dych zaj´ciach
wychowankowie zwracajà si´ do pani
psycholog ze swoimi problemami ro-
dzinnymi i osobistymi. 

Oprócz zaj´ç w naszej
pracowni staramy si´
nawiàzaç kontakt z naj-
bli˝szym Êrodowiskiem.
Wyje˝d˝amy do OÊrod-
ków Wypoczynkowych,
na wycieczki, do kina,
co umo˝liwia naszym
podopiecznym szeroki
kontakt ze Êwiatem ze-
wn´trznym. Systema-
tycznie jeêdzimy do
Bosmanówki w Pilawie
na zaproszenie jej w∏a-
Êciciela – Bogdana Âla-

ziƒskiego. W pierwszy
dzieƒ wiosny topimy Ma-
rzann´, bosman organizu-
je nam Dzieƒ Dziecka,

a latem p∏ywamy statkiem po Zalewie.
W porcie spotykamy si´ z w∏adzami gmi-
ny, Kierownikiem GOPS, ksi´dzem na
wspólnym pocz´stunku z okazji Âwiàt
Wielkanocnych i Bo˝ego Narodzenia.
Z okazji „Andrzejek” urzàdzamy tam im-
prezy z taƒcami, graniem na instrumen-
tach muzycznych, no i oczywiÊcie „laniem
wosku”. 

Pan Bogdan zawsze zapewnia nam po-
cz´stunek – wszystko to gratis. JesteÊmy
pe∏ni uznania dla jego postawy. Jest bar-
dzo lubiany przez naszych podopiecznych.
W dowód uznania. 5 lutego 2003 r. z na-
szej inicjatywy zosta∏ odznaczony przez
Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci medalem
„Przyjaciel Dziecka”.

Wyje˝d˝amy równie˝ do Wies∏awa Ro-
ga do „LeÊnego Rancza” w Bia∏obrzegach.
Palimy ognisko i pieczemy kie∏baski.
Chodzimy na grzyby, a pan Róg opowia-
da nam o zwierz´tach ˝yjàcych w tym
pi´knym lesie. Uczy szacunku do przyro-

dy. Cz´sto korzystamy z goÊciny Wojsko-
wego OÊrodka Wypoczynkowego w Ryni
gdzie spacerujemy po lesie, gramy w siat-
kówk´, palimy ogniska, a latem korzysta-
my z pla˝y. 

Na ka˝dà wycieczk´ m∏odzie˝ naszà za-
bieramy z domu i równie˝ odwozimy, za-
pewniajàc w ten sposób pe∏ne bezpieczeƒ-
stwo. Prowadzimy równie˝ wspó∏prac´
z rodzicami, zapraszamy na rozmowy,
w razie potrzeby odwiedzamy naszych
wychowanków w domach. Zwracamy
uwag´ na poprawnà mow´ i s∏ownictwo
naszych podopiecznych, rozmawiajàc
z nimi i g∏oÊno czytajàc. Poprawiamy ich
sprawnoÊç manualnà dzi´ki zaj´ciom z le-
pienia z gliny, malowaniu.

Obserwujemy ogromnà popraw´ stanu
ich zdrowia. Sà równie˝ bardziej zaradni
i samodzielni. Ka˝dy wyjazd na zaj´cia
w Êrody jest oczekiwany przez nich z nie-
cierpliwoÊcià.

Cz∏onkowie Klubu Integracji Spo∏ecznej
i ich rodzice chcieliby poszerzenia zaj´ç
o kolejny dzieƒ w tygodniu.

p Irena Wieczorek 

El˝bieta Ró˝aƒska, Irena Wieczorek, 

Ma∏gorzata Strze˝ek

f o t o r e p o r t a ˝
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O
gólnopolski sprawdzian dla
szóstoklasistów jest pierw-
szym, powa˝nym spraw-

dzianem wiedzy i umiej´tnoÊci
uczniów po zakoƒczeniu pierw-
szego etapu edukacyjnego, czyli
po szkole podstawowej. Ma form´
testu sprawdzajàcego, w jakim stop-
niu uczniowie opanowali wybrane
umiej´tnoÊci ponadprzedmiotowe,
takie jak: czytanie, pisanie, rozumo-
wanie, korzystanie z informacji,
wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Wyniki testu zale˝à od bardzo wie-
lu czynników, które w uproszczeniu
mo˝na podzieliç na trzy grupy: in-
dywidualne, Êrodowiskowe, peda-
gogiczne (najwa˝niejsze z nich za-
wiera ramka obok tekstu). 

