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OJ SI¢ DZIAŁO
relacja z XXI WOÂP
w gminie Niepor´t

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Roz-

wiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie

w lutym 2013 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wej-

Êcie od rehabilitacji):

• 5 lutego – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 12 lutego – E. Staniszewska, A. Radlak;
• 19 lutego – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 26 lutego – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w lutym: Urzàd Gminy Niepor´t, sala kon-

ferencyjna, II pi´tro – 12 i 26 lutego 2013 r. od godz. 16.00 

u w a g a
APEL GMINNEGO ZAK¸ADU KOMUNALNEGO 

W NIEPOR¢CIE 

Szanowni Mieszkaƒcy, Odbiorcy wody 
z wodociàgów gminnych!

Zbli˝a si´ kolejna fala mrozów. To czas kiedy naj-
cz´Êciej dochodzi do awarii przy∏àczy wodociàgowych.
DoÊwiadczenie kilku poprzednich zim uczy jak wa˝-
na jest wiedza dotyczàca przy∏àcza do posiadanej
nieruchomoÊci, a w szczególnoÊci lokalizacja zasuwy
domowej. Zasuwa domowa umo˝liwia szybkie odci´-
cie dop∏ywu wody do budynku. Dlatego we w∏a-
snym interesie nale˝y zadbaç o jej oznakowanie, któ-
re umo˝liwi jej szybkie odszukanie i zakr´cenie co
zminimalizuje szkody w przypadku rozszczelnienia in-
stalacji w budynku. Ponadto w celu unikni´cia za-
mro˝enia instalacji wodociàgowej w nieogrzewanej
piwnicy czy gara˝u nale˝y jà zabezpieczyç izolacjà
termicznà lub przewodem grzewczym.

Informujemy, ˝e posiadamy urzàdzenie
do wykrywania metali i deklarujemy nieodp∏atnà
pomoc w odszukaniu zasuwy domowej oraz jej
oznakowaniu. 

Wi´cej informacji pod numerem telefonu
(22) 774 87 89.

TELEFON ALARMOWY
CZYNNY CA¸Ñ DOB¢

604 481 418

BUD˚ET GMINY na
2013 rok uchwalony

20 grudnia,
podczas sesji radni
jednogłoÊnie
uchwalili bud˝et
gminy na 2013 rok.

P
rojekt uchwa∏y bud˝etowej

zyska∏ pozytywnà opini´

Regionalnej Izby Obra-

chunkowej, która przyj´∏a go

bez uwag. Pozytywnie ocenili go

tak˝e radni, których opinie

przedstawili na sesji przewodni-

czàcy Komisji Rady.

Przysz∏oroczny bud˝et przewi-

duje dochody w ∏àcznej kwocie

50 123 879 z∏, z tego bie˝àce

w kwocie 48 621 769 z∏, a ma-

jàtkowe w wysokoÊci

1 502 110 z∏.

Najwi´kszym êród∏em docho-

dów gminy jest podatek docho-

dowy od osób fizycznych, który

wyniesie blisko 19 mln z∏. Sub-

wencja oÊwiatowa z bud˝etu

paƒstwa to 10,4 mln z∏, podatek

od nieruchomoÊci od osób praw-

nych i fizycznych przesz∏o 9,2

mln z∏, a podatek od czynnoÊci

cywilnoprawnych 1,1 mln z∏. 

Wydatki gminy ustalono

w ∏àcznej kwocie 54 773 783 z∏,

z czego wydatki majàtkowe (in-

westycyjne) wynoszà 8 887 000 z∏,

a bie˝àce 45 886 783 z∏. 

Jednà z najwa˝niejszych inwe-

stycji gminnych w 2013 roku b´-

dzie projekt i budowa sali spor-

towej przy Szkole Podstawowej

w Niepor´cie, na którà przezna-

czono w bud˝ecie 2 mln z∏.

Na infrastruktur´ wodociàgowà

i kanalizacyjnà gminy przezna-

czono 2 040 000 z∏.

Przysz∏oroczne wydatki

na drogi zaliczone do kategorii

dróg gminnych oraz drogi we-

wn´trzne, których zarzàdcà jest

gmina Niepor´t wyniosà

3 280 000 z∏.

Na projekt i przebudow´ k∏ad-

ki na Kanale ̊ eraƒskim zaplano-

wano 1,8 mln z∏.

Na projekty, budow´ i przebu-

dow´ oÊwietlenia ulicznego za-

planowano 360 tys. z∏. 

Zaplanowano równie˝ Êrodki

na modernizacj´ budynków: SP

ZOZ w Niepor´cie, przedszkola

gminnego w Niepor´cie, szko∏y

Ustawa „Êmieciowa” 
– nowe obowiàzki gminy
i mieszkaƒców SEGREGUJEMY!–
stawki i terminy opłat,
deklaracje oraz inne wa˝ne
informacje na temat zmian
w gospodarce odpadami, które
wejdà w ˝ycie w 2013 roku 

– na stronie 3
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– Poniewa˝ jest to moje pierwsze spotkanie
z Czytelnikami WieÊci Niepor´ckich w 2013
roku, chcia∏bym przede wszystkim ˝yczyç
Paƒstwu, aby ta trzynastka okaza∏a si´
szcz´Êliwa, a my ze swojej strony do∏o˝ymy
wszelkich staraƒ, aby tak si´ sta∏o. Rzeczy-
wiÊcie, bud˝et na ten rok Êwiadczy o stabil-
nej sytuacji finansowej gminy i zosta∏ dosto-
sowany do naszych mo˝liwoÊci. Cieszy
zw∏aszcza to, ˝e w czasie, gdy powszechnie
mówi si´ o kryzysie, mo˝emy przeznaczyç
Êrodki finansowe w granicach 18% na zna-
czàce dzia∏ania inwestycyjne. To b´dzie bu-
dowa sali gimnastycznej w Niepor´cie, dal-
sza rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej,
nowych dróg, modernizacja oÊrodka zdro-
wia. Ca∏y te˝ czas utrzymujemy bezpieczne
wskaêniki zad∏u˝enia gminy, które gwaran-
tujà nam wk∏ad w∏asny przy pozyskiwaniu
Êrodków unijnych. Nie zapominajmy te˝, ˝e
na gmin´ spadajà w tym roku dodatkowe za-
dania na∏o˝one przez administracj´ rzàdo-
wà, jak choçby wdro˝enie ustawy o gospo-
darowaniu odpadami. To bardzo powa˝ne
wyzwanie dla ca∏ego samorzàdu, dla admi-
nistracji i dla mieszkaƒców. Wiemy te˝, ˝e
jego realizacja poch∏onie dodatkowe Êrod-
ki z bud˝etu, pomimo op∏at wnoszonych
przez mieszkaƒców. 
Ale mamy te˝ powody do satysfakcji. Otwar-
ty w ubieg∏ym roku Aquapark „Fala”
w Stanis∏awowie Pierwszym w znacznym
stopniu pokrywa sam koszty utrzymania.
MogliÊmy te˝ objàç dzieci ze wszystkich
gminnych szkó∏ bezp∏atnà dla nich naukà
p∏ywania, która jest jednym z elementów za-
równo bezpiecznego, jak i zdrowego stylu
˝ycia.
–– DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

O komentarz
dotyczàcy bud˝etu
na 2013 rok
poprosiliÊmy 
Wójta Gminy 
MACIEJA MAZURA

w Bia∏obrzegach oraz budynku ko-

munalnego w Wólce Radzymiƒskiej.

W wydatkach bie˝àcych gminy

blisko 21 mln z∏ przeznaczonych jest

na oÊwiat´, w tym m.in. na utrzyma-

nie gminnych szkó∏ podstawowych,

oddzia∏ów przedszkolnych w szko-

∏ach, przedszkoli, gimnazjum, dowo-

˝enie uczniów do szkó∏.

� Beata Wilk



Bud˝et gminy zasilany jest corocz-

nie wp∏ywami z tytu∏u udzia∏u w po-

datku dochodowym, który p∏aci ka˝-

dy pracujàcy, emeryt i rencista.

W 2013 roku 37,42 % p∏aconego

przez nas podatku trafi do kasy gmi-

ny. Z dochodów z podatku od osób

fizycznych (PIT) i osób prawnych

(CIT) finansowane sà gminne inwe-

stycje – budowa dróg, wodociàgów

i kanalizacji, oÊwietlenia ulicznego,

budynków u˝ytecznoÊci publicznej,

a tak˝e gminna oÊwiata, kultura

i sport. 

Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla

mieszkaƒców Gminy Niepor´t znaj-

duje si´ w Legionowie, ul. marsz. Jó-

zefa Pi∏sudskiego 43c.          � DL  
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Rybacka wst´pnie pozytywnie

zaopiniowa∏o wniosek gminy dotyczà-

cy dofinansowania projektu: Budowa

placu zabaw wraz z chodnikiem

wzd∏u˝ ulicy S∏onecznej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, na kwot´ 250 tys. z∏. 

Wniosek b´dzie teraz szczegó∏owo

oceniany w Urz´dzie Marsza∏kow-

skim. JeÊli ponownie pozytywnie

przejdzie weryfikacj´, po podpisaniu

umowy z Marsza∏kiem Województwa

na przyznanie dofinansowania, mo˝-

liwa b´dzie realizacja inwestycji jesz-

cze w 2013 roku.

W budynku komunalnym

w Ryni, w którym znajduje si´

siedziba Towarzystwa Przyjació∏

Dzieci, sala g∏ówna jest ju˝ w ca∏o-

Êci do dyspozycji dzieci. Kuchni´

przeniesiono do oddzielnego po-

mieszczenia, jednoczeÊnie doposa-

˝ono w komplet szafek. 

Ponadto obiekt zyska∏ monitoring

zewn´trzny, w postaci 4 kamer majà-

cych wzmocniç bezpieczeƒstwo. Jed-

na z kamer swoim zasi´giem obejmu-

je p´tl´ autobusowà, znajdujàcà si´

w pobli˝u. Koszt prac w budynku wy-

niós∏ 8,5 tys. z∏.

Podpisana zosta∏a umowa na bu-

dow´ kanalizacji w ulicy Pla˝o-

wej i Wojska Polskiego w Bia∏obrze-

gach, o d∏ugoÊci 866 metrów. Koszt

inwestycji wyniesie ok. 1 mln z∏, wy-

konawcà jest firma DKM Laskowscy.

Prace potrwajà do koƒca wrze-

Ênia 2013 roku.

Og∏oszony zosta∏ przetarg

na budow´ wodociàgu w ulicy

Wierzbowej w Kàtach W´gierskich.

D∏ugoÊç sieci na tym odcinku wynie-

sie 660 metrów. Otwarcie ofert nastà-

pi 31 stycznia. � BW
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Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły w ˝ycie przepisy
nowej ustawy  Prawo pocztowe. W ustawie podobnie jak
dotychczas nało˝ono na właÊcicieli lub współwłaÊcicieli
nieruchomoÊci obowiàzek instalacji skrzynek pocztowych.

SKRZYNKA na listy
w ka˝dym domu –
wchodzi w ˝ycie nowe
prawo pocztowe

Tylko do 7 czerwca 2013 roku zachowujà wa˝noÊç
tablice porzàdkowe nieruchomoÊci, które nie
spełniajà obowiàzujàcych przepisów

UWAGA! Tablice
porzàdkowe nieruchomoÊci
według nowych przepisów

Doprecyzowano, ̋ e obowiàzek ten

dotyczy w∏aÊcicieli lub wspó∏w∏a-

Êcicieli:

1) nieruchomoÊci gruntowych,

na których znajduje si´ budynek

mieszkalny;

2) budynku mieszkalnego stano-

wiàcego odr´bnà nieruchomoÊç.

Takie doprecyzowanie przepisu

zapewnia zgodnoÊç z regulacjà,

okreÊlajàcà sposób realizacji obo-

wiàzku. W budynkach jednoro-

dzinnych skrzynk´ nale˝y umie-

Êciç przed drzwiami wejÊciowymi

do budynku lub w ogólnie dost´p-

nej cz´Êci nieruchomoÊci. 

W budynkach wielorodzinnych,

w których wyodr´bnione sà co naj-

mniej 3 lokale – w ogólnie dost´p-

nej cz´Êci nieruchomoÊci umiesz-

czamy tyle skrzynek pocztowych,

ile jest samodzielnych lokali

mieszkalnych oraz lokali o innym

przeznaczeniu, je˝eli posiadajà

osobny adres.

Ustawa prawo pocztowe okreÊla

równie˝ szczegó∏owo, jakie powin-

ny byç wymiary skrzynki poczto-

wej np. takie, by mog∏a pomieÊciç

kopert´ formatu C4, czyli 229 mm

x 324 mm, a tak˝e wielkoÊç otwo-

ru wrzutowego. 

Ustawa przewiduje równie˝ ka-

ry za brak skrzynki, nak∏adane

przez Prezesa UKE, w wysokoÊci

od 50 z∏ do 10 000 z∏.

� B.Bartkiewicz

Nowa ustawa o infrastrukturze

przestrzennej na∏o˝y∏a obowiàzek

uporzàdkowania tabliczek adreso-

wych posesji. Nie jest to nowy

obowiàzek, ale dotychczas bywa∏

luêno traktowany. Wed∏ug nowo

obowiàzujàcych przepisów w∏aÊci-

ciel nieruchomoÊci zabudowanej

lub osoba w∏adajàca nieruchomo-

Êcià, ma obowiàzek umieszczenia
w widocznym miejscu na Êcianie
frontowej budynku – tabliczki
z numerem porzàdkowym w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu takie-
go numeru. 

Na tabliczce oprócz numeru
porzàdkowego musi zostaç za-
mieszczona równie˝ nazwa ulicy
lub placu, a w miejscowoÊciach
bez nazw ulic nazwa miejscowo-
Êci. Gdy budynek po∏o˝ony jest

w g∏´bi ogrodzonej nieruchomoÊci,

tabliczk´ z numerem porzàdko-

wym umieszcza si´ tak˝e na ogro-

dzeniu.

Dotychczasowe tabliczki z nu-

merem porzàdkowym nierucho-

moÊci, nie spe∏niajàce nowych wy-

mogów zachowujà wa˝noÊç do

7 czerwca 2013 r. 

� B.Bartkiewicz

7 stycznia uruchomione zostało nowe lokalne połàczenie autobusowe na terenie 
gminy Niepor´t na trasie Beniaminów – Białobrzegi.

Odjazdy z Beniaminowa 

| 4.35 | 6.15 | 7.15 | 16.05 | 17.05 | 19.05 | 
Odjazdy z Bia∏obrzegów 

| 5.00 | 6.30 | 8.00 | 16.30 | 17.30 | 19.30 |

Linia zosta∏a uruchomiona sonda˝owo,
na czas okreÊlony, do dnia 30 czerw-
ca 2013 roku. Rozk∏ad obowiàzuje od po-
niedzia∏ku do piàtku.

Ceny biletów:

bilet normalny: 3,00 z∏

bilet ulgowy: 1,50 z∏

bilet miesi´czny: 90,00 z∏

bilet miesi´czny ulgowy: 45,00 z∏

JeÊli miejsce naszego zamieszkania nie pokrywa si´ z miejscem zameldowania, wystarczy w rozliczeniu rocznym
PIT wpisaç miejsce zamieszkania, by nasze pieniàdze trafiły na konto gminy, w której mieszkamy, zwi´kszajàc
mo˝liwoÊci jej rozwoju i tym samym poprawiajàc komfort naszego ˝ycia. 

ODPROWADè podatek do swojej Gminy,
a pieniàdze wrócà do ciebie!

JEST nowe połàczenie autobusowe!

UWAGA! ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG� �

�TELEFONY DO ZARZÑDCÓW DRÓG
� Droga krajowa nr 61 – ul. War-

szawska (Zegrze Po∏udniowe)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddzia∏ w Warszawie

ul. Miƒska 25; Warszawa

tel. 22 813 20 11; 813 20 21

Utrzymanie zimowe: Rejon Drogo-

wy w Bo˝ej Woli

tel. 22 775 27 64

� Drogi wojewódzkie:
ul. Jana Kazimierza (nr 633);

ul. Stru˝aƒska (nr 632); ul. Ze-

grzyƒska, Pogonowskiego (nr 631);

ul. Cicha – Wólka Radzymiƒska

(nr 624)

Mazowiecki Zarzàd Dróg Woje-

wódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, Warszawa,

tel. od 22 244 90 00 do 22 244 90 12 

Utrzymanie zimowe: Rejon Drogowy

Wo∏omin – Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Koby∏kowska 1, Wo∏omin

tel. 22 776 23 33

� Drogi powiatowe:
ul. Izabeliƒska – Izabelin; ul. Przy-

sz∏oÊç – Stanis∏awów Pierwszy;

ul. Królewska – Aleksandrów;

ul. Zwyci´stwa – Niepor´t, ul. No-

wolipie – Niepor´t, ul. Wojska Pol-

skiego- Bia∏obrzegi, Beniaminów;

ul. Wczasowa – Bia∏obrzegi, Rynia;

ul. KoÊcielna – Kàty W´gierskie;

ul. Akacjowa – Kàty W´gierskie;

ul. Wolska – Wola Aleksandra, Sta-

nis∏awów Drugi; ul. Ma∏o∏´cka

(od skrzy˝owania z ul. Izabeliƒska

w kierunku Sz.P. w Izabelinie); ul.

