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Âcie˝ka rowerowa z Białobrzegów
do Beniaminowa została otwarta!
Przy pi´knej słonecznej pogodzie odbył si´ pierwszy
przejazd nowo otwartà Êcie˝kà rowerowà
z Białobrzegów do Beniaminowa.
Trasa otrzymała nazw´ 100-lecia NiepodległoÊci.
onad stu rowerzystów spotka∏o
si´ 29 wrzeÊnia przy pomniku
Legionistów Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach. To
w∏aÊnie odwadze Legionistów, ich
walecznoÊci i goràcemu patriotyzmowi zawdzi´cza∏a Polska wyzwolenie przed stu laty. W imieniu miesz-
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kaƒców, wiàzank´ kwiatów z∏o˝yli
przy pomniku przedstawiciele samorzàdu, jako dowód naszej pami´ci
i wdzi´cznoÊci dla dokonaƒ ˝o∏nierzy
marsza∏ka Pi∏sudskiego. Âcie˝k´ poÊwi´ci∏ ksiàdz proboszcz Przemys∏aw
Macios z parafii w Bia∏obrzegach.
Wójt Maciej Mazur i starosta legio-

nowski Robert Wróbel ˝yczyli u˝ytkownikom trasy bezpiecznej jazdy
i wszyscy ruszyli do Beniaminowa.
Tras´ 4,5-kilometrowego przejazdu
zabezpieczali policjanci na motorach
z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. W Beniaminowie równie˝
jest miejsce upami´tniajàce 100-lecie
odzyskania niepodleg∏oÊci. Jest to
drewniany krzy˝, który w 1918 roku
postawili mieszkaƒcy, aby uczciç
wolnà ojczyzn´. Tutaj równie˝ spocz´∏a wiàzanka kwiatów, a nast´pnie
rowerzyÊci udali si´ do filii Gminne-

go OÊrodka Kultury. Czeka∏o tam
na nich ognisko oraz pocz´stunek,
który sprawi∏ wszystkim ogromnà
przyjemnoÊç. Dzia∏ Promocji UG
przygotowa∏ dla uczestników rowerowego spotkania niespodziank´, w postaci sportowych czapek oraz odblaskowych plecaczków dla dzieci.
Âcie˝ka, ∏àczàca Bia∏obrzegi z Beniaminowem, zosta∏a otwarta jako
pierwsza tego typu inwestycja drogowa w gminie. Kolejna, ciàg pieszo-rowerowy wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej w Józefowie, oddany zostanie

do u˝ytkowania tak˝e w paêdzierniku. Koszt ich budowy wyniós∏ ∏àcznie 6,6 mln z∏, a uzyskane dofinansowanie – 5,3 mln z∏. Jak informowaliÊmy w poprzednim (199)
numerze gazety, planowane sà kolejne realizacje, z których najwi´ksza
to Êcie˝ka nad Kana∏em ˚eraƒskim.
Sieç Êcie˝ek rowerowych to nie tylko atrakcyjna oferta aktywnego wypoczynku, to tak˝e inwestycja
w ochron´ Êrodowiska – w czyste powietrze i ograniczenie ha∏asu.
 BW
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B´dzie liceum
w gminie Niepor´t!

O planach
zwiàzanych
z inwestycjami
edukacyjnymi
rozmawiamy
z wójtem
MACIEJEM
MAZUREM

Utworzenie szkoły Êredniej w gminie Niepor´t przewidywano ju˝
na etapie projektowania budynku dla Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.

Panie Wójcie, jest ju˝ konkretny plan utworzenia szko∏y Êredniej w gminie. Mo˝liwoÊç kontynuowania nauki w dobrej
szkole na miejscu, to bardzo dobra alternatywa dla nauki
w szkole, do której trzeba doje˝d˝aç. Jak dosz∏o do podj´ cia decyzji o powstaniu u nas nowej szko∏y?
Plany budowy szko∏y Êredniej przyj´te by∏y ju˝ na etapie budowy gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. Z myÊlà o tym
dokupiona zosta∏a dzia∏ka, tak aby w przysz∏oÊci mo˝na by∏o postawiç tak˝e basen, a nast´pnie budynek szko∏y Êredniej. Gdy zapad∏a decyzja o likwidacji gimnazjów, zacz´liÊmy rozmowy na temat budowy szko∏y ponadpodstawowej.
Wa˝nym momentem by∏a inicjatywa firm ze Stanis∏awowa
Pierwszego, które zwróci∏y si´ do mnie z propozycjà uczestnictwa w utworzeniu szko∏y Êredniej w gminie. Zaoferowa∏y pomoc profesjonalnej kadry naukowej oraz zaplecze technologiczne, do wykorzystania w procesie kszta∏cenia. Powstanie szko∏y Êredniej spotka∏o si´ z du˝ym
zainteresowaniem rodziców oraz uczniów ostatnich klas gimnazjum, z którymi rozmawia∏em przy okazji ró˝nych spotkaƒ.
Dlatego wystàpi∏em z wnioskiem do Powiatu Legionowskiego, w którego kompetencji jest prowadzenie szkó∏ ponadpodstawowych. Rada Powiatu jednog∏oÊnie zadecydowa∏a
o utworzeniu w gminie Niepor´t szko∏y Êredniej. Z punktu
widzenia potrzeb naszej m∏odzie˝y, to bardzo wa˝na decyzja. Wygaszanie gimnazjum sprawi, ze podwójne roczniki
m∏odzie˝y b´dà stara∏y si´ o przyj´cie do szkó∏ Êrednich i mo˝e byç to znacznie trudniejsze ni˝ dotàd. Nowa szko∏a w gminie mo˝e u∏atwiç im kontynuowanie nauki na miejscu, i co
bardzo istotne, bez koniecznoÊci poÊwi´cania 2-3 godzin
dziennie na dojazdy. Chcemy, aby edukacja w szkole by∏a
na wysokim poziomie. Kluczem do tego jest wykwalifikowana kadra oraz wymagania, które b´dà stawiane uczniom.
Planowane jest utworzenie 3 klas: informatycznej, która korzystaç b´dzie z nowoczesnych technologii firm ze Stanis∏awowa Pierwszego, j´zykowej oraz sportowej, która z kolei
wykorzystywaç b´dzie istniejàcà baz´ sportowà. Czy nauka
rozpocznie si´ w budynku istniejàcej szko∏y, czy w nowym
budynku, jest jeszcze sprawà otwartà i b´dzie zale˝a∏a od dalszych analiz i konsultacji.
Jeszcze jedno pytanie, które powtarza si´ ostatnio – czy b´ dzie gminny ˝∏obek?
RzeczywiÊcie, w gminie jest coraz wi´cej m∏odych mieszkaƒców, a co za tym idzie, ma∏ych dzieci. Majàc to na uwadze,
stworzyliÊmy warunki dla tworzenia ˝∏obków prywatnych
i klubów dzieci´cych, obni˝ajàc stawk´ podatkowà o 50%.
Je˝eli oka˝e si´, ˝e ˝∏obki te zapewnià koniecznà liczb´ miejsc
i w∏aÊciwà opiek´, chcemy wprowadziç program dofinansowania dla rodziców, których dzieci b´dà z nich korzystaç.
Je˝eli natomiast oka˝e si´, ˝e konieczne jest prowadzenie
˝∏obka przez gmin´, podejm´ dzia∏ania majàce na celu utworzenie takiej placówki. O ile oczywiÊcie, mieszkaƒcy w g∏osowaniu wyra˝à wol´, abym nadal by∏ wójtem.
Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.
 Rozmawia∏a Beata Wilk
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ygaszenie gimnazjum spowoduje, ˝e m∏odzie˝ o rok
wczeÊniej rozpocznie nauk´ w szko∏ach Êrednich, cz´sto
z dala od miejsca swojego zamieszkania. Dojazdy, zw∏aszcza do Warszawy, zajmujàce ok. 3 godzin dziennie, od dawna sp´dzajà sen z powiek
rodziców. Dlatego mo˝liwoÊç powstania szko∏y ponadpodstawowej
w tej cz´Êci powiatu spotka∏a si´
z bardzo du˝ym zainteresowaniem
mieszkaƒców. We wrzeÊniu. Rada
Powiatu Legionowskiego przyj´∏a
uchwa∏´ umo˝liwiajàcà za∏o˝enie
szko∏y ponadpodstawowej w gminie
Niepor´t.
W czerwcu 2019 r. dwa roczniki
uczniów – absolwenci klas III gimnazjów i klas VIII szkó∏ podstawowych rozpocznà szturm na szko∏y
Êrednie. Wprawdzie absolwenci
gimnazjów b´dà kontynuowaç nauk´ w trzyletnich liceach i czteroletnich technikach a absolwenci
szkó∏ podstawowych w czteroletnich liceach i pi´cioletnich technikach, to jednak liczba miejsc powinna byç adekwatna do liczby wszystkich absolwentów, czyli podwójna.
Nie wiadomo, czy szko∏y warszawskie, do których w wi´kszoÊci
ucz´szczajà uczniowie z gminy
Niepor´t, b´dà w stanie przygotowaç takà liczb´ miejsc. Wiele wska-

