
• nr 5 (124) • 14 marca 2014 • nakład 5 000 • g a z e t a  b e z p ł a t n a • 

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH

czytaj o...

GMINA W ZIT

str.2 SPOTKANIE 
Firma Przyjazna 
Gminie Niepor´t str.4-5 str.6

•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t   •   tel. (22) 767 04 00   •

GMINNY KONKURS 
– „Jan Paweł II
– Wielki Polak„

88 BEZP¸ATNE SZCZEPIENIA OCHRONNE
przeciw rakowi szyjki macicy dziewczàt
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88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy so∏ectwa
Gminy Niepor´t. Zapraszamy do zapoznania
si´ z so∏ectwem STANIS¸AWÓW PIERWSZY

– STRONA 3

koniecznie przeczytaj

Płaç podatek tu, gdzie mieszkasz!

Bud˝et gminy zasilany jest co-
rocznie wp∏ywami z tytu∏u
udzia∏u w podatku dochodo-
wym, który p∏aci ka˝dy pracu-
jàcy, emeryt i rencista. Jest to
jedno z najwi´kszych êróde∏ do-
chodu gminy.
W 2014 roku udzia∏ gmin we

wp∏ywach z podatku PIT wzroÊnie

do 37,53%. Pieniàdze te przezna-

czamy m.in. na finansowanie

szkó∏ i przedszkoli, inwestycje

w kanalizacj´, drogi, chodniki,

wodociàgi.

Dlatego tak wa˝ne jest, aby pie-

niàdze z naszego PIT-u trafi∏y tu,

gdzie mieszkamy. Im wi´cej osób

rozliczy si´ w miejscu zamieszka-

nia, tym na lepszy standard ˝ycia

w gminie mo˝emy liczyç.

Je˝eli miejsce naszego zamiesz-

kania nie pokrywa si´ z miejscem

zameldowania, wystarczy w roz-

liczeniu rocznym PIT wskazaç

miejsce zamieszkania (wg stanu

na 31 grudnia roku poprzedniego),

by udzia∏ naszego podatku zasili∏

bud˝et gminy Niepor´t, zwi´ksza-

jàc mo˝liwoÊci jej rozwoju i po-

prawiajàc komfort naszego ̋ ycia. 

Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla

mieszkaƒców gminy Niepor´t

znajduje si´ w Legionowie,

przy ulicy marsz. J. Pi∏sudskie-

go 43 c. �

P
rojekt, majàcy na celu popula-

ryzacj´ czytelnictwa, wyrobie-

nie nawyku odwiedzania bi-

blioteki i korzystania z bogatych

ksi´gozbiorów, skierowany jest

do dzieci, które w 2014 roku koƒ-

czà 6 lat. Jest to moment, w którym

cz´Êç dzieci ju˝ chodzi do szko∏y,

reszta szykuje si´ do podj´cia nauki.

Ksià˝ka, wr´czona uroczyÊcie w Bi-

bliotece, b´dzie trwa∏à pamiàtkà 6.

urodzin, a samo spotkanie sk∏oni,

byç mo˝e, do cz´stych odwiedzin

miejsca, które jest jej królestwem. 

Spotkanie poprzedzi∏o przes∏anie

do styczniowych „jubilatów” listu

gratulacyjnego od wójta Macieja

Mazura, z ˝yczeniami i serdecznà

zach´tà do czytania ksià˝ek, które

powoli zast´powaç b´dà zabawki

w ˝yciu dorastajàcego dziecka

– „(…) W Twoim Êwiecie b´dzie te-

raz ubywa∏o zabawek, a przybywa-

∏o ksià˝ek. Dlatego otrzymujesz

od nas ksià˝k´, by by∏a przewodni-

kiem w Twoim ˝yciu (…)”. Drugi

list podpisany zosta∏ przez dyrektor

El˝biet´ Kotowskà i zawiera∏ zapro-

szenie na spotkanie do Biblioteki Pu-

blicznej Gminy Niepor´t i odbiór

ksià˝ki, ufundowanej przez gmin´

Niepor´t.

Na pierwsze spotkanie zaproszo-

no 20 dzieci. Jak si´ w trakcie roz-

mowy okaza∏o, cz´Êç z nich ju˝ od-

wiedza Bibliotek´ w Niepor´cie lub

jej filie, le˝àce bli˝ej ich miejsca za-

mieszkania, reszta by∏a po raz pierw-

szy. Wsz´dzie czekajà na nie spe-

cjalnie przygotowane miejsca,

wyposa˝one w kolorowe stoliki

i krzese∏ka, z sympatycznymi ma-

skotkami, gdzie najm∏odsi mogà

przejrzeç wybrane ksià˝eczki i czuç

si´ swobodnie. Ksià˝kà, wr´czonà

dzieciom przez wójta Mazura, by∏

„Bon czy ton. Savoir vivre dla dzie-

ci” autorstwa Grzegorza Kasdepke,

popularnego polskiego pisarza dla

dzieci i m∏odzie˝y. 

Spotkania takie, na które dzieci za-

praszane b´dà listownie, odbywaç

si´ b´dà co miesiàc. Wszystkie tego-

roczne szeÊciolatki postawià na pó∏-

ce ksià˝k´, która b´dzie im przypo-

minaç bibliotek´ i bogactwa w niej

ukryte. ˚yczymy im radoÊci p∏ynà-

cej z czytania, teraz i w przysz∏oÊci,

bo jak powiedzia∏ Kartezjusz „Czy-

tanie dobrych ksià˝ek jest niczym

rozmowa z najwspanialszymi ludê-

mi minionych czasów”.

� BWilk

W Bibliotece Publicznej
w Niepor´cie odbyło
si´ spotkanie dzieci,
które w styczniu
obchodziły 6. urodziny,
z wójtem Maciejem
Mazurem i dyrektor
El˝bietà Kotowskà.

WYPEŁNIJ PIT z myÊlà
o swojej gminie

KSIÑ˚KA
na 6. urodziny

KSIÑ˚KA
na 6. urodziny
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BUDOWA OÂWIETLENIA DRÓG GMINNYCH:

PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ

AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA OCHRONNE
przeciw rakowi szyjki macicy dziewczàt
z rocznika 2002 tj. w wieku 12 lat
zameldowanych w gminie Niepor´t
Gmina Niepor´t kontynuuje realizacj´ „Gminnego programu
promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014” w 2014 r.,
obejmujàcego bezpłatne szczepienia ochronne przeciw
rakowi szyjki macicy dziewczàt z rocznika 2002 tj.
w wieku 12 lat, zameldowanych w gminie Niepor´t. 
Ca∏kowity koszt realizacji szcze-
pieƒ sfinansowany zostanie z bu-
d˝etu Gminy Niepor´t.
Realizatorem Programu jest Cen-

trum Medyczne Niepor´t Sp. z o.o.

z siedzibà w Niepor´cie, ul. Podle-

Êna 4, 05-126 Niepor´t, Poradnia

Ginekologiczno- Po∏o˝nicza.

Informacje zostanà przekazane

do dyrekcji szkó∏ gminnych oraz

wywieszone na tablicy og∏oszeƒ

w Centrum Medycznym Niepor´t

Sp. z o. o. ul. PodleÊna 4, 05-126

Niepor´t.

ZAŁO˚ENIA:
1) Bezp∏atne szczepienia ochron-

ne przeciw rakowi szyjki maci-
cy dziewczàt z rocznika 2002 tj.
w wieku 12 lat zameldowanych
w gminie Niepor´t – szczepie-

nie b´dzie dobrowolne, po wyra-

˝eniu pisemnej deklaracji uczest-

nictwa w Programie rodzica/

opiekuna (prawnego opiekuna)

dziecka obj´tego Programem.

Szczepienie obejmuje poda-
nie 3 dawek szczepionki uod-
porniajàcej na wirusa HPV
(wirus brodawczaka ludzkie-
go) – nazwa szczepionki SIL-
GARD

2) PRZYJ¢TY HARMONOGRAM 
DZIAŁA¡:
Od 24 marca 2014 r. do 4 kwiet-

nia 2014 r. zbieranie pisemnych

Deklaracji uczestnictwa w Pro-

gramie szczepieƒ ochronnych

przeciw rakowi szyjki macicy

(dost´pnej w rejestracji Centrum

Medycznego Niepor´t Sp. z o.o.

ul. PodleÊna 4, 05-126 Niepor´t

oraz na stronie BIP Centrum Me-

dycznego Niepor´t) stanowiàcej

zg∏oszenie do Programu, zgod´

rodzica/ opiekuna (opiekuna

prawnego) na wykonanie szcze-

pienia oraz na przetwarzanie da-

nych osobowych niezb´dnych

przy realizacji Programu.