Analizujàc wyniki sprawdzianu
warto odnieÊç si´ do tych czynni-
ków i zastanowiç si´, które z nich
majà najwi´kszy wp∏yw na poziom
osiàgni´ç ucznia. Wiedza ta pozwoli
wszystkim zainteresowanym, tzn.
uczniom, rodzicom i szkole podjàç
najw∏aÊciwsze Êrodki zaradcze lub
naprawcze, umo˝liwiajàce uczniowi
doskonalenie poszczególnych umiej́ t-
noÊci podczas dalszej nauki szkolnej.

Wyniki sprawdzianu przepro-
wadzonego w 2004 r. w szko∏ach
podstawowych w gminie Niepor´t
by∏y ni˝sze ni˝ nasze aspiracje
(Êrednia dla gminy 26,95 pkt.) ale
wy˝sze ni˝ w powiecie legionow-
skim (Êrednia – 26,68 pkt.), w wo-
jewództwie mazowieckim (Êred-
nia – 26,33 pkt.) i w kraju (Êred-
nia – 25,60 pkt.). Osiàgni´te przez
uczniów wyniki pokazujà, ˝e najle-
piej radzà sobie oni z czytaniem
(wskaênik ∏atwoÊci – 0,86) i korzy-
staniem z informacji (∏atwoÊç –
0,79), nieêle wypadajà w pisaniu
(∏atwoÊç – 0,70), zdecydowanie go-
rzej wykorzystujà zdobytà wiedz´
w praktyce (∏atwoÊç – 0,54) a naj-
wi´cej trudnoÊci majà, tak jak ich
koledzy w ca∏ej Polsce, z rozumo-
waniem (∏atwoÊç – 0,50, co ozna-
cza, ˝e zaledwie co drugi uczeƒ
poradzi∏ sobie z zadaniami spraw-
dzajàcymi t´ umiej´tnoÊç). Umiej´t-
noÊç czytania okaza∏a si´ najmoc-
niejszà stronà Szko∏y Podstawowej
w Bia∏obrzegach (Êrednia szko∏y
8,81 pkt. na 10 pkt. max; Êrednia
w gminie 8,55 pkt.); pisanie najle-
piej opanowali uczniowie ze Szko-
∏y Podstawowej w Wólce Radzy-
miƒskiej (Êrednia szko∏y 9,92 pkt. na
12 pkt. max; Êrednia w gminie 8,46
pkt.); najwy˝szy wynik w logicz-
nym myÊleniu uzyska∏a Szko∏a Pod-
stawowa w Józefowie (Êrednia szko-
∏y 4,85 pkt. na 8 pkt. max; Êrednia
w gminie 4,03 pkt.), której ucznio-
wie równie˝ lepiej od swoich kole-
gów w gminie wykorzystujà swojà
wiedz´ w praktyce (Êrednia szko∏y
4,62 pkt. na 8 pkt. max; Êrednia
w gminie 4,32 pkt.). Od uczniów
z Wólki Radzymiƒskiej pozostali
szóstoklasiÊci mogliby uczyç si´
korzystania z informacji (Êrednia
szko∏y 1,77 pkt. na 2 pkt. max; Êred-
nia w gminie 1,59 pkt.).

Na tle kraju, województwa i po-
wiatu nie wypadamy êle, ale to nie
znaczy, ˝e mo˝emy bagatelizo-
waç sporà grup´ dzieci nie radzà-
cych sobie z niektórymi wa˝nymi,
nie tylko w szkole, umiej´tnoÊcia-
mi. Pocieszajàcy jest fakt, ˝e umie-
j´tnoÊci, którymi uczniowie muszà
wykazaç si´ na sprawdzianie w kla-
sie szóstej, zgodnie z podstawà pro-
gramowà mogà, a raczej powinny
byç stopniowo kszta∏towane ju˝ od
klasy pierwszej szko∏y podstawo-
wej. OdpowiedzialnoÊç za wyniki
uczniów ponoszà wi´c wszyscy pe-
dagodzy zatrudnieni w szkole, a nie
tylko nauczyciele uczàcy w klasach
starszych. Nauczyciel nauczania

zintegrowanego sp´dza z dzieckiem
wi´cej czasu ni˝ nauczyciel klas
starszych. Ma wi´c lepszà mo˝li-
woÊç Êledzenia post´pów dziecka.
Im wczeÊniej dostrze˝one zostanà
trudnoÊci ucznia, tym skuteczniejsza
mo˝e byç udzielona mu pomoc
(choç umiej´tnoÊci dziecka mo˝na
rozwijaç na ka˝dym etapie eduka-
cyjnym). Wa˝ne, aby nauczyciel lub
rodzice w por´ dostrzegli problem

i nawiàzali ze sobà efektywnà
wspó∏prac´. Bardzo cz´sto od ich
reakcji na zauwa˝ony problem zale-
˝y, czy uczeƒ w por´ trafi na zaj´-
cia wspomagajàce jego rozwój,
zw∏aszcza umiej´tnoÊç czytania i pi-
sania (np. logopedyczne, wyrów-
nawcze, korekcyjne itp.). Rodzice
w domu mogà równie˝ pomóc swo-
jemu dziecku sk∏aniajàc je do czy-
tania nawet krótkich tekstów (zgod-
nych z jego zainteresowaniami),
rozmawiajàc z dzieckiem na temat
ich treÊci lub zach´cajàc do krótkich
pisemnych wypowiedzi. Umiej´t-
noÊç czytania (ze zrozumieniem)
i poprawnego pisania jest sztukà
bardzo trudnà dla dziecka z klas po-
czàtkowych, jeÊli jednak stanowi
barier´ dla ucznia klasy szóstej,
z pewnoÊcià niezb´dna jest pomoc
nauczyciela. Zach´cenie do czytania
wi´kszoÊci uczniów, jeÊli nie sà
uczeni obcowania ze s∏owem pisa-
nym od ma∏ego, nie jest sprawà pro-
stà. Komputer, telewizor – to dzisiaj
pot´˝ni konkurenci ksià˝ek, a cz´sto
i nauki w ogóle. Od màdroÊci rodzi-
ców zale˝y, czy stanà si´ sprzymie-
rzeƒcami. Warto zadaç sobie trud
przekonania dziecka do czytania.
Ten wysi∏ek b´dzie procentowa∏
u dziecka nie tylko polepszeniem
umiej´tnoÊci czytania ale tak˝e eli-
minacjà b∏´dów ortograficznych,
wzbogacaniem s∏ownictwa, ∏atwiej-
szym i poprawniejszym wypowia-
daniem si´ w mowie i w piÊmie, po-
prawà logicznego myÊlenia, nie mó-
wiàc o pe∏niejszym rozwoju
emocjonalnym dziecka. Bardzo
wa˝nà rzeczà jest docenianie wysi∏-
ku ucznia, niezale˝nie od osiàga-
nych przez niego wyników. Nagra-
dzanie go za czynienie nawet nie-
wielkich post´pów, jeÊli sà osiàgane
dzi´ki autentycznej pracy i wysi∏ko-
wi. Zasada ta powinna byç prze-

strzegana zarówno przez rodziców,
jak i nauczycieli. Najgorszà metodà
motywowania dziecka do pracy jest
porównywanie jego wyników
z osiàgni´ciami innych, „lepszych”
kolegów. Jest to jedna z najskutecz-
niejszych dróg prowadzàcych do za-
ni˝enia samooceny dziecka, braku
wiary we w∏asne si∏y i zaniku zain-
teresowania wysi∏kiem intelektual-
nym w ogóle.

Rodzice mogà te˝ odegraç nieoce-
nionà rol´ w kszta∏towaniu u dziec-
ka umiej´tnoÊci logicznego myÊle-
nia, korzystania z informacji czy te˝
wykorzystywania wiedzy w prakty-
ce. Z tymi umiej´tnoÊciami spora

grupa uczniów ma równie˝ proble-
my na sprawdzianie kompetencji.
Najskuteczniejszym sposobem na
opanowanie tych praktycznych
umiej´tnoÊci mo˝e okazaç si´ za-
pewnienie dziecku mo˝liwoÊci
uczestnictwa w ró˝nych sferach ˝y-
cia domowego. Wspólne z dziec-
kiem podejmowanie decyzji oraz
przewidywanie lub obliczanie ich
konsekwencji. Okazuje si´, ˝e na
sprawdzianie uczniowie najlepiej
radzà sobie z zadaniami odwo∏ujà-
cymi si´ do codziennych doÊwiad-
czeƒ zwiàzanych np. z robieniem
zakupów, obliczaniem powierzchni
pokoju czy cz´Êci zjadanego ciastka. 