zuje na to, ˝e o dostanie si´ do dobrej szko∏y Êredniej trudno b´dzie
nawet najzdolniejszym uczniom.
Powstanie nowej szko∏y z pewnoÊcià u∏atwi∏oby m∏odzie˝y z naszej
gminy dost´p do nauki na poziomie
ponadpodstawowym. W samej gminie Niepor´t zamiast 92 absolwentów, tak jak w roku 2017/2018,
w czerwcu 2019 roku b´dzie
ich 281, w tym 96 w klasach gimnazjalnych i 185 w szko∏ach podstawowych. Podobna sytuacja b´dzie
we wszystkich gminach powiatu legionowskiego. Utworzenie szko∏y
ponadpodstawowej na terenie gminy Niepor´t b´dzie dobrym rozwiàzaniem, poszerzajàcym ofert´
kszta∏cenia ponadpodstawowego.
Ambicjà w∏adz gminy Niepor´t
i powiatu legionowskiego jest to,
aby stworzyç szko∏´ na wysokim
poziomie edukacyjnym. Kluczem
do sukcesu jest w∏aÊciwy dobór kadry pedagogicznej oraz rekrutacja
uczniów, gwarantujàce wysoki poziom nauczania. Nieocenionym
wsparciem dla szko∏y b´dzie wspó∏praca z zak∏adami zlokalizowanymi
w strefie przemys∏owej w Stanis∏awowie Pierwszym. Dysponujà one
du˝ym potencja∏em technologicznym i naukowym, a wysoko wykwalifikowana kadra naukowa gotowa jest do wspó∏pracy ze szko∏à,

zarówno w zakresie prowadzenia
wyk∏adów, jak i zapoznawania
m∏odzie˝y z najnowszymi technologiami w praktyce na terenie zak∏adów.
Planowana szko∏a b´dzie prowadzona przez powiat i dost´pna dla
uczniów nie tylko z gminy Niepor´t, ale tak˝e z innych gmin naszego powiatu. B´dzie to odr´bna
szko∏a, nietworzàca zespo∏u z istniejàcà ju˝ w Stanis∏awowie Pierwszym szko∏à podstawowà. Szko∏a
Êrednia, to kolejny etap w rozwoju
gminnej edukacji. Inwestycja niezb´dna, by zapewniç m∏odym ludziom komfort nauki, nie tylko
na etapie podstawowym. Liczymy
na to, ˝e b´dzie to szko∏a ch´tnie
w przysz∏oÊci wybierana przez
uczniów. I to nie tylko ze wzgl´du
na jej dogodnà lokalizacj´, ale
przede wszystkim z uwagi na nowoczesny charakter i wysoki poziom
nauczania. To, czy nauka w szkole
rozpocznie si´ w roku 2019/2020,
czy dopiero po wybudowaniu nowego budynku jest sprawà otwartà.
Wa˝ne jest, aby jak najszybciej rozpocz´∏y si´ prace projektowe, które pozwolà na docelowe zagospodarowanie ca∏ej dzia∏ki oÊwiatowej,
w tym tak˝e w cz´Êci dotyczàcej
szko∏y podstawowej.
 BW

Gmina inwestuje w wychowanie przedszkolne
Inwestowanie w wychowanie przedszkolne to inwestycja w lepszà przyszłoÊç. Ile mamy przedszkoli? Ile
dzieci w przedszkolach? Jakie kwoty przeznacza gmina na wychowanie przedszkolne? Poni˝ej zamieszczamy
odpowiedzi na te, oraz inne, pytania. Dane dotyczà obecnego roku szkolnego.
Gmina prowadzi cztery przedszkola gminne: w Zegrzu
Po∏udniowym, w Niepor´cie, w Bia∏obrzegach i w Wólce Radzymiƒskiej. ¸àcznie ucz´szcza do nich 313 dzieci. Bud˝et gminnych przedszkoli to kwota 4 443 045 z∏.
W oddzia∏ach przedszkolnych w szko∏ach podstawowych opiekà obj´tych jest 164 dzieci. Koszt tej opieki to
1 079 935 z∏.
Do siedmiu przedszkoli niepublicznych ucz´szcza 198
dzieci. Wydatki gminy z tego tytu∏u to kwota 3 215 124 z∏.
Op∏ata gminy z tytu∏u ucz´szczania 120 dzieci
do przedszkoli w innych jednostkach samorzàdu to kwota 886 200 z∏.
¸àcznie na opiek´ przedszkolnà w obecnym roku
szkolnym gmina przeznaczy∏a 9 624 304 z∏.
Opiekà obj´tych jest ∏àcznie 795 dzieci. Ka˝de dziecko, mieszkajàce w gminie, zg∏oszone do rekrutacji
do przedszkola prowadzonego przez gmin´, zosta∏o przyj´te.

Miesi´czna kwota dotacji na jednego ucznia przedszkola publicznego wynosi 1 085,18 z∏, a na jednego ucznia
przedszkola niepublicznego – 813,89 z∏ (zgodnie z ustawà o finansowaniu zadaƒ oÊwiatowych, przedszkola niepubliczne otrzymujà dotacj´ z bud˝etu gminy na ka˝dego ucznia w wysokoÊci równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli).
Gmina przekazuje równie˝ dotacj´ przedszkolom specjalnym na ka˝dego wychowanka. Kwoty te sà uzale˝nione od niepe∏nosprawnoÊci dziecka i wynoszà miesi´cznie: 4 291,88 z∏, 1 626,40 z∏ lub 1 310,15 z∏.
Przedszkola niepubliczne, które prowadzà wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymujà na ka˝de dziecko dotacj´ w wysokoÊci 379,49 z∏ miesi´cznie.
Rocznie gmina inwestuje w wychowanie przedszkolne blisko 10 mln z∏otych. Ka˝da z∏otówka z tej kwoty to
lepsza przysz∏oÊç dla dzieci i dla nas wszystkich.
 BW

Otwarcie sali sportowej w Białobrzegach
Dobiegła koƒca budowa sali sportowej w Białobrzegach.
Ju˝ w tym tygodniu uczniowie korzystaç b´dà z nowoczesnego
zaplecza podczas zaj´ç wychowania fizycznego.
Poczàtek realizacji inwestycji mia∏
miejsce 1 czerwcu 2017 roku. To
w Dniu Dziecka, wójt Maciej Mazur uczestniczy∏ w przekazaniu
placu pod budow´ sali. Pierwszà

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
tel. (22) 767 04 00
Redaktor naczelny: Beata Wilk
Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.
ISSN 1897-1911

∏opat´ ziemi wykopali w∏asnor´cznie uczniowie w towarzystwie
dyrekcji i nauczycieli. Uroczyste
otwarcie nastàpi 11 paêdziernika
o godzinie 10. Sal´ poÊwi´ci Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiƒski, a uczniowie zaprezentujà program artystyczny.
Sala ma 660 m2 i znajdujà si´
w niej boiska do gry w pi∏k´ siatkowà i koszykowà oraz minipi∏k´
r´cznà. Na zapleczu znajduje si´:
pokój dla trenera, po dwie szatnie

dla dziewczàt i ch∏opców, dwa pomieszczenia na sprz´t sportowy
i pomieszczenie gospodarcze.
W holu wejÊciowym usytuowano
szatni´ przeznaczonà dla goÊci imprez sportowych i uroczystoÊci
szkolnych. Przy sali, od strony ulicy Wczasowej, usytuowana zosta∏a bie˝nia poliuretanowa ze skocznià. Dzi´ki powi´kszeniu dzia∏ki,
szko∏a zyska∏a te˝ dodatkowy parking z oswietleniem. Koszt budowy sali to ok. 4 900 000 z∏.
 BW
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Realizacja zadaƒ inwestycyjnych
w gminie Niepor´t w latach 2015 –2018
za kwot´ – 83,5 mln zł, w tym pozyskane Êrodku unijne – 42 mln zł
DROGI I CHODNIKI
Budowa i modernizacja dróg i chodników to
wa˝ne inwestycje z uwagi na bezpieczeƒstwo
ruchu drogowego oraz pieszych. Modernizacja g∏ównego ciàgu komunikacyjnego
po wschodniej stronie Kana∏u ˚eraƒskiego,
ulicy Ma∏o∏eckiej, zrealizowana zosta∏a
na odcinku blisko 3 km. Droga otrzyma∏a nowà nawierzchni´ asfaltowà. Prawie w ka˝dym so∏ectwie zosta∏a przebudowana droga
gminna publiczna lub wewn´trzna. Poprawie
komunikacji oraz bezpieczeƒstwa s∏uzy rozbudowywana sieç Êcie˝ek rowerowych.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych gmina uzyska∏a 5,3 mln z∏ dofinansowania na budow´ 7 km tras rowerowych mi´dzy Bia∏obrzegami i Beniaminowem oraz w Józefowie. Zaplanowane tak˝e
zosta∏o przed∏u˝enie Êcie˝ki wzd∏u˝ ulicy
Stru˝aƒskiej, od ronda w Józefowie do mo-