Deklaracje muszà byç z∏o˝one
w rejestracji Centrum Medyczne-
go Niepor´t Sp. z o.o. ul. Podle-
Êna 4 – najpóêniej do 4 kwiet-
nia 2014 r.
Przeprowadzenie szczepienia:

szczepionka podawana b´dzie 3

– krotnie w Centrum Medycznym

Niepor´t Sp. z o.o. ul. PodleÊna 4

po uprzednim umówieniu terminu

szczepienia z po∏o˝nà Êrodowisko-

wà. 

Wi´cej informacji dotyczàcych

szczepieƒ znajdà Paƒstwo na stro-

nie www.nieporet.pl

Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca w poszczególnych
gminach, powiatach i województwach na 2014 r.
Gmina Niepor´t z dochodem na jednego mieszkaƒca
w wysokoÊci 2368,70 złotych znalazła si´ na bardzo
wysokim 57 miejscu, poÊród 2479 ocenianych samorzàdów.

GMINA Niepor´t
w czołówce najbogatszych
gmin w Polsce

Podstaw´ wyliczeƒ dokonanych

przez Ministerstwo Finansów stano-

wià dane o dochodach podatkowych

za 2012 r. z uwzgl´dnieniem póê-

niejszych korekt. Âredni dochód po-

datkowy na jednego mieszkaƒca dla

wszystkich gmin w kraju, tzw.

wskaênik gminny Gg, oszacowano

w tym roku na 1 358,98 z∏.

Gmina Niepor´t zaj´∏a najwy˝sze

miejsce w rankingu spoÊród samo-

rzàdów powiatu legionowskiego.

Dochody powy˝ej Êredniej uzyska-

∏y 453 gminy (na 2479), niektóre

z nich znacznie odbiegajàc

od wskaênika Gg. Najwy˝sze wp∏y-

wy z podatków per capita osiàgn´∏a

gmina wiejska Kleszczów (¸ódzkie),

która tradycyjnie prowadzi w rankin-

gach zamo˝noÊci samorzàdów.

Na jednego mieszkaƒca przypada

tam 33 560,89 z∏ dochodu z podat-

ków. To blisko 25-krotnie wi´cej ni˝

Êrednia krajowa i niemal 100- krot-

nie (dok∏adnie 98- krotnie) wi´cej

ni˝ najni˝szy zanotowany wynik,

który nale˝y do gminy wiejskiej ̧ u-

kowica (Ma∏opolskie), gdzie podat-

ki przynios∏y 343,59 z∏ na g∏ow´

mieszkaƒca.

Dla porównania – Warszawa zna-

laz∏a si´ na 43 miejscu, z dochodem

w wysokoÊci 2677 z∏otych na jedne-

go mieszkaƒca.

� na podst. Samorzàd.pap.pl

Gmina Niepor´t
oraz 36 podwarszawskich
gmin i miasto stołeczne
Warszawa
podpisały 21 lutego
porozumienie okreÊlajàce
zasady współpracy
w zakresie pozyskiwania
funduszy europejskich
w ramach programu
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.

Z
integrowane Inwestycje Tery-

torialne to program pozyski-

wania Êrodków unijnych, któ-

ry umo˝liwia realizowanie wspól-

nych przedsi´wzi´ç w oparciu

o partnerstwo jednostek samorzàdu

terytorialnego. Stymuluje wspó∏pra-

c´ gmin – dzi´ki porozumieniu sa-

morzàdów mo˝liwe jest efektywniej-

sze wydatkowanie Êrodków, realizo-

wanie wi´kszych inwestycji oraz

wykorzystanie atutów regionu. 

Warszawa oraz okoliczne samo-

rzàdy ubiegaç si´ b´dà o blisko 165

mln euro, które przeznaczone zosta-

nà na rozwój aglomeracji warszaw-

skiej.

Unijne Êrodki, jakie zostanà prze-

kazane na realizacj´ zadaƒ, b´dà po-

chodzi∏y z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (141,1 mln

euro) oraz z Europejskiego Funduszu

Spo∏ecznego (23,7 mln euro). Samo-

rzàdy zadeklarowa∏y uzupe∏nienie

tych sum Êrodkami z w∏asnych bu-

d˝etów. Wk∏ad w∏asny gmin wynie-

sie ∏àcznie ok. 35 mln euro.

Najwi´cej pieni´dzy (prawie 84

mln euro) samorzàdy zamierzajà za-

inwestowaç w rozbudow´ infra-

struktury rowerowej oraz systemu

parkingów przesiadkowych (P+R).

Pozosta∏e Êrodki przeznaczone b´dà

na wsparcie m∏odych przedsi´-

biorstw, promocj´ gospodarczà me-

tropolii oraz na rozwój elektronicz-

nych us∏ug publicznych w urz´-

dach, placówkach edukacyjnych,

kulturalnych oraz s∏u˝by zdrowia.

Gmina Niepor´t planuje zainwe-

stowanie Êrodków w budow´ m.in.

drogi rowerowej nad Kana∏em Kró-

lewskim, od granicy z Warszawà

do Jeziora Zegrzyƒskiego oraz dro-

gi rowerowej ∏àczàcej Bia∏obrzegi

z Beniaminowem. Kolejna inwesty-

cja w ramach ZIT to cyfryzacja

szkó∏, wykonanie m.in. systemu

elektronicznej rekrutacji do szkó∏

i przedszkoli, dost´pu do e-bibliote-

ki oraz innych e-us∏ug. � BW

GMINA Niepor´t w programie
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
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W szybkim tempie post´pujà prace
przy budowie sali gimnastycznej
wraz z zapleczem przy szkole pod-
stawowej w Niepor´cie.
Wewnàtrz sali trwajà prace przy mon-

ta˝u instalacji elektrycznej i hydrau-

licznej. Wykonawca przystàpi∏ do wy-

konywania elewacji Êcian, z wykorzy-

staniem p∏ytek klinkierowych i tynku

strukturalnego.

W ∏àczniku po∏o˝ono ju˝ instalacj´

elektrycznà i sanitarnà, trwajà prace

tynkarskie. Na terenie przed salà trwa-

jà prace ziemne – wytyczane sà par-

kingi, chodniki i drogi dojazdowe

i uk∏adane obrze˝a.

ROZSTRZYGNI¢TO
PRZETARGI:

� na przebudow´ chodnika w cià-
gu ul. Lazurowej w Niepor´cie.
Wykonawcà b´dzie firma Tom-

bud z Wieliszewa, koszt inwesty-

cji – 65 418 z∏. Termin wykona-

nia – 31 maja,

� na przebudow´ ul. LeÊnej w Ze-
grzu Po∏udniowym. Wykonawcà

b´dzie firma Brubud z Wyszko-

wa, koszt inwestycji – 134 749 z∏.

Termin wykonania – 31 maja,

� na przebudow´ ul. Pilawa w Bia-
∏obrzegach. Wykonawcà b´dzie

firma Budowa, remonty dróg,

ulic, chodników z T∏uszcza. Koszt

inwestycji – 190 668 z∏. Termin

wykonania – 30 czerwca.

Informujemy, ze zamkni´cie uli-
cy S∏onecznej w Stanis∏awowie
Pierwszym, w zwiàzku z trwajà-
cà przebudowà nawierzchni, po-
trwa do 30 kwietnia.

Prace prowadzone sà na odcinku

od ulicy Stru˝aƒskiej do ulicy T´-

czowej. Wykonywana jest nowa

podbudowa i odwodnienie drogi, po-

∏o˝ona zostanie nowa nawierzchnia

asfaltowa. 

W zwiàzku z trwajàcymi robotami,

droga zosta∏a zamkni´ta, z zabezpie-

czeniem mo˝liwoÊci dojazdu do po-

sesji. Zamkniecie drogi potrwa do

30 kwietnia. Za powsta∏e utrudnienia

serdecznie przepraszamy. � BW

BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ
W NIEPOR¢CIE

� podpisana zosta∏a umowa na budo-

w´ oÊwietlenia ulicy Letniej w Sta-
nis∏awowie Drugim. Zamontowa-

nych zostanie 6 punktów Êwietl-

nych, na odcinku 200 metrów.

Koszt inwestycji wyniesie 28 tys.

z∏otych, wykonawcà b´dzie Firma

Elektryczna z ˚yrardowa. Termin

zakoƒczenia prac – 22 maja;

� rozstrzygni´to przetarg na budow´

oÊwietlenia odcinka ul. Granicznej
w Stanis∏awowie Pierwszym. Za-

montowanych zostanie 12 punktów

Êwietlnych, na odcinku ok. 430 me-

trów. Koszt inwestycji wynie-

sie 44 750 z∏, planowany termin za-

koƒczenia inwestycji – 12 czerwca.

Wykonawcà b´dzie firma ELVOT

z Warszawy.

� rozstrzygni´to przetarg na budow´

oÊwietlenia ulicy Wiosennej w Jó-
zefowie. Zamontowanych zosta-

nie 19 lamp na odcinku 670 me-

trów. Koszt inwestycji wyniesie

78 500 z∏, wykonawcà b´dzie firma

ELLS-BUD z Koby∏ki. Planowa-

ny termin realizacji inwestycji

– 5 czerwca.

