
B
iblioteka zosta∏a zaprojekto-

wana jako nowe skrzyd∏o ist-

niejàcego budynku GOK-u,

jednak jej nowoczesna forma archi-

tektoniczna wyró˝ni jà i zaakcentu-

je w przestrzeni. Obecnie Gmi-

na Niepor´t jest na etapie przygoto-

wywania zamówienia publicznego

na wykonanie robót budowlanych.

Przetarg na budow´ biblioteki zosta-

nie og∏oszony na poczàtku czerwca. 

Powierzchnia u˝ytkowa nowej

biblioteki b´dzie wynosiç 587 m2.

Budynek sk∏adaç si´ b´dzie z trzech

kondygnacji, a jego du˝e okna

wychodziç b´dà na wschód i na za-

chód. Na parterze znajdowaç si´ b´-

dzie ksi´gozbiór dla dzieci oraz sala

multimedialna, w pe∏ni wyposa˝o-

na w sprz´t audiowizualny, gdzie

odbywaç si´ b´dà lekcje bibliotecz-

ne dla szkó∏ i przedszkoli. W od-

dzielnym pomieszczeniu usytu-

owana zostanie pracownia zaj´ç

multimedialnych przeznaczona dla

ok. 30 osób, w której znajdowaç si´

b´dà stanowiska z komputerami.

Na ka˝dym pi´trze budynku b´dzie

równie˝ dost´p do w´z∏a sanitarne-

go z toaletami. Nowoczesnà win-

dà dotrzemy na kolejne pi´tra bi-

blioteki. 

Ca∏à pierwszà kondygnacj´ zaj-

mowaç b´dzie ksi´gozbiór dla do-

ros∏ych oraz dla m∏odzie˝y. B´dzie

to otwarta przestrzeƒ z wydzielony-

mi strefami, podzielona jedynie me-

blami, z miejscami przeznaczonymi

dla bibliotekarzy. Znajdowaç si´ tu

b´dà równie˝ dwa stanowiska wy-

posa˝one w komputery (tzw. hot

desk), gdzie wypo˝yczajàcy b´dà

mieli mo˝liwoÊç sprawdzenia i od-

nalezienia interesujàcych ich pozy-

cji. Dzi´ki du˝ym przeszkleniom

z biblioteki b´dzie pi´kny widok

na Kana∏ ˚eraƒski. 

Drugie, ostatnie pi´tro, zajmowaç

b´dà: pomieszczenia biurowe dla

pracowników biblioteki, z miejsca-

mi do opracowywania ksià˝ek, po-

kój socjalny, gabinet dyrektora bi-

blioteki, czytelnia oraz pokój

do pracy w∏asnej, gdzie czytelnicy

b´dà mogli sporzàdzaç w∏asne no-

tatki pracujàc na materia∏ach biblio-

tecznych. Z czytelni b´dzie mo˝li-

woÊç wyjÊcia na taras usytuowany

od strony Kana∏u ˚eraƒskiego.

Na tej kondygnacji znajdowaç si´

równie˝ b´dzie sala spotkaƒ autor-

skich, projektów oraz szkoleƒ o po-

wierzchni 45 m2, z której b´dzie

mo˝na wyjÊç na taras usytuowany

od strony zachodniej. Czytelnicy

znajdà tu równie˝ kàcik z napoja-

mi, kawà, herbatà i automatami

przekàskowymi. Nowoczesna bry-

∏a budynku zosta∏a zaprojektowa-

na tak, by w sposób naturalny

wkomponowa∏a si´ w otoczenie.

Du˝e przeszklenia odbijaç b´dà

Êwiat∏o i pi´kne widoki. 

Planowane rozpocz´cie robót bu-

dowlanych to jesieƒ 2021 r. Dobrà

wiadomoÊcià dla mi∏oÊników ksià-

˝ek jest to, ˝e inwestycja w ˝adnym

razie nie b´dzie przeszkadza∏a

w funkcjonowaniu biblioteki i nie

ograniczy mo˝liwoÊci wypo˝yczania

ksià˝ek oraz multimediów, nato-

miast konieczna b´dzie nieznacz-

na przebudowa pomieszczeƒ admi-

nistracyjnych GOK-u. W zwiàzku

z pracami budowlanymi niezb´dne

te˝ b´dzie usuni´cie cz´Êci drzew (4

brzóz oraz 5 Êwierków) i szpaleru

krzewów (˝ywotnik zachodni).

W ramach nasadzeƒ zast´pczych za-

planowano ju˝ posadzenie 9 jab∏o-

ni ozdobnych, a w miejsce usuni´-

tych tui – liliowców, jaÊminowców,

krzewów forsycji, p´cherznicy, ta-

wu∏y japoƒskiej i wczesnej. 

Planowane zakoƒczenie budowy

nowego budynku biblioteki to jesieƒ

przysz∏ego roku. Inwestycja zosta-

nie sfinansowana ze Êrodków gmi-

ny Niepor´t. Na chwil´ obecnà za-

bezpieczono na ten cel po 1,5 mln

w tegorocznym i przysz∏orocznym

bud˝ecie. Gmina b´dzie jednak sta-

raç si´ o pozyskanie dodatkowego

dofinansowania z funduszy ze-

wn´trznych. 

� Anna Michejda
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Budowa biblioteki 
gminnej w Niepor´cie
W krajobrazie Niepor´tu ju˝ niebawem pojawi si´
długo oczekiwany, nowoczesny, przeszklony gmach
biblioteki. Starostwo Powiatowe ju˝ wydało
pozwolenie na jego budow´.
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Gminne inwestycje kanalizacyjne

Street workout w Kompleksie 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa

O INWESTYCJACH
GMINNYCH 
W CZASIE PANDEMII
rozmawiamy z wójtem
MACIEJEM MAZUREM

OOdd ppoonnaadd  rrookkuu  ÊÊwwiiaatt  zzmmaaggaa  ssii´́

zz ppaannddeemmiiàà  SSAARRSS--CCooVV--22..  WW jjaakkii

ssppoossóóbb  ttrruuddnnaa  ssyyttuuaaccjjaa  eeppiiddeemmiioolloo--

ggiicczznnaa  wwpp∏∏yynn´́∏∏aa  nnaa iinnwweessttyyccjjee

ww ggmmiinniiee  NNiieeppoorr´́tt??

Pandemia w znacznym stopniu

wp∏yn´∏a na prac´ naszego urz´du

podobnie jak na prac´ wszystkich innych instytucji. W wi´kszoÊç pla-

cówek urz´dnicy pracowali zdalnie. Najwi´kszym problemem by∏o wy-

d∏u˝enie procesów zwiàzanych z uzyskiwaniem pozwoleƒ na budow´

jak równie˝ uzgodnieƒ z ró˝nymi instytucjami. Z powodu pandemii okres

uzyskiwania zgód i opinii znaczàco si´ wyd∏u˝y∏. Mia∏o to negatywny

wp∏yw na czas i proces przygotowania projektów inwestycji. Natomiast

ju˝ sama realizacja inwestycji jest uzale˝niona tylko od wykonawców,

którzy sà wybierani w drodze zamówienia publicznego i tu wi´kszych

problemów nie mamy. 

WWiieellee  ppoozzyyttyywwnnyycchh  rreeaakkccjjii  wwyywwoo∏∏aa∏∏aa  iinnffoorrmmaaccjjaa  oo rroozzbbuuddoowwiiee  pprrzzyy--

cchhooddnnii  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnneejj  ww CCeennttrruumm  MMeeddyycczznnyymm  NNiieeppoorr´́tt..  CCzzyy  pprróócczz

ssttaannddaarrddoowwyycchh  uuss∏∏uugg  ppoowwssttaanniiee  ppoorraaddnniiaa  ddllaa  oozzddrroowwiieeƒƒccóóww  ppooccoovvii--

ddoowwyycchh??  

Wszyscy zdajemy sobie spraw´ z tego, ̋ e pandemia spowodowa∏a bar-

dzo du˝y uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Obecnie jest wdra˝any rzà-

dowy program rehabilitacji tzw. pocovidowej. My równie˝ chcemy po-

lepszyç warunki rehabilitacji dla mieszkaƒców naszej gminy, tak˝e tych,

którzy ucierpieli z powodu koronawirusa. Nasza przychodnia rehabi-

litacyjna cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem i zaufaniem pacjentów.

Ma bogatà ofert´ zabiegów, z której korzystajà wszyscy, niezale˝nie

od wieku. Rozbudowa przychodni pozwoli na powrót do pe∏nej spraw-

noÊci i zdrowia znacznie wi´kszej liczby naszych mieszkaƒców. Tak˝e

budowa t´˝ni w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t -

Pilawa, wzmocni efekt rehabilitacyjny, leczniczy szczególnie u osób

z chorobami uk∏adu oddechowego.

DDuu˝̋oo  oossttaattnniioo  mmóówwii  ssii´́  ww mmeeddiiaacchh  oo ÊÊcciiee˝̋ccee  rroowweerroowweejj  nnaadd KKaannaa∏∏eemm

˚̊eerraaƒƒsskkiimm..  IInnwweessttyyccjjaa  zzaacchhwwyyccaa  mmii∏∏ooÊÊnniikkóóww  ddwwóócchh  kkóó∏∏eekk..  OObbeeccnniiee

ttrrwwaajjàà  jjuu˝̋  pprraaccee  nnaadd wwyybbuuddoowwaanniieemm  kkoolleejjnneeggoo  ooddcciinnkkaa  nnaa uull..  SSttrruu--

˝̋aaƒƒsskkiieejj..  MMiieesszzkkaaƒƒccyy  cchhccàà  jjeeddnnaakk  wwiieeddzziieeçç  ccoo  zz pprrzzeepprraawwàà  nnaadd KKaannaa--

∏∏eemm  ˚̊eerraaƒƒsskkiimm??  