12 740 515 z∏

Êrodki unijne na budow´ Êcie˝ek rowerowych 5 300 000 z∏

stu w Rembelszczyênie oraz budowa 8 km
Êcie˝ki wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego wraz
z ciàgiem pieszym. Na jej budow´ gmina
otrzyma∏a dofinansowanie w wysokoÊci 8
mln z∏otych.
¸àcznie wybudowano i zmodernizowano 15 km dróg, w tym:
 ul. ˚wirowà w Beniaminowie
 ul. P´czkowskiego w Niepor´cie
 ul. Rumiankowà w Niepor´cie
 ul. Cichà w Rembelszczyênie
 ul. Cyprysowà w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Warsztatowà w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Chabrowà i Sasankowà w Niepor´cie
 ul. Granicznà w Zegrzu Po∏udniowym
 ul. Ma∏o∏´ckà w Niepor´cie, Izabelinie

i Aleksandrowie
 ul. Mozarta w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Gajowà w Woli Aleksandra
 ul. Jesionowà w Izabelinie
 drog´ na dzia∏ce o nr ew. 944 w Niepor´cie
 ul. LeÊnà w Wólce Radzymiƒskiej
 ul. Dworcowà w Niepor´cie
 ul. Szkolnà w Józefowie
 ul. Podkomorzego w Niepor´cie
 ul. Stegny w Ryni
 Wybudowano Êcie˝k´ rowerowà
w Józefowie 2,5 km oraz tras´ pieszo-rowerowà Bia∏obrzegi – Rynia
– 4,5 km
 Wykonano projekt Êcie˝ki nad Kana∏em
˚eraƒskim o d∏ugoÊci 8 km

Âcie˝ka rowerowa Bia∏obrzegi-Beniaminów

Wykonano projekty:
 ul. Spacerowej w Bia∏obrzegach
 ul. G∏ównej w Ryni
 ul. Barokowej, Harmonii i Swingowej
w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Weso∏ej w Stanis∏awowie Pierwszym
Monta˝ wiat przystankowych na terenie
gminy – 35 sztuk.

Âcie˝ka rowerowa Józefów

Chodnik ulica Klonowa

Ulica Chabrowa

OCHRONA ÂRODOWISKA 9 936 615 z∏
Gmina realizuje programy majàce na celu
ochron´ Êrodowiska. W 2015 roku zakoƒczony zosta∏ program monta˝u kolektorów
s∏onecznych w budynkach mieszkalnych,
wykorzystujàcych energi´ odnawialnà.
¸àcznie zamontowano 590 zestawów, sk∏adajàcych si´ z kolektora s∏onecznego oraz
zbiornika na ciep∏a wod´. Dzi´ki kolektorom p∏acimy ni˝sze rachunki i poprawiamy
czystoÊç powietrza. Program dofinansowania kosztów wymiany pieców co równie˝
s∏u˝y poprawie jakoÊci powietrza.
 dofinansowanie kosztów wymiany êróde∏ ciep∏a centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakoÊci powietrza na terenie Gminy Niepor´t
 zakoƒczenie programu monta˝u kolektorów s∏onecznych na budynkach mieszkalnych
 modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacjà monitoringu

Wybudowano i zmodernizowano 2,4 km
chodników, w tym:
 na ul. Ogrodowej na osiedlu Las w Niepor´cie
 na ul. G∏ównej w Ryni
 projekt chodnika na ul. Klonowej w Stanis∏awowie Pierwszym

 wdra˝anie system monitorowania jakoÊci powietrza i klimatu akustycznego
w Gminie Niepor´t – w trakcie realizacji

Êrodki unijne 5 415 617 z∏
 zakup i monta˝ na terenie Gminy Niepor´t 3 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE).

Kolektory s∏oneczne

Miejskie Punkty Elektroodpadów
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KANALIZACJA 39 km

39 023 206 z∏

W ostatnich czterech latach zrealizowane zosta∏y bardzo
wa˝ne inwestycje kanalizacyjne, wa˝ne dla mieszkaƒców
oraz s∏u˝àce ochronie Êrodowiska. W 2015 roku zakoƒczony zosta∏ proces budowy opaski kanalizacyjnej wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego. Kolejnà inwestycjà by∏a budowa kanalizacji w Stanis∏awowie Drugim, Woli Aleksandra i cz´Êci Józefowa. Wybudowano kanalizacj´ sanitarnà
i deszczowà na osiedlu w Bia∏obrzegach oraz na osiedlu
w Zegrzu Po∏udniowym. Budowa infrastruktury by∏a mo˝-

Êrodki unijne 26 040 997 z∏

liwa, dzi´ki uzyskaniu du˝ych kwot ze Êrodków unijnych.
 kanalizacja sanitarna na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia
 kanalizacja sanitarna w miejscowoÊciach: Stanis∏awów
Drugi, Wola Aleksandra, Józefów
 kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu w Zegrzu
Po∏udniowym
 kanalizacji sanitarna i deszczowa na osiedlu w Bia∏obrzegach
 kanalizacja sanitarna w Micha∏owie-Grabinie

Kanalizacja
Bia∏obrzegi
Kanalizacja
Micha∏ów-Grabina

Projekty
 projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie
 projekt i koncepcja sieci kanalizacyjnej w rejonie Niepor´t – Wschód
 projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Niepor´t – Pilawa
 projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu
G∏ogi w Niepor´cie

Kanalizacja
Bia∏obrzegi

WODOCIÑGI 10,3 km

2 024 772 z∏

Gminna sieç wodociàgowa jest systematycznie rozbudowywana. Gminny Zak∏ad Komunalny zach´ca do korzystania
z wody, gwarantujàc jej wysokà jakoÊç.

w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Powstaƒców w Niepor´cie
 ul. Borki w Józefowie
 ul. Promykowej w Stanis∏awowie
Pierwszym
 ul. Brukowej w Stanis∏awowie
Pierwszym – inwestycja w trakcie
realizacji
 ul. Marsa w Niepor´cie – inwestycja
w trakcie realizacji

Wybudowano sieç wodociàgowà w:
 ul. Zwyci´stwa i Bia∏ego Bzu w Niepor´cie
 ul. Bursztynowej w Rembelszczyênie
 ul. Regatowej w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Jasnej w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Stru˝aƒskiej w Stanis∏awowie
Pierwszym
 ul. BaÊniowych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej
 w drodze o nr ew. 270/26 i 269/12

OÂWIETLENIE 6,8 km
Zamontowano 198 punktów Êwietlnych:
 ul. LeÊnej w Józefowie
 ul. LeÊnej i BaÊniowych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej
 ul. Wierzbowej w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. Rumiankowej w Niepor´cie
 ul. Stegny w Ryni
 ul. Koncertowej w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. S∏owiczej w Woli Aleksandra
 ul. Polnej w Stanis∏awowie Drugim
 ul. Chabrowej i Sasankowej w Niepor´cie
 ul. Weso∏ej w Stanis∏awowie Pierwszym
 ul. LeÊnej i Piastowskiej w Józefowie
ulica Wierzbowa
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1 191 661 z∏
 ul. Polnej w Rembelszczyênie
 ul. Izabeliƒskiej w Aleksandrowie
 ul. Poziomkowej w Józefowie
 ul. LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej
 ul Bagiennej i Wierzbowej w Kàtach W´gierskich
 ul. Pilawa w Niepor´cie
 ul. Polnej w Ryni – w trakcie realizacji
 ul. Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej
– w trakcie realizacji

ulica Poziomkowa

Wykonane zosta∏y projekty oÊwietlenia:
 ul. Królewskiej w Aleksandrowie
 ul. Brzozowej i bocznych w Niepor´cie
 ul. Bursztynowej w Rembelszczyênie

ulica Sasankowa

Wykonano projekty sieci wodociàgowej
w:
 ul. Ró˝anej w Niepor´cie
 ul. Cichej w Rembelszczyênie
 ul. Stru˝aƒskiej w Józefowie
 ul. KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich
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OÂWIATA
Nowoczesne, dobrze wyposa˝one placówki to podstawa edukacji na wysokim poziomie. Szko∏a w Józefowie zosta∏a rozbudowana, oddano do u˝ytku skrzyd∏o z nowymi 6 salami lekcyjnymi. Szko∏a
w Bia∏obrzegach otrzyma∏a sal´ sportowà,
umo˝liwiajàcà realizacj´ bogatego programu sportowego. Szko∏y w Niepor´cie i Wólce Radzymiƒskiej po termomodernizacji korzystajà z odnawialnych êróde∏ energii. To
inwestycja w ochron´ Êrodowiska i jednoczeÊnie zmniejszenie kosztów utrzymania.
Sale komputerowe w szko∏ach otrzyma∏y no-
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11 468 671 z∏

Êrodki unijne 1 925 000 z∏

we wyposa˝enie, nauczyciele korzystajà tak˝e z tablic interaktywnych.
 rozbudowa Szko∏y Podstawowej w Józefowie
 przebudowa i termomodernizacja Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie wraz z zagospodarowaniem terenu
 termomodernizacja budynku Szko∏y Podstawowej w Wólce Radzymiƒskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu
 budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Bia∏obrzegach wraz z zakupem wyposa˝enia

 modernizacja dachu i monta˝ systemu klimatyzacji w gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym
 projekt i budowa si∏owni zewn´trznej
na terenie Szko∏y Podstawowej w Izabelinie
 modernizacja sal komputerowych w szko∏ach podstawowych wraz z zakupem wyposa˝enia
 projekt boiska przy szkole w Wólce Radzymiƒskiej
 budowa 3 boisk do pi∏ki siatkowej pla˝owej przy szkole w Stanis∏awowie Pierw-

szym
 budowa oÊwietlenia boisk przy gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
 wykonanie placu zabaw dla Przedszkola
Gminnego w Zegrzu Po∏udniowym
i w Niepor´cie
 zakup sprz´tu nag∏aÊniajàcego dla Szko∏y Podstawowej w Izabelinie i w Wólce
Radzymiƒskiej
 zakup sztandaru dla Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie
 zakup tablic interaktywnych z osprz´tem
dla gminnych szkó∏.
Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie

Szko∏a Podstawowa w Józefowie
Sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej w Bia∏obrzegach

Szko∏a Podstawowa
w Wólce
Radzymiƒskiej

SPORT
Najnowsze inwestycje to boisko pi∏karskie
w Kàtach W´gierskich oraz skatepark
w porcie w Niepor´cie. Nowe boisko,
pierwsze tego typu, umo˝liwi m∏odym pi∏karzom kontynuowanie treningów pi∏karskich na terenie gminy i organizowanie rozgrywek. Skorzystajà z niego równie˝ starsi zawodnicy. Gmina inwestuje w tereny
rekreacyjne nad Jeziorem Zegrzyƒskim,
aby ten ogólnodost´pny teren mia∏ jak najbardziej atrakcyjnà dla mieszkaƒców ofert´ aktywnego sp´dzenia czasu. Powstaje
w tym miejscu rodzinne centrum sportu
i rekreacji, a tak˝e miejsce przyjazne dla
˝eglarzy i amatorów sportów wodnych.

2 839 207 z∏

Êrodki unijne 299 997 z∏

Skatepark to kolejna propozycja, po placu
zabaw, si∏owni zewn´trznej i boisku do pi∏ki siatkowej. W pobli˝u znajduje si´ popularne kàpielisko „Dzika Plaza”, jedyne
w powiecie, b´dàce ulubionym miejscem
wypoczynku mieszkaƒców aglomeracji.
 zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa:
• 4 nowe pomosty
• remont pomostu sta∏ego
• plac zabaw dla dzieci
• si∏ownia zewn´trzna
• boisko do pi∏ki siatkowej
• skatepark

 zakup wyposa˝enia dodatkowego dla
Aquaparku Fala: defibrylatora, systemu
alarmowego, sprz´tu komputerowego
 budowa boiska sportowego w Kàtach
W´gierskich

 zakup i monta˝ dwóch betonowych sto∏ów do tenisa do kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie.

Si∏ownia zewn´trzna i plac zabaw
w Niepor´cie

Nowy pomost w porcie w Niepor´cie

Skatepark w Niepor´cie
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BEZPIECZE¡STWO

1 689 639 Z¸

Od wyposa˝enia Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych zale˝y w znacznym stopniu skutecznoÊç ich dzia∏ania.
 zakup samochodu ratowniczo-gaÊniczego dla OSP
w Wólce Radzymiƒskiej – w trakcie realizacji
 zakup samochodu ratowniczo-gaÊniczego dla
OSP w Niepor´cie

 karosa˝ samochodu ratowniczo – po˝arnego OSP
w Niepor´cie
 zakup wyposa˝enia ratowniczego oraz technicznego dla OSP w Wólce Radzymiƒskiej.

Samochody OSP w Niepor´cie

KULTURA
Êrodki unijne
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671 321 z∏
185 903 z∏

Gminny OÊrodek Kultury rozpoczyna nowy sezon w nowej ods∏onie.
Ca∏y budynek ma nowà elewacj´, a sala widowiskowa po remoncie jest
lepiej dostosowana do potrzeb teatralnych. Prace modernizacyjne prowadzone te˝ by∏y w budynkach filii GOK, oÊwietlono tereny wokó∏
nich.
 modernizacja budynku GOK w Niepor´cie
 modernizacja budynku filii GOK w Beniaminowie wraz oÊwietleniem terenu
 zakup sprz´tu nag∏aÊniajàcego dla filii GOK w Wólce Radzymiƒskiej
 modernizacja kot∏owni gazowej w budynku komunalnym w Ryni
 oÊwietlenie terenu filii GOK w Stanis∏awowie Drugim oraz terenu
GOK w Niepor´cie
 modernizacja budynku filii GOK w Stanis∏awowie Drugim wraz z zagospodarowaniem terenu
 zagospodarowanie dzia∏ki gminnej nr 97/1 w Zegrzu Po∏udniowym
(za budynkiem Orion).

WSPÓ¸PRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZÑDU
TERYTORIALNEGO
1 873 031 Z¸
We wspó∏pracy z Województwem Mazowieckim
zrealizowane zosta∏y wa˝ne inwestycje:
 budowa chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza
w Rembelszczyênie
 budowa chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza
w Stanis∏awowie Pierwszym – w trakcie realizacji.
Wykonywane sà projekty:
 przebudowy skrzy˝owania ul. Przysz∏oÊç z ul. S∏onecznà w Stanis∏awowie Pierwszym
 chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie.
Dzi´ki udanej wspó∏pracy z Powiatem Legionowskim wykonane zosta∏y:
 przebudowa drogi powiatowej – ul. Szkolnej i ul.
Izabeliƒskiej w Izabelinie
 przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolnej w Wól-

ce Radzymiƒskiej
 ul. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach
 ciàg pieszo-jezdny do Kana∏u ˚eraƒskiego wzd∏u˝
ul. Izabeliƒskiej w Stanis∏awowie Pierwszym.
Gmina Niepor´t wspar∏a finansowo:
 rozbudow´ Powiatowego Zespo∏u Szkó∏ i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacjà i zagospodarowaniem terenu
 wykonanie systemu wczesnego alarmowania
i ostrzegania.
Wspólnie z Miastem Radzymin
 zrealizowana zosta∏a budowa oÊwietlenia ulicy Poligonowej w ¸àkach Radzymiƒskich.
Gmina Niepor´t dofinansowa∏a
 zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Niepor´cie.

Ulica Izabeliƒska w Izabelinie

Ulica Szkolna w Izabelinie

URZÑD GMINY
Êrodki unijne

7 082 060 z∏
1 428 350 z∏

Dzi´ki przeprowadzonej modernizacji budynku, mo˝liwe sta∏o si´ wdro˝enie nowoczesnych programów informatycznych usprawniajàcych prac´ urz´du i u∏atwiajàcych mieszkaƒcom za∏atwienie wielu spraw. Wysy∏anie wniosków on-line, p∏atnoÊç podatków kartà,
 modernizacja budynku Urz´du Gminy, zakup sprz´tu i oprogramowanie informatycznego wraz z monta˝em nowoczesnego systemu
teleinformatycznego oraz wdro˝eniem programów – E-urzàd i E-archiwum w Gminie Niepor´t,
 zakup samochodu s∏u˝bowego dla Urz´du Gminy.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 W latach 2014–2018 uchwalono 5 planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowywania jest 8 kolejnych planów.

INNE

 Opracowana zosta∏a równie˝ „Analiza zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Niepor´t”, uchwalona w 2017 r.

1 227 993 z∏

 modernizacja budynku Centrum Medycznego
Niepor´t wraz z zakupem wyposa˝enia
 zakup programu komputerowego „OPLOK” dla
Gminnego Zespo∏u OÊwiaty w Niepor´cie

 rozbudowa systemu monitoringu
 modernizacja gminnych budynków mieszkalnych
 projekt sieci Êwiat∏owodowej
 zakup nieruchomoÊci w Józefowie.
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Taniej z Niepor´ckà
Kartà Komunikacyjnà
Od 1 wrzeÊnia
mieszkaƒcy naszej
gminy je˝d˝à
taniej dzi´ki
Niepor´ckiej Karcie
Komunikacyjnej.