W imieniu Gminy Niepor´t
porozumienie podpisa∏a 
zast´pca wójta Alicja Soko∏owska



UWAGA!
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ ter-
min wnoszenia op∏at za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi
za I kwarta∏, który up∏ywa 17
marca 2014 r. Na druku prosimy

wpisaç imi´ i nazwisko osoby, któ-

rej dotyczy p∏atnoÊç, natomiast w ty-

tule p∏atnoÊci: „OP¸ATA ZA GO-

SPODAROWANIE ODPADAMI

oraz okres za jaki dokonujemy op∏a-

ty np. I kwarta∏ 2014 r. lub w przy-

padku rat miesi´cznych np. sty-

czeƒ 2014 r., luty 2014 r. itp.” – p∏a-

càc w ratach miesi´cznych nale˝y

pami´taç o terminach p∏atnoÊci

zgodnie z kwartalnymi okresami

rozliczeniowymi. 

Informujemy równie˝, ˝e up∏yn´-
∏y terminy wnoszenia op∏at za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi za rok 2013. W zwiàzku

z powy˝szym niezw∏ocznie nale˝y

uiÊciç ww. op∏aty na otrzymany in-

dywidualny nr konta. W przypadku

nie uiszczenia op∏aty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi Gmi-

na ma obowiàzek odzyskiwania za-

leg∏oÊci, w∏àcznie z ich egzekucjà

w oparciu o przepisy ustawy – Or-

dynacja podatkowa i ustawy o post´-

powaniu egzekucyjnym w admini-

stracji. � M.Lisowska
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Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO STANISŁAWÓW PIERWSZY

Poło˝one w południowo-
wschodniej cz´Êci gminy.
Sàsiaduje z Gminami
Radzymin i Marki, oraz
sołectwami Aleksandrów,
Izabelin, Niepor´t,
Rembelszczyzna, Kàty
W´gierskie. 

Sołtys
– Stanisław Paterek
Rada Sołecka 
– Monika Kucharska, 

Renata Nowicka, 
Paweł Demianiuk, 
Zbyszek Karczmarczyk,
Stanisław Pisarek.

Powierzchnia – 2055,3 ha,
w tym:
– grunty rolne – 235 ha
– grunty leÊne – 119 ha
– zabudowa 

mieszkaniowa – 72 ha.

Liczba mieszkaƒców
– 1556, w tym:
– kobiety – 797
– m´˝czyêni – 760.

STANISŁAWÓW PIERWSZY

Aktualnie obowiàzujà dwa plany za-
gospodarowania przestrzennego
miejscowoÊci, uchwalone w 2012 ro-
ku. Na etapie przygotowania jest
koncepcja trzeciego planu zagospo-
darowania przestrzennego, dla ob-
szaru poło˝onego po północnej stro-
nie rzeki Czarnej. Plany opracowywa-
ne sà zgodnie z harmonogramem
Wieloletniego Programu Sporzàdza-
nia Miejscowych Planów Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla Obszaru
Gminy Niepor´t na lata 2012-2015. 
Malownicze obszary leÊne sołectwa,
wÊród których wyodr´bnione sà re-
zerwaty Ł´gi Czarnej Strugi i Puszcza
Słupecka, przecina rzeka Czarna. Sà
to atrakcyjne tereny, oferujàce szlaki
do turystyki pieszej i rowerowej.
Przez zachodnià cz´Êç Stanisławowa
Pierwszego przepływa te˝ Kanał Kró-
lewski. Malownicze widoki sprawia-
jà, ˝e w sołectwie dynamicznie roz-
wija si´ budownictwo jednorodzinne. 
W Stanisławowie Pierwszym znajdu-
je si´ Gimnazjum im. Bohaterów Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku, w któ-
rym w obecnie uczy si´ 348 uczniów.
Szkoła dysponuje halà sportowà z sa-

là do çwiczeƒ oraz boiskiem wielo-
funkcyjnym. Przy szkole znajduje si´
te˝ pływalnia gminna – Aquapark Fa-
la, ze zje˝d˝alnià Êlimakowà, base-
nem sportowym, basenem rekre-
acyjnym, jacuzzi i saunà. W bezpo-
Êrednim sàsiedztwie jest równie˝
plac zabaw dla dzieci. 
W latach 90-tych XX wieku przy dro-
dze wojewódzkiej nr 632, ulicy Stru-
˝aƒskiej, powstała tzw. strefa prze-
mysłowa, w której zlokalizowane sà
du˝e zakłady, o małej ucià˝liwoÊci dla
sàsiedztwa i Êrodowiska – Lantman-
nen Unibake, Stal Service, Bericap,
Floraland, Ammono, Neon Efekt. 
23 maja 1997 roku w sołectwie ery-
gowana została przez Biskupa Kazi-
mierza Romaniuka Parafia NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych z cz´Êci
parafii Niepor´t. Od samego po-
czàtku, w dzieło budowy nowej
wspólnoty parafialnej włàczyło si´
wielu parafian. Przy ich aktywnym
udziale zbudowana została najpierw
nowa kaplica, a nast´pnie ruszyła bu-
dowa koÊcioła. W Êwiàtyni znajduje
si´ tablica pamiàtkowa – w hołdzie
poległym mieszkaƒcom Gminy Nie-

por´t w wojnie 1920 r. i na wszyst-
kich frontach II wojny Êwiatowej.
Ka˝dego roku w dniu 15 sierpnia
w Êwiàtyni odprawiana jest msza
Êw.w intencji Ojczyzny, w ramach
gminnych obchodów rocznicy Bitwy
Warszawskiej. 
Przy ulicy Stru˝aƒskiej znajduje si´
miejsce pami´ci narodowej – pomnik
poÊwi´cony dwóm młodym ˝ołnie-
rzom AK – Alfie i Skibie, którzy zgi-
n´li w 1944 roku, osłaniajàc trans-
port broni. 
W Stanisławowie Pierwszym organi-
zowane sà w pierwszà niedziel´ paê-
dziernika do˝ynki gminne pod nazwà
Âwi´to Ziemniaka oraz wspólnie z pa-
rafià, w maju piknik rodzinny Matczy-
na Niedziela. 
Komunikacj´ z Warszawà zapewnia-
jà linie 705 i 735, z Legionowem
L-8.
W 2013 roku w sołectwie zrealizowa-
ne zostały inwestycje: plac zabaw,
chodnik i oÊwietlenie ulicy Słonecz-
nej, przebudowa ulicy Sonaty
na osiedlu D´bina, III etap przebudo-
wy ulicy Cyprysowej. 

� BW

SOŁECTWO

poszukuje kandydatów (studentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych) do pracy w charakterze INSTRUKTORA

PARK LINOWY „RADOCHA” w Niepor´cie

Okres zatrudnienia: od kwietnia do paêdziernika (ruchomy czas pracy)
Wymagania: wiek od 18 do 26 lat, bardzo dobra kondycja fizyczna, zapał do pracy,

komunikatywnoÊç, umiej´tnoÊç pracy w zespole, dyspozycyjnoÊç, pogodne usposobienie.
Oferujemy: dobre wynagrodzenie, kompleksowe przeszkolenie, prac´ na Êwie˝ym 

powietrzu, w młodym zespole i miłej atmosferze.

Zgłoszenie wraz z CV oraz krótkim listem motywacyjnym prosimy kierowaç na adres: praca@park-radocha.pl

ZMIANA dzielnicowego
Informujemy, ˝e od dnia 1 mar-

ca 2014 roku nastàpi∏a zmiana dziel-

nicowego w miejscowoÊci Niepor´t

i Zegrze Po∏udniowe. Dotychczasowy

dzielnicowy Niepor´tu i Zegrza Po∏u-

dniowego aspirant Mariusz Karwat

zosta∏ zastàpiony przez sier˝anta szta-

bowego Adama W∏odarczyka. 

Sier˝ant sztabowy Adam W∏odar-

czyk s∏u˝b´ w Policji pe∏ni od 6 lat.

Od 2010 roku jest zwiàzany z Komi-

sariatem Policji w Niepor´cie. 

� m∏. asp. Dorota Sitarska 

KPP Legionowo

Wprowadzony ustawà w 2009 roku fundusz sołecki nie jest
rozwiàzaniem, które musi byç obligatoryjnie stosowane w ka˝dej
gminie, a jego przyj´cie jest uzale˝nione od corocznej decyzji Rady
Gminy. Sołectwa gminy Niepor´t dysponujà własnymi Êrodkami
finansowymi ju˝ od wielu lat, na długo przedtem, zanim pojawiły si´
sejmowe uregulowania.