Trzeba przypomnieç, ˝e jest to droga wojewódzka nr 631. Mazowiec-

ka Dyrekcja Dróg Wojewódzkich jest w trakcie opracowania dokumen-

tacji projektowej modernizacji tego odcinka, która zak∏ada chocia˝by

wybudowanie nowego mostu nad kana∏em z uwzgl´dnieniem Êcie˝ki ro-

werowej. Prace projektowe wyd∏u˝y∏y si´ w zwiàzku z pandemià, któ-

ra przypad∏a w∏aÊnie na okres uzgodnieƒ dotyczàcych uwarunkowaƒ

Êrodowiskowych. W miesiàcach letnich pojawiajà si´ w tym miejscu

du˝e zatory drogowe, dlatego wszyscy czekamy na modernizacj´. Prze-

budowa drogi wojewódzkiej 631 i krajowej 61 b´dà kluczowe dla po-

prawy przejezdnoÊci na terenie naszej gminy i zlikwidowania istniejà-

cych obcià˝eƒ. Z ca∏à pewnoÊcià poprawi to bezpieczeƒstwo pieszych,

kierujàcych i rowerzystów. Prace sà w toku, musimy wi´c wszyscy uzbro-

iç si´ w cierpliwoÊç. 

JJeesstteeÊÊmmyy  nnaa ppoocczzààttkkuu  lleettnniieeggoo  sseezzoonnuu..  JJaakkiiee  iinnwweessttyyccjjee,,  ddzziiaa∏∏aanniiaa  ppoo--

cczzyynnii∏∏aa  ggmmiinnaa  bbyy  ppoopprraawwiiçç  bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwoo  ii kkoommffoorrtt  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ii wwyy--

ppoocczzyywwaajjààccyycchh  nnaadd JJeezziioorreemm  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkiimm??  

Przede wszystkim ponosimy olbrzymie koszty utrzymania jedynego kà-

pieliska, które spe∏nia rygorystyczne normy unijne, takie jak chocia˝-

by zabezpieczenia Êrodków finansowych na strze˝enie tego kàpieliska

przez ratowników WOPR. JesteÊmy w trakcie realizacji nowego, du-

˝ego parkingu w pobli˝u Dzikiej Pla˝y. Ma on pomieÊciç oko∏o 200 sa-

mochodów. Z tej inwestycji na pewno ucieszà si´ mieszkaƒcy, którzy

narzekajà na ucià˝liwoÊci zwiàzane z parkujàcymi wsz´dzie samocho-

dami osób, przyje˝d˝ajàcych nad Jezioro Zegrzyƒskie. Skorzystajà te˝

oczywiÊcie przyjezdni. Na wniosek naszej gminy ju˝ nied∏ugo na ul. Ze-

grzyƒskiej w okolicy Dzikiej Pla˝y majà pojawiç si´ Êwiat∏a drogowe.

Oprócz tego wprowadzimy ca∏y szereg zabezpieczeƒ, w tym dodatko-

wy monitoring. Zostanà zainstalowane kolejne kamery na terenie gmi-

ny, co z pewnoÊcià spowoduje wzrost bezpieczeƒstwa mieszkaƒców i wy-

poczywajàcych. B´dzie te˝ wi´cej patroli Stra˝y Gminnej, która ma za-

pewniç lepsze zabezpieczenie wypoczywajàcych, oraz w razie potrzeby,

pomoc w kierowaniu wzmo˝onym ruchem pieszych w okolicy Dzikiej

Pla˝y. ZabezpieczyliÊmy te˝ Êrodki finansowe na tzw. godziny ponadnor-

matywne dla policji na cz´stsze patrole.

JJaakkiiee  nnoowwee  iinnwweessttyyccjjee  ppllaannuujjee  ssii´́  ww ggmmiinniiee  NNiieeppoorr´́tt  ww nnaajjbbllii˝̋sszzyymm  cczzaa--

ssiiee??  

Przede wszystkim powstanie nowoczesny budynek biblioteki gminnej.

B´dzie kontynuowana budowa kanalizacji w kolejnych obszarach na-

szej gminy. Powstanà nowe odcinki Êcie˝ki rowerowej. Poza tym ter-

momodernizacja Szko∏y Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym oraz

budowa budynku Liceum Ogólnokszta∏càcego. Trwajà prace remon-

towo-konserwatorskie na boisku w Bia∏obrzegach. Ju˝ nied∏ugo

w centrum Niepor´tu powstanie te˝ wyjàtkowy plac zabaw. 

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  AAnnnnaa  MMiicchheejjddaa

Do koƒca czerwca planowane jest

zakoƒczenie budowy kanalizacji

deszczowej na terenie osiedla G∏o-

gi w Niepor´cie. Trwajà te˝ prace

budowlane na ul. S∏owiczej w miej-

scowoÊci Wola Aleksandra. Bardzo

zaawansowane sà równie˝ roboty

nad budowà kanalizacji sanitarnej

w rejonie Kompleksu Rekreacyjno-

-Wypoczynkowego Niepor´t-Pila-

wa. Zakoƒczono roboty sanitarne

oraz odtworzenie nawierzchni na uli-

cy D´bowej w Józefowie oraz na uli-

cach: Brzozowej, Spokojnej, Psze-

nicznej, Kwitnàcej WiÊni w Niepo-

r´cie. Obecnie trwa przygotowanie

dokumentacji powykonawczej

i przygotowanie do odbioru koƒco-

wego inwestycji. W planach sà ju˝

kolejne projekty. Trwajà post´powa-

nia przetargowe na wybór wyko-

nawcy na realizacj´ zadania „Projekt

i budowa kanalizacji sanitarnej i sie-

ci wodociàgowej w Niepor´cie „Li-

py” – etap I” oraz „Budowa kanali-

zacji sanitarnej w Micha∏owie Gra-

binie – etap II”. Wszcz´to ju˝ te˝

procedur´ przygotowania post´po-

wania na wykonanie dokumentacji

projektowo – kosztorysowej sieci

kanalizacji sanitarnej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym – etap I. � AG

W ciàgu kilku miesi´cy Kompleks

Rekreacyjno-Wypoczynkowy Nie-

por´t-Pilawa wzbogaci si´ o kolej-

nà atrakcj´. Chodzi o t´˝ni´ solan-

kowà, która powstanie w ramach

dofinansowania przekazanego

przez Samorzàd Województwa Ma-

zowieckiego. W poprzednim nume-

rze informowaliÊmy o podpisaniu

umowy w tej sprawie mi´dzy Wój-

tem Gminy Niepor´t Maciejem

Mazurem a Marsza∏kiem Woje-

wództwa Mazowieckiego Adamem

Struzikiem. 

Obecnie trwajà prace nad projektem

t´˝ni. Pierwsze wizualizacje zosta-

∏y ju˝ przekazane do konsultacji.

Zlecono te˝ analiz´ wiatrów w Kom-

pleksie Rekreacyjno-Wypoczynko-

wym Niepor´t-Pilawa, by jak najle-

piej wybraç miejsce, w którym po-

wstanie t´˝nia. Chodzi o to, aby

stworzyç jak najlepszy mikroklimat

w jej otoczeniu. Sama t´˝nia b´dzie

mia∏a bardzo nowoczesny wyglàd.

Okràg∏e pola tarniny, po których b´-

dzie p∏ynàç solanka, umieszczone

b´dà na wysokiej, drewnianej kon-

strukcji. Wokó∏ niej znajdowaç si´

b´dzie ma∏a architektura w postaci

∏awek i donic z kwiatami. 

Powstanie t´˝ni wià˝e si´ w pew-

nym stopniu z pandemià koronawi-

rusa. Wiadomo, ˝e bogata w jod

solanka ma dzia∏anie rehabilitacyj-

ne i terapeutyczne, zw∏aszcza dla

osób z chorobami uk∏adu oddecho-

wego. Pojawienie si´ t´˝ni w Cen-

trum Rekreacyjno-Wypoczynko-

wym Niepor´t-Pilawa z ca∏à pew-

noÊcià wp∏ynie na podniesienie

atrakcyjnoÊci obiektu i ma szans´

staç si´ kolejnà wizytówkà gminy

Niepor´t. Dzi´ki t´˝ni wypoczywa-

jàcy b´dà mogli poczuç si´ jak

w uzdrowisku.

� AM

Czym jest street workout? Niezo-

rientowanym w nazewnictwie spor-

towym zdradzamy, ˝e za street

workoutem kryjà si´ najprostsze,

a zarazem wymagajàce fizycznie

çwiczenia takie jak pompki, brzusz-

ki, przysiady, stanie na r´kach, pod-

ciàgania na drà˝ku, zwisy oraz ró˝-

ne ich kombinacje. Prekursorzy

street workoutu, który narodzi∏ si´

w Stanach Zjednoczonych, wyko-

rzystywali do treningów infrastruk-

tur´ miejskà – ∏awki, barierki,

rusztowania i ogrodzenia. Wraz ze

wzrostem zainteresowania tà formà

aktywnoÊci, zacz´∏y powstawaç

specjalne terenowe instalacje s∏u˝à-

ce do tego typu çwiczeƒ. W okre-

sie pandemii, kiedy kluby fitness

i si∏ownie zosta∏y zamkni´te, wie-

le osób powróci∏o do çwiczeƒ

na Êwie˝ym powietrzu. Nic dziw-

nego, ˝e stacje do street workoutu

prze˝ywajà prawdziwe obl´˝enie.

Ten typ aktywnoÊci doskonale roz-

wija wszystkie partie mi´Êniowe.