Wyjàtkowa ksià˝ka – „Gmina
Niepor´t w latach 1918-2018”
Na zlecenie gminy Niepor´t, z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez
Polsk´ Niepodleg∏oÊci, wydana zosta∏a wyjàtkowa ksià˝ka – „Gmina
Niepor´t w latach 1918-2018”. Jej
autorami sà cz∏onkowie Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego. Prezes Stowarzyszenia, Konrad

Szostek, zaprezentowa∏ publikacj´
podczas spotkania z wójtem Maciejem Mazurem. Jej oficjalna premiera odby∏a si´ 6 paêdziernika
w GOK w Niepor´cie. W listopadzie, na fanpage gminy Niepor´t
og∏osimy konkursy, w których nagrodà b´dzie nowa ksià˝ka. Rów-

nie˝ podczas gminnej uroczystoÊci
z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, w dniu 9 listopada,
na stoisku Niepor´ckiego Stowarzyszenia mo˝na b´dzie otrzymaç
t´ publikacj´, a tak˝e okolicznoÊciowe monety.
 BW

Partnerskie działania
dla Zalewu Zegrzyƒskiego
Na ostatnim posiedzeniu
Zwiàzku Gmin Zalewu
Zegrzyƒskiego jego członkowie
zadecydowali
o kontynuowaniu wspólnych
działaƒ na rzecz rozwoju
regionu akwenu.
Posiedzenie odby∏o si´ w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa w Niepor´cie,
z okazji 55 rocznicy utworzenia Jeziora Zegrzyƒskiego. Podczas g∏osowania, przedstawiciele gmin, wchodzàcych w sk∏ad zwiàzku, jednog∏oÊnie przyj´li stanowisko w sprawie
kontynuowania dzia∏aƒ partnerskich
i wspierania inicjatyw dla dalszego
rozwoju regionu i terenów wokó∏ jeziora. Za celowe uznano promowanie zdrowego, ekologicznego wypo-

czynku, po∏àczonego z poznawaniem historii, kultury i przyrody regionu oraz wszystkich dzia∏aƒ, któ-

rych celem jest ochrona Êrodowiska
naturalnego.
 BW

Do 28 wrzeÊnia wydaliÊmy ju˝ ponad 1000 kart!
Wszystkich mieszkaƒców gminy, którzy rozliczajà si´
w US w Legionowie, zach´camy
do wyrobienia NKK i korzystania
ze zni˝ek na bilety komunikacji
ZTM.
Przypominamy, ˝e wniosek mo˝na wype∏niç on-line na stronie
www.nieporet.pl (w zak∏adce Ko-

munikacja i drogi), lecz przed up∏ywem 7 dni nale˝y zg∏osiç si´
do dzia∏u Zarzàdu Dróg UG Niepor´t z wymaganymi dokumentami.
Na miejscu wykonane zostanie
zdj´cie i wyrobiona Karta. Wniosek mo˝na tez wype∏niç osobiÊcie
 BW
na miejscu.

14 paêdziernika 2018 r. godz. 18.00 w GOK
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Toyota odnaleziona
przez Stra˝ Gminnà!
Opisany poni˝ej przykład przekazania informacji stra˝y gminnej
pokazuje, jak istotna dla pracy słu˝b porzàdkowych jest pomoc
ze strony mieszkaƒców.
27 wrzeÊnia, oko∏o godziny 8 rano,
stra˝nicy gminni wykonujàc codzienny patrol w Wólce Radzymiƒskiej w ramach programu „Razem
Bezpieczniej”, otrzymali nietypowe
zg∏oszenie. Dotyczy∏o ono samochodu marki Toyota, pozostawionego
w Stanis∏awowie Pierwszym w rejonie ul. Granicznej. Funkcjonariusze natychmiast podj´li interwencj´.
Okaza∏o si´, ˝e odnaleziony samochód to leasingowa Toyota Auris,
porzucona oko∏o 700 metrów od mo-

stu przy rzece „Czarna”. Stan pojazdu wskazywa∏, ˝e samochód móg∏
pos∏u˝yç jako narz´dzie nieudanej
ucieczki z∏odziei. Miejsce zdarzenia
zosta∏o natychmiast zabezpieczone
przez stra˝ników gminnych,
do przybycia odpowiednich s∏u˝b.
Zwracamy si´ z proÊbà do mieszkaƒców gminy Niepor´t o zg∏aszanie wszelkich zauwa˝onych nieprawid∏owoÊci i przekazywanie na
tel. 668 116 761 – apelujà gminni
 P. Kuligowski
municypalni.

Rzàdowy program
„Czyste powietrze”
26 wrzeÊnia w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t odbyło si´
spotkanie informacyjne rzàdowego programu „Czyste Powietrze”.

K

Program „Oparcie
w samodzielnoÊci”
dla mieszkaƒców Powiatu
Legionowskiego
Zaburzenia zdrowia psychicznego
dotykajà zarówno osob´ chorà, jak
i jej najbli˝szych. Choroba psychiczna powoduje zaburzenia relacji w rodzinie, w pracy i w szkole.
Chorzy pozbawieni wsparcia i zrozumienia rodziny, a tak˝e przyjació∏ i innych ludzi, jeszcze bardziej
pogrà˝ajà si´ w chorobie, tracàc
sens i radoÊç ˝ycia.
Wychodzàc naprzeciw tym potrzebom Fundacja PSYCHE Strefa Pozytywnych MyÊli stworzy∏a
program, który obejmuje promocj´
zdrowia psychicznego – kampani´
zapobiegajàcà stygmatyzacji osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz

kampani´ zmieniajàcà niech´tne
wobec nich nastawienie spo∏eczne.
Proponuje tak˝e specjalistycznà
i fachowà pomoc skierowanà
do osób dotkni´tych chorobami
psychicznymi oraz do ich rodzin
i opiekunów.
Program dofinansowany jest
z bud˝etu Województwa Mazowieckiego.
Wi´cej informacji o realizowanym
projekcie mo˝na uzyskaç pod numerem tel. 512 895 218
lub na stronach internetowych:
http://www.fundacjapsyche.pl
https://www.educatio.pl
http://www.doktorpsychiatra.pl

onferencja podzielona by∏a
na trzy bloki tematyczne.
Na poczàtku mieszkaƒcy zapoznali si´ z definicjami zanieczyszczeƒ, emisji i smogu, przyczynami
i skutkami niskiej emisji i informacjami dot. jakoÊci powietrza w województwie mazowieckim. Nast´pnie, krok po kroku przedstawiono
etapy pozyskiwania Êrodków i wype∏niania wniosku o dofinansowanie. Na koniec odby∏a si´ dyskusja

na temat programu, podczas której
mieszkaƒcy mieli mo˝liwoÊç zadania pytania prelegentkom.
Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywnoÊci
energetycznej oraz zmniejszenie
emisji py∏ów i innych zanieczyszczeƒ do atmosfery pochodzàcych
z jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. W programie mo˝e
wziàç udzia∏ ka˝dy w∏aÊciciel domu
jednorodzinnego. Dofinansowanie

nie obejmuje jednak budynków
wykorzystywanych sezonowo (np.
domków letniskowych). Dotacj´
lub po˝yczk´ mo˝na uzyskaç m.in.
na wymian´ starych pieców i kot∏ów na paliwa sta∏e, zakup i monta˝ nowych êróde∏ ciep∏a, docieplenie przegród budynku, monta˝ lub
modernizacj´ instalacji centralnego
ogrzewania i ciep∏ej wody u˝ytkowej oraz instalacj´ odnawialnych
êróde∏ energii.
 AZ

1 lipca 2018 r. weszła w ˝ycie tzw. „uchwała antysmogowa”, która umo˝liwiła podj´cie walki z trujàcym
smogiem. Swoim działaniem dotyka on równie˝ gmin´ Niepor´t, w znacznym stopniu pogarszajàc jakoÊç
powietrza, a co za tym idzie stan zdrowia nas wszystkim.

Zwalczamy smog
G∏ównym za∏o˝eniem w∏adz samorzàdowych jest wyeliminowanie
materia∏ów opa∏owych stanowiàcych realne zagro˝enie dla Êrodowiska, w zwiàzku z czym od lipca
br. nie wolno spalaç mu∏ów i flotokoncentratów w´glowych oraz
mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem, w´gla brunatnego oraz paliw sta∏ych produkowanych z ich wykorzystaniem, w´gla
kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw
zawierajàcych biomas´ o wilgotnoÊci w stanie roboczym powy˝ej 20
proc. (np. mokrego drewna).
Ponadto do koƒca 2027 r. wszyscy u˝ytkownicy instalacji grzewczych, które nie spe∏niajà wymogów ekoprojektu, zobowiàzani sà
do wymiany pieców na takie, które spe∏niajà normy PN-EN 3035:2012. Podj´te dzia∏ania umo˝liwiajà wycofanie z u˝ytku tzw.