FUNDUSZE 
do dyspozycji
sołectw

Od lat 90-tych so∏ectwa gminy Nie-

por´t prowadzà gospodark´ finanso-

wà w oparciu o przepisy art. 51

ust. 3 ustawy o samorzàdzie gmin-

nym oraz obowiàzujàce w tym

wzgl´dzie zapisy statutu gminy. So-

∏ectwa nie tworzà w∏asnych bud˝e-

tów, lecz prowadzà gospodark´ fi-

nansowà w ramach bud˝etu gminy.

Ârodki so∏eckie, tzn. Êrodki finanso-

we, które corocznie w okreÊlonej

wysokoÊci przekazywane sà do dys-

pozycji poszczególnych so∏ectw,

wydatkowane sà na bardzo istotne,

z punktu widzenia spo∏ecznoÊci

wiejskiej, potrzeby, m. in.: na dzia-

∏alnoÊç kulturalnà, sportowà i rekre-

acyjnà, utrzymanie porzàdku i czy-

stoÊci w so∏ectwie. 

O rozdysponowaniu Êrodków so-

∏ectwa w danym roku decydujà sa-

mi mieszkaƒcy podczas zebrania

wiejskiego, w okresie planowania

bud˝etu gminy na rok nast´pny.

Gmina Niepor´t jest jednà z niewie-

lu w kraju, w której ju˝ przed wie-

lu laty stworzono so∏tysom mo˝li-

woÊç wydatkowania przydzielonych

Êrodków finansowych. Corocznie

przed podj´ciem uchwa∏y w sprawie

funduszu so∏eckiego, przeprowa-

dzane sà konsultacje z so∏tysami,

którzy podejmujà decyzj´ odnoÊnie

wyodr´bnienia Êrodków so∏eckich.

Od lat jednog∏oÊnie podejmujà decy-

zj´ o pozostaniu przy dotychczaso-

wej procedurze ustalania Êrodków

finansowych na realizacj´ zadaƒ

so∏ectw i zasadach dysponowania

nimi z bud˝etu gminy. Oceniajà je

jako sprawdzajàce si´ w praktyce

i niewymagajàce stosowania skom-

plikowanych procedur formalno-

-prawnych, które spe∏niç nale˝y

w przypadku wydatkowania fundu-

szów so∏eckich w rozumieniu usta-

wy z 2009 roku. 

� 

OPŁATY za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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4 marca odbyło si´ szóste ju˝ spot
gminy Niepor´t z wójtem Maciejem

U
roczystoÊç „Firma Przyjazna Gminie

Niepor´t” mia∏a miejsce w Sali Gmin-

nego OÊrodka Kultury w Niepor´cie.

Wzi´∏o w niej udzia∏ 50 przedsi´biorców z te-

renu gminy, reprezentujàcych ró˝ne sektory

gospodarki oraz zaproszeni goÊcie, a wÊród

nich Prezydent Legionowa Roman Smogo-

rzewski oraz Wicestarosta Robert Wróbel. Co

roku wÊród zaproszonych firm sà i te, które

uczestniczà w spotkaniu po raz pierwszy. 

Spotkania sà okazjà do przekazania przed-

stawicielom firm gratulacji oraz podzi´kowaƒ

za dzia∏alnoÊç, którà przyczyniajà si´ do roz-

woju gminy. Wszystkich ∏àczy zaanga˝owanie

w ˝ycie spo∏eczne gminy, wspieranie lokal-

nych inicjatyw kulturalnych, oÊwiatowych

i sportowych. 

Honorowà statuetkà, przedstawiajàcà gmin-

ne symbole – ∏ódê ze snopem Wazów i ˝aglem

w kszta∏cie litery N – za szczególne zas∏ugi dla

Gminy Niepor´t wyró˝niony zosta∏ Pan Józef

Wojtunik, dyrektor generalny Stal Service Sp.

z o.o. w Stanis∏awowie Pierwszym. Spó∏ka

Stal-Service powsta∏a w 1997 roku. Rok póê-

niej rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w zakresie prze-

twórstwa stali zbrojeniowej i produkcji zbro-
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SPOTKANIE z przedsi´biorcami – Fi
Gminie
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tkanie przedstawicieli firm i przedsi´biorstw z terenu
m Mazurem.
budowlanych. By∏ to wówczas pierwszy

wojej bran˝y, w pe∏ni zautomatyzowany

ad produkcyjny w Polsce. W poczàtko-

m okresie firma wytwarza∏a miesi´cznie

000 ton wyrobów zbrojarskich, ale wkrót-

odwoi∏a produkcj´. Obecnie firma, dzi´ki

jnym inwestycjom w automatyczne

pe∏ni skomputeryzowane linie produkcyj-

nale˝y do liderów swojej bran˝y w Polsce,

dolnoÊciami produkcyjnymi wynoszàcymi

70.000 ton rocznie.

al Service od lat anga˝uje si´ w ˝ycie spo-

ne gminy, wspierajàc m.in. organizacj´

zystoÊci kulturalnych.

miàtkowe dyplomy wr´czono: Panu Wal-

arowi Szczechowskiemu, którego firma

Metal w 2013 roku otrzyma∏a bran˝owe

ó˝nienie przyznane przez Polskà Izb´ Kon-

kcji Stalowych oraz I miejsce i tytu∏ Z∏o-

Or∏a Mazowieckiego Biznesu w Konkur-

Mazowiecka Firma Roku; Panom Andrze-

Jurczakowi i Jaros∏awowi Jurczakowi

my Grodno S.A., za zdobycie tytu∏u Wiel-

Modernizator 2013, przyznanego przez In-

t Nowoczesnego Biznesu za osiàgni´cia fi-

owe; Panu Jackowi Bàkowi, dyrektorowi

y Bericap, za konsekwentnie realizowane

∏ania na rzecz rozwoju wiodàcej na rynku

y, nie tylko w zakresie bogatej oferty, ale

warzyszàcej jej rozbudowy zaplecza pro-

yjnego. W ubieg∏ych latach firmy te wy-

ione ju˝ zosta∏y pamiàtkowymi statuetka-

Firma Przyjazna Gminie Niepor´t”.

Firmy, które po raz pierwszy uczestniczy-

∏y w uroczystoÊci, wójt Maciej Mazur uhono-

rowa∏ wyró˝nieniem „Firma Przyjazna Gmi-

nie Niepor´t”. W tym roku odebrali je przed-

stawiciele 13 instytucji i firm: p∏k Ireneusz

Szkolniak – Dowódca 9. Brygady Wsparcia

Dowodzenia Dowództwa Generalnego Ro-

dzajów Si∏ Zbrojnych w Bia∏obrzegach; dr

Robert Gwiazdowski – Prezydent Centrum

im. Adama Smitha w Warszawie; PGNiG

Termika – Dorota Kraskowska; Market De-

tal (POLOMarket) – S∏awomir Lipiƒski;

PKN Orlen Stacja Paliw w Niepor´cie – Ka-

rol Rychert; Neon Efekt w Stanis∏awowie

Pierwszym – Zygmunt Sko∏o˝yƒski; Violet-

ta i Robert Kny˝ – Salon Firmowy Viessmann

w Rembelszczyênie; Ewa i Cezary Dudziƒ-

scy PHU Dudziƒscy w Kàtach W´gierskich;

Monika Wojciechowska – Gabinet Kosme-

tyczny Petite w Micha∏owie-Grabinie; Wal-

demar Dàbkowski – zespó∏ muzyczny

AVANS oraz firmy, które zosta∏y Partnera-

mi Programu Niepor´cka Karta Rodziny 3+:

Halina Fluks – sklep 1111 Drobiazgów

w Niepor´cie; Anna i Micha∏ Juda – PPHU

Lawal, Salon Optyczny w Niepor´cie; Anna

Wenerska – Zumba fitness i aquaaerobik

w Stanis∏awowie Pierwszym. 

Spotkanie zakoƒczy∏ przedpremierowy spek-

takl „Na pe∏nym morzu” S∏awomira Mro˝ka

w wykonaniu grupy teatralnej Strefa Podmiej-

ska z Gminnego OÊrodka Kultury, w re˝yse-

rii Bogus∏awy Oksza-Klossi. � Beata Wilk

rma Przyjazna
Niepor´t

• PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI •

• PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI • PODATKI •

INFORMACJA W SPRAWIE WYMIARU
PODATKÓW OD NIERUCHOMOÂCI,
ROLNEGO, LEÂNEGO
W zwiàzku z cz´stymi pytaniami odnoszàcymi si´
do tegorocznych decyzji ustalajàcych wysokoÊç podatku
rolnego, leÊnego i od nieruchomoÊci, płaconych
od nieruchomoÊci poło˝onych na terenie Gminy Niepor´t
wyjaÊniamy, ˝e ró˝nice (w stosunku do ubiegłego roku)
w naliczeniu tegorocznych podatków wynikajà ze zmian
dokonanych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa
Powiatowego w Legionowie.