åwiczàc z obcià˝eniem w∏asnego

cia∏a, anga˝uje si´ bowiem do pra-

cy wiele mi´Êni jednoczeÊnie. Pod-

czas treningu wzmacnia si´ nogi,

poÊladki, ramiona, klatk´ piersio-

wà, brzuch i plecy. Rozwija tak˝e

si∏´, szybkoÊç, przyspieszenie,

zwinnoÊç, równowag´ i koordyna-

cj´ ruchów oraz ogólnà sprawnoÊç

fizycznà. Regularnie wykonywane

treningi przynoszà szybkie i wi-

doczne rezultaty: harmonijnie

wzmacniajà mi´Ênie ca∏ego cia∏a,

wysmuklajà sylwetk´, zmniejszajà

wady postawy i bóle kr´gos∏u-

pa. I co najwa˝niejsze jest to sport

wyjàtkowo uniwersalny, tani i do-

st´pny dla ka˝dego. Wystarczy

tylko chcieç. Wi´c zapraszamy

do Kompleksu Rekreacyjno-Wypo-

czynkowego Niepor´t-Pilawa 

� AM

MiłoÊnicy çwiczeƒ siłowych na Êwie˝ym powietrzu majà wreszcie swoje miejsce. 

UWAGA!
4 czerwca 2021 Urzàd Gminy Niepor´t

b´dzie NIECZYNNY
B´dzie to dzieƒ wolny od pracy w zamian za Êwi´to przypadajàce 1 maja 2021 (sobota)

T´˝nia solankowa w Niepor´cie
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Zielone Êwiatło dla bezpiecznego przejÊcia przy szkole
w Stanisławowie Pierwszym? Decyzj´ poznamy pod koniec czerwca.

Niepor´cki projekt
w Funduszu 
Obywatelskim Mazowsza

Jest szansa na szybkie podłàczenie kolejnych mieszkaƒców gminy Niepor´t
do sieci Êwiatłowodowej. Na poczàtku maja wójt Maciej Mazur spotkał si´
z członkami zarzàdu firmy N3Net, którzy przedstawili bardzo obiecujàce
prognozy podłàczenia Êwiatłowodu dla naszych mieszkaƒców. 

Rada Gminy Niepor´t podczas

marcowej sesji przyj´∏a uchwa∏´

w sprawie przyj´cia programu opie-

ki nad zwierz´tami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomnoÊci

zwierzàt na terenie naszej gminy.

Radni debatowali m.in. nad kwe-

stiami dotyczàcymi czasowego do-

karmiania oraz kastracji i steryliza-

cji wolno ̋ yjàcych kotów, elektro-

nicznego znakowania psów czy

od∏awiania bezdomnych zwierzàt.

Dzi´ki uchwale, opiekunowie wol-

no ˝yjàcych kotów mogà zwracaç

si´ do gminy z wnioskiem o pod-

danie zwierzàt kastracji lub stery-

lizacji oraz o wydanie darmowej

karmy, pod warunkiem, ˝e pod ich

opiekà znajduje si´ co najmniej 5

kotów. Zainteresowanie zabiegami

by∏o tak wielkie, ̋ e Êrodki finanso-

we przeznaczone na ten cel wyczer-

pa∏y si´ w zaledwie kilka dni.

W zwiàzku z tym podczas sesji Ra-

dy Gminy, która odby∏a si´ 27 ma-

ja, radni przyj´li uchwa∏´ o zwi´k-

szeniu Êrodków finansowych na za-

biegi sterylizacji i kastracji bez-

domnych kotów. Uchwa∏a wejdzie

w ˝ycie po 14 dniach. Osoby zain-

teresowane zg∏oszeniem kotów

do zabiegu prosimy o kontakt

w po∏owie czerwca z Dzia∏em Go-

spodarki Komunalnej, pok. 4, par-

ter, tel. (22) 767-04-27

Program opieki nad zwierz´tami

bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnoÊci zwierzàt na terenie

Gminy Niepor´t, poza wymienio-

nymi kwestiami, obejmuje równie˝

zapewnienie bezdomnym zwierz´-

tom miejsca w schronisku, ich ob-

ligatoryjnà sterylizacj´ albo kastra-

cj´, poszukiwanie w∏aÊcicieli dla

bezdomnych zwierzàt, zapewnienie

ca∏odobowej opieki weterynaryjnej

w przypadkach zdarzeƒ drogo-

wych z udzia∏em zwierzàt.

� AM

W
pierwszym etapie sieç

Êwiat∏owodu dotrze do Be-

niaminowa, Ryni i Wólki

Radzymiƒskiej. Firma wybuduje

magistral´, poprowadzi kable i zro-

bi pod∏àczenia do budynków. Kosz-

ty infrastruktury ponosi N3Net

a klienci przy pierwszym rachunku

zap∏acà jedynie op∏at´ przy∏àczenio-

wà. Prace budowlane ruszà lada

chwila. Pierwsi klienci b´dà mogli

korzystaç z szybkiego Internetu

najprawdopodobniej pod koniec

wakacji. Firma ju˝ planuje rozsze-

rzenie sieci Êwiat∏owodowej na ko-

lejne miejscowoÊci w naszej gminie.

W drugim etapie b´dà to Niepor´t,

Aleksandrów i Kàty W´gierskie.

Docelowo monterzy N3Net zamie-

rzajà dotrzeç do wszystkich miesz-

kaƒców naszej gminy. 

Informacja o nowym operatorze

wywo∏a∏a ogromne poruszenie

wÊród mieszkaƒców i o˝ywionà

dyskusj´ w mediach spo∏ecznoÊcio-

wych. Niektórzy poczuli si´ wr´cz

pomini´ci. ZostaliÊmy zasypani

pytaniami kiedy Êwiat∏owód dotrze

do wszystkich zakàtków naszej

gminy. Chcàc uspokoiç nastroje

wyjaÊniamy co dzieje si´ w naszej

gminie w kwestii Êwiat∏owodu.  

– Gmina Niepor´t od wielu lat

poprzez swoje dzia∏ania próbuje

przyspieszyç realizacj´ Êwiat∏owo-

du na naszym terenie. Ka˝dy ope-

rator z ch´cià inwestuje w tereny

miejskie, z g´stà zabudowà. Nato-

miast bardzo niech´tnie, ze wzgl´-

du na wysokie koszty, realizuje te-

go typu inwestycje w terenach

wiejskich, gdzie istnieje g∏ównie

zabudowa jednorodzinna – mówi

wójt Maciej Mazur. 

– KtoÊ móg∏by powiedzieç ˝eby

gmina sama wybudowa∏a ca∏à po-

trzebnà infrastruktur´. I tu docho-

dzimy do punktu nie uregulowa-

nych do koƒca przepisów prawa

na styku operator telekomunikacyj-

ny – gmina, oraz koniecznoÊci

utworzenia systemów organizacyj-

nych w gminie, które umo˝liwia∏y-

by dzier˝awienie gminnej infra-

struktury ka˝demu operatorowi

Êwiadczàcemu us∏ugi telekomuni-

kacyjne. Wykonanie Êwiat∏owodu

i przekazywanie go do u˝ytku, o co

najcz´Êciej pytajà mieszkaƒcy, by-

∏oby niesprawiedliwe w stosunku

do innych podmiotów – dodaje

wójt Mazur. 

Obecnie w Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów (która kilka mie-

si´cy temu przej´∏a zadania Mini-

sterstwa Cyfryzacji) tworzone sà

nowe programy zwiàzane z rozwo-

jem sieci Êwiat∏owodowych. Gmi-

na Niepor´t, z którà KPRM podpi-

sa∏o na jesieni zesz∏ego roku list in-

tencyjny o wspó∏pracy, jest jednym

z nielicznych samorzàdów wybra-

nych do konsultacji nad formu∏à

tych programów. Ma to oczywiÊcie

zwiàzek z pandemià, która spowo-

dowa∏a bardzo du˝y wzrost zapo-

trzebowania na us∏ugi telekomuni-

kacyjne. Podczas konsultacji gmi-

na proponowa∏a aby nowo

tworzone programy zak∏ada∏y Êci-

s∏y udzia∏ operatorów telekomuni-

kacyjnych, którzy zajmujà si´

budowà i Êwiadczeniem us∏ug dla

lokalnych spo∏ecznoÊci z samorzà-

dami, które najlepiej znajà potrze-

by swoich mieszkaƒców.

Ostateczny kszta∏t tych progra-

mów poznamy dopiero za kilkana-

Êcie tygodni. W gr´ wchodzà tu tak-

˝e konsultacje dotyczàce Funduszu

Odbudowy i Krajowego Planu Od-

budowy, które przewidujà gigan-

tyczne pieniàdze na rozwój Êwiat∏o-

wodu w Polsce.

Niezale˝nie od tego, Gmina Nie-

por´t jest jednym ze wspó∏za∏o˝y-

cieli Unii Âwiat∏owodowej, której

zadaniem jest wspó∏praca z Oran-

ge Polska, w celu rozszerzenia za-

kresu inwestycji poza obszary ob-

j´te dofinansowaniem ze Êrodków

unijnego Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa. Zgodnie z za∏o˝e-

niami Orange, w ciàgu najbli˝szych

kilku miesi´cy, zakoƒczone zosta-

nà na terenie gminy Niepor´t pra-

ce w ramach POPC, przed∏u˝one

w zwiàzku z pandemià. Ju˝ teraz

z tego programu pod∏àczone zosta-

∏y wszystkie gminne szko∏y oraz

ponad 400 gospodarstw domo-

wych rozproszonych po ca∏ej gmi-

nie. Dopiero po zrealizowaniu zo-

bowiàzaƒ unijnych, Orange przy-

stàpi do pod∏àczeƒ w pozosta∏ych

obszarach. Za to ju˝ teraz na teren

naszej gminy wchodzi kolejny ope-

rator – firma N3Net. 