Nade wszystko warto wspólnie
z dzieckiem sp´dzaç czas i rozma-
wiaç. Cz´sty kontakt, autentyczne
zainteresowanie jego sprawami

sprzyja dobrym, szczerym relacjom
z dzieckiem, a cz´sto jest gwarancjà,
˝e rodzic pierwszy dowiaduje si´ od
dziecka o jego problemach z naukà
i ma szans´ w por´ zapewniç mu od-
powiednià pomoc.

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e sukces
ucznia zale˝y od wielu czynników.
Aby by∏ mo˝liwy, niezb´dna jest
˝yczliwa wspó∏praca wszystkich za-
interesowanych stron tzn. nauczy-

cieli, rodziców i dziecka. Czynni-
kiem sprzyjajàcym temu sukcesowi
jest na pewno màdra polityka oÊwia-
towa gminy, która odpowiednio za-
dba o warunki materialne szkó∏
(wyposa˝enie w pomoce dydak-

tyczne i sprz´t szkolny), o zaj´cia
dodatkowe i pozalekcyjne dla
uczniów, która stworzy nauczycie-
lom odpowiednie warunki do awan-
su i rozwoju zawodowego a rodzi-
nom najs∏abszym ekonomicznie za-
pewni pomoc socjalnà. 

CO KA˝DY SZÓSTOKLASISTA
NA SPRAWDZIANIE UMIEå POWINIEN?
Czytaç. Pisaç. Poprawnie rozumowaç.
Korzystaç z informacji. Wykorzystywaç
wiedz´ w praktyce. A w szczególnoÊci:
• czytaç ze zrozumieniem teksty histo-

ryczne (np. fragmenty kronik, li-
stów, pami´tników, polskie pieÊni
patriotyczne);

• znaç wybrane teksty literackie: ba-
Ênie, legendy, mity, opowiadania,
wiersze i proz´ z klasyki dzieci´cej
i m∏odzie˝owej – polskiej i Êwiatowej;

• odczytaç przedstawienia teatralne
i filmy oraz przekazy ikoniczne, w tym:
komiksy, dzie∏a malarskie, rzeêby;
• rozumieç poj´cia: fikcja literacka,
Êwiat przedstawiony, nadawca, od-
biorca, podmiot mówiàcy, narracja,
przenoÊnia, rytm;
•rozumieç terminy i pos∏ugiwaç si´ ni-
mi: bohater, wàtek, akcja, autor, nar-
rator, epitet, porównanie, wyraz
dêwi´konaÊladowczy, rym, zwrotka,
refren, baÊƒ, legenda, opowiadanie,
powieÊç, proza, poezja;
• rozró˝niaç i pisaç teksty u˝ytkowe,

np. notatk´, og∏oszenie, kartk´ pocz-
towà, list prywatny i oficjalny, tele-
gram, zaproszenie, zawiadomienie,
przepis, instrukcj´;

• pisaç czytelnie, na temat, dbaç
o kompozycj´ tekstu;

• pos∏ugiwaç si´ takimi formami wy-
powiedzi, jak: opowiadanie, opis
przedmiotu, krajobrazu, postaci rze-
czywistej i literackiej, sprawozdanie;

• przestrzegaç zasad ortograficznych
i gramatycznych oraz interpunkcyj-
nych; 

• znaç zabytki architektury reprezenta-
tywne dla danej epoki historycznej;

• pos∏ugiwaç si´ podstawowymi okre-
Êleniami z dziedziny plastyki, muzy-
ki, teatru, filmu, prasy, radia i telewi-
zji;

• korzystaç z map, planów, schema-
tów, rysunków, diagramów, wykre-
sów, tabel;

• przedstawiç w postaci graficznej da-
ne odczytane z tabel;