W 2013 r. na terenie gminy Niepor´t

zosta∏a przeprowadzona na zlecenie

Starostwa Powiatowego w Legiono-

wie modernizacja ewidencji gruntów

i budynków, w zakresie aktualizacji

u˝ytków gruntowych oraz uzupe∏nie-

nia danych ewidencyjnych dotyczà-

cych budynków.

Podatki lokalne (podatki od nieru-

chomoÊci oraz podatek rolny i poda-

tek leÊny) sà obliczane jako iloczyn

powierzchni danej dzia∏ki czy budyn-

ku i stawki podatkowej za jednostk´

pomiarowà (m2, ha, ha). W gestii

gminy, a konkretnie Rady Gminy, le-

˝y jedynie ustalanie stawek podatko-

wych, które na rok podatkowy 2014

pozosta∏y niezmienione i obowiàzujà

takie, jakie by∏y w 2013 r. Natomiast

zmiany danych, dotyczàce zaliczenia

gruntów do poszczególnych u˝ytków

gruntowych dokonuje Starostwo Po-

wiatowe w Legionowie.

Przeprowadzona w 2013 r. moder-

nizacja ewidencji gruntów i budyn-

ków, w zakresie aktualizacji u˝ytków

gruntowych oraz uzupe∏nienia da-

nych ewidencyjnych dotyczàcych bu-

dynków spowodowa∏y, ˝e wyst´pujà

ró˝nice w powierzchni gruntów, jak

równie˝ w klasach i oznaczeniach

u˝ytków gruntowych w stosunku

do poprzednich zapisów. 

W wielu przypadkach zmiany kla-

syfikacji gruntów dotyczà nierucho-

moÊci nie przekraczajàcych 1 ha u˝yt-

ków rolnych, gdzie klasyfikacja grun-

tów pod zabudowaniami zosta∏a

zmieniona z gruntów rolnych zabudo-

wanych (które widniejà w gospodar-

stwach rolnych), na tereny zabudowy

mieszkalnej (nieruchomoÊci oznaczo-

ne w decyzji jako grunty pozosta∏e)

podlegajàce opodatkowaniu podat-

kiem od nieruchomoÊci.

Urzàd Gminy przy ustalaniu wyso-

koÊci podatków od nieruchomoÊci

obowiàzany jest korzystaç ze wspo-

mnianej ewidencji gruntów i budyn-

ków jako podstawy do naliczania po-

datków, zgodnie z przepisem art. 21

ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. – Pra-

wo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z póên.

zm.), który mówi, i˝ podstaw´ plano-

wania gospodarczego, planowania

przestrzennego, wymiaru podatków

i Êwiadczeƒ, oznaczania nieruchomo-

Êci w ksi´gach wieczystych, statysty-

ki publicznej, gospodarki nierucho-

moÊciami oraz ewidencji gospodarstw

rolnych stanowià dane zawarte w ewi-

dencji gruntów i budynków.

Wobec powy˝szego wszelkie wàt-

pliwoÊci, zapytania oraz kwestie

zwiàzane ze zmianà zaliczenia grun-

tów do poszczególnych u˝ytków

gruntowych prosz´ kierowaç do Sta-

rostwa Powiatowego w Legionowie

Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki, Nie-

ruchomoÊciami ul. Gen Sikorskie-

go 11, tel. 22 764 01 08. � E. Gera

TERMINY
PŁATNOÂCI
PODATKÓW
2014 R.
Przypominamy o obowiàzku

niezw∏ocznego

uiszczenia I raty podatku

od Êrodków transportowych

za 2014 r., którego termin

up∏ynà∏ 17 lutego 2014 r.

Dor´czenie podatnikowi

upomnienia wzywajàcego

do uregulowania zaleg∏ego

podatku zwi´kszy

obcià˝enie o koszty

upomnienia, które od 1

lutego 2014 r.

wynoszà 11,60 z∏

(wczeÊniej 8,80 z∏).

Przypominamy równie˝,

˝e 17 marca 2014 r.

up∏ynie termin

p∏atnoÊci I raty podatku

od nieruchomoÊci, rolnego

i leÊnego od osób

fizycznych za 2014 r. 

LI SESJA Rady Gminy Niepor´t
W piàtek 28 lutego 2014 r. odbyła si´ LI sesja Rady Gminy Niepor´t. Obrady
poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski. 

W pierwszej cz´Êci obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy przedstawi∏

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Rady

Gminy w 2013 roku, a przewodni-

czàcy poszczególnych komisji Rady

Gminy przedstawili sprawozdania

z prac kierowanych przez siebie ko-

misji w 2013 roku. 

W dalszej cz´Êci obrad Radni

przyj´li m.in. nast´pujàce uchwa∏y

(pe∏na treÊç uchwa∏ udost´pniona

jest pod adresem www.bip.niepo-

ret.pl – zak∏adka: Uchwa∏y Rady

– Kadencja VI (2010-2014) – LI se-

sja Rady Gminy Niepor´t z dnia

28 lutego 2014 r.):

– uchwa∏à Nr LI/13/2014 w spra-

wie przekazania Êrodków finanso-

wych z przeznaczeniem na rekom-

pensat´ pieni´˝nà za czas s∏u˝by

funkcjonariuszy Komendy Powia-

towej Policji w Legionowie prze-

kraczajàcy norm´ okreÊlonà

w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji,

zdecydowano o przekazaniu Poli-

cji z dochodów w∏asnych Gminy

Êrodki finansowe w wysoko-

Êci 20 000,00 z∏ z przeznaczeniem

na rekompensat´ pieni´˝nà za czas

s∏u˝by funkcjonariuszy Komendy

Powiatowej Policji w Legionowie

– Komisariatu Policji w Niepor´-

cie. Podj´cie uchwa∏y zapew-

ni 800 godzin – dodatkowych

s∏u˝b ponadnormatywnych, co

wp∏ynie na popraw´ bezpieczeƒ-

stwa mieszkaƒców Gminy;

– uchwa∏à Nr LI/14/2014 przyj´to

program opieki nad zwierz´tami

bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnoÊci zwierzàt na terenie

Gminy Niepor´t w 2014 roku.

WysokoÊç Êrodków finansowych

przeznaczonych na realizacj´ Pro-

gramu to 115 800 z∏. Sposób wy-

datkowania tych Êrodków: 

1) wy∏apywanie i transport bez-

domnych zwierzàt do schroni-

ska oraz udzielanie ca∏odobo-

wej opieki weterynaryjnej

w przypadkach zdarzeƒ drogo-

wych z udzia∏em zwierzàt,

2) zapewnienie opieki bezdom-

nym zwierz´tom w schronisku

dla zwierzàt oraz obligatoryjna

sterylizacja lub kastracja zwie-

rzàt w schronisku,

3) dokarmianie wolno ˝yjàcych

kotów,

4) sterylizacja lub kastracja wolno

˝yjàcych kotów,

5) znakowanie psów poprzez chi-

powanie,

– uchwa∏à Nr LI/17/2014 Rada

Gminy udzieli∏a upowa˝nienia

Kierownikowi Gminnego OÊrod-

ka Pomocy Spo∏ecznej w Niepo-

r´cie do za∏atwiania indywidual-

nych spraw z zakresu administra-

cji publicznej w zakresie dodatku

energetycznego;

– uchwa∏à nr LI/18/2014 radni

zdecydowali o przystàpieniu

do sporzàdzenia „Miejscowego

planu zagospodarowania prze-

strzennego Wybrze˝a Jeziora Ze-

grzyƒskiego – Pilawa, w gminie

Niepor´t”.

Po wyczerpaniu wszystkich punk-

tów porzàdku obrad Przewodniczà-

cy Rady Gminy zamknà∏ obrady

LI sesji Rady Gminy Niepor´t. 