– Rozmowy z jego przedstawicie-

lami rozpocz´liÊmy kila miesi´cy

temu. Po wykonaniu niezb´dnych

analiz N3Net niebawem rozpocznie

prace w Wólce Radzymiƒskiej i Be-

niaminowie oraz po przejÊciu przez

sàsiednie Borki, w Ryni. Potem pla-

nuje wejÊç do Niepor´tu, Aleksan-

drowa i Kàtów W´gierskich – mó-

wi wójt gminy Niepor´t. – Nasze

rozmowy dotyczà te˝ innych firm.

Ze swojej strony mog´ powiedzieç,

˝e gmina daje wszelkà pomoc ope-

ratorom i u∏atwienia w realizacji te-

go rodzaju inwestycji – dodaje

Maciej Mazur. 

N3Net to pr´˝nie dzia∏ajàca m∏o-

da firma, która idàc z duchem cza-

su wzi´∏a sobie na cel dostarczenie

nowoczesnego, szybkiego i nieza-

wodnego Êwiat∏owodu do jak naj-

wi´kszej liczby odbiorców. Z us∏ug

N3Net korzystajà ju˝ m.in. miesz-

kaƒcy Radzymina.

Osoby zainteresowane pod∏àcze-

niem do sieci Êwiat∏owodowej mo-

gà kontaktowaç si´ w tej sprawie

z Micha∏em Jankowskim, który

dzia∏a na terenie Beniaminowa

(tel. 509 299 499, michal.jankow-

ski@n3net.pl); z Arturem Króla-

kiem, który b´dzie odpowiedzialny

za miejscowoÊci: Wólka Radzymiƒ-

ska, Rynia, Borki (tel. 533 350 931,

artur.krolak@n3net.pl). Mieszkaƒcy

pozosta∏ych miejscowoÊci z gminy

Niepor´t mogà kontaktowaç si´ z Mar-

kiem Naumenko (tel. 533 350 925,

marek.naumenko@n3net.pl).

� AM

Âwiatłowód
w gminie Niepor´t

Rada Gminy Niepor´t podczas marcowej sesji jednogłoÊnie
uchwaliła ustanowienie pomnikiem przyrody d´bu szypułkowego
rosnàcego przy ul. Wczasowej 7 we wsi Białobrzegi. 
To 23. pomnik przyrody w naszej

gminie ale pierwszy uchwalony de-

cyzjà radnych. Do sierpnia 2009 r.

przywilej ten nale˝a∏ do wojewody.

Obiekt ma 19 m wysokoÊci i tyle

samo mierzy w najszerszym miej-

scu korony! Obwód pnia wyno-

si 418 cm, a to klasyfikuje drzewo

w samym Êrodku stawki wÊród na-

szych pomników przyrody. Naj-

wy˝szy okaz w gminie Niepor´t to

dàb szypu∏kowy rosnàcy w leÊnic-

twie Czarna Struga (27 m wysoko-

Êci), zaÊ najstarszy i najgrubszy ko-

los znajduje si´ w Wólce Radzy-

miƒskiej. Szacowany wiek d´bu

to 300–400 lat a jego obwód wy-

nosi a˝ 480 cm! 

Co ciekawe, nasz najnowszy po-

mnik przyrody jest siedliskiem

chronionego gatunku ptaka – dzi´-

cio∏a du˝ego (Dryobates major).

Pomimo, ˝e drzewo nie roÊnie

na terenie publicznym i w zwiàz-

ku z tym dost´p do niego jest nie-

co utrudniony – jest ono doskona-

le widoczne od strony ulicy Wcza-

sowej. Kto jeszcze nie widzia∏

tego imponujàcego olbrzyma, po-

winien koniecznie wybraç si´

na spacer do Bia∏obrzegów.

� AM

Stowarzyszenie Przyjazny Niepor´t,

po ubieg∏orocznym sukcesie, z∏o˝y-

∏o kolejny projekt do Bud˝etu Oby-

watelskiego Mazowsza. Wniosek

dotyczy budowy sygnalizacji Êwietl-

nej przy przejÊciu dla pieszych

przez ul. Jana Kazimierza niedale-

ko Szko∏y Podstawowej w Stanis∏a-

wowie Pierwszym i Liceum Ogól-

nokszta∏càcego. W tym miejscu

drog´ przekraczajà nie tylko ucznio-

wie ale tak˝e okoliczni mieszkaƒcy

zmierzajàcy do znajdujàcych si´ tu

sklepów, przedszkola czy udajàcy

si´ w kierunku Aquaparku Fala. In-

westycja jest wi´c zasadna i z ca∏à

pewnoÊcià przyczyni si´ do popra-

wy bezpieczeƒstwa pieszych. Decy-

zj´, czy wniosek Stowarzyszenia

Przyjazny Niepor´t zosta∏ zakwali-

fikowany do dalszej procedury, po-

znamy do koƒca czerwca. Obecnie

trwa ocena projektów.

Przypomnijmy, w 2020 roku

Stowarzyszenie Przyjazny Niepor´t

zg∏osi∏o do Bud˝etu Obywatel-

skiego Mazowsza projekt doÊwie-

tlenia 21 przejÊç dla pieszych na te-

renie naszej gminy. Dzi´ki ogrom-

nemu zaanga˝owaniu mieszkaƒców

i mi∏oÊników Niepor´tu, projekt

zdoby∏ 1386 g∏osów i zosta∏ wybra-

ny do realizacji. Prace instalacyjne

rozpocznà si´ w drugiej po∏owie ro-

ku. Miejmy nadziej´, ̋ e i tegorocz-

ny projekt Stowarzyszenia Przyja-

zny Niepor´t zostanie zaakcepto-

wany, a przejÊcie dla pieszych

przy ul. Jana Kazimierza zyska do-

s∏ownie zielone Êwiat∏o. � AM

Nie dla bezdomnoÊci zwierzàt

Imponujàcy kolos w Białobrzegach

Wymieƒ stary piec na
nowy za pieniàdze gminy

Z∏o˝ono ju˝ kilkadziesiàt wnio-

sków. W bud˝ecie sà jeszcze wol-

ne Êrodki na ten cel. Goràco zach´-

camy wszystkich, którzy jeszcze

nie z∏o˝yli dokumentów, by nie

zwlekali z tym na ostatni moment.

Wnioski mo˝na sk∏adaç w Urz´dzie

Gminy Niepor´t do 15 wrzeÊnia.

Wszystkie niezb´dne informacje,

druki wniosków oraz za∏àczników,

znajdziecie na stronie internetowej

Urz´du Gminy Niepor´t w zak∏ad-

ce Ekologia.

� AM

Nasz gminny program dotacji na wymian´ pieców dla mieszkaƒców
cieszy si´ ogromnym zainteresowaniem. 
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Szczepienia to od kilku miesi´cy jeden z najcz´Êciej
pojawiajàcych si´ tematów w mediach na całym Êwiecie.
Mimo ogromnej liczby informacji, wcià˝ wielu ludzi
kwestionuje koniecznoÊç poddania si´ szczepieniom.
Antyszczepionkowcy nie chcà nawet słyszeç o szczepieniu
nie tylko przeciw COVID 19, ale tak˝e przeciwko innym,
znacznie starszym i lepiej poznanym chorobom
zakaênym. O temat szczepieƒ ochronnych pytamy 
naszà radnà i jednoczeÊnie lekarza pediatr´, 
DR ANN¢ GRZEÂKIEWICZ.
–– PPaannii  ddookkttoorr,,  cczzyy  ww zzwwiiààzzkkuu  zz ppaann--

ddeemmiiàà  SSAARRSS--CCooVV--22  oobbsseerrwwuujjee  PPaannii

mmnniieejjsszzee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  sszzcczzeeppiiee--

nniiaammii  oocchhrroonnnnyymmii  ddllaa  ddzziieeccii??

– Nie. Mam du˝o pracy w Poradni

Dzieci Zdrowych. Rodzice moich pa-

cjentów z dzieçmi, zg∏aszajà si´

na szczepienia, jeÊli majà obawy

zwiàzane z obecnà sytuacjà to jestem

otwarta, ˝eby rozmawiaç.

–– OO ccoo  nnaajjcczz´́ÊÊcciieejj  ppyyttaajjàà  rrooddzziiccee??

Czy szczepienia w czasie epidemii

COVID-19 sà bezpieczne? – to zde-

cydowanie najcz´stsze pytanie. Ro-

dzice pytajà te˝ co b´dzie, jeÊli dziec-

ko choruje bezobjawowo? Czy szcze-

pienia nie wp∏ynà niekorzystnie

na odpornoÊç dziecka?

–– NNoo  ww∏∏aaÊÊnniiee,,  kkwweessttiiaa  bbeezzppiieecczzeeƒƒ--

ssttwwaa..  CCzzyy  ww oobbeeccnneejj  ssyyttuuaaccjjii  sszzcczzee--

ppiieenniiaa  ssàà  bbeezzppiieecczznnee??

Szczepienia sà uwa˝ane za jedno

z najwi´kszych osiàgni´ç w medycy-

nie. Jak ka˝dy lek przed dopuszcze-

niem ich do stosowania sà badane

pod kàtem bezpieczeƒstwa i skutecz-

noÊci. Na podstawie danych z pi-

Êmiennictwa i moich w∏asnych 19-let-

nich doÊwiadczeƒ w Punkcie Szcze-

pieƒ mog´ stwierdziç, ˝e szczepienia

sà bezpieczne. Dzi´ki nim nie widzi-

my w codziennej praktyce odry,

Êwinki, ró˝yczki, rzadko spotykamy

si´ z gruêlicà u dzieci. Dzi´ki szcze-

pieniom jednak nie obserwujemy jej

najci´˝szych postaci, takich jak gruê-

lica prosówkowa, czy gruêlicze zapa-

lenie opono mózgowo-rdzeniowych.

Ze wzgl´du na obecnà sytuacj´ epi-

demiologicznà w gabinecie szczepieƒ

sà wdro˝one dodatkowe procedury,

Êrodki ochrony osobistej przyczynia-

jàce si´ do zminimalizowania ryzyka

zaka˝enia SARS-Cov-2.