„kopciuchów”, które stanowià realne zagro˝enie dla otaczajàcej nas
natury. Pomocà w wymianie pieca
b´dzie przystàpienie do programu,
który oferuje dofinansowanie na ten
cel. Gmina Niepor´tu jest w trakcie realizacji takiego programu,
który zaplanowany zosta∏ do 2020
roku.
Kary przewidziane dla osób nieprzestrzegajàcych aktualnych przepisów sà niema∏e. Zgodnie
z art. 191 Kodeksu Wykroczeƒ,

ka˝da osoba dopuszczajàca si´ termicznej obróbki odpadów, poza
spalarniami, podlega karze aresztu
lub grzywny do 5000 z∏! Stra˝
Gminna informuje, ˝e kontrole
prowadzone pod kàtem przestrzegania przytoczonych przepisów b´dà niezapowiedziane, a przede
wszystkim bardzo wnikliwe, co
umo˝liwi wyeliminowanie materia∏ów opa∏owych z∏ej jakoÊci. Pami´tajcie, ˝e czyste powietrze to zdrowa Gmina!
 P. Kuligowski

Akcja Segregacja w terenie

Tegoroczna, ogólnopolska Akcja
Sprzàtania Âwiata przebieg∏a pod has∏em „AKCJA SEGREGACJA 2x
wi´cej, 2x czyÊciej”. Wzi´li w niej
tak˝e udzia∏ uczniowie szko∏y w Józefowie. W klasach m∏odszych obej-

rzeli filmy edukacyjne i prezentacj´
multimedialnà dotyczàcà ochrony
Êrodowiska i segregowania odpadów.
Uczniowie klas 4-7, wyposa˝eni
w r´kawiczki jednorazowe i w worki na Êmiecie, sprzàtali teren szko∏y

i wokó∏ niej. Sprzàtanie Êwiata odbywa∏o si´ ju˝ po raz 25, mo˝emy
wi´c sàdziç, ˝e powi´ksza si´ systematycznie grono ludzi, dla których
dba∏oÊç o czystoÊç Êrodowiska jest
 BW
„chlebem powszednim”.
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Wybory samorzàdowe w dniu 21 paêdziernika 2018 roku

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie z dnia 1 paêdziernika 2018 r.

O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH
w wyborach do Rady Gminy Niepor´t zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018
r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Niepor´cie podaje do wiadomoÊci

OKR¢G WYBORCZY NR 1
1. OLECHOWSKI Andrzej, lat 62, zam. Niepor´t, zgłoszony
przez KWW NIEPOR¢T XXI – LEPSZA GMINA – Lista nr 19
2. KUTYŁA Marta Ewelina, lat 22, zam. Niepor´t,
zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
3. MAZURKIEWICZ Robert Radosław, lat 52, zam.
Niepor´t, zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA – Lista
nr 24

OKR¢G WYBORCZY NR 2
1. CHMIEL Piotr Łukasz, lat 36, zam. Niepor´t, zgłoszony
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista nr 10
2. HOJA Gerard Jerzy, lat 51, zam. Niepor´t, zgłoszony
przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY” – Lista
nr 20
3. KOWALCZYK Irena, lat 61, zam. Niepor´t,
zgłoszona przez KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
4. GRZEÂKIEWICZ Anna, lat 44, zam. Niepor´t,
zgłoszona przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 3
1. DEPCZY¡SKI Dariusz Andrzej, lat 33, zam. Niepor´t,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista
nr 10
2. BŁA˚EWSKA Agnieszka, lat 50, zam. Niepor´t,
zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
3. KAWKA Andrzej, lat 53, zam. Niepor´t, zgłoszony przez
KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
4. SZOSTEK Konrad Grzegorz, lat 23, zam. Niepor´t,
zgłoszony przez KWW KONRADA SZOSTKA – Lista nr 22
5. KAWKA Jarosław Mariusz, lat 53, zam. Niepor´t,
zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 4
1. GALAS Adam, lat 35, zam. Niepor´t, zgłoszony przez
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista nr 10
2. SOBIERA¡SKA Katarzyna, lat 36, zam. Aleksandrów,
zgłoszona przez KWW NIEPOR¢T XXI – LEPSZA GMINA
– Lista nr 19
3. OLSZEWSKI Karol, lat 36, zam. Aleksandrów, zgłoszony
przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY” – Lista nr 20
4. PŁATKOWSKA Maria Hanna, lat 58, zam. Niepor´t,
zgłoszona przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 5
1. WIÂNIEWSKI Adam, lat 47, zam. Białobrzegi, zgłoszony
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista nr 10
2. BONDYRA Stanisław, lat 62, zam. Białobrzegi, zgłoszony
przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY” – Lista
nr 20
3. WITASZEK Paweł, lat 51, zam. Białobrzegi, zgłoszony
przez KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
4. WOJCIECHOWSKI Andrzej, lat 65, zam. Białobrzegi,
zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23
5. WIÂNIEWSKA Krystyna Bo˝ena, lat 65, zam. Białobrzegi,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY
NIEPOR¢T I POWIATU LEGIONOWO – Lista nr 25

OKR¢G WYBORCZY NR 6
1. KRÓL Stanisław Franciszek, lat 51, zam. Rynia, zgłoszony
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista nr 10

publicznej informacj´ o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niepor´t zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.

2. KUSY Katarzyna Joanna, lat 44, zam. Białobrzegi,
zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
3. TOMASIK Bogusława, lat 54, zam. Rynia,
zgłoszona przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 7
1. R¢BELSKA Monika, lat 23, zam. Rembelszczyzna,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista
nr 10
2. MACIEJCZUK-BIAŁEK Jolanta, lat 35, zam. Stanisławów
Pierwszy, zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU
DZIAŁAMY” – Lista nr 20
3. MA¡K Andrzej, lat 63, zam. Stanisławów Pierwszy,
zgłoszony przez KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
4. PIETRUCHA Piotr, lat 38, zam. Stanisławów Pierwszy,
zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 8
1. ARASZKIEWICZ Krzysztof, lat 67, zam. Izabelin,
zgłoszony przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
2. KOPERSKI Jarosław Stanisław, lat 58, zam. Stanisławów
Pierwszy, zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA
– Lista nr 23
3. PATEREK Stanisław Dariusz, lat 59, zam. Stanisławów
Pierwszy, zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA – Lista
nr 24

OKR¢G WYBORCZY NR 9
1. BLECH Paulina Patrycja, lat 33, zam. Józefów, zgłoszona
przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista nr 10
2. JANCZEWSKA Blandyna Agnieszka, lat 41, zam.
Józefów, zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU
DZIAŁAMY” – Lista nr 20
3. OSZCZYK Marian, lat 63, zam. Józefów, zgłoszony przez
KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23
4. SADOWSKI Adam, lat 24, zam. Józefów, zgłoszony przez
KWW ROZWÓJ GMINY NIEPOR¢T I POWIATU
LEGIONOWO – Lista nr 25

OKR¢G WYBORCZY NR 10
1. SCHERER Maciej Karol, lat 35, zam. Kàty W´gierskie,
zgłoszony przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
2. KAWKA Marzena Ewa, lat 40, zam. Niepor´t,
zgłoszona przez KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
3. K¢PSKA-TLAGA Karolina Agnieszka, lat 40, zam. Kàty
W´gierskie, zgłoszona przez KWW KONRADA SZOSTKA
– Lista nr 22
4. PISAREK Jarosław, lat 45, zam. Kàty W´gierskie,
zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23
5. KAWKA Monika, lat 44, zam. Kàty W´gierskie,
zgłoszona przez KWW MONIKI KAWKA – Lista nr 27

OKR¢G WYBORCZY NR 11
1. WRO¡SKA Dorota, lat 47, zam. Michałów-Grabina,
zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
2. WILGOS Paulina, lat 25, zam. Michałów-Grabina,
zgłoszona przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23
3. KAMI¡SKA Monika Barbara, lat 52, zam.
Michałów-Grabina, zgłoszona przez KWW MONIKI

KAMI¡SKIEJ – Lista nr 28
4. KAIM-ZAJÑCZKOWSKA Krystyna Katarzyna, lat 64,
zam. Michałów-Grabina, zgłoszona przez KWW SMOG
– Lista nr 29

OKR¢G WYBORCZY NR 12
1. MAZURKIEWICZ Katarzyna, lat 47, zam. Niepor´t,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
– Lista nr 10
2. GRAMANN Norbert, lat 40, zam. Rembelszczyzna,
zgłoszony przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
3. POWAŁA Kamil Stanisław, lat 22, zam. Niepor´t,
zgłoszony przez KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
4. SZYBOWSKI Wojciech, lat 49, zam. Rembelszczyzna,
zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 13
1. DAŁEK Leszek, lat 26, zam. Niepor´t, zgłoszony przez
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – Lista nr 10
2. SERWAN-DOBROCH Agnieszka, lat 45, zam. Wola
Aleksandra, zgłoszona przez KWW
NIEPOR¢T XXI – LEPSZA GMINA – Lista nr 19
3. BANASZEK Dorota Ewa, lat 40, zam. Stanisławów Drugi,
zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
4. KAMI¡SKI Krzysztof Florian, lat 55, zam.
Stanisławów Drugi, zgłoszony przez KWW KONRADA
SZOSTKA – Lista nr 22
5. BIELSKA Wiesława El˝bieta, lat 59, zam. Stanisławów
Drugi, zgłoszona przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista
nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 14
1. JASZCZUR Andrzej Emilian, lat 60, zam. Beniaminów,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
– Lista nr 10
2. RASI¡SKI Mariusz, lat 42, zam. Beniaminów, zgłoszony
przez KWW NIEPOR¢T XXI – LEPSZA GMINA – Lista nr 19
3. PAKUŁA Małgorzata Beata, lat 45, zam. Wólka
Radzymiƒska, zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY,
TU DZIAŁAMY” – Lista nr 20
4. ROGUSKA Zofia, lat 55, zam. Wólka Radzymiƒska,
zgłoszona przez KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
5. BROSZKIEWICZ Ewa, lat 36, zam. Wólka Radzymiƒska,
zgłoszona przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23

OKR¢G WYBORCZY NR 15
1. ROGUSKA Romana Hanna, lat 61, zam. Białobrzegi,
zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”
– Lista nr 20
2. WOJDA Krzysztof, lat 62, zam. Izabelin, zgłoszony przez
KWW GMINA TO MY – Lista nr 21
3. SAKS Wojciech, lat 63, zam. Zegrze Południowe,
zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA – Lista nr 23
4. SZEREMSKI Mariusz Roman, lat 59, zam. Zegrze
Południowe, zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA
– Lista nr 24
5. NASUTA Aneta Magdalena, lat 38, zam. Zegrze
Południowe, zgłoszona przez KWW STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ ZEGRZA – Lista nr 26

Przewodniczàca Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie
/–/ Marta Brysiacz
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OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie z dnia 8 paêdziernika 2018 r.

O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA WÓJTA
w wyborach Wójta Gminy Niepor´t zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018
r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Niepor´cie podaje do wiadomoÊci

publicznej informacj´ o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Niepor´t zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.

1. DAŁEK LESZEK,
lat 26, wykształcenie wy˝sze,
członek Prawa i SprawiedliwoÊci, zam. Niepor´t,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

2. DAMM-ÂWIERKOCKA MARTA GABRIELA,
lat 41, wykształcenie wy˝sze,
nie nale˝y do partii politycznej, zam. Kàty W´gierskie,
zgłoszona przez KWW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”

3. KAWKA ANDRZEJ,
lat 53, wykształcenie Êrednie,
nie nale˝y do partii politycznej, zam. Niepor´t,
zgłoszony przez KWW GMINA TO MY

4. MAZUR SŁAWOMIR MACIEJ,
lat 62, wykształcenie wy˝sze,
nie nale˝y do partii politycznej, zam. Niepor´t,
zgłoszony przez KWW MACIEJA MAZURA
Przewodniczàca Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie
/–/ Marta Brysiacz

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie z dnia 28 wrzeÊnia 2018 r.

O PRZYZNANYCH NUMERACH LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
w wyborach do Rady Gminy Niepor´t zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018
r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Niepor´cie podaje do publicznej
wiadomoÊci informacj´ o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych
niespe∏niajàcych ˝adnego z warunków okreÊlonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.

Numer listy

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespe∏niajàcych ˝adnego z warunków okreÊlonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w wi´cej ni˝ jednym okr´gu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Niepor´t, przyznano nast´pujàce numery:

Nazwa komitetu wyborczego

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEPOR¢T XXI – LEPSZA GMINA

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „TU MIESZKAMY, TU DZIAŁAMY”

21

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA TO MY

22

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA SZOSTKA

23

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MACIEJA MAZURA”

24

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA

25

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – ROZWÓJ GMINY NIEPOR¢T I POWIATU LEGIONOWO

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespe∏niajàcych ˝adnego z warunków okreÊlonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okr´gu wyborczym w wy-

Numer listy

borach do Rady Gminy Niepor´t, przyznano nast´pujàce numery:

Nazwa komitetu wyborczego

26

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZEGRZA

27

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI KAWKA

28

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI KAMI¡SKIEJ

29

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SMOG
Przewodniczàca Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie
/–/ Marta Brysiacz
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Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne jak sama nazwa wskazuje sà niebezpieczne, zarówno dla
człowieka, jak i dla zwierzàt, roÊlin. W zwiàzku z powy˝szym, ich równie˝ nie
mo˝na wrzucaç do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych, tylko nale˝y zbieraç oddzielnie.
W 2017 i 2018 r. na terenie gminy
Niepor´t odpady niebezpieczne tj.
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
lampy fluorescencyjne, oleje, t∏uszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, Êwietlówki, ˝arówki itd.
pochodzàce z gospodarstw domo-

wych – odbierane sà za pomocà
tzw. mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. specjalnego samochodu ustawianego w wyznaczonym dniu i w wyznaczonym
miejscu, do którego mieszkaƒcy

gminy b´dà mogli dostarczaç ww.
odpady niebezpieczne.
Ww. samochód ustawiany jest
w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Niepor´t dwa razy
w roku. Poni˝ej przedstawiamy
harmonogram zbiórki powy˝szych

odpadów, który odb´dzie si´ w paêdzierniku i w listopadzie 2018 r.
Ponadto przypominamy, ˝e zu˝yte baterie i akumulatory oraz zu˝yte i przeterminowane leki pochodzàce z gospodarstw domowych
nale˝àce do grupy odpadów niebez-

piecznych mo˝na wrzucaç do specjalnie do tego przeznaczonych
pojemników rozstawionych na terenie gminy Niepor´t. Informacje
na temat ww. pojemników mo˝na
uzyskaç na stronie internetowej
www.niepor´t.pl zak∏adka odpady.

Mobilny punkt zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych (tj. rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierajàce rt´ç, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, Êwietlówki, ˝arówki, detergenty zawierajàce substancje
niebezpieczne itd.) poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Niepor´t w drugiej połowie
2018 roku.
DATA

GODZINA

MIEJSCOWOÂå

LOKALIZACJA

20.10.2018 r.

08:00 – 10:00

Białobrzegi

ul. Kàpielowa/Wczasowa

20.10.2018 r.

10:15 – 12:15

Białobrzegi

Osiedle Wojskowe

20.10.2018 r.

12:30 – 14:30

Beniaminów

Przy GOK-u

27.10.2018 r.

08:00 – 10:00

Zegrze Południowe

Parking przy PKP

27.10.2018 r.

10:15 – 12:15

Niepor´t

Parking przy PKP

27.10.2018 r.

12:30 – 14:30

Wólka Radzymiƒska

Przy Stra˝y Po˝arnej

27.10.2018 r.

14:45 – 16:45

Rynia

P´tla autobusowa przy TPD

03.11.2018 r.

8:00 – 10:00

Aleksandrów

Zakr´t Królewska/Polna przy tablicy

03.11.2018 r.

10:15 – 12:15

Izabelin

Naprzeciwko szkoły

03.11.2018 r.

12:30 – 14:30

Stanisławów Pierwszy

ul. Wierzbowa 8 (obok posesji sołtysa)

03.11.2018 r.

14:45 – 16:45

Stanisławów Pierwszy

Ul. Regatowa

10.11.2018 r.

08:00 – 10:00

Kàty W´gierskie

Przy GOK-u

10.11.2018 r.

10:15 – 12:15

Michałów-Grabina

Róg ˚ywicznej i Kwiatowej

10.11.2018 r.

12:30 – 14:30

Rembelszczyzna

Przy ul. Stru˝aƒskiej za sklepem „Olmiks”

17.11.2018 r.

08:00 – 10:00

Stanisławów Drugi

Przy GOK-u

17.11.2018 r.

10:15 – 12:15

Wola Aleksandra

Przy GOK-u

17.11.2018 r.

12:30 – 14:30

Józefów

P´tla autobusowa przy ul. Głównej

17.11.2018 r.

14:45 – 16:15

Józefów

ul. Szkolna (przy rondzie)

Oczyszczamy Êrodowisko
– usuwamy azbest
Gmina Niepor´t kontynuuje w 2018 roku realizacj´
programu promowania bezpiecznego usuwania
odpadów i materiałów zawierajàcych azbest.
Na podstawie umowy podpisanej
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierajàcych
azbest z terenu Gminy Niepor´t
– etap IX w 2018 roku”, gmina
prowadzi∏a odbiór odpadów i materia∏ów z nieruchomoÊci. Dotyczy∏ on g∏ównie pokryç dachowych (eternitu), zdj´tych przez
w∏aÊcicieli posesji i sk∏adowanych
na dzia∏kach oraz demonta˝u ma-

teria∏ów zawierajàcych azbest
w zwiàzku ze zmianà pokrycia dachowego. W ramach zawartej
umowy dotacji, realizacja zadania
zostanie sfinansowana do 80% ze
Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dotacja wyniesie do 21 298,91 z∏,
przy ogólnej kwocie umowy
w wysokoÊci 35 647,80 z∏. Dotacja obejmuje demonta˝, zbieranie,
przygotowanie do transportu, za∏adunek i transport odpadów i ma-

teria∏ów zawierajàcych azbest
do unieszkodliwienia. Dzia∏ania te
zmierzajà do usuni´cia azbestu
z nieruchomoÊci na terenie gminy Niepor´t, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
które dofinansowane sà z Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajàcych
azbest z terenu województwa mazowieckiego”.
 Dariusz Wróbel

12 O C A L I å O D Z A P O M N I E N I A

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

11 paêdziernika 2018

55 lat Jeziora Zegrzyƒskiego
we wspomnieniach Eugeniusza Rembelskiego
W czerwcu bie˝àcego roku wspominajàc z p.
Eugeniuszem Rembelskim wydarzenia z okresu II wojny
Êwiatowej, na koniec naszej rozmowy powróciliÊmy
do czasu budowy Jeziora Zegrzyƒskiego. W tym roku
mija bowiem 55 lat od spi´trzenia wód Narwi
na zaporze w D´bem i powstania sztucznego zbiornika
wodnego nazywanego potocznie przez mojego
rozmówc´ „Zalewem”.

P

rzed wojnà rodzina Rembelskich zamieszkiwa∏a w gospodarstwie po∏o˝onym nad Kana∏em Królewskim, blisko mostu drogowego i kolejowego na starym
kanale. W pobli˝u znajdowa∏a si´ figura Êw. Jana Chrzciciela oraz bród
i wodopój dla krów i koni. Tam te˝,
pod wysokimi lipami, by∏o miejsce
odpoczynku mieszkaƒców, którzy
jechali na sianokosy na ∏àki „pod Zegrzem” (czyli w miejscu obecnego
Jeziora Zegrzyƒskiego). Miejsce to
by∏o dogodnym podjazdem do wody, wi´c rolnicy nabierali wod´
do beczek na wozach, aby potem jechaç na pojenie inwentarza wyprowadzanego na odleg∏e pastwiska.
Wszystko zmieni∏o si´ na prze∏omie
lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych
ubieg∏ego wieku, gdy w ramach planów szeÊcioletnich ówczesne w∏adze postawi∏y na rozwój ˝eglugi
Êródlàdowej i podj´∏y prób´ przystosowania do transportu wodnego
rzeki Bug poprzez budow´ pi´ciu
stopni wodnych. Wykorzystanie tej
rzeki do komunikacji wodnej z Warszawy na wschód w swoich planach
kreÊlili ju˝ urz´dnicy carskiej Rosji.
W okresie mi´dzywojennym o powstanie drogi wodnej pomi´dzy
Warszawà a Polesiem zabiega∏ m.in.
in˝. Tadeusz Tillinger. W 1957 roku rozpocz´to prace przygotowawcze pod budow´ zapory na rzece Narew w miejscowoÊci D´be wg projektu in˝. W∏adys∏awa Nawarskiego.
Pan Eugeniusz wspomina∏, ˝e plac
budowy zbiornika by∏ bardzo rozleg∏y. Usypywano pot´˝ne obwa∏owania (zapory boczne o ∏àcznej d∏ugoÊci 58,3 km), czerpiàc piach z terenów które mia∏y byç potem zalane.
Obok prac w samej czaszy zbiornika, obejmujàcych wycinanie drzew
i rozbiórk´ zabudowaƒ, przystàpiono do budowy domów dla rodzin
wysiedlonych w Zegrzu P∏d. na Rybakach i Niepor´cie. Cz´Êç rodzin

zamieszka∏a w Niepor´cie przy ul.
Jana Kazimierza, w nowych, murowanych domach krytych czerwonà
dachówkà, które mieszkaƒcy Niepor´tu nazwali potocznie MDM-em.
Przy zabudowaniach Rembelskich
ruszy∏y roboty budowlane zwiàzane z budowà Kana∏u ˚eraƒskiego
(przekop prowadzono od strony
Warszawy w kierunku Niepor´tu)
oraz przebudowa linii kolejowej
i uk∏adu drogowego ulic Dworcowej, Jana Kazimierza oraz Zegrzyƒskiej. Materia∏ ziemny z wykopu kana∏u zatrudnieni wozacy (z okolic
W∏odawy) przewozili do zasypywania lokalnych obni˝eƒ terenu i na nasypy pod dwa wiadukty kolejowe
oraz most drogowy w Niepor´cie.
Mój rozmówca zapami´ta∏, ˝e firma
budujàca te obiekty to „Bugobudowa” z Warszawy, która zatrudnia∏a
wielu okolicznych mieszkaƒców,
g∏ównie tych posiadajàcych wozy
do przewozu ziemi i materia∏ów budowlanych. Jak ustali∏ autor, byli to
m.in. Aleksander Kostro, Marceli
Rembelski, Feliks Rembelski, W∏adys∏aw Wojda i Jan Kawka. Roboty ciesielskie przy budowie szalunków do betonu na moÊcie i wiaduktach nadzorowa∏ majster Stanis∏aw
Piàtkowski. W grupie murarskiej,
budujàcej stacj´ kolejowà w Niepor´cie, budynek nadzoru wodnego
przy ul. Dworcowej i przepompownie, pracowali Kazimierz Szulejewski i Marian Anio∏kowski. Co
ciekawe pozostawiono na terenie
przyczó∏ki starego mostu drogowego na Kanale Królewskim, a cz´Êç
podpór mostu kolejowego wbudowano w nasyp. Dzi´ki temu mo˝na
obecnie zobaczyç ró˝nic´ wysokoÊci posadowienia starych i nowych
przepraw. Nale˝y nadmieniç, ˝e
w czasie prac budowlanych odbywa∏y si´ protesty mieszkaƒców,
którzy blokowali prac´ spychaczy
(Kos Maciej i Czes∏aw Powa∏a) oraz

straszyli urz´dników nadzorujàcych
budow´ groêbami utopienia si´.
Prace trwa∏y nadal. Na prze∏omie 1962 i 1963 roku rozpocz´to
pi´trzenie wód Narwi w celu wype∏nienia zbiornika. Roboty budowlane w ostatnim okresie prowadzone
by∏y pospiesznie, gdy˝ zgodnie
z przyj´tym planem zbli˝a∏ si´ termin ukoƒczenia budowy. Pan Eugeniusz twierdzi∏, i˝ mog∏y zostaç wtedy zalane zarówno pozosta∏oÊci budynków, piwnic, studni oraz
wysokie pnie Êci´tych drzew, których nie usuni´to z uwagi na nap∏yw
wody. Do tych prac, ze wzgl´du
na rozleg∏oÊç terenu, wykorzystywano obok pracowników firm, równie˝
osoby osadzone w zak∏adach karnych. Jak mówià przekazy, odbiór
robót budowlanych Jeziora Zegrzyƒskiego odby∏ si´ z pok∏adu
Êmig∏owca, którym delegacja rzàdowa dokona∏a oblotu urzàdzeƒ zbiornika od D´bego przez Zegrze, Niepor´t, Bia∏obrzegi, Ryni´ i dalej
do Serocka. Powstanie Jeziora Zegrzyƒskiego ca∏kowicie zmieni∏o
zagospodarowanie okolicznych terenów rolnych. Wykonano rozleg∏y
system melioracji wodnych, których
zadaniem by∏o ograniczenie niekorzystnych skutków spi´trzenia wody, spowodowanych przez zapor´
w D´bem na terenach rolnych i zabudowy mieszkaniowej. Cz´Êç zabudowy Zegrza Po∏udniowego znalaz∏a si´ w strefie depresji wzgl´dem
powierzchni wody w zbiorniku.
Kana∏ ˚eraƒski nazywany przez p.
Rembelskiego potocznie „WiÊlakiem” przedzieli∏ gmin´ Niepor´t
na dwie cz´Êci. Od tego czasu zacz´to mówiç, ˝e ktoÊ mieszka lub coÊ
si´ dzieje „za kana∏em”. Mój rozmówca wspomina∏, ˝e jak ruszy∏
transport wodny ˝wiru i piachu
do „FAELBETU” na ˚eraniu, przewo˝onego ze ˝wirowni w Gnojnie
oraz z dna jeziora ko∏o Zegrza, to
obok sygna∏ów pociàgów pojawi∏y
si´ nowe sygna∏y dêwi´kowe pchaczy rzecznych – „˚ubrów”, które
dniem i nocà pcha∏y kana∏em barki
za∏adowane kruszywem. Dzisiaj
na tym terenie, oprócz starych przyczó∏ków mostowych, pozosta∏a jedynie ma∏o widoczna figura Êw. Jana Chrzciciela, która znajduje si´ poni˝ej nasypu stacji paliw „ORLEN”.
Obok transportu wodnego, z czasem

Przyczó∏ek starego mostu
na Kanale Królewskim w Niepor´cie.
(fot. autora)

Figura Êw. Jana Chrzciciela przy nasypie mostu
drogowego w Niepor´cie (fot. autora)

rozwija∏a si´ intensywnie nad Jeziorem Zegrzyƒskim infrastruktura turystyczna, zlokalizowana wokó∏
tzw. „Patelni” zbiornika, czyli porty, oÊrodki wypoczynkowe i spor-

tów wodnych.

 Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
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