� Joanna Joƒska
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W  G M I N I E

� Urzàd Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1
– (22) 767 04 00

� Gminny Zakład Komunalny, 
ul. PodleÊna 4b
– (22) 774 87 89 
(wew. 101 – 106)

� Gminny OÊrodek Kultury,
ul. Dworcowa 9a
– (22) 774 83 26

� Biblioteka Publiczna Gminy
Niepor´t,
ul. Dworcowa 9a
– (22) 774 80 80

� Gminny Zespół OÊwiaty
– (0 22) 767 04 43

� Aquapark Fala,
ul. Koncertowa 3,
Stanisławów Pierwszy
– (22) 772 00 89

� Gminny OÊrodek Pomocy
Społecznej, ul. PodleÊna 4a
– (22) 490 43 44,
(22) 490 43 41

� Centrum Medyczne
Niepor´t ul. PodleÊna 4
– (22) 772 32 05, 772 32 13

� Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
w Legionowie,
ul. Mickiewicza 11
– (22) 774 28 28

� Komenda Powiatowa Policji
w Legionowie
– (22) 774 27 77

� Urzàd Pocztowy
w Niepor´cie
– (22) 774 86 55

� Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym
– (22) 772 30 30

� Szkoła Podstawowa 
im. B. Tokaja w Niepor´cie
– (22) 774 83 66

� Szkoła Podstawowa 
im. W. Chotomskiej
w Józefowie
– (22) 772 30 69

� Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach
– (22) 774 87 13

� Szkoła Podstawowa
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich
w Izabelinie
– (22) 774 83 22

� Zespół Szkolno-
Przedszkolny
w Wólce Radzymiƒskiej

– (22) 774 87 69
� Gminne Przedszkole

w Niepor´cie
– (22) 774 82 93

� Gminne Przedszkole
w Białobrzegach
– 0 790 239 018

� Gminne Przedszkole
w Zegrzu Południowym
„Akademia Małych
Odkrywców”
– (22) 782 21 51

� Niepubliczne Przedszkole
„KubuÊ Puchatek”
w Niepor´cie
– (22) 774 87 12

� Niepubliczne Przedszkole
„Odkrywcy” w Kàtach
W´gierskich 
– 501 406 539

� Niepubliczne Przedszkole
„Nutka Milutka”
w Michałowie-Grabinie
– 502 214 561

� Starostwo Powiatowe
w Legionowie
– (22) 764 01 00

� Urzàd Miasta Legionowo
– (22) 774 20 31

� Urzàd Miasta i Gminy
Serock – (22) 782 88 00

� Urzàd Gminy Wieliszew
– (22) 782 27 32

� Urzàd Gminy Jabłonna
– (22) 767 73 01

� Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
– (22) 813 20 11

� Mazowiecki Zarzàd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
– (22) 244 90 00/12

� Urzàd Marszałkowski
Województwa

Mazowieckiego
w Warszawie
– (22) 597 91 00

� Mazowiecki urzàd
Wojewódzki w Warszawie
– (22) 695 69 95

� Kuratorium OÊwiaty
w Warszawie
– (22) 551 24 00

� Legionowskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe
– (22) 695 889 010

� Zarzàd Transportu
Miejskiego w Warszawie
– (22) 459 42 04

� Polska Grupa 
Energetyczna 
Legionowo 
– (22) 767 50 30

� Powiatowy Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
w Legionowie
– (22) 774 51 53

TELEFONY ALARMOWE
Ogólnopolskie:

� Ogólnopolski numer
alarmowy – 112

� Pogotowie ratunkowe – 999

� Stra˝ Po˝arna – 998

� Policja – 997

� Pogotowie gazowe – 992

� Pogotowie energetyczne
– 991

� Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
– 601 100 100

GMINA NIEPOR¢T:

� Komisariat Policji
w Niepor´cie
– 22 774 87 57/67

� Komisariat Rzeczny Policji
w Niepor´cie
– (22) 774 87 57

� Komenda Stra˝y Gminnej
– 668 116 761,
22 774 87 91

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
Niepor´t – 605 625 333

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
Kàty W´gierskie
– 660 911 859

� Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
Wólka Radzymiƒska
– 607 681 335

WA˚NE
NUMERY
WA˚NE
NUMERY

GoÊciem spotkania b´dzie Wójt Gminy Niepor´t 
oraz Dyrektor Gminnego Zespołu OÊwiaty w Niepor´cie.

Program spotkania:
1. Przekazanie informacji dotyczàcych rekrutacji na rok

szkolny 2014/2015.
2. Pokaz multimedialny prezentujàcy najwa˝niejsze wydarzenia

i osiàgni´cia szkoły.
3. Przedstawienie programów innowacyjnych dla klas pierwszych.
4. Wyst´p chóru szkolnego.
5. Wystawa prac uczniów.

Gminny konkurs

„JAN PAWEŁ II – WIELKI POLAK”
W zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ Kanonizacjà bł. Jana Pawła II zapraszamy
mieszkaƒców Gminy Niepor´t do udziału w konkursie.
Konkurs przeprowadzony zosta-
nie w szeÊciu kategoriach:
• „Dzieciƒstwo Karola Wojty∏y”

– dla przedszkoli

• „M∏odoÊç Karola Wojty∏y” – dla

uczniów klas 0 i I szko∏y podsta-

wowej

• „Ks. Karol – Wujek – praca z m∏o-

dzie˝à” dla uczniów klas II i III

szko∏y podstawowej

• „Bp Wojty∏a – wybór na papie˝a”

dla uczniów klas IV – VI szko∏y

podstawowej

• „Pontyfikat Jana Paw∏a II – piel-

grzymki” dla uczniów szko∏y gim-

nazjalnej

• „Âmierç i beatyfikacja Jana Paw∏a

II” dla doros∏ych

Forma pracy:
• Tematem konkursu jest interpreta-

cja w formie plastycznej, wskaza-

nego okresu ̋ ycia Karola Wojty∏y.

• Prace nale˝y wykonaç samodziel-

nie, w dowolnej technice plastycz-

nej p∏askiej na formacie A3 lub A4

(kredka, o∏ówek, malarstwo, mo-

zaika, witra˝, rysunek, grafika,

wyklejanka, wydzieranka, kola˝

itp.) lub przestrzennej.

• Na odwrocie ka˝dej pracy nale˝y

przykleiç wype∏nionà kart´ zg∏o-

szenia.

• Prace nale˝y z∏o˝yç w Szkole Pod-

stawowej w Józefowie do 28 mar-

ca 2014 r.

• Prace oceniaç b´dzie komisja po-

wo∏ana przez organizatorów

• Og∏oszenie listy zwyci´zców na-

stàpi 7 kwietnia 2014 r.

• Uroczyste wr´czenie nagród nastà-

pi 15 kwietnia 2014 r. w Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym

podczas obchodów Dnia Papie-

skiego godzina 18.00.

Organizatorami sà:
– Szko∏a Podstawowa im. Wandy

Chotomskiej w Józefowie

– Rycerze Jana Paw∏a II z parafii

w Józefowie

Honorowy Patronat obejmujà:
– Ordynariusz Diecezji Warszaw-

sko - Praskiej Abp Henryk Hoser

SAC

– Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir

Maciej Mazur

– Proboszcz Parafii NMP Królowej

w Józefowie ks. Piotr Âliwka

Serdecznie zapraszamy.

�

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej po nowe ksià˝ki dla
dorosłych. 

Co nowego W BIBLIOTECE?

WÊród 50 tytu∏ów

znalaz∏o si´ wiele ciekawych biogra-

fii mi´dzy innymi: Eryka Ostrowskie-

go „Charlotte Bronte
..

i jej siostry Êpià-

ce”; Mariusza Urbanka „Brzechwa

nie dla dzieci”; Ludwika Stomma

„Stommowisko. O mojej rodzinie

i o mnie”; „Magdulka i ca∏y Êwiat.

Rozmowa biograficzna z Witoldem

Kie˝unem przeprowadzona przez Ro-

berta Jarockiego”; Anny Poppek bio-

grafia Jana Himilsbacha „Rejs

na krzywy ryj…”; kolejna ksià˝ka

S∏awomira Kopera „S∏awne pary

PRL”. Oprócz biografii zakupiliÊmy

najnowsze powieÊci sensacyjne np.

Charlotte Link „Grzech Anio∏ów”

oraz powieÊci obyczajowe i histo-

ryczne. Jakie? Mo˝na sprawdziç

w katalogu na stronie Biblioteki

www.bibliotekanieporet .blog-

spot.com, do czego serdecznie zapra-

szamy.

Chcia∏abym zach´ciç czytelników

„WieÊci Niepor´ckich” do si´gni´cia

po proz´ Alice Munro, laureatki Li-

terackiej Nagrody Nobla z 2013 ro-

ku. Autorka jest mistrzynià krótkich

form literackich. Tworzy g∏ównie

opowiadania o kobietach, ale nie tyl-

ko dla kobiet. Utwory sk∏aniajàce

do refleksji, cz´sto smutne, gdzie te-

matem przewodnim jest nieuchron-

noÊç przemijania i nieodwracalnoÊç

losu. Ostatnio przeczyta∏am zbiór 10

opowiadaƒ pt. „Przyjació∏ka z m∏odo-

Êci”. Wszystkie przykuwajà uwag´

losami bohaterów, z pozoru przeci´t-

nych ludzi, a tak naprawd´ niezwy-

k∏ych, wra˝liwych, cz´sto prze˝ywa-

jàcych metamorfoz´. Z pespektywy

czasu oceniajàcych swoje b∏´dy m∏o-

doÊci i rozliczajàcych si´ z przesz∏o-

Êcià. Jest to proza bardzo dobra

i warto poÊwi´ciç czas na jej czyta-

nie. Polecam jà nawet osobom, któ-

re nie przepadajà za opowiadaniami.