–– DDllaacczzeeggoo  sszzcczzeeppiieenniiaa  ssàà  ww ddoobbiiee

ppaannddeemmiiii  sszzcczzeeggóóllnniiee  wwaa˝̋nnee??

– Âwiatowa Organizacja Zdrowia re-

komenduje realizacj´ szczepieƒ zgod-

nie z planem, nawet w czasie epide-

mii SARS-CoV-2. Priorytetem jest

szczepienie najmniejszych dzieci do 2.

roku ˝ycia. W tym okresie zabezpie-

czamy je szczepiàc przeciwko bardzo

groênym chorobom, takim jak gruê-

lica, wirusowe zapalenie wàtroby ty-

pu B, krztusiec, t´˝ec, infekcje pneu-

mokokokowe, meningokokowe, ospa

wietrzna, biegunka rotawirusowa,

odra,Êwinka ró˝yczka. Sà to choro-

by, o których wiemy, ˝e mogà stano-

wiç zdecydowanie wi´ksze ryzyko

ci´˝kiego przebiegu u dzieci, w od-

ró˝nieniu od zaka˝enia wirusem

SARS-CoV-2, które przebiega najcz´-

Êciej ∏agodnie lub skàpoobjawowo. 

COVID-19 nie wyklucza mo˝liwo-

Êci zachorowania na inne choroby.

W obecnej sytuacji, gdy dost´pnoÊç

do opieki medycznej jest utrudniona,

a system opieki zdrowotnej przecià-

˝ony, wa˝ne jest, by zrobiç wszystko,

aby zmniejszyç ryzyko wystàpienia in-

nych chorób, w tym koniecznoÊci ho-

spitalizacji. Bardzo dobrym narz´-

dziem jest w∏aÊnie szczepienie. Stàd

tak du˝y nacisk na szczepienia prze-

ciw grypie w ostatnim sezonie, a tak-

˝e rekomendacje dotyczàce szczepieƒ

przeciw pneumokokom dla osób po-

wy˝ej 65. roku ˝ycia. 

–– AA ccoo  jjeeÊÊllii  mmoojjee  ddzziieecckkoo  jjeesstt  bbeezzoobb--

jjaawwoowwyymm  nnoossiicciieelleemm  SSAARRSS--CCooVV--22

ii bb´́ddzziiee  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaannee  ddoo sszzcczzeeppiiee--

nniiaa??  CCzzyy  ttoo  nniiee  wwpp∏∏yynniiee  nneeggaattyywwnniiee

nnaa jjeeggoo  zzddrroowwiiee??

– Zgodnie ze stanowiskiem Âwiatowej

Organizacji Zdrowia bezobjawowe

zaka˝enie SARS-CoV-2 nie jest prze-

ciwwskazaniem do szczepieƒ. U dzie-

ci istotnà rol´ odgrywa wywiad do-

tyczàcy zdrowia pozosta∏ych domow-

ników. W sytuacji, kiedy ktoÊ jest cho-

ry, ˝eby zminimalizowaç ww ryzyko

odraczamy szczepienia. To wynika

z wiedzy, ˝e êród∏em zaka˝enia

COVID-19 dla dzieci sà najcz´Êciej

najbli˝si doroÊli.

–– JJaakkiiee  jjeesstt  PPaannii  zzddaanniiee  ooddnnooÊÊnniiee

sszzcczzeeppiieeƒƒ  nnaa SSAARRSS--CCooVV--22  uu ddzziieeccii??

CCzzyy  zzaasszzcczzeeppii∏∏aabbyy  PPaannii  sswwoojjee  ddzziieecckkoo??

Jeden z producentów szczepionki

na COVID-19, firma Pfizer og∏osi∏,

˝e preparat jest bezpieczny od 12. ro-

ku ˝ycia. W Polsce rozpoczynamy

szczepienia 16–17 latków. W pla-

nach, byç mo˝e wakacyjnych, b´dà

szczepienia dzieci od 12 roku ˝ycia

(takie sà ju˝ realizowane w USA). 

JeÊli tylko b´dzie to mo˝liwe,

na pewno zaszczepi´ moje dzieci. Nie-

stety, na chwil´ obecnà, ̋ aden prepa-

rat nie ma rejestracji dla ich wieku (8

i 11 lat). Jednym z argumentów prze-

mawiajàcych za szczepieniem jest

mo˝liwoÊç roznoszenia infekcji

COVID-19 przez bezobjawowo, lub

skàpoobjawowo chorujàce dzieci.

Druga strona medalu to nast´pstwa

po przechorowaniu, o których mówi

si´ coraz wi´cej, w tym o zespole

PIMS (wielouk∏adowy zespó∏ zapalny

zwiàzany z COVID-19). Nie znam oso-

by, u której obserwowano ci´˝ki, nie-

po˝àdany odczyn poszczepienny. Nie-

stety, znam wiele osób, które po zaka-

˝eniu wirusem SARS-CoV-2 chorowa∏y

ci´˝ko, wymaga∏y wspomagania odde-

chu, wentylacji mechanicznej, nadzo-

ru medycznego w warunkach szpital-

nych, bo nie by∏y szczepione. 

–– DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Anna Michejda

Szczepienia ochronne
w dobie pandemii

Samorzàd 
Mazowsza wesprze
stra˝aków z OSP 

Dzikie wysypiska
w gminie Niepor´t

Radni województwa mazowiec-

kiego podj´li decyzj´ o przekaza-

niu wsparcia finansowego dla ma-

zowieckich jednostek OSP. Nasze

dwie jednostki, w Niepor´cie

i Kàtach W´gierskich, dostanà

po 20 tys. z∏ na odzie˝ ochrony in-

dywidualnej stra˝aka. To nie koniec

dobrych wiadomoÊci. Decyzjà rad-

nych województwa mazowieckie-

go a˝ 232 stra˝nice OSP z Mazow-

sza przejdà remont lub moderniza-

cj´. Jednà z nich b´dzie stra˝nica

Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Nie-

por´cie. Remont b´dzie polega∏

na dostosowaniu ∏azienki do no-

wych standardów i wymianie drzwi

gara˝owych. DostaliÊmy na ten

cel pomoc finansowà w maksymal-

nej wysokoÊci 25 000 z∏. 

Na Mazowszu funkcjonuje pra-

wie 2 tys. jednostek OSP, które tyl-

ko w ubieg∏ym roku bra∏y udzia∏

w 55 tys. akcji. Prawie po∏owa

z nich dotyczy∏a gaszenia po˝arów.

Stan techniczny du˝ej cz´Êci remiz

pozostawia wiele do ˝yczenia, nie-

które wymagajà natychmiastowego

remontu.

� DB

Utrzymanie czystoÊci i porzàdku

w gminach nale˝y do zadaƒ w∏a-

snych gminy. Gmina Niepor´t robi

wszystko, by zaspokajaç w tej mie-

rze potrzeby mieszkaƒców. Na ul.

Ma∏o∏´ckiej 62 funkcjonuje Punkt

Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych (PSZOK). Firma MS

EKO regularnie odbiera odpady

komunalne (zmieszane, zielone, se-

gregowane) spod posesji miesz-

kaƒców. Na terenie gminy jest mnó-

stwo koszy na Êmieci. 

Niestety, mimo tych dzia∏aƒ,

wcià˝ pojawiajà si´ w naszych la-

sach, na polanach czy nad brzega-

mi jeziora i kana∏u dzikie wysypi-

ska. Kto za nimi stoi? W du˝ej cz´-

Êci sà to „przyjezdni”, choç zdarzajà

si´ tak˝e miejscowi sprawcy. Âmie-

ci porzucone w lasach, na ∏àkach,

w przydro˝nych rowach to ogrom-

ne zagro˝enie. Trujà ludzi i zwierz´-

ta, zanieczyszczajà Êrodowisko,

szpecà krajobraz i bardzo cz´sto sà

wyl´garnià chorób. Ka˝dy, kto za-

nieczyszcza Êrodowisko, powinien

liczyç si´ z wysokimi grzywnami.

Sprawcy nie powinni te˝ w ˝adnej

mierze czuç si´ bezkarni. Porzuco-

ne Êmieci cz´sto nie pozostajà ano-

nimowe. 

Niepor´cka Stra˝ Gminna namie-

rzy∏a ostatnio jednego z naszych

mieszkaƒców, który pozostawi∏

w lesie odpady budowlane. Zosta∏

on ukarany 500 z∏ mandatem. Mu-

sia∏ równie˝ usunàç gruz. Drodzy

mieszkaƒcy, jeÊli widzicie podejrza-

ne zachowanie – reagujcie. Nie po-

zwólmy by nasza gmina sta∏a si´

dzikim wysypiskiem. Pami´tajmy

te˝, by Êmieci z gospodarstw domo-

wych nie pozostawiaç przy ko-

szach gminnych. Za swoje odpady

ka˝dy powinien p∏aciç sam, a nie

zrzucaç ten obowiàzek na gmin´.

Przypominamy, ˝e wszyscy miesz-

kaƒcy majà obowiàzek z∏o˝yç de-

klaracj´ o wysokoÊci odpadów ko-

munalnych i regularnie dokonywaç

op∏at za ich odbiór. Informujemy, ̋ e

w gminnym PSZOK-u ka˝dy miesz-

kaniec ma prawo oddaç rocznie do 3

metrów szeÊciennych odpadów bu-

dowlanych i rozbiórkowych.