• nanosiç dane na oÊ liczbowà, chro-
nologicznà lub uk∏ad wspó∏rz´d-
nych;

• opisywaç wydarzenia, porzàdkujàc je
w czasie i przestrzeni;

• przedstawiaç skutki i przyczyny zda-
rzeƒ;

• wskazaç êród∏a informacji, którymi
si´ pos∏uguje;

• umieç analizowaç ofert´ prasy, radia
i telewizji dla dzieci – wybieraç
wÊród tych ofert, kierujàc si´ wska-
zanymi kryteriami (osadzonymi tak-
˝e w wartoÊciach);

• opisywaç zjawiska przyrody, umieç
je prosto wyt∏umaczyç;

• znaç najwa˝niejsze wydarzenia z hi-
storii Polski, ich przyczyny i skutki;

• znaç najwa˝niejsze osiàgni´cia cz∏o-
wieka (dorobek cywilizacyjny) i ich
wp∏yw na Êwiat;

• opisaç sytuacj´ przedstawionà w zada-
niu matematycznym za pomocà wyra-
˝enia arytmetycznego, prostego wyra-
˝enia algebraicznego, mapki, rysunku,
schematu, diagramu s∏upkowego;

• rozwiàzaç równanie z jednà niewia-
domà;

• znaç cechy i w∏asnoÊci liczb i figur
geometrycznych;

• oceniç, czy otrzymany wynik jest
zgodny z za∏o˝eniem zadania, czy
nie jest;

• obliczyç powierzchni´, d∏ugoÊç, sze-
rokoÊç, obj´toÊç, wag´, czas, tempe-
ratur´, pieniàdze;

• planowaç i wykonywaç obliczenia
z wykorzystaniem kalkulatora;

• wiedzieç jakie przyrzàdy s∏u˝à do po-
miarów i obserwacji;

• wykorzystaç praktycznie w∏asnoÊci
figur, liczb i zjawisk, np. korzystajàc
z wzoru na pole prostokàta obliczyç
powierzchni´ pokoju;

• rozumieç potrzeb´ stosowania za-
sad: higieny, bezpieczeƒstwa, zdro-
wego stylu ˝ycia, oszcz´dnego ko-
rzystania z energii i innych zasobów
przyrody, post´powania w Êrodowi-
sku przyrodniczym.
Na podstawie rozporzàdzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 10
sierpnia 2001 r. w sprawie standardów
wymagaƒ b´dàcych podstawà prze-
prowadzania sprawdzianów i egzami-
nów (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, zm. Dz.
U. z 2003 r. Nr. 90, poz. 846). 

p Henryka Galas

Sprawdzian szóstoklasisty 
Co ma wp∏yw na koƒcowy sukces ucznia? 
Kto mo˝e pomóc dziecku przygotowaç si´ do sprawdzianu kompetencji?

CZYNNIKI WP¸YWAJÑCE NA POZIOM OSIÑGNI¢å UCZNIA * 

INDYWIDUALNE

inteligencja,
uzdolnienia, stan

zdrowia, sprawnoÊç
psychoruchowa,

aspiracje,
zainteresowania,

uczestnictwo
w kulturze, czas
przeznaczony na

nauk´, nieobecnoÊç
na zaj´ciach

PEDAGOGICZNE (szkolne)

model i program nauczania,
liczba uczniów w klasie,

rozk∏ad zaj´ç, organizacja
lekcji i pracy domowej,

wykszta∏cenie
i doÊwiadczenie nauczycieli,

nieobecnoÊç nauczycieli
(zast´pstwa), wspó∏praca

mi´dzy nauczycielami,
stosunek nauczycieli do

uczniów, programy
nauczania i podr´czniki,

zaj´cia pozalekcyjne 

ÂRODOWISKOWE

wykszta∏cenie
rodziców, status

spo∏eczno-
-ekonomiczny

rodziny,
funkcjonowanie

systemu rodzinnego,
stosunek rodziców

do nauki,
wspó∏dzia∏anie

rodziców ze szko∏à,
Êrodowisko
rówieÊnicze

CZYNNIKI WP¸YWAJÑCE NA POZIOM OSIÑGNI¢å UCZNIA * 

* Na podstawie Raportu „Sprawdzian dla uczniów w szóstej klasie szko∏y podstawowej
przeprowadzony w 2004 roku w województwie mazowieckim”, OKE Warszawa 2004.

o Ê w i a t a



Skoro wi´c mia∏ byç dwór myÊliwski – musia∏a
byç puszcza. Dwór nie móg∏ byç w szczerym bo-
rze – musia∏a byç dobrze zagospodarowana osada.
Miejsce to musia∏o mieç trakt ∏àczàcy z g∏ównà re-
zydencjà – taki szlak istnia∏ od dawna. Wszystko to
nie zaistnia∏o na zasadzie „Deus ex machina”, nie-
spodziewanie. I dlatego si´gnàç trzeba daleko
w g∏àb historii, zgodnie z zasadà „nic nie dzieje si´
bez przyczyny”.

NajwczeÊniejszych Êladów trwa∏ego osadnictwa
w okolicach Niepor´tu, nale˝y doszukiwaç si´

w zwiàzku z po∏o˝eniem geo-
graficznym. Przeprawa z lewe-
go brzegu Wis∏y od równiny
b∏oƒskiej oraz Mazowsza gró-
jeckiego i czerskiego, na brzeg
prawy, prowadzi∏a ku osadnic-
twu koncentrujàcemu si´ w do-
linie wiÊlanej, a potem wiàzkà
starych dróg na Niepor´t ku
wa˝nej arterii wodnej i làdowej

jakà tworzy∏y Bug i Narew, ∏àczàce Mazowsze z Ja-
çwie˝à i Rusià. 

Najdogodniejszym punktem wy∏adunku towaru
sp∏awianego Narwià i Bugiem by∏o stare Zegrze,
le˝àce na p∏n. brzegu Narwi, po∏o˝one na wysuni´-
tym ku pó∏nocy cyplu Równiny Praskiej. Làdowy
szlak Zegrze-Niepor´t-Stare Bródno (gródek z X-
–XI w.) wiodàcy ku przeprawie przez Wis∏´, naj-
mniej bagnistym terenem w zakolu Narwi wprost
ku dolinie Wis∏y, móg∏ odgrywaç ju˝ w XIIw.,
a nawet wvczeÊniej niezwykle wa˝nà rol´.

Na terenie Êredniowiecznego Niepor´tu, w oko-
licy dzisiejszej przeprawy mostowej, znajdowa∏ si´
stary bród przez rzek´ Narew. Moszczony by∏ ka-
mieniami, aby u∏atwiç przepraw´ przez podmok∏e
brzegi przeszkody wodnej. Ju˝ w XIVw. urzàdzo-
no na nim przewóz ksià˝´cy, co umo˝liwia∏o prze-
praw´ nawet przy podwy˝szonym stanie wody.
Przewoênik musia∏ dysponowaç odpowiednià ∏o-
dzià i przystanià. Mia∏ te˝ gospodarstwo z przydzie-
lonà rolà i ∏àkà. Za przewóz pobiera∏ op∏at´, która
stanowi∏a jedno ze êróde∏ dochodów ksià˝´cych.

W grudniu 1426r. ksià˝´ Janusz I wydzier˝awi∏
ten przewóz Janowi, mieszczaninowi z Zegrza,
zwanemu Sokó∏ za kwot´ 2 kop groszy polskich
(60 groszy) z obowiàzkiem p∏acenia czynszu rocz-
nego w wysokoÊci 1,5 kop groszy. Wystawiony
z tej racji dokument zachowa∏ si´ w ksi´dze ziem-
skiej z 1505r.

W Êwietle danych z XVIw. Niepor´t by∏ jednà
z ludniejszych osad wiejskich tej cz´Êci Mazowsza.
Wed∏ug danych z rejestru poborowego [podatków]

z 1526r., ówczesna wieÊ liczy∏a ∏àcznie 27 w∏ók
kmiecych (1 w∏óka = 30 morgów = 16,8 ha). Mia-
∏a ju˝ wówczas ponad 200 mieszkaƒców. Zapew-
ne tak˝e dwa dwory i zabudowania folwarczne Âci-
bora i Wawrzyƒca Pra˝mowskich.

Tak wi´c Wazowie mogli na tak zagospodaro-
wanym terenie wybudowaç rezydencj´ myÊliwskà
wraz z dworskà kaplicà. Jan Kazimierz w roku
1651 wybudowa∏ dom holenderski wg. projektu ar-
chitekta z Amsterdamu Petera Willera a potem
Êwiàtyni´.

Wprawdzie brak jest dowodów êród∏owych, jed-
nak starsi mieszkaƒcy Niepor´tu twierdzà, ˝e to
w∏aÊnie Jan Kazimierz nakaza∏ trakt kuWarszawie
wiodàcy wysadziç lipami. Âlad tego, byç mo˝e fak-
tu, znajduje si´ w dawnej pieÊni „Niepor´cak”,
w zwrotce: „A ˝e nie chcia∏ mieszkaç tak jak za
kratami, kaza∏ zrobiç drog´, wysadziç lipami”.

DziÊ jest to g∏ówna ulica Niepor´tu prowadzàca
wprost do stolicy. 

pW∏odzimierz B∏awdziewicz

8 wieÊci NIEPOR¢CKIE

– Czy z urodzenia jest Pan miesz-
czuchem? 
– JeÊli chce Pan us∏yszeç, ˝e wybra-
∏em Niepor´t ˝eby odpoczàç od war-
szawskiego zgie∏ku to b´dzie to je-
dynie cz´Êç prawdy. Tak naprawd´
zrealizowa∏em swoje pragnienie
z dzieciƒstwa, w którym tkwi∏ obraz
wiejskiego gospodarstwa,drzewo
i przestrzeƒ. 

By∏y równie˝ powody zawodowe.
Chcia∏em mieç pracowni´, a Warsza-
wa nie mog∏a wiele zaoferowaç arty-
Êcie. Zamiast sztalug na strychu, mia-
∏em pracowni´ w piwnicy przy Elek-
toralnej. Budowanie w∏asnego domu
da∏o mi poczucie tworzenia i panowa-
nia nad otaczajàcà rzeczywistoÊcià.
Ceg∏a do ceg∏y, zaprawa. Dok∏adnie
tak samo jak z przygotowywanie ob-
razu. Lubi´ wysi∏ek zwiàzany z przy-
gotowaniem p∏ótna do malowania. To
jest ma∏e misterium.
– Jest to pe∏na realizacja twórcza?
– Parafrazujàc s∏owa piosenki, mog´

powiedzieç, ˝e wa˝ne sà te obrazy,
których jeszcze nie znamy. Nie odczu-
wam elementu spe∏nienia i samozado-
wolenia. Zawsze musi byç emocja nie-
pokoju. Dzi´ki temu unikam rutyny
i uÊpienia. Czuj´ za to radoÊç z kolej-
nego prze˝ycia, jakim jest nowy obraz.

– Czy jak wielu artystów,
podczas tworzenia zapo-
mina Pan o Êwiecie i pra-
cuje do upad∏ego?
– Wypracowa∏em sobie pewien mo-
del dzia∏ania, który zaprzecza pracy
24 godziny/24 godziny. Zwykle ma-
luj´ 4 godziny, w ciàgu dnia. W tym
czasie poÊwi´cam si´ wy∏àczenie te-
mu. Jestem wypocz´ty, mam czysty
umys∏, nie zaprzàtam go ˝adnymi
problemami. 
– Paƒskie obrazy, chyba na zasa-
dzie kontrastu, przywo∏ujà mi
twórczoÊç Beksiƒskiego. Tylko, ˝e

o ile jego dzie∏a to koszmary sen-
ne, to Paƒskie sà sennymi marze-
niami.
– Ka˝dy ma prawo do w∏asnej in-
terpretacji obrazu. W moim malar-
stwie jest wiele z poetyki baÊni.
Lubi´ Êwiat dziwny, nieokreÊlony,
balansujàcy mi´dzy dobrem
a z∏em. Czerpi´ nieustannie ze
wspomnieƒ z dzieciƒstwa i ma-
rzeƒ, które pozwalajà mi zacho-
waç, pozbawionà ograniczeƒ wy-
obraêni´.

– W takim miejscu si´ Pan wycho-
wa∏?
– Urodzi∏em si´ w Brazylii, w Rio de
Janeiro i sp´dzi∏em tam wczesne
dzieciƒstwo. Mo˝na powiedzieç, ˝e
dorasta∏em w Êwiecie innej barwy
i innego Êwiat∏a.
– Stàd kolory domu, wn´trza…
– W pewnym stopniu tak. Ale g∏ów-
nie wynika to z upodobania do Êwia-
t∏a, koloru i przestrzeni.

– W paƒskiej
galerii, wybu-
dowanej kilka
metrów od do-
mu, wiszà rów-
nie˝ pierwsze
plastyczne próby
Paƒskich ucz-
niów. Wiem, ˝e
urzàdzi∏ Pan
w niej równie˝
pokaz ceramiki
mi´dzy innymi
dla swoich sà-
siadów. Wyda-
wa∏oby si´, ˝e

artysta z za∏o˝enia jest z natury in-
trowertyczny, ˝eby nie powiedzieç
egocentryczny w dzia∏aniu?
– Po tej wystawie mieliÊmy dobry
powód, ˝eby powiedzieç do siebie
„dzieƒ dobry”, ˝eby si´ uÊmiech-
nàç. Ludzie powinni ˝yç ze sobà
a nie obok siebie. MyÊl´, ˝e gmin-
ne oÊrodki kultury powinny byç ta-
kimi miejscami. Chcia∏bym, ˝eby
coÊ drgn´∏o obok mnie, ˝eby wspól-

nie z ludêmi,
którzy mieszkajà
wokó∏, stworzyç
coÊ niepowta-
rzalnego. 
– Powróçmy na
chwil´ do Paƒ-
skiej twórczoÊci.
Gdzie wiszà ob-
razy Janusza
B∏achowicza?
– Chyba ka˝dy
artysta czeka
w swoim ˝yciu
na prze∏om, jeÊli
chodzi o odbior-
ców swojej sztu-
ki. Takim mo-

mentem w moim przypadku by∏a
wystawa w latach dziewi´çdziesià-
tych w galerii Test. Poniewa˝ obra-
zy w niej by∏y widoczne z ulicy
przez du˝à szyb´ wystawowà, ka˝dy
potencjalny przechodzieƒ móg∏ za-
wiesiç na nich oko. Przypadek spra-
wi∏, ˝e dzieƒ przed wernisa˝em ga-
leri´ odwiedzi∏ Andrzej ˚u∏awski
i Sophie Marceau. Tak zacz´∏a si´
nasza znajomoÊç i ich zainteresowa-
nie moimi obrazami. Efektem tego
by∏a póêniej ilustrowana przeze
mnie ksià˝ka dla dzieci „Chmur
i Chmurek” autorstwa Sophie Mar-
ceau. 
– Jak zatem po∏àczyç Paƒskie ma-
rzenie o t´tniàcej ˝yciem „ma∏ej
ojczyênie” z, bàdê co bàdê, elitar-
nà sztukà?
– Nie chodzi o tworzenie jakieÊ wiel-
kiej filozofii. Kultura zawsze by∏a
pomostem do budowania wi´zi, czy
to by∏a muzyka, teatr, czy te˝ litera-
tura. Nikt z nas nie jest skazany na
samotnoÊç. 

p rozmawia∏ Robert Wróbel

Nieopodal piaszczystego

brzegu Zalewu i kilka kroków

od lasu znalaz∏ swoje miejsce

do ˝ycia. Kiedy osiem lat

wczeÊniej stanà∏ tu przy

niewielkiej tabliczce „sprzedam

dzia∏k´” wiedzia∏ ju˝, ˝e w tym

miejscu powstanie dom

i pracownia z galerià. Wiele

zbudowa∏ w∏asnymi r´koma.

Dzi´ki temu brama wejÊciowa

i chodniczek prowadzàcy do

galerii sà jednymi z tysi´cy

detali, które tworzà atmosfer´

sztuki. Rozmawiamy

z Januszem B∏achowiczem,

malarzem, mieszkaƒcem

Niepor´tu

W pogoni za marzeniem

Z dziejów gminy

Wazowie w Niepor´cie
Kiedy szukaliÊmy odpowiedzi na pytanie: „Skàd

Wazowie w Niepor´cie?”, wybór opiera∏ si´ na

warunkach odpowiadajàcych aktualnym potrzebom,

zgodnie z ówczesnym programem rezydencjonalnym.

Janusz

B¸ACHOWICZ
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