Szkolna – Izabelin; ul. Szkolna

– Wólka Radzymiƒska; Dàbkowizna

Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. gen W Sikorskiego 11, Legionowo

tel. 22 774 06 41

Utrzymanie zimowe: Dzia∏ Inwesty-

cji i Drogownictwa

tel. 22 764 05 13

� Drogi gminne – zaliczone do ka-
tegorii dróg gminnych:
• Urzàd Gminy Niepor´t
tel. 22 767 04 44 w godzinach pra-

cy Urz´du

• Stra˝ Gminna
tel. 22 774 87 91, 668 116 761 

Wi´cej informacji na stronie

www.nieporet.pl
� BW



USTAWA „ÂMIECIOWA” – stawki, terminy
opłat i deklaracje 
– kolejne informacje dotyczàce nowego 
systemu gospodarowania odpadami

USTAWA „ÂMIECIOWA” – stawki, terminy
opłat i deklaracje 
– kolejne informacje dotyczàce nowego 
systemu gospodarowania odpadami
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N
owy system gospodarki odpa-

dami zacznie obowiàzywaç

od 1 lipca 2013 roku. Zmiany

w ustawie „Êmieciowej” majà dopro-

wadziç do osiàgni´cia konkretnego

efektu ekologicznego, jakim jest

zwi´kszenie iloÊci odzyskiwanych

surowców wtórnych. Efekt ten mo˝-

na uzyskaç tylko poprzez zmobilizo-

wanie mieszkaƒców do segregowa-

nia odpadów. Gmina jest zobowiàza-

na do uzyskania okreÊlonej iloÊci

surowców wtórnych – papieru, pla-

stiku, szk∏a, metalu oraz odpadów

ulegajàcych biodegradacji (np. tra-

wy, liÊci itp.), w przeciwnym wypad-

ku p∏aciç b´dzie wysokie kary pie-

ni´˝ne. Oznacza to wówczas mniej

pieni´dzy w bud˝ecie, które mo˝na

by∏oby przeznaczyç np. na realizacj´

inwestycji. Odzyskiwanie surowców

wtórnych to tak˝e aktywne dzia∏anie

na rzecz ochrony Êrodowiska w któ-

ry ̋ yjemy. Innym, nie mniej wa˝nym

efektem wprowadzenia nowych

przepisów b´dzie mniej „dzikich”

wysypisk Êmieci, zanieczyszczajà-

cych np. lasy i pobocza dróg. Niele-

galne wyrzucanie odpadów nie b´-

dzie po prostu op∏acalne, skoro op∏a-

ta b´dzie obowiàzkowa, a odbiór

zorganizowany i regularny. Ograni-

czymy te˝ proceder palenia odpada-

mi w piecach – warto segregowaç

i p∏aciç mniej, pomagajàc tym sa-

mym gminie w wywiàzaniu si´

z obowiàzku uzyskania odpowiedniej

iloÊci surowców wtórnych. 

20 grudnia 2012 r. odby∏a si´ sesja

Rady Gminy Niepor´t, na której zo-

sta∏y podj´te przez Rad´ trzy kolej-

ne obowiàzkowe uchwa∏y zwiàzane

z wdra˝aniem nowego systemu:

1. uchwa∏´ w sprawie metody usta-

lenia op∏aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz

okreÊlenia stawki tej op∏aty,

2. uchwa∏´ okreÊlajàcà termin, cz´-

stotliwoÊç i tryb uiszczania op∏a-

ty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

3. uchwa∏´ okreÊlajàcà wzór deklara-

cji o wysokoÊci op∏aty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi.

Stawka op∏aty za odbiór odpadów

b´dzie zale˝na od tego czy miesz-
kaƒcy b´dà segregowaç odpady
komunalne czy te˝ nie:

a) ni˝sza stawka op∏aty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi

– 10 z∏ miesi´cznie od ka˝dej osoby

zamieszkujàcej danà nieruchomoÊç

b´dzie obowiàzywaç w przypadku,

gdy odpady b´dà
segregowane (stawka obowiàzu-

je w przypadku wysegregowania od-

padów tj. plastik, szk∏o, metal, pa-

pier, tekstylia, odpady wielomateria-

∏owe od pozosta∏ych odpadów zmie-

szanych). 

Op∏ata obejmuje równie˝ odbiór

odpadów nie podlegajàcych segrega-

cji oraz dostarczenie worków do se-

gregacji.

b) podstawowa stawka op∏aty za go-

spodarowanie odpadami komunalny-

mi – 20 z∏ miesi´cznie od ka˝dej oso-

by zamieszkujàcej nieruchomoÊç

obowiàzywaç b´dzie w przypadku,

gdy odpady komunalne nie b´dà se-
gregowane.

Zgodnie z aktualnymi przepisa-
mi, od 1 lipca 2013 roku w∏aÊcicie-
le zamieszkanych nieruchomoÊci
b´dà mieli obowiàzek wnosiç op∏a-
t´ do gminy za odbiór odpadów ko-
munalnych, niezale˝nie od tego,
czy segregujà odpady czy te˝ nie. 

Tak wi´c – segregacja odpadów

komunalnych przynosi oszcz´dnoÊci,

jedynym warunkiem stosowania ni˝-

szej op∏aty jest faktyczne wywiàzy-

wanie si´ z obowiàzku segregacji.

Do tej pory gmina równie˝ pono-

si∏a koszty odbioru odpadów segre-

gowanych od mieszkaƒców. 

W 2012 roku by∏a to kwota prze-

sz∏o 172 tys. z∏ (za odbiór worków

od gospodarstw indywidualnych oraz

kontenerów KP-7 z gminnych punk-

tów selektywnej zbiórki). 

Nale˝y dodaç, ˝e zgodnie z obo-

wiàzujàcymi przepisami w op∏at´
za gospodarowanie odpadów ko-
munalnych wkalkulowany jest

równie˝:

1) odbiór sprzed posesji:
a) cztery razy w roku – odpadów

komunalnych ulegajàcych biode-

gradacji (tj. trawy, liÊci itp),

b) dwa razy w roku – odpadów

wielkogabarytowych (tj. wszel-

kiego rodzaju meble, odpady du-

˝ych rozmiarów powstajàce w go-

spodarstwach domowych itp.)

oraz zu˝ytego sprz´tu elektrycz-

nego i elektronicznego (tj. sprz´t

RTV i AGD itp.);

2) odbiór z punktu selektywnego
zbierania odpadów pochodzà-
cych z gospodarstw domowych: 

– odpadów zielonych (ogrodowych),

– tworzyw sztucznych (plastik),

– opakowaƒ wielomateria∏owych

(kartoniki po sokach, mleku itp.),

– metalu,

– szk∏a,

– papieru,

– mebli i odpadów wielkogabaryto-

wych,

– zu˝ytego sprz´tu elektrycznego

i elektronicznego,

– odpadów budowlanych i remonto-

wych – pochodzàcych z gospo-

darstw domowych z drobnych re-

montów, b´dzie obowiàzywa∏ limit

iloÊci przyjmowanych an ww.

punkcie tego rodzaju odpadów,

nale˝y pami´taç, ̋ e wynaj´te przez

w∏aÊcicieli nieruchomoÊci ekipy

budowlane czy remontowe majà

obowiàzek zapewnienia prawid∏o-

wego zagospodarowania tego ro-

dzaju odpadów,

– zu˝ytych opon – pochodzàcych

z gospodarstw domowych od samo-

chodów osobowych, ew. ciàgników

– nale˝y pami´taç, ˝e wymieniajàc

opony powinno si´ zostawiç w miej-

scy, w którym dokonuje si´ wymia-

ny, które b´dzie mo˝na przywoziç

na wy˝ej wspomniany punkt przez

ca∏y rok w dniach i godzinach jego

otwarcia;

3) odbiór z mobilnego punktu se-
lektywnej zbiórki niebezpiecz-
nych odpadów komunalnych,
tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,

lampy fluorescencyjne, oleje,

t∏uszcze, farby, tusze, baterie

i akumulatory itd. oraz odbiór
z gminnych pojemników usta-
wionych w OÊrodku Zdrowia
w Niepor´cie przeterminowa-
nych lub zb´dnych leków.

Cz´stotliwoÊç odbioru odpadów
od mieszkaƒców:
– segregowane odpady komunalne

b´dà odbierane w workach 120 l
sprzed posesji raz w miesiàcu;

– zmieszane odpady komunalne
odbierane b´dà z pojemników 240
l – 2 razy w miesiàcu zgodnie

z harmonogramem odbioru, który

mieszkaƒcy otrzymajà przed 1 lip-

ca 2013 r. 

WA˚NE – firma zobowiàzana jest

do odbioru ka˝dej iloÊci wystawio-

nych odpadów.

Op∏aty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi uiszczane b´dà

kwartalnie, z mo˝liwoÊcià wnosze-

nia op∏at w ratach miesi´cznych.

Terminy uiszczania op∏at:
1. za I kwarta∏ tj. za styczeƒ, luty

i marzec – do 15 marca danego ro-

ku,

2. za II kwarta∏ tj. za kwiecieƒ, maj

i czerwiec – do 15 maja danego ro-

ku,

3. za III kwarta∏ tj. za lipiec, sierpieƒ

i wrzesieƒ – do 15 wrzeÊnia dane-

go roku,

4. za IV kwarta∏ tj. paêdziernik, listo-

pad i grudzieƒ – do 15 listopada

danego roku.

Termin wniesienia pierwszej op∏a-
ty up∏ywa 15 wrzeÊnia 2013 r.

Terminy op∏at zosta∏y okreÊlone

na podstawie terminów uiszczania

podatku np. od nieruchomoÊci.

Przyj´ty zosta∏ tak˝e wzór deklara-
cji jakà w∏aÊciciele nieruchomoÊci

b´dà zobowiàzani z∏o˝yç w Urz´dzie

Gminy Niepor´t:

1. do 31 marca 2013 r. – termin
z∏o˝enia pierwszej deklaracji,

2. 14 dni od dnia zamieszkania

na danej nieruchomoÊci pierwsze-

go mieszkaƒca,

3. 14 dni od dnia nastàpienia zmia-

ny danych, które sà podstawà

do ustalenia odpowiedniej wyso-

koÊci op∏aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi (nowa

deklaracja lub korekta deklaracji).

W deklaracji podany jest równie˝

wykaz dokumentów, które nale˝y

przedstawiç w przypadku, gdy ko-

nieczna jest weryfikacja przedsta-

wionych danych. Mo˝e to byç np.

dokument, potwierdzajàcy sta∏à nie-

obecnoÊç mieszkaƒca, wystawiony

przez dom spokojnej staroÊci, dom

dziecka, zak∏ad karny, jednostk´

wojskowà itp. W przypadku za-

mieszkiwania nie w miejscu zamel-

dowania konieczne b´dzie potwier-

dzenie tego faktu lub przedstawienie

dokumentu o p∏atnoÊci za odbiór od-

padów w innej gminie.

Równie˝ ka˝dà zmian´ danych,

które wp∏ywajà na wysokoÊç op∏aty

za gospodarowanie odpadami, nale-

˝y zg∏osiç w formie nowej deklara-

cji, w terminie 14 dni od momentu jej

nastàpienia.

W∏aÊciciele nieruchomoÊci, zgodnie

z nowymi przepisami, majà obowià-

zek wnoszenia op∏at na rzecz gminy

za odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów. Obowiàzek ten dotyczy z∏o˝e-

nia deklaracji, a nast´pnie uiszczania

op∏at w okreÊlonych terminach.

Gmina ma obowiàzek odzyskiwa-
nia zaleg∏oÊci z tytu∏u niezrealizo-
wanych op∏at, w∏àcznie z ich egze-
kucjà przez Urzàd Skarbowy,
w oparciu o przepisy ustawy o Or-
dynacji podatkowej.

Wy˝ej wspomniane deklaracje do-

st´pne b´dà w Urz´dzie Gminy Nie-

por´t, Pl. WolnoÊci 1, pok. nr 26

(II pi´tro), na stronie internetowej

www.nieporet.pl (mo˝na je b´dzie

wype∏niç, wydrukowaç, podpisaç

i z∏o˝yç w Kancelarii Urz´du Gmi-

ny), u so∏tysów itp

Deklaracje mo˝na b´dzie sk∏adaç
od 25 stycznia 2013 r.

Deklaracj´ mo˝na przes∏aç pocz-
tà. Nie mo˝na wys∏aç pocztà elek-
tronicznà, poniewa˝ liczy si´ ory-
ginalny podpis. 
W deklaracji nale˝y zwróciç szcze-
gólnà uwag´ na cz´Êç E i F, które

dotyczà informacji na temat nieru-

chomoÊci na których zamieszkujà

mieszkaƒcy oraz powstajà odpady

komunalne. 

Cz´Êç E deklaracji wype∏niajà tylko

w∏aÊciciele nieruchomoÊci,

na których mieszkaƒcy zamiesz-
kujà stale np. domy jednoro-

dzinne, wielorodzinne, itp.

Cz´Êç F deklaracji wype∏niajà tylko

w∏aÊciciele nieruchomoÊci, na któ-

rych mieszkaƒcy zamieszkujà
czasowo np. domy letniskowe.

W∏aÊciciele nieruchomoÊci, na któ-
rych mieszkaƒcy zamieszkujà cza-
sowo – majà mo˝liwoÊç z∏o˝enia de-

klaracji g∏ównie w przypadku prze-

bywania na danej nieruchomoÊci

d∏u˝ej ni˝ pó∏ roku. W innych przy-

padkach w∏aÊciciel nieruchomoÊci

musi mieç podpisanà umow´ z wy-

branà przez siebie firmà.

WA˚NE:
Aby uniknàç sytuacji podwójnego

p∏acenia za wywóz odpadów komu-

nalnych, przypominamy o koniecz-

noÊci rozwiàzania dotychczasowych

umów z firmami na odbiór odpadów

do 30 czerwca 2013 roku – z zacho-

waniem obowiàzujàcego okresu wy-

powiedzenia.

Zgodnie z przepisami pojemniki

na ka˝dej z posesji muszà zapewniç

w∏aÊciciele nieruchomoÊci. Mo˝liwa

jest np. dzier˝awa pojemnika, po poro-

zumieniu z firmà odbierajàcà odpady.

Informacje dotyczàce wejÊcia w ˝y-

cie z dniem 1 lipca bie˝àcego roku no-

wych zasad dotyczàcych gospodarowa-

nia odpadami mo˝na uzyskaç w Urz´-

dzie Gminy Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1,

pok. nr 26 i pod nr. tel. (22) 767 04 47,

podawane b´dà równie˝ na bie˝àco

na stronie internetowej www.niepo-

ret.pl , w „WieÊciach Niepor´ckich”, ta-

blicach og∏oszeƒ itp. � M.Lisowska

Jak informowaliÊmy we wczeÊniejszych artykułach, w wyniku zmian w ustawie
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach – gminy sà zobowiàzane do zorganizowania
odbierania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właÊcicieli nieruchomoÊci,
ci zaÊ maja obowiàzek odprowadzania opłaty na rzecz gminy za t´ usług´. Wprowadzenie
nowych przepisów nało˝yło nowe obowiàzki zarówno na gminy jak i na mieszkaƒców. 
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P
odczas sesji w dniu 20 grudnia 2012 ro-

ku Rada Gminy jednog∏oÊnie uchwali∏a

zaproponowany przez wójta – S∏awomi-

ra Macieja Mazura bud˝et. Za przyj´ciem

uchwa∏y g∏osowa∏o obecnych 13 radnych. Pro-

jekt uchwa∏y bud˝etowej zyska∏ pozytywnà

opini´ Regionalnej Izby Obrachunkowej, któ-

ra przyj´∏a go bez uwag. Pozytywnie ocenili go

tak˝e radni, których opinie przedstawili na se-

sji przewodniczàcy Komisji Rady. 

DOCHODY w ∏àcznej kwocie 
wyniosà 50 123 879 z∏
– bie˝àce 

w kwocie 48 621 769 z∏
– majàtkowe 

w kwocie 1 502 110 z∏ 

WYDATKI ustalone zosta∏y
w kwocie 54 773 783 z∏
– bie˝àce 

w kwocie 45 886 783 z∏
– majàtkowe (inwestycyjne) 

w kwocie 8 887 000 z∏ 

PLANOWANE WYDATKI BIE˚ÑCE 
NA 2012 r. 

�OÊwiata i wychowanie 19 547 652 zł
�Administracja publiczna 7 247 405 zł 
�Pomoc społeczna 4 218 180 zł 
�Gospodarka komunalna 

i ochrona Êrodowiska 3 590 725 zł 
�Transport i łàcznoÊç 2 822 500 zł 
�Kultura fizyczna 2 259 284 zł 
�Obsługa długu publicznego 1 500 000 zł 
�Ró˝ne rozliczenia 1 329 436 zł 
�Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 1 317 368 zł 
�Bezpieczeƒstwo publiczne 

i ochrona przeciwpo˝arowa 789 654 zł 
�Gospodarka mieszkaniowa 569 000 zł 
�DziałalnoÊç usługowa 371 400 zł 
�Ochrona zdrowia 310 000 zł 
�Inne wydatki bie˝àce 14 179 zł

PLANOWANE WYDATKI
MAJÑTKOWE BUD˚ETU GMINY
NA 2013 ROK

�Kanalizacja i wodociàgi: 1 840 000
– 1 500 000 z∏ – Budowa kanalizacji

sanitarnej oraz sieci wodociàgowej

na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia wokó∏

Jeziora Zegrzyƒskiego gm. Niepor´t 

– 60 000 z∏ – Projekt i budowa sieci

wodociàgowej w ul. Weso∏ej

w Stanis∏awowie Pierwszym

– 60 000 z∏ – Budowa sieci wodociàgowej

w ul. Wierzbowej w Kàtach W´gierskich

– 50 000 z∏ – Budowa sieci wodociàgowej

w ul. Rumiankowej w Niepor´cie

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa sieci

wodociàgowej w ul. Stru˝aƒskiej

w Józefowie

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa sieci

wodociàgowej w ul. Ksià˝´cej

w Aleksandrowie

– 30 000 z∏ – Projekt i budowa sieci

wodociàgowej w ul. Stru˝aƒskiej

w Stanis∏awowie Pierwszym

– 20 000 z∏ – Projekt sieci wodociàgowej

w ul. Bursztynowej w Rembelszczyênie

– 20 000 z∏ – Projekt sieci wodociàgowej

w ul. GoÊcinnej i Letniej w Stanis∏awowie

Drugim

�Drogi publiczne gminne i drogi 
wewn´trzne: 3 280 000 zł

drogi publiczne gminne – 980 000 zł 
– 400 000 z∏ – Projekt i budowa chodnika

wzd∏u˝ ul. S∏onecznej w Stanis∏awowie

Pierwszym wraz z przebudowà odcinka

drogi

– 150 000 z∏ – Projekt i przebudowa

ul. Wierzbowej w Kàtach W´gierskich 

– 100 000 z∏ – Projekt i budowa chodnika

na ul. Topolowej w Wólce Radzymiƒskiej

– 60 000 z∏ – Projekt i przebudowa

ul. P´czkowskiego w Niepor´cie – I etap

– 60 000 z∏ – Przebudowa ul. Polnej

w Aleksandrowie 

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa chodnika

na ul. G∏ównej w Ryni

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa chodnika

na ul. Szkolnej w Józefowie

– 40 000 z∏ – Projektowanie, budowa

i przebudowa peronów przystankowych

i zatok autobusowych

– 30 000 z∏ – Projekt przebudowy

ul. Ma∏o∏´ckiej w Izabelinie,

Aleksandrowie i Niepor´cie

– 30 000 z∏ – Wykonanie odwodnienia dróg

gminnych

– 10 000 z∏ – Zakup wiat przystankowych

drogi wewn´trzne – 2 300 000 zł
– 1 800 000 z∏ – Projekt i przebudowa

k∏adki dla pieszych na Kanale ˚eraƒskim

– elementu trasy pieszo-rowerowej wraz

z przystosowaniem dla osób

niepe∏nosprawnych

– 150 000 z∏ – Projekt i budowa dróg

na osiedlu D´bina w Stanis∏awowie

Pierwszym

– 150 000 z∏ – Projekt i przebudowa

ul. Rodziny Kaliƒskich w Józefowie

– 50 000 z∏ – Projekt i przebudowa drogi

wewn´trznej w Bia∏obrzegach 

(dz.nr ew. 51/31 i 59/2) 

– 50 000 z∏ – Przebudowa ul. Cyprysowej

w Stanis∏awowie Pierwszym – III etap

– 50 000 z∏ – Projekt i przebudowa

ul. Kasztanowej w Micha∏owie Grabinie

– 30 000 z∏ – Wykonanie nawierzchni

z kruszywa na ul. Zacisznej w Woli

Aleksandra

– 20 000 z∏ – Projekt i przebudowa

ul. LeÊnej w Zegrzu Po∏udniowym

�Urzàd gminy – 170 000 zł
– 120 000 z∏ – Zakup sprz´tu

i oprogramowania informatycznego

– 50 000 z∏ – Projekt rozbudowy budynku

Urz´du Gminy

�Ochotnicze stra˝e po˝arne – 14 000 zł 
– 14 000 z∏ – System selektywnego

alarmowania i ostrzegania dla OSP

w Wólce Radzymiƒskiej

�Szkoły i przedszkola – 2 240 000 zł
– 2 000 000 z∏ – Projekt i budowa sali

sportowej przy Szkole Podstawowej

w Niepor´cie

– 80 000 z∏ – Modernizacja budynku

przedszkola gminnego w Niepor´cie

– 60 000 z∏ – Modernizacja budynku Szko∏y

Podstawowej w Bia∏obrzegach

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa boiska

przy Szkole Podstawowej w Izabelinie

– 40 000 z∏ – Plac zabaw dla przedszkola

gminnego w Bia∏obrzegach

– 10 000 z∏ – Koncepcja rozbudowy

budynku Szko∏y Podstawowej

w Bia∏obrzegach o sal´ gimnastycznà

�Lecznictwo ambulatoryjne: 200 000 zł
– 200 000 z∏ – Modernizacja budynku

SP ZOZ w Niepor´cie

�Gospodarka Êciekowa i ochrona 
wód – 200 000 zł

– 140 000 z∏ – Modernizacja kana∏u

zrzutowego z oczyszczalni Êcieków

w Niepor´cie

– 50 000 z∏ – Projektowanie i budowa

kanalizacji w Micha∏owie-Grabinie

– 10 000 z∏ – Projektowanie i budowa

kanalizacji w ramach przedsi´wzi´cia

„Czysta Gmina Niepor´t – czysty Zalew

Zegrzyƒski – budowa systemów odbioru

i oczyszczania Êcieków na terenie Gminy

Niepor´t”

�OÊwietlenie ulic, placów 
i dróg – 360 000 zł

– 100 000 z∏ – Budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. S∏onecznej

w Stanis∏awowie Pierwszym

– 80 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. Wiosennej,

ul. Sienkiewicza i ul. LeÊnej w Józefowie

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. Letniej

i ul. GoÊcinnej w Stanis∏awowie Drugim

– 30 000 z∏ – Modernizacja oÊwietlenia

ulicznego (punktów Êwietlnych) na terenie

gminy

– 30 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. Nowolipie

i ul. Rumiankowej w Niepor´cie

– 30 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. Kwiatowej

w Micha∏owie-Grabinie

– 20 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. Granicznej

i ul. Warsztatowej w Stanis∏awowie

Pierwszym

– 20 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. Jesionowej

w Izabelinie

�Domy i oÊrodki kultury, 
Êwietlice i kluby oraz pozostałe zadania
w zakresie kultury – 23 000 zł

– 15 000 z∏ – Wykonanie pomnika w Wólce

Radzymiƒskiej 

– 8 000 z∏ – Zakup sprz´tu nag∏aÊniajàcego

dla filii GOK w Beniaminowie

�Obiekty sportowe – 150 000 zł
– 150 000 z∏ – Przebudowa boiska

na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym

�Pomoc finansowa – 250 000 zł 
dla Województwa Mazowieckiego
na projekt i budow´ chodnika wzdłu˝
ul. Jana Kazimierza (dr.woj.633)
w Rembelszczyênie

�Pomoc rzeczowa dla Starostwa – 100 000 zł
Powiatowego w Legionowie na projekt
i budow´ chodnika w ciàgu drogi
powiatowej nr 1810W w Gminie Niepor´t
– wzdłu˝ ul. Akacjowej w Kàtach
W´gierskich 

�Pomoc finansowa  30 000 zł 
dla Starostwa Powiatowego 
w Legionowie na budow´ sygnalizacji
Êwietlnej w ciàgu drogi powiatowej
nr 1815W w Gminie Niepor´t

� R.Âwiàtkowski

Bud˝et Gminy Niepor´t na 
Podczas sesji w dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Gminy jednogłoÊnie uchwaliła zaproponowany przez
wójta – Sławomira Macieja Mazura bud˝et. 

BUD˚ETY SAMORZÑDÓW TERYTORIALNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO W 2013 ROKU

Bud˝et Gminy Niepor´t na 

Niepor´t Serock Wieliszew Jabłonna miasto Legionowo Starostwo
Powiatowe w Legionowie

DOCHODY 50 123 879,00 zł 44 954 300,00 zł 46 652 426,32 zł 47 759 679,00 zł 179 892 456,00 zł 78 824 338,91 zł

WYDATKI 54 773 783,00 zł 45 114 385,37 zł 46 864 572,32 zł 56 328 668,00 zł 171 662 393,00 zł 88 517 293,91 zł

– bie˝àce 45 886 783,00 zł 36 262 787,37 zł 39 036  411,88 zł 44 642 073,00 zł 134 072 217,00 zł 69 704 795,45 zł

– majàtkowe 8 887 000,00 zł 8 851 598,00 zł 7 828 160,44 zł 11 686 595,00 zł 37 590 176,00 zł 18 812 498,46 zł

(inwestycyjne)
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2013 rok
WYDATKI MAJÑTKOWE (INWESTYCYJNE) 8 887 000 ZŁ

WYDATKI BIE˚ÑCE 45 886 783 ZŁ

DOCHODY 50 123 879 ZŁ

podatek dochodowy od osób fizycznych 18 823 920 zł

subwencja oÊwiatowa 10 435 084 zł

podatki lokalne 9 672 602 zł

inne dochody (m.in. Wpływy z usług, najem, dzier˝awa) 3 597 259 zł

wpływy z pozostałych podatków i opłat 2 524 300 zł

dotacje z bud˝etu paƒstwa 2 458 790 zł

dochody z mienia 1 000 000 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000 zł

dofinansowanie z UE 375  000 zł

dotacje 125 000 zł

dotacje od innych j.s.t. 111 924 zł

OÊwiata i wychowanie 19 547 652 zł

Administracja publiczna 7 247 405 zł

Pomoc społeczna 4 218 180 zł

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 3 590 725 zł

Transport i łàcznoÊç 2 822 500 zł

Kultura fizyczna 2 259 284 zł

Obsługa długu publicznego 1 500 000 zł

Ró˝ne rozliczenia 1 329 436 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 317 368 zł

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 789 654 zł

Gospodarka mieszkaniowa 569 000 zł

DziałalnoÊç usługowa 371 400 zł

Ochrona zdrowia 31 000 zł

Inne wydatki bie˝àce 14 179 zł

Drogi publiczne gminne i drogi wewn´trzne 3 280 000 zł

Szkoły i przedszkola 2 240 000 zł

Kanalizacja i wodociàgi 1 840 000 zł

Inne wydatki majàtkowe 380 000 zł

OÊwietlenie ulic, placów i dróg 360 000 zł

Lecznictwo ambulatoryjne 200 000 zł

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód 200 000 zł

Urzàd gminy 170 000 zł

Obiekty sportowe 150 000 zł

Ró˝ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30 000 zł

Domy i oÊrodki kultury, Êwietlice i kluby oraz pozostałe zadania w zakresie kultury 23 000 zł

Ochotnicze stra˝e po˝arne 14 000 zł 

0,25% 0,22%0,75%

2%2%
4,91%

5,04%

7,18%

19,30%
20,82%

37,55%

42,60%

15,79%
7,83%

9,19%

4,92%

6,15%

3,27%
2,90%

2,87%

1,72%

1,24%
0,81%

0,68%
0,03%

36,91%

25,21%

20,70%

4,28%
4,05%

2,25%
2,25%

1,91%
1,69% 0,34% 0,26%

0,16%

2013 rok 
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Przed zakoƒczeniem 2012 roku w Starostwie Powiatowym
w Legionowie odbyło si´ podsumowanie szkolnego roku
sportowego – Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej,
połàczone z wr´czeniem nagród najlepszym sportowcom,
trenerom i nauczycielom.

NAGRODY dla sportowców
W kategorii szkó∏ gimnazjalnych

bezkonkurencyjne okaza∏o si´ Gim-

nazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym. Zaj´∏o pierwsze miejsce, z du-

˝à przewagà punktowà przed Gim-

nazjum z Zespo∏u Szkó∏

w Legionowie oraz Gimnazjum

w Serocku. 

Indywidualne nagrody odebrali

równie˝ trenerzy: Urszula W∏ostow-

ska, Roman Madej, Ryszard Pilecki

oraz Bronis∏aw Orlikowski. � BW

7 stycznia w Centrum Szkolenia ŁàcznoÊci i Informatyki w Zegrzu
odbyły si´ przesłuchania konkursowe do V Festiwalu Kol´d
i Pastorałek „Kol´dowe Serce Mazowsza 2013”. Zespoły i soliÊci
reprezentujàcy Gmin´ Niepor´t odnieÊli du˝y sukces.

WOKALNE sukcesy kol´dowe
Uczestnicy Festiwalu wyst´powali

w kilku kategoriach: szko∏y podsta-

wowe – klasy I-III, szko∏y podstawo-

we – klasy IV-VI, gimnazja, szko∏y

ponadgimnazjalne, rodziny i doroÊli

oraz chóry.

W ostatniej kategorii – chórów

– Zespó∏ Wokalny Seniorów „Nie-

por´czaki” z Gminnego OÊrodka

Kultury w Niepor´cie zosta∏ laure-

atem i reprezentowaç b´dzie Powiat

Legionowski podczas etapu fina∏o-

wego Festiwalu w dniach 18-19

stycznia. Ponadto solistka zespo∏u

Jolanta Gacka otrzyma∏a wyró˝nie-

nie od Rady Artystycznej Festiwalu. 

Wyró˝nienia otrzymali równie˝

– duet Wiktoria Maƒk i Zuzanna

Woliƒska ze Szko∏y Podstawowej

im. Wandy Chotomskiej w Józefo-

wie, Natalia Sucharska, absolwent-

ka szko∏y w Józefowie, obecnie

uczennica gimnazjum w Legionowie

oraz Chór M∏odzie˝ 50+ z Filii

GOK w Stanis∏awowie Drugim.

Laureatom oraz wyró˝nionym ser-

decznie gratulujemy!

� xx

AKCJA Zima 2013
w OÊrodkach 
Kultury
w gminie 
Niepor´t
GMINNY OÂRODEK KULTURY 
W NIEPOR¢CIE
W czasie ferii zaj´cia odbywajà si´

w godz. 10.00–14.00

• 28 stycznia, poniedzia∏ek
10.00–11.00 – „BEZPIECZNE FERIE”

– spotkanie z policjantem

11.00–12.30 – decoupage

12.30–14.00 – warsztaty ceramiczne

• 29 stycznia, wtorek
10.00–12.00 – warsztaty taƒca nowo-

czesnego 

12.00–14.00 – zaj´cia kulinarne

• 30 stycznia, Êroda
10.00–12.00 – zaj´cia wokalne

12.00–14.00 – warsztaty b´bniarskie

• 31 stycznia, czwartek
Wycieczka do kina/McDonald’s (koszt

ok. 17 z∏otych + kieszonkowe na restau-

racj´).

• 1 lutego, piàtek
10.00–14.00 – spektakl „Ali Baba

i czterech rozbójników”. 

Gry i zabawy teatralne. 

• 4 lutego, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 – warsztaty teatralne 

12.00 – 14.00 – zaj´cia ruchowe 

• 5 lutego, wtorek
10.00 – 12.00 – warsztaty taƒca nowo-

czesnego

12.00 – 14.00 – warsztaty r´kodzielnicze 

• 6 lutego, Êroda 
10.00 – 12.00 – warsztaty bibu∏kowe

12.00 – 14.00 – zaj´cia ruchowe

• 7 lutego, czwartek
10.00 – 11.00 – pokaz tresury psa poli-

cyjnego

11.00 – 14.00 – wyjazd na basen (koszt

ok. 8 z∏otych/2h)

• 8 lutego, piàtek 
10.00 – 14.00 – warsztaty „KARNA-

WA¸OWA ZABAWA”

OOrrggaanniizzaattoorreemm  „„AAKKCCJJII  ZZIIMMAA””  jjeesstt
GGOOKK  NNiieeppoorr´́tt,,  uull..  DDwwoorrccoowwaa 99aa,,
tteell.. 2222  777744  8833  2266..  
Koszty autokaru na wycieczki pokrywa
organizator. Organizator zastrzega so-
bie prawo do zmiany w programie „AK-
CJA ZIMA”. Zapisy na wycieczki w sie-
dzibie GOK Niepor´t lub telefonicznie.

GMINNY OÂRODEK KULTURY 
FILIA W STANISŁAWOWIE DRUGIM
• 28 stycznia, poniedzia∏ek 14.00-20.00
16.00–17.30 – fascynacje cyrkowe

17.30-19.00 – zaj´cia taneczne

• 29 stycznia, wtorek
10.00–14.00 – wyjazd do kina

• 30 stycznia, Êroda, 10.00–14.00
10.30–12.00 – sztuki kulinarne

12.30–14.00 – papierowe wycinanki

• 31 stycznia, czwartek
10.00–11.30 – instrumenty Êwiata – za-

bawy muzyczne

• 1 lutego, piàtek, 10.00–14.00
10.00–11.00 – inspiracje z masy solnej

11.15–13.00 – inspiracje ceramiczne

• 4 lutego, poniedzia∏ek, 14.00–20.00
16.00–17.30 – fascynacje cyrkowe

– ciàg dalszy

17.30–19.00 – zaj´cia taneczne

• 5 lutego, wtorek
10.00–12.00 – taniec integracyjny

• 6 lutego, Êroda, 10.00–14.00
10.00 –12.00 – spotkanie z bajkà „Opo-

wieÊci z Narni: Lew, Czarowni-

ca, Stara szafa”

12.00–14.00 – prace plastyczne na ba-

zie obejrzanego filmu

• 7 lutego, czwartek
10.00–14.00 – animacje teatralno-pla-

styczne pt. „Moje r´ce”

• 8 lutego, piàtek 
10.00–14.00 – las zimà: wycieczka

do lasu; praca z aparatem i kame-

rà, prace plastyczne z zakresu

sztuki wspó∏czesnej w plenerze.

Ponad to mo˝na pograç w bilarda, pi∏-
karzyki, tenis sto∏owy. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmian w pro-
gramie w przypadku zaistnienia okolicz-
noÊci uniemo˝liwiajàcych przeprowa-
dzenie danych warsztatów. 
DDooddaattkkoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  ppoodd nnuummeerreemm
tteell.. 2222 777722 7700 0055

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA
W KÑTACH W¢GIERSKICH
• 28 stycznia, poniedzia∏ek
10.00–12.00 – warsztaty taneczne

12.15–12.45 – spotkanie z policjantem 

13.00–14.00 – warsztaty ceramiczne

• 29 stycznia, wtorek
Wyjazd do kina

• 30 stycznia, Êroda
10.00–11.30 – warsztaty b´bniarskie

12.15–14.00 – Êpiewaç ka˝dy mo˝e

• 31 stycznia, czwartek
10.00–12.00 – tajemnice fotografii

12.00–14.00 – decoupage

• 1 lutego, piàtek
10.00–12.00 – Êpiewaç ka˝dy mo˝e

12.00–14.00 – warsztaty ceramiczne

Op∏ata za uczestnictwo w Akcji Zima

wynosi 10z∏ od osoby. Wszyscy uczest-
nicy Akcji Zima muszà mieç pisemnà
zgod´ rodziców lub opiekunów. Op∏ata
za wyjazd do kina nie jest uwzgl´dnio-
na w kosztach udzia∏u w Akcji Zima.
Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç
zmiany w programie Akcja Zima. ZZaappii--
ssyy  ppoodd nnuummeerreemm  tteelleeffoonnuu 669922 007711 009977
lluubb 2222 777744 8866 2222

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA 
W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
• 28 stycznia, poniedzia∏ek
11.00–12.30 – zaj´cia plastyczne

12:30–14.00 – warsztaty taneczne

14.00–15.00 – lekcje gry na pianinie

• 29 stycznia, wtorek
Wyjazd autokarem do kina

• 30 stycznia, Êroda
11.00–13.00 – warsztaty florystyczne

13.00–15.00 – plener fotograficzny

(KONKURS)

• 31 stycznia, czwartek
11.00–12.30 – zaj´cia plastyczne

12.30–14.00 – Instrumenty Âwiata

(warsztaty muzyczne)

14.00–15.00 – lekcje gry na pianinie

• 1 lutego, piàtek
11.00–13.00 – poranek filmowy

13.00–15.00 – warsztaty kulinarne

• 4 lutego, poniedzia∏ek
11.00–13.00 – zaj´cia plastyczne (wa-

lentynkowe)

13.00–15.00 – gry planszowe

• 5 lutego, wtorek
Wyjazd na ∏y˝wy do Legionowa

• 6 lutego, Êroda 
11.00–13.00 – warsztaty florystyczne

(walentynkowe)

13.00–15.00 – plener fotograficzny

(KONKURS)

• 7 lutego, czwartek
11.00–13.00 – zaj´cia plastyczne (wa-

lentynkowe)

12.30–14.00 Instrumenty Âwiata

(warsztaty muzyczne)

14.00–15.00 – lekcje gry na pianinie

• 8 lutego, piàtek 
11.00–13.00 Poranek filmowy

13.00–15.00 Warsztaty kulinarne

15.00 Rozstrzygni´cie konkursu foto-

graficznego i wr´czenie nagród. 

Poza zaj´ciami obj´tymi programem,
GOK udost´pnia sal´ komputerowà,
oraz stó∏ do gry w tenisa sto∏owego. Za-
praszamy wszystkich ch´tnych. Organi-
zator zastrzega sobie prawo do zmiany
w programie zaj´ç. 

GMINNY OÂRODEK KULTURY 
FILIA W BENIAMINOWIE
W czasie ferii OÊrodek Kultury b´dzie

czynny od poniedzia∏ku do piàtku

w godz. od 10.00 – 15.00

• 28 stycznia, poniedzia∏ek
10.00–12.00 – warsztaty kulinarne

11.00–11.30 – „Bezpieczne ferie”

– spotkanie z policjantem

12.00–14.00 – warsztaty artystyczne

– decoupage 

• 29 stycznia, wtorek
10.00–12.00 – warsztaty ceramiczne

12.15–13.15 – warsztaty taneczne

(m∏odsze dzieci)

13.15–14.15 – warsztaty taneczne (star-

sze dzieci)

• 30 stycznia, Êroda
10.00–12.00 – warsztaty artystyczne–

malowanie na szkle

12.00–13.30 – robótki r´czne: bi˝uteria

z guzików

13.30–15.00 – warsztaty b´bniarskie

• 31 stycznia, czwartek
10.00–14 00 – Wyjazd do kina na baj-

k´ „Rudolf demolka” + McDo-

nald’s

• 1 lutego, piàtek
10.00–12.00 – konkurs „Top Model”

12.00–14.00 – zabawa przy muzyce 

• 4 lutego, poniedzia∏ek
10.00–12.00 – warsztaty walentynkowe

12.00–14.00 – warsztaty artystyczne

– decoupage

• 5 lutego, wtorek
10.00–12.00 – warsztaty twórczego

myÊlenia

12.00–14.00 – warsztaty taneczne 

• 6 lutego, Êroda 
10.00–11.00 – warsztaty sportowe – ka-

rate (m∏odsze dzieci) 

11.00–12.00 – warsztaty sportowe – ka-

rate (statrsze dzieci) 

12.00–14.00 – R´kodzie∏o – „Cuda z bi-

bu∏y”

• 7 lutego, czwartek
10.00–wyjazd do GOK Niepor´t, tam po-

kaz umiej´tnoÊci psa policyjnego 

11.00–13.00 – wyjazd na basen

• 8 lutego, piàtek 
11.00–13.00 – Bal karnawa∏owy dla

dzieci

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA ZAJ¢CIA W GOK W GMINIE NIEPOR¢T
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Jest              takie
miejsce, gdzie co roku
w drugà niedziel´
stycznia mo˝na przyjÊç
z rodzinà i sp´dziç
aktywnie cały dzieƒ.
Miejscem tym jest
Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, która
od 7 lat gra wspólnie
z Wielkà Orkiestrà
Âwiàtecznej 
Pomocy.

W
dniu fina∏u w naszej szko-

le jest tyle atrakcji, ˝e ka˝-

dy znajdzie coÊ dla siebie.

W tym roku ch´tni mogli wziàç

udzia∏ w biegu promujàcym akcj´

„Policz si´ z cukrzycà”, w Rodzin-

nym Turnieju Tenisa Sto∏owego,

sprawdziç form´ na ergometrach,

poko∏ysaç si´ przy dêwi´kach muzy-

ki p∏ynàcej ze sceny, podziwiaç po-

pisy taneczne i wokalne uczniów

i przyjació∏, wziàç udzia∏ w konkur-

sach i zabawach, nauczyç si´ zasad

udzielania pierwszej pomocy.

W szkolnej woÊp-owej kawiarence

by∏y wspania∏e ciast przygotowane

przez rodziców, kawà, herbatà i go-

ràca czekolada. Mo˝na by∏o si´ rów-

nie˝ posiliç si´ pizzà, hamburgerami,

hot dogami, plackami ziemniaczany-

mi lub zadbaç o urod´ w minisalo-

nie fryzjerskim i kosmetycznym.

Maluchy mog∏y wygraç zabawki

na loterii fantowej, czy pobawiç si´

w specjalnie dla nich przygotowa-

nych salach zabaw. JeÊli nie skorzy-

sta∏o si´ z ˝adnej z powy˝szych

atrakcji po prostu mo˝na by∏o BYå

Z NAMI, by wesprzeç Wielkà Or-

kiestr´ Âwiàtecznej Pomocy

Dzi´kujemy bardzo wolontariu-

szom, których z roku na rok przyby-

wa. Ale wolontariusze to nie tylko

dzieci i m∏odzie˝ z identyfikatorami

i puszkami kwestujàca na terenie na-

szej gminy. Wolontariusze to rów-

nie˝ rodzice, nauczyciele i przyjacie-

le szko∏y, którzy poÊwi´cajà swój

wolny czas by do fina∏u przygotowaç

si´ jak najlepiej i w tym dniu byç ra-

zem z nami. Dzi´kujemy równie˝

sponsorom i wszystkim osobom,

które nas wspar∏y. Jak powiedzia∏ Ju-

rek Owsiak: „Dzi´kujemy Ci Polsko

i ca∏y Âwiecie! Bez Was nie by∏oby

takiego dnia”. � SP Józefów

W tym roku graliÊmy
DLA RATOWANIA ˚YCIA DZIECI
I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW

ZebraliÊmy
48 030,82 zł

OJ si´ działo!



W jednym z wczeÊniejszych numerów „WieÊci Niepor´ckich” napisałem
krótki artykuł, poÊwi´cony mogiłom ˝ołnierskim w lasach na terenie
naszej gminy. W sprawie tego artykułu odezwało si´ kilku mieszkaƒców,
podajàc ciekawe fakty z nim zwiàzane. 

B
ardzo interesujàcy by∏ prze-

kaz Pani Stefanii Cholewiƒ-

skiej z Izabelina, która

stwierdzi∏a, ̋ e nie opisa∏em jeszcze

jednej mogi∏y, znajdujàcej si´

w Czarnej Strudze na terenie le-

Ênym przy ul. Stru˝aƒskiej. W póê-

niejszym czasie mia∏em pojechaç

w to miejsce z mojà rozmówczynià,

ale ostatecznie uzgodniliÊmy, ˝e

ona zaznaczy mi na przydro˝nym

drzewie miejsce i sam odnajd´ bez-

problemowo t´ mogi∏´. Niestety by-

∏em w terenie kilka razy i pomimo

przejÊcia znacznego obszaru nic

nie znalaz∏em. Jak si´ teraz okaza-

∏o wybra∏em z∏à metod´ poszuki-

waƒ, kierujàc si´ zawsze g∏´biej kil-

kadziesiàt metrów w las od ul. Stru-

˝aƒskiej, a mogi∏a w rzeczywistoÊci

by∏a oddalona od drogi nie wi´cej

ni˝ kilkanaÊcie metrów. Do wzno-

wienia poszukiwaƒ zach´ci∏a mnie

uzyskana na poczàtku grudnia ubie-

g∏ego roku informacja z NadleÊnic-

twa Drewnica w Zàbkach, o lokali-

zacji na terenie LeÊnictwa Czar-

na Struga miejsca o szczególnym

znaczeniu dla to˝samoÊci kulturo-

wej lokalnej spo∏ecznoÊci. Jest to

grób oficera Wojska Polskiego

z 1947 roku. Do informacji za∏àczo-

na by∏a mapa oddzia∏ów leÊnych

z pokazanà lokalizacjà mogi∏y. Ma-

p´ t´ zabra∏em ze sobà w teren i by-

∏a mi bardzo pomocna w ustaleniu

miejsca mogi∏y. Po kilku przej-

Êciach terenu leÊnego przy ul. Sru-

˝aƒskiej, idàc pasem przeciwpo˝a-

rowym Kenitz'a znalaz∏em na jego

skraju mogi∏´. Mogi∏a zwieƒczo-

na jest du˝ym metalowym krzy˝em

i p∏ytà wykonanà prawdopodobnie

z piaskowca lub betonu z inskryp-

cjà o treÊci: „Tu Spoczywa Niezna-

ny Oficer Wojska Polskiego roz-

strzelany – VIII-1947 roku – CzeÊç

Jego Pami´ci”. Na mogile ktoÊ po-

∏o˝y∏ wiàzanki kwiatów i zapali∏

znicze. Stojàc nad tà mogi∏à w ci-

szy styczniowego popo∏udnia spo-

glàda∏em na okoliczny las, przypró-

szony Êniegiem i zastanawia∏em si´,

co tu si´ wydarzy∏o szeÊçdziesiàt

szeÊç lat temu. W tym momencie

przysz∏a mi na myÊl krótka historia

opowiedziana przez mieszkaƒca

chyba tych okolic, teraz nie przypo-

minam sobie w jakich okoliczno-

Êciach rozmawialiÊmy, ale opo-

wieÊç ta mo˝e mieç zwiàzek z tym

miejscem. Zapami´ta∏em z tego

opowiadania kilka wàtków mówià-

cych o mieszkaƒcu, który byç mo-

˝e jecha∏ rowerem, przedostajàc

si´ przez pobliskie lasy od strony

Zamostek przez Z∏odziejskà Gór´

do rzeki Czarnej i dalej w stron´ uli-

cy Stru˝aƒskiej. Jadàc, z daleka

us∏ysza∏ warkot silnika samochodo-

wego, dlatego zsiad∏ z roweru i da-

lej szed∏ przez las pieszo prowadzàc

rower. Po przejÊciu kilkudziesi´ciu

metrów pomi´dzy drzewami zoba-

czy∏ pojazd wojskowy, który zje-

cha∏ w las z g∏ównej drogi (ul. Stru-

˝aƒska) i zatrzyma∏ si´. Z samocho-

du zeskoczyli ˝o∏nierze

w mundurach Ludowego Wojska

Polskiego, uzbrojeni w pistolety

maszynowe PPSz wz.1941 tzw.

„pepesze”. Po chwili zobaczy∏ scho-

dzàcego z samochodu oficera bez

pasa i czapki. Obserwujàcy to zda-

rzenie powoli wycofa∏ si´ w zaro-

Êla i nagle us∏ysza∏ strza∏y. Dalszej

relacji ju˝ w szczegó∏ach nie zapa-

mi´ta∏em, ale przytoczony opis mo-

˝e mieç zwiàzek z tà mogi∏à. W ar-

tykule zamieszczam aktualne zdj´-

cia mogi∏y i jednoczeÊnie kieruj´

apel do Czytelników, którzy majà

informacje o okolicznoÊciach wyda-

rzeƒ z sierpnia 1947 roku w tym

miejscu, proszàc o kontakt do re-

dakcji „WieÊci Niepor´ckich”. Uzy-

skane informacje przyczynià si´

do poszerzenia wiedzy historycznej

i pomogà NadleÊnictwu Drewnica

w opisie mogi∏y. 

� Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników 
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Mogi∏a nieznanego oficera Wojska Polskiego w lesie przy ul. Stru˝aƒskiej 
(fot. autor)