� AM

Zatrudnimy lekarzy
Centrum Medyczne Niepor´t Sp. z o.o. 

z a t r u d n i

LEKARZA MEDYCYNY RODZINNEJ 
I LEKARZA INTERNIST¢.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i przyjaznà atmosfer´ w Êrodowisku
zawodowym. Ch´tnie nawià˝emy współprac´ z osobà, która zechce zwiàzaç
swojà przyszłoÊç, tak˝e rodzinnà, z gminà Niepor´t i myÊli o osiedleniu si´

na terenie naszej gminy. 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Centrum Medycznym Niepor´t prosimy
o przesłanie CV na adres e-mail: urzad@nieporet.pl oraz biuro@cmn.nieporet.pl

Wi´cej informacji pod nr tel. 22 767-57-24; 512-503-029,
Zarzàd i Rada Nadzorcza spółki Centrum Medyczne Niepor´t

Szczepienia ochronne w Êwietle 
polskiego prawa
Podstawowym aktem prawnym okreÊlajàcym zasady wykonywanych szczepieƒ w Polsce
jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób
zakaênych. Jednak˝e, oprócz wspomnianej ustawy, wa˝nym dokumentem jest równie˝
corocznie ogłaszany przez Głównego Inspektora Sanitarnego „Program Szczepieƒ
Ochronnych w danym roku kalendarzowym”. Program ten jest zmienny i zale˝y
od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Jak powszechnie wiadomo, obo-

wiàzek wykonywania szczepieƒ

nie dotyczy jedynie doros∏ych. 

W przypadku osób ma∏oletnich,

zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, re-

alizacja obowiàzku szczepienia

spoczywa na osobie sprawujàcej

piecz´ nad ma∏oletnim – czyli naj-

cz´Êciej mamy do czynienia z ro-

dzicem. W przypadku osób ma∏o-

letnich obowiàzek wykonywania

szczepieƒ pojawia si´ ju˝ od pierw-

szych dni urodzenia si´ dziecka. Co

prawda, przepisy wspomnianej

ustawy nie regulujà sankcji za nie-

dope∏nienie obowiàzków szczepie-

nia, niemniej jednak z takim roz-

wiàzaniem przychodzi nam ko-

deks wykroczeƒ, a dok∏adnie

art. 115, który stanowi, ̋ e „Kto, po-

mimo zastosowania Êrodków egze-

kucji administracyjnej, nie podda-

je si´ obowiàzkowemu szczepieniu

ochronnemu przeciwko gruêlicy

lub innej chorobie zakaênej albo

obowiàzkowemu badaniu stanu

zdrowia, majàcemu na celu wykry-

cie lub leczenie gruêlicy, choroby

wenerycznej lub innej choroby za-

kaênej, podlega karze grzywny

do 1 500 z∏otych albo karze naga-

ny.” (art. 115 ust. 2 kodeksu wykro-

czeƒ).

Warto zwróciç uwag´, ˝e ukara-

nie karà grzywny albo nagany,

o której mowa w art. 115 kodeksu

wykroczeƒ mo˝liwe jest dopiero

po zastosowaniu wobec osoby nie-

realizujàcej obowiàzku szczepieƒ,

egzekucji administracyjnej. Z tego

powodu wystàpienie z wnioskiem

o ukaranie danej osoby (w oparciu

o kodeks wykroczeƒ) przed wsz-

cz´ciem oraz prowadzeniem post´-

powania egzekucyjnego, b´dzie

uznane za przedwczesne, a tym sa-

mym nieprawid∏owe.

Co prawda, równie˝ ustawa o za-

pobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

˝eƒ i chorób zakaênych w art. 36

ust. 1 przewiduje mo˝liwoÊç zasto-

sowania Êrodka przymusu bezpo-

Êredniego wobec osoby, która nie

dokonuje obowiàzkowych szcze-

pieƒ w postaci przytrzymania, unie-

ruchomienia lub przymusowego

podania leku, ale w praktyce rzad-

ko kiedy ma zastosowanie.

� Joanna Malinowska

Prawnik Joanna Malinowska radzi...
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KÑPIELISKO NA DZIKIEJ PLA˚Y JU˚ OD 19 CZERWCA

Sezon letni nad Jeziorem Zegrzyƒskim nierozerwalnie wià˝e si´
z otwarciem gminnego kàpieliska na Dzikiej Pla˝y. Ten długo
wyczekiwany przez miłoÊników pływania pod chmurkà moment,
nastàpi 19 czerwca i potrwa a˝ do 31 sierpnia. 
Organizatorem kàpieliska jest Gmi-

na Niepor´t. Wypoczywajàcy

na Dzikiej Pla˝y mogà byç pewni,

˝e spe∏nia ono najwy˝sze, rygory-

styczne normy. Jak co roku,

nad bezpieczeƒstwem kapiàcych si´

czuwaç b´dà ratownicy. Kàpielisko

z obsadà ratowników czynne b´-

dzie codziennie od 10.00 do 18.00

Wypoczywajàcy muszà jednak pa-

mi´taç o zachowaniu dystansu spo-

∏ecznego i re˝imu sanitarnego.

Ârodki do dezynfekcji ràk dost´p-

ne b´dà u ratowników oraz w sa-

nitariatach pla˝owych. 

� AM

Mistrzostwa Mazowsza w Porcie Niepor´t-Pilawa

Kompleks Rekreacyjno-
Wypoczynkowy Niepor´t-
Pilawa miejscem
przygotowaƒ 
do Igrzysk Olimpijskich
w Tokio 2020

Kompleks Rekreacyjno-
Wypoczynkowy Niepor´t-
Pilawa miejscem
przygotowaƒ 
do Igrzysk Olimpijskich
w Tokio 2020

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  oo wwyyłłoo˝̋eenniiuu  ddoo ppuubblliicczznneeggoo
wwggllààdduu  pprroojjeekkttuu  „„MMiieejjssccoowweeggoo  ppllaannuu
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo
WWyybbrrzzee˝̋aa  JJeezziioorraa  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkiieeggoo  –– PPiillaawwaa,,
ww ggmmiinniiee  NNiieeppoorr´́tt  –– cczz´́ÊÊçç  AA””
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 741, z póên.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr LI/18/2014
z dnia 28 lutego 2014 r., zm. uchwałà Nr XV/81/2019 z dnia 10 paê-
dziernika 2019 r., zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego wglà-
du projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Wybrze˝a Jeziora Zegrzyƒskiego – Pilawa, w gminie Niepo-
r´t – cz´Êç A” wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko.
Granice obszaru obj´tego projektem planu przebiegajà:
• od północy – północna linia rozgraniczajàca drogi biegnàcej od dro-

gi powiatowej nr 4303W Białobrzegi – Beniaminów i północna gra-
nica działki ewidencyjnej nr 303 w stron´ wybrze˝a Jeziora Zegrzyƒ-
skiego;

• od zachodu – linia biegnàca wzdłu˝ wybrze˝a Jeziora Zegrzyƒskie-
go w odległoÊci od ok. 40 m do ok. 92 m od jego brzegu;

• od południowego – wschodu – granica działki ewidencyjnej nr 258/2
i 257 do drogi powiatowej nr 4303W (ul. Wojska Polskiego).

Projekt planu wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko wyło-
˝ony zostanie do wglàdu publicznego w dniach od 07.06.2021 r.
do 05.07.2021 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t, w godzinach
od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy, poprzez: 
– bezpoÊredni kontakt i obsług´ zainteresowanych osób przez pra-

cowników Działu Zagospodarowania Przestrzennego Urz´du Gmi-
ny wyłàcznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty ma-
ilowo pod adresem: urzàd@nieporet.pl lub telefonicznie pod nu-
merem: (22) 767-04-20,

– zamieszczenie projektu planu wraz z prognozà oddziaływania na Êro-
dowisko na stronie internetowej: www.bip.nieporet.pl w zakładce:
„Plany wyło˝one do publicznego wglàdu” (Prawo miejscowe/Plany
zagospodarowania przestrzennego/Plany wyło˝one do publicznego
wglàdu).

Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 21.06.2021 r. w sali konferencyjnej
UG Niepor´t o godz. 14.00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowa-
dzona z zachowaniem re˝imu sanitarnego i wszystkich Êrodków ostro˝-
noÊci zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego. Zainteresowani udziałem w dyskusji pu-
blicznej proszeni sà o zgłaszanie si´ mailowo: urzàd@nieporet.pl lub
tel. (22) 767-04-20, najpóêniej do dnia 18.06.2021 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przy-
j´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi na-
le˝y składaç do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nie-
ruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19.07.2021 r. Uwagi mogà byç wnoszone w formie papie-
rowej lub elektronicznej, w tym za pomocà Êrodków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególnoÊci poczty elektronicznej na adres: urzad@nie-
poret.pl lub formularzy zamieszczonych na stronie internetowej
www.bip.nieporet.pl.

Podczas dwóch dni rywalizacji uda-

∏o si´ rozegraç 6 wyÊcigów dla ∏ó-

dek klasy Laser oraz 4 wyÊcigi dla

m∏odzie˝y ̋ eglujàcej w klasie Opti-

mist. W tej kategorii zwyci´˝y∏

Wiktor Mariaƒski, który zdoby∏ Pu-

char ufundowany przez Wójta Gmi-

ny Niepor´t. Podczas zawodów pa-

nowa∏y zró˝nicowane warunki po-

godowe co sprawi∏o, ˝e zawodnicy

musieli daç z siebie wszystko i nie

mieli ∏atwej drogi do zwyci´stwa.

Po rozegraniu ostatniego nie-

dzielnego wyÊcigu, na przystani

UKS Sindbad w porcie Pilawa od-

by∏o si´ uroczyste zakoƒczenie re-

gat i wr´czenie nagród zwyci´zcom.

� JR

W dniach 22–23 maja na wodach Jeziora Zegrzyƒskiego odbyły si´ Mistrzostwa Mazowsza w klasach
Optimist i Laser. W regatach wystartowało 112 zawodników w 4 klasach. 