W Bibliotece Publicznej posiada-

my 6 ksià˝ek Alice Munro. Noblist-

ka zyska∏a w naszej placówce wielu

czytelników. Od miesi´cy jej utwory

rzadko goszczà na bibliotecznych

pó∏kach, sà rozchwytywane przez

czytelników. � El˝bieta Kotowska 
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SUKCESY
naszych
uczniów

Uczennica Gimnazjum i dwaj uczniowie szkół
podstawowych odnieÊli ostatnio znaczàce sukcesy
w konkursach kuratoryjnych.

K
asia Pachelska, uczennica

Gimnazjum im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, zosta-

∏a finalistkà w Konkursie Mazo-
wieckiego Kuratora OÊwiaty z j´-
zyka polskiego. W etapie rejono-

wym zmierzy∏a si´ z 264

gimnazjalistami z ca∏ego wojewódz-

twa mazowieckiego. Uzyskujàc z te-

stu ponad 80 %, zakwalifikowa∏a si´

do etapu wojewódzkiego, wraz

ze 186 innymi gimnazjalistami.

W ostatnich zmaganiach otrzyma∏a

wynik 62% i uzyska∏a tytu∏ finalisty.

Jest pierwszà w historii gimnazjum

uczennicà, która osiàgn´∏a tak wyso-

ki rezultat z j´zyka polskiego. Dzi´-

ki temu Kasia b´dzie mog∏a dodaç

do ogólnej punktacji przy rekrutacji

do szko∏y Êredniej 7 cennych punk-

tów.

Miko∏aj Bulge, uczeƒ Szko∏y Pod-

stawowej im. B. Tokaja w Niepor´-

cie zosta∏ laureatem Konkursu Ma-
tematycznego oraz finalistà Kon-

kursu j´zyka polskiego. Warto pod-

kreÊliç, ˝e w konkursie matema-

tycznym, zarówno na poziomie

szkolnym jak i rejonowym, otrzy-

ma∏ 100% punktów! W styczniu,

po wielu tygodniach przygotowaƒ,

Miko∏aj wzià∏ udzia∏ w Wojewódz-

kim Konkursie J´zyka Polskiego

i w Wojewódzkim Konkursie Mate-

matycznym MKO. W pierwszym

uzyska∏ tytu∏ finalisty, natomiast

w konkursie matematycznym – tytu∏

laureata. To tym wi´kszy sukces, ˝e

Miko∏aj jest dopiero uczniem klasy

piàtej, a w konkursach kuratoryjnych

sprawdzane sà umiej´tnoÊci i wiedza

z zakresu podstawy programowej re-

alizowanej w klasach IV-VI. Miko-

∏aj musia∏ wi´c w przyspieszonym

tempie przyswoiç wiele treÊci wykra-

czajàcych ponad poziom klasy piàtej. 

Micha∏ Sobieski uczeƒ kla-

sy VI a Szko∏y Podstawowej im.

Wandy Chotomskiej w Józefowie

zdoby∏ tytu∏ finalisty Kuratoryjne-
go Konkursu Przyrodniczego.

W etapie szkolnym uzyska∏ najwy˝-

szy wynik, zakwalifikowa∏ si´

do etapu rejonowego i znalaz∏ si´

w gronie pi´çdziesi´ciu uczestników

fina∏u wojewódzkiego. By∏ to ostat-

ni ju˝ etap konkursu, w którym Mi-

cha∏ Sobieski by∏ jedynym reprezen-

tantem Gminy Niepor´t i zdoby∏

tytu∏ finalisty Konkursu Przyrodni-

czego.

Uczniom serdecznie gratulujemy

i ˝yczymy dalszych sukcesów.

� oprac. B.Wilk

Kasia Pachelska Miko∏aj Bulge Micha∏ Sobieski

Turniej piłki siatkowej chłopców
11 marca Gimnazjum w Stanis∏awo-

wie Pierwszym by∏o organizatorem

turnieju pi∏ki siatkowej ch∏opców

w ramach Mazowieckich Igrzysk

M∏odzie˝y Szkolnej Szkó∏ Gimna-

zjalnych. W turnieju udzia∏ wzi´∏o 5

najlepszych dru˝yn z powiatu legio-

nowskiego. Turniej rozegrano syste-

mem „ka˝dy z ka˝dym”, grano do 2

wygranych setów. 

Oto koƒcowa klasyfikacja:

• I miejsce Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym

• II miejsce Gimnazjum Nr 4 w Le-

gionowie

• III miejsce Gimnazjum w Serocku

• IV miejsce Gimnazjum Nr 6 w Le-

gionowie

• V miejsce Gimnazjum w Jab∏on-

nie.

Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym reprezentowali: Mateusz

Golis, Micha∏ Kowalczyk, Adam

Dembowski, Marek Nowak, Woj-

ciech Wróbel, Grzegorz Koper, Kry-

stian Podgórny, Rafa∏ Bàkowski,

Daniel Kombor, Roman Matskiv,

Krzysztof Mularski, Piotr Ani∏kow-

ski, Kacper Sosnowski, trener: Da-

riusz PieÊniak. � D.PieÊniak

Inauguracjà dzia∏aƒ by∏y warsztaty

edukacyjne, które mia∏y miejsce

w Domu Kultury w Wólce Radzy-

miƒskiej. Spotkanie dotyczy∏o bez-

piecznych zachowaƒ podczas zimo-

wego wypoczynku, w kontaktach

z osobami nieznajomymi, a tak˝e

podczas serfowania w sieci, szcze-

gólnie na portalach spo∏ecznoÊcio-

wych. M∏odzi s∏uchacze poszerzyli

swojà wiedz´ na temat poruszania

si´ po drodze, a tak˝e w zakresie od-

powiedzialnoÊci za brak opieki

nad swoimi zwierz´tami. Funkcjona-

riusze przedstawili jakie zachowania

sà ryzykowne, jak ich unikaç i poin-

formowali, jak nale˝y w nag∏ych sy-

tuacjach kontaktowaç si´ z odpo-

wiednimi s∏u˝bami.

Ponadto uczestnicy spotkania obej-

rzeli sprz´t specjalistyczny i wypo-

sa˝enie stra˝nika gminnego. Ogrom-

nym zainteresowaniem cieszy∏y si´

kajdanki, pa∏ka s∏u˝bowa i paraliza-

tor. Ch´tni, pod bacznym okiem

stra˝nika, mogli çwiczyç na kole-

gach i kole˝ankach techniki zak∏ada-

nia kajdanek.

Nad bezpieczeƒstwem dzieci i m∏o-

dzie˝y oraz porzàdkiem w ca∏ej gmi-

nie czuwa∏y dodatkowe patrole.

Stra˝nicy kontrolowali miejsca,

w których gromadzà si´ najm∏odsi

i sprawdzali czy nie dochodzi tam

do np. spo˝ywania alkoholu, palenia

papierosów lub innych zachowaƒ

niepo˝àdanych.

� Joanna Mizerska

KONSERWACJA
gniazda bociana białego 
w Niepor´cie

W ramach realizacji przez Gmin´

Niepor´t programu ochrony bociana

bia∏ego i jego gniazd po styczniowej

akcji ratunkowej zimujàcego bocia-

na w Izabelinie, w marcu br. wyko-

nano konserwacj´ gniazda na s∏upie

energetycznym w Niepor´cie

przy ul. P´czkowskiego. Gniazdo

znajduje si´ na specjalnie wykonanej

platformie, umocowanej do s∏upa

energetycznego. Platforma ta pozwa-

la na bezpiecznà lokalizacj´ gniazda

bez kolizji z przewodami energe-

tycznymi. Specjalistyczna firma wy-

kona∏a konserwacj´ gniazda, polega-

jàcà na zdj´ciu nadbudowywanej co-

rocznie przez bociany konstrukcji

gniazda, która po namokni´ciu mo-

˝e wa˝yç nawet kilkaset kilogra-

mów. W tym przypadku ze wzgl´du

na stan techniczny s∏upa energetycz-

nego i wysokoÊç istniejàcego gniaz-

da wykonanie konserwacji by∏o nie-

zb´dne. Serdeczne podzi´kowania

w tym miejscu kieruj´ do Kierow-

nictwa Rejonu Energetycznego

w Legionowie, szczególnie sekcji

technicznej Rejonu za okazanà po-

moc przy konserwacji gniazda. Na-

le˝y podkreÊliç, ˝e RE Legionowo

od wielu lat wspiera realizowany

przez Gmin´ Niepor´t program

ochrony gniazd bocianich na naszym

terenie i nigdy nie odmawia wspó∏-

pracy. Pozostaje obecnie tylko cze-

kaç na rych∏y ju˝ przylot „domow-

ników” gniazda i niech im si´ dobrze

mieszka w odÊwie˝onym bocianim

mieszkaniu.

� Dariusz Wróbel

Z rozpocz´ciem ferii zimowych niepor´cka Stra˝ Gminna rozpocz´ła
działania profilaktyczne w ramach programu „Akcja Zima”. 

BEZPIECZNE ferie
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R
ozmow´ rozpocz´liÊmy od wspo-

mnienia wrzeÊnia 1939 roku

i wydarzenia, które utkwi∏o

mocno w pami´ci p. Barbary

w pierwszych dniach wrzeÊnia. By-

∏o to bombardowanie mostu w Ze-

grzu Po∏udniowym i okolic. Pani

Barbara z rodzinà mieszka∏a wów-

czas przy ulicy Zegrzyƒskiej nad ∏à-

kami, obecnie zalanymi wodami

Zalewu Zegrzyƒskiego i z tego

miejsca mog∏a dobrze obserwowaç

te wydarzenia. Prawdopodobnie jed-

na z bomb lotniczych spad∏a w re-

jonie Kontrewersu, gdy˝ wczeÊniej

m.in. p. Julian Joƒczyk ze Stanis∏a-

wowa Drugiego potwierdzi∏ to zda-

rzenie w rozmowie ze mnà. Pani

Barbara w czasie okupacji ucz´sz-

cza∏a do szko∏y w Niepor´cie gdzie

ukoƒczy∏a dwie klasy szko∏y po-

wszechnej. Z lat okupacji zapami´-

ta∏a, ˝e ich zabudowania by∏y po∏o-

˝one przy tzw. drodze bitej, czyli

przedwojennej wojskowej ˝wirów-

ce Rembertów-Zegrze i cz´sto mo-

g∏a oglàdaç ró˝ne pojazdy prze-

mieszczajàce si´ tà drogà. Zdarza∏o

si´, ˝e do zabudowaƒ nocà „zaglà-

da∏y” podejrzane uzbrojone oddzia-

∏y, ale po zwróceniu si´ o pomoc

do miejscowego dowódcy Armii

Krajowej Bronis∏awa Tokaja odwie-

dziny te usta∏y. W lipcu 1944 roku

zapami´ta∏a nocne bombardowanie

Zegrza Po∏udniowego i Pó∏nocnego

przez lotnictwo radzieckie. Równie˝

w lipcu 1944 roku Niemcy rozpo-

cz´li kopanie okopów i umocnio-

nych stanowisk obronnych na zbo-

czach ∏àk wzd∏u˝ obecnej ulicy Ze-

grzyƒskiej. Natomiast w sierpniu

rozpocz´∏y si´ pierwsze wysiedlenia

ludnoÊci z Niepor´tu. Do rodziny

Werelichów nap∏ywali krewni wy-

siedleni z Ryni, Bia∏obrzegów

i Wólki Radzymiƒskiej. Ze wzgl´-

du na okres letni cz´Êç osób spa∏a

na wolnym powietrzu, a tylko dzie-

ci w domu. Pod koniec lipca lub

na poczàtku sierpnia ich znajomi p.

Kostrzewa i p. Pisarek poszli w kie-

runku Bia∏obrzegów zobaczyç

opuszczone domostwa i zostali za-

garni´ci przez radziecki patrol,

z którym wycofali si´ w kierunku

Radzymina. Tata p. Barbary i inni

m´˝czyêni cz´sto chodzili paÊç kro-

wy w rejon gajówki Józefa K´dzior-

ka na Kontrewersie i tam te˝ ukry-

wali si´ przed wywiezieniem na ro-

boty do Niemiec. Czasami

przychodzili do domu umyç si´

i przebraç i jak przypuszcza p. Bar-

bara to uratowa∏o ojcu ˝ycie w po-

∏owie sierpnia 1944 r., gdy przy-

szed∏ do domu, a w tym czasie

Niemcy otoczyli gajówk´ w poszu-

kiwaniu partyzantów Armii Krajo-

wej. Po 14 wrzeÊnia ca∏a rodzina

Werelichów zosta∏a wysiedlona

z Niepor´tu w kierunku na Wieli-

szew. Pierwszy nocleg by∏ w Ponia-

towie, kolejny postój kilkudniowy

na terenie szko∏y w Skrzeszewie.

Potem nastàpi∏ wymarsz w kierun-

ku Wis∏y i przejÊcie do ¸omianek.

W ¸omiankach byli tylko jednà noc.

Tam nastàpi∏a przeprowadzona

przez Niemców selekcja ludnoÊci

celem wybrania osób zdolnych

do pracy, które trafi∏y na roboty

przymusowe do III Rzeszy. Z ¸o-

mianek ruszyli w kierunku B∏onia.

Tam po kilku dniach zostali skiero-

wani do po∏o˝onej 8 kilometrów

za B∏oniem wsi Marysinek. Pani

Barbara zapami´ta∏a, ˝e jej rodzina

zosta∏a zakwaterowana przez miej-

scowego so∏tysa w domu wdowy

mieszkajàcej z córkà, której mà˝ zo-

sta∏ wywieziony przez Niemców

na roboty przymusowe. Tam prze-

bywali do po∏owy stycznia 1945 ro-

ku. MiejscowoÊç ta by∏a po∏o˝ona

przy g∏ównej drodze w kierunku

na Poznaƒ i dalej Berlin, wi´c

od poczàtku stycznia nastàpi∏ tà dro-

gà gwa∏towny ruch Niemców na za-

chód. Do po∏owy stycznia przez ca-

∏e dnie i noce drogà jecha∏y furman-

ki, samochody, motocykle pe∏ne

uciekinierów i ˝o∏nierzy niemiec-

kich. Oko∏o 16-17 stycznia 1945 ro-

ku potok uciekinierów niemieckich

zmniejszy∏ si´, a potem usta∏.

W pewnym momencie do gospodar-

stwa w którym byli jak wspomina-

∏a p. Barbara przyszli ˝o∏nierze nie-

mieccy i zostawili jednego ̋ o∏nierza

rannego w nogi. ˚o∏nierz ten zosta∏

przez domowników opatrzony i na-

karmiony. Niespodziewanie nocà

pojawi∏a si´ w obejÊciu radziecka

czo∏ówka zwiadowcza. Do mieszka-

nia wszed∏ pijany czerwonoarmista,

który natychmiast wyciàgnà∏ na ze-

wnàtrz rannego Niemca i za domem

go zastrzeli∏. Nast´pnie kaza∏

wszystkim zebranym wychodziç

z domu i ustawiaç si´ pod Êcianà.

Oprócz w∏aÊcicieli gospodarstwa

byli tam równie˝ rodzice i rodzeƒ-

stwo p. Barbary, brat ojca W∏ady-

s∏aw Werelich i jego syn Jan oraz

mieszkaniec Niepor´tu Aleksander

Kostro. Sytuacja stawa∏a si´ drama-

tyczna, bo pijany so∏dat radziecki

coÊ wykrzykiwa∏ o ukrywaniu przez

nich faszysty za co on ich wszyst-

kich rozstrzela. Na szcz´Êcie drogà

przeje˝d˝a∏ polski oddzia∏ wojska,

pojawi∏ si´ polski oficer, który przy-

wo∏a∏ Rosjanina do porzàdku

i wszystko zakoƒczy∏o si´ szcz´Êli-

wie. Po zdobyciu z rozbitej kolum-

ny niemieckiej wozu i konia rodzi-

na Werelichów wyruszy∏a w drog´

powrotnà do Niepor´tu. Na miejscu

okaza∏o si´, ˝e dom by∏ cz´Êciowo

zniszczony równie˝ piwnica, stodo-

∏a rozebrana. W domu w jednym

z pomieszczeƒ by∏y trzymane konie

prawdopodobnie przez ˝o∏nierzy

Armii Czerwonej. Ca∏y teren wokó∏

poryty okopami i ziemiankami.

Za drogà na polach Kontrewersu

znajdowa∏o si´ wielkie pole mino-

we. Nast´powa∏o stopniowe powra-

canie do codziennego ˝ycia w trud-

nych warunkach powojennych. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Przy okazji wspomnieƒ o Janie Kumoszu,
o którym pisałem w jednym z numerów „WieÊci
Niepor´ckich” namówiłem mieszkank´ Niepor´tu
p. Barbar´ Kawk´ do podzielenia si´
wspomnieniami o swoich prze˝yciach z tzw.
„wysiedlenia” w czasie II wojny Êwiatowej. 

Âladami wspomnieƒ mieszkaƒców naszej gminy WrzeÊniowi uciekinierzy
przechodzà przez p∏onàcà wieÊ

– inscenizacja historyczna
„¸omianki 2011” (fot. autora)

Opuszczanie wsi przez mieszkaƒców
we wrzeÊniu 1939 roku

– inscenizacja historyczna
„Bzura 2009” (fot. autora)

Moje wspomnienia z wysiedlenia
– Barbara Kawka

Wysiedlenia Polaków 
podczas II wojny Êwiatowej

fot. Bundesarchiv,
R 49 Bild-0131 / CC-BY-SA