Prezes Polskiego Zwiàzku ̊ eglar-

skiego Tomasz Chamera zwróci∏

si´ do Wójta Gminy Niepor´t Ma-

cieja Mazura z proÊbà o mo˝liwoÊç

za∏o˝enia bazy treningowej na te-

renie Kompleksu Rekreacyjno-

-Wypoczynkowego Niepor´t–Pila-

wa. To najlepszy dowód na to, ˝e

sztab mistrzyni Êwiata docenia za-

plecze jakie zapewnia niepor´cki

obiekt. Centrum Rekreacji Niepo-

r´t udost´pni∏o naszej olimpijce

slip i miejsce do przechowywania

sprz´tu sportowego oraz do∏o˝y∏o

wszelkich staraƒ by zapewniç Zo-

fii Klepackiej idealne warunki

do przygotowania si´ przed Igrzy-

skami w Tokio. Mistrzyni bardzo

dobrze czuje si´ w naszym kom-

pleksie. Poza dobrà infrastrukturà

oraz przyjaznà atmosferà, windsur-

ferka ma u nas najlepsze z mo˝li-

wych warunki do treningu na wo-

dzie. Jak nam sama zdradzi∏a, Je-

zioro Zegrzyƒskie to doÊç wyma-

gajàcy akwen. Szlifujàc swoje

umiej´tnoÊci w takich warunkach

zyskuje si´ wi´kszà pewnoÊç sie-

bie i mo˝na przeçwiczyç najtrud-

niejsze manewry. Kilkudniowe

zgrupowania treningowe na terenie

kompleksu Niepor´t-Pilawa b´dà

odbywaç si´ cyklicznie, a˝ do wy-

lotu zawodniczki na Igrzyska

w Tokio. 

� AM

Zofia Noceti-Klepacka, medalistka olimpijska i mistrzyni Êwiata
w Windsurfingu, przygotowuje si´ do zdobycia kolejnego medalu
olimpijskiego w Porcie Niepor´t-Pilawa. 

Zwyci´zca
Wiktor Mariaƒski
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Zaj´cia stacjonarne
wracajà do GOK-ów!

Dzieƒ Dziecka w GOK-u  

Oznacza to, ˝e w filiach niepor´c-

kiego GOK-u zaj´cia plastyczne,

ruchowe, muzyczne czy teatralne

wracajà do normalnego trybu.

Wszystko oczywiÊcie z zachowa-

niem rygoru sanitarnego. Od 21

maja w naszych GOK-ach mo˝na

wziàç udzia∏ w zaj´ciach: teatral-

nych, fitness, breakdance, jogi, ry-

sunku, czy ceramiki. Rusza te˝ cykl

popo∏udniowych spotkaƒ podwór-

kowych, podczas których na dzie-

ciaki czekaç b´dzie ca∏a masa

atrakcji. Pe∏ny wykaz warsztatów

tematycznych oraz terminarz „Po-

dwórkowych Spotkaƒ z GOK”

znajdziecie na stronie internetowej

oraz na profilu facebookowym

Gminnego OÊrodka Kultury.

� AM

Czym jest balet? Jak wyglàda?

Czym sà baletki i pointy? Tego

wszystkiego dowiecie si´ oglàdajàc

mini – spektakl on-line „Bajkowy

Balet” przygotowany przez Panià

Baletk´ oraz uczennice ze szko∏y

taƒca „Baletka” w Legionowie.

Dzieci zataƒczà dla dzieci i udo-

wodnià, ˝e pi´kna i trudna sztuka

baletu wcale nie musi byç nudna.

Poznamy te˝ histori´ najs∏ynniej-

szego baletu na Êwiecie „Jeziora

¸ab´dziego”. Po wyst´pach b´dzie

mo˝liwoÊç nauczenia si´ paru kro-

ków i pozycji baletowych. Link

do bajki baletowej b´dzie dost´p-

ny na profilu facebookowym GOK-

-u od 30 maja do 1 czerwca. A ju˝

w niedziel´, 6 czerwca, najm∏od-

szych mieszkaƒców gminy zapra-

szamy na plenerowe przedstawie-

nie teatralne „Wyspa Pacynek”.

Profesor Wyobraêni, Hilary Szcze-

brzeszyƒski, zabierze widzów

w magicznà podró˝ na Archipelag

Wysp Lalkowych. Uczestnicy za-

bawy przeniosà si´ na Wysp´ Pa-

cynek, gdzie zapoznajà si´ z budo-

wà i sposobem animacji tego typu

lalki. W spektaklu aktorzy odegra-

jà scenki z „Czerwonego Kapturka”

Jana Brzechwy, poka˝à histori´

przyjaêni pacynek Kropki i Kreski

i uczestniczà w lalkowej klauna-

dzie. Przedstawienie b´dzie mieç

charakter interaktywnej teatralnej

zabawy. Serdecznie zapraszamy.

� GOK

22 maja w Warszawie rozegrano

Fina∏ Mazowsza w Minisiatkówce

Kinder+Sport w kategorii dziew-

czàt i ch∏opców. Gmin´ Niepor´t

oraz Powiat Legionowski reprezen-

towa∏y 3 dru˝yny. „Trójka” dziew-

czàt w sk∏adzie: Julia Czerwiƒska,

Magdalena Szymaƒska, Aleksandra

Leciejewska, Wiktoria Bartniczak,

Natalia Kucharska zaj´∏a Vl miej-

sce na Mazowszu na 60 startujà-

cych dru˝yn. „Dwójka” ch∏opców

w sk∏adzie: Ignacy Woênicki, Olaf

PieÊniak zaj´∏a równie˝ VI miejsce

na Mazowszu na 67 startujàcych

dru˝yn. Natomiast „dwójka”

dziewczàt w sk∏adzie: Zuzanna

Szymczyk (kapitan), Zuzanna Ko-

z∏owska, Zofia Anisiewicz,

pod czujnym okiem trenera Dariu-

sza PieÊniaka, na 105 startujàcych

dru˝yn z kompletem zwyci´stw za-

j´∏a l. miejsce! Wielkie gratulacje

dla zawodników oraz ich trenerów.

Nasze z∏ote siatkarki w zwiàzku ze

zdobyciem tytu∏u Mistrz Mazow-

sza, w dniach 26–29.08.2021 roku

zagrajà w finale Mistrzostw Polski,

gdzie wystàpià 32 najlepsze dru˝y-

ny z ca∏ego kraju. Na co dzieƒ na-

sze siatkarki i siatkarze trenujà

w Szkole Podstawowej w Stanis∏a-

wowie Pierwszym, a projekt jest

wspó∏finansowany m.in. przez

Urzàd Gminy Niepor´t.

� DP

Na ten moment wielbiciele wszelkiego rodzaju twórczoÊci
czekali od dawna. Rzàd pozwolił na powrót zaj´ç
stacjonarnych we wszystkich placówkach kultury. 

„Bajkowy Balet” on-line oraz plenerowe przedstawienie teatralne
„Wyspa Pacynek” – to propozycje Gminnego OÊrodka Kultury dla
dzieci z okazji ich Êwi´ta.

Nasi siatkarze
mistrzami Mazowsza!
Kolejne spektakularne sukcesy zawodników z UKS D´bina.
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Po szynach do Niepor´tu

Pociàgi stajà si´ coraz nowoczeÊniejsze, wygodniejsze
i je˝d˝à coraz szybciej. A jak jeêdziło si´ pociàgiem
z Niepor´tu ponad 100 lat temu? W tym artykule
chciałbym w telegraficznym skrócie przedstawiç
Paƒstwu histori´ kolejowego transportu w Niepor´cie. 

P
ierwszy raz do Niepor´tu mo˝-

na by∏o przyjechaç pociàgiem

w 1916 r., a to za sprawà kolej-

ki wàskotorowej o przeÊwi-

cie 800 mm. Budow´ linii Zegrze

– Struga – Wawer rozpocz´∏y woj-

ska carskie jeszcze w 1913 r.

W swych za∏o˝eniach linia mia∏a byç

prawdopodobnie szerokotorowa,

o czym Êwiadczà wybudowane przez

Rosjan obiekty in˝ynieryjne.

W 1915 r. nasze tereny zosta∏y za-

j´te przez Niemców. Majàc na uwa-

dze znaczenie militarne wraz z zarzà-

dem kolei mareckiej kontynuowali

oni budow´ linii, ale ju˝ jako wàsko-

torowej o przeÊwicie 800 mm (ana-

logicznie do kolei mareckiej). Prace

prowadzono szybko k∏adàc szyny

(ró˝nych typów) na podk∏adach ze

Êwie˝ego drewna sosnowego

i na nieutwardzonym pod∏o˝u. Linia

mia∏a charakter polowy. Tory bieg∏y

w wi´kszoÊci w Êladzie dzisiejszej

drogi wojewódzkiej 631 (ulice: Po-

gonowskiego, Zegrzyƒska). Najd∏u˝-

sza bocznica (4 km) prowadzi∏a

w okolice fortu w Beniaminowie

i bieg∏a po trasie ul. Wojska Polskie-

go. Bocznica, prócz po∏àczenia

z obiektami militarnymi, s∏u˝y∏a

Niemcom do wywozu drewna z trze-

bionych okolicznych lasów. Na ca-

∏ej linii porusza∏y si´ transporty

wojskowe, ale dopuszczono te˝ roz-

k∏adowy ruch pasa˝erski na odcinku

Zegrze – Struga. Uroczystego otwar-

cia po∏àczenia dla ruchu cywilnego

dokonano 1 listopada 1916 r.

W obecnych granicach gminy znaj-

dowa∏ si´ przystanek Wólka Radzy-

miƒska, Niepor´t (z mijankà) oraz

Zegrze, gdzie tory dochodzi∏y do sze-

rokotorowej wówczas linii w kierun-

ku Legionowa i Warszawy. Czas

przejazdu 14-kilometrowego odcinka

z Zegrza do Strugi zajmowa∏ 50 mi-

nut, dalej pociàg skr´ca∏ na lini´ ma-

reckà i kontynuowa∏ podró˝ na war-

szawskà Prag´. ̧ àcznie na trasie kur-

sowa∏y dwie pary pociàgów. 

Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci za-

mar∏y transporty wojskowe i linia

straci∏a na znaczeniu militarnym.

Wiele do ˝yczenia pozostawia∏ rów-

nie˝ jej stan techniczny, a szybszy

transport do i z Warszawy zapew-

nia∏a (przekuta ju˝ wtedy z toru sze-

rokiego na normalny) wspomniana

linia w kierunku Legionowa.

W 1922 r. wàskotorówka zosta∏a

rozebrana. 

Aby znów zobaczyç pociàg w Nie-

por´cie trzeba by∏o czekaç 14 lat. 22

sierpnia 1936 r. zosta∏a otwarta nor-

malnotorowa linia Wieliszew

– T∏uszcz. Jej zadaniem by∏o uspraw-

nienie transportu z Wileƒszczyzny

z pomini´ciem przecià˝onego ju˝

w dwudziestoleciu mi´dzywojen-

nym w´z∏a warszawskiego. Przystan-

ki w Niepor´cie i Dàbkowiênie nie

powsta∏y jednak od razu. Nieca∏y rok

po oddaniu tej jednotorowej linii

przystàpiono do kolejnych prac

zwi´kszajàcych jej przepustowoÊç

do 36 par pociàgów na dob´, co mia-

∏o znaczenie militarne. W tym celu

powsta∏a mi´dzy innymi mijanka Be-

niaminów (mi´dzy póêniejszymi

przystankami Niepor´t i Dàbkowi-

zna). Trudno okreÊliç czy znajdujà-

ce si´ przy niej rampy powsta∏y jesz-

cze przed wojnà czy ju˝ po jej roz-

pocz´ciu. Mijanka prawdopodobnie

do 1939 r. wykorzystywana by∏a te˝

przez 2 Batalion Radiotelegraficzny

z Bia∏obrzegów. Nast´pnie w cza-

sie II wojny Êwiatowej Niemcy zlo-

kalizowali przy niej park samocho-

dowy i sk∏ad paliwa, a do koƒ-

ca XX wieku przyje˝d˝a∏y tam

transporty w´gla dla wojska.

Wróçmy jednak do Niepor´tu. Jak

wspomnia∏em – tu przystanek nie

powsta∏ od razu. Pierwszy rozk∏ado-

wy pociàg osobowy zatrzyma∏ si´

w Niepor´cie i Dàbkowiênie 15 ma-

ja 1939 r. Dzienne kursowa∏y 4 sk∏a-

dy. Niepor´cki przystanek zosta∏

uwieczniony na fotografii wykona-

nej w czasie wojny przez niemiec-

kiego ˝o∏nierza. Na zdj´ciu znajdu-

je si´ wiele ciekawych szczegó∏ów.

Oprócz osób czekajàcych na peronie

z baƒkami na mleko, jadàcych praw-

dopodobnie na targ do Legionowa

lub Radzymina, widoczny jest prze-

jazd kolejowy na ul. Dworcowej

oraz fragment stalowego mostu ko-

lejowego na Kanale Królewskim.

W oddali dostrzec mo˝na te˝ most

drogowy. Linia kolejowa zosta∏a

zniszczona podczas dzia∏aƒ wojen-

nych w 1944 r. Ponownie pociàgi

dojecha∏y do Niepor´tu w 1947 r.

By∏o to szeÊç kursów dziennie. Ka-

na∏ Królewski sk∏ady pokonywa∏y

po drewnianym moÊcie. Ciekawost-

kà jest fakt, ˝e w 1952 r. na moÊcie

wybuch∏ po˝ar. Jego powodem by-

∏o niedomkni´cie popielnika w pa-

rowozie TkT 48-57. Winà obarczo-

no maszynist´ i pomocnika maszyni-

sty tego˝ parowozu z parowozowni

w T∏uszczu. W zwiàzku z budowà

Kana∏u ˚eraƒskiego i Jeziora Ze-

grzyƒskiego tory poprowadzono

po nasypie. Powsta∏ nowy most

i budynek stacji. 

W 1972 r. lini´ zelektryfikowano.

W latach 80. w Niepor´cie zatrzy-

mywa∏o si´ 16 pociàgów. Natomiast

w latach 90. po∏àczenia stopniowo

wygaszano. Ruch pasa˝erski za-

wieszono 24 czerwca 2000 r. Od tej

pory naszà linià jeêdzi∏y tylko pocià-

gi towarowe i s∏u˝bowe. W la-

tach 2006 – 2008 r. uruchomione zo-

sta∏o wakacyjne po∏àczenie „Ze-

grzyk” relacji Warszawa Gdaƒ-

ska–Radzymin. Nast´pnie pociàgi

relacji T∏uszcz–Sierpc, które kursu-

jà do dzisiaj, ale nie cieszà si´ du-

˝ym powodzeniem. 2 stycznia 2020

r. nastàpi∏ prze∏om. Uruchomione

zosta∏y regularne kursy Szybkiej Ko-

lei Miejskiej linii S3 relacji Radzy-

min – Warszawa Lotnisko Chopina

(∏àcznie 15 pociàgów w godzinach

porannego i popo∏udniowego szczy-

tu w dni robocze). JeÊli dodamy

do tego po∏àczenia T∏uszcz – Sierpc,

to na przystanku w Niepor´cie za-

trzymywa∏o si´ ∏àcznie 19 pociàgów

dziennie. Po uruchomieniu, SKM

cieszy∏a si´ du˝à frekwencjà. Z ko-

lei po wybuchu pandemii i wprowa-

dzeniu nauki zdalnej oraz pracy

zdalnej w wielu firmach, frekwencja

zmala∏a, tak jak sta∏o si´ to w innych

Êrodkach komunikacji miejskiej

w ca∏ej Polsce. W wakacje SKM

uruchomi∏a na w∏asny koszt po∏àcze-

nia weekendowe, które cieszy∏y si´

du˝ym zainteresowaniem turystów

przyje˝d˝ajàcych nad jezioro. Obec-

nie SKM zatrzymuje si´ w Niepor´-

cie 14 razy dziennie. Miejmy nadzie-

j´, ˝e ju˝ niebawem, gdy uporamy

si´ z pandemià, peron w Niepor´cie

znów wype∏ni si´ licznymi podró˝-

nymi. 

W powy˝szym artykule w telegra-

ficznym skrócie przedstawi∏em Paƒ-

stwu histori´ kolei w Niepor´cie.

W tym miejscu chcia∏bym równie˝

prosiç Szanownych Czytelników

o pomoc. JeÊli posiadajà Paƒstwo

zdj´cia, dokumenty, bilety lub inne

pamiàtki zwiàzane z kolejnictwem

w gminie Niepor´t, to prosz´ o kon-

takt pod nr tel. 515 405 238 lub z re-

dakcjà WieÊci Niepor´ckich. Przed-

mioty po skopiowaniu zostanà oczy-

wiÊcie zwrócone. Ch´tnie pos∏ucham

równie˝ Paƒstwa relacji zwiàzanych

z tym tematem. 

� Konrad Szostek 

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

WA˚NIEJSZE èRÓD¸A: 

1. B. Pokropiƒski, Kolej marecka,

Warszawa 1985

2. Wojskowe Biuro Historyczne Sygn.

CAW I.303.17.76

3. Rejonowe Rozk∏ady Jazdy Pociàgów

1919, 1938, 1938, 1947, 1982, 2000. 

Testy Y-DNA projektu Genealogie Niepor´ckie

Pobrane próbki zosta∏y ju˝ wys∏a-

ne do laboratorium w Stanach

Zjednoczonych, a wyników badaƒ

spodziewamy si´ w drugiej po∏owie

czerwca. Zostanà one poddane dal-

szej analizie i pozwolà wytyczyç

kierunki nast´pnych dzia∏aƒ. Za-

ch´camy do zg∏oszeƒ na badania Y-

-DNA m´skich przedstawicieli ro-

dzin z listy, którà odnaleêç mo˝na

w kwietniowym numerze WieÊci

Niepor´ckich oraz na profilu Fb

Genealogie Niepor´ckie. Staramy

si´ o pozyskanie zewn´trznych

Êrodków dla realizacji projektu, co

pozwoli∏yby dofinansowaç prze-

prowadzenie testów. Zapraszamy

równie˝ inne osoby zainteresowa-

ne swoim pochodzeniem. Razem

stwórzmy swoistà baz´ krewnia-

ków z Niepor´tu i jego okolic.

Ambasadorom naszego projektu

serdecznie dzi´kujemy za ˝yczliwà

wspó∏prac´. � W. Orliƒski

W ramach projektu Genealogie Niepor´ckie przeprowadzone zostały pierwsze, pilota˝owe testy Y-DNA,
w których wzi´li udział: Andrzej Baranowski ze Stanisławowa Pierwszego, Piotr Powała, Andrzej Wróbel, Jan
Wróbel z Niepor´tu, Piotr Zieliƒski z Kàtów W´gierskich a tak˝e Wawrzyniec Orliƒski. 

Otwarcie cywilnego ruchu pasa˝erskiego na odcinku Zegrze – Struga, 1.11.1916 r.,
Âwiat nr 45, 1916 

Budynek stacji 
na poczàtku lat 60.,

Hydroprojekt Sp. z o. o.

Przystanek osobowy w Niepor´cie
w czasach II wojny Êwiatowej,

fotopolska.eu
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W CCZZEERRWWCCUU 2021 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista, Olimpijska

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna, Polnych
Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna, Polnej Ró˝y,
Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa, Miodowa,
Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka, Złota, Migdałowa

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna,
Szmaragdowa

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki, Agawy, Kresowa, Ptasia, Starej Gruszy, ˚eglarska
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci


