
Projekt bud˝etu, przedstawiony Radzie Gminy przez Wój-

ta Macieja Mazura, zosta∏ pozytywnie zaopiniowany

przez Regionalnà Izb´ Obrachunkowà. Pozytywne opi-

nie Komisji Rady odczytali podczas sesji ich Przewodniczà-

cy. Bud˝et przyj´ty zosta∏ jednog∏oÊnie, przy obecnoÊci

13 radnych.

Dochody Gminy ustalone zosta∏y w ∏àcznej kwocie

70 581 619,40 z∏, z tego dochody bie˝àce w wysoko-

Êci 55 879 102,40 z∏, a dochody majàtkowe w kwo-

cie 14 702 517 z∏.

Najwi´kszym êród∏em dochodów Gminy jest podatek do-

chodowy od osób fizycznych, który wyniesie przesz∏o 19 mln

z∏otych. Wzros∏a subwencja oÊwiatowa, zaplanowana w kwo-

cie 11,78 mln z∏. Istotnà pozycj´ po stronie dochodów sta-

nowià dotacje na realizacj´ zadaƒ finansowanych ze Êrodków

UE na ponad 12 mln z∏.

Wydatki Gminy wyniosà 76 696 774,40 z∏, z tego

wydatki bie˝àce to kwota 52 431 431,40 z∏, a majàt-

kowe (inwestycyjne) 24 265 343 z∏.

Najwa˝niejsze gminne inwestycje w 2015 roku to budo-

wa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niepor´t w miej-

scowoÊciach Stanis∏awów Drugi, Wola Aleksandra, Józefów

– na kwot´ 9 376 971 z∏ oraz budowa kanalizacji sanitarnej

oraz sieci wodociàgowej na odcinku Bia∏obrzegi-Rynia wo-

kó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego na kwot´ 6 219 435 z∏.

Na dokoƒczenie budowy systemu kolektorów s∏onecznych,

przeznaczono kwot´ 1 650 185 z∏.

Na przebudow´ Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie wraz

z zagospodarowaniem terenu przeznaczono kwote 500 000 z∏,

na projekt i rozbudow´ Szko∏y Podstawowej w Józefowie

500 000 z∏, na modernizacj´ budynku Szko∏y Podstawowej

w Wólce Radzymiƒskiej – 300 000 z∏. Na inwestycje drogo-

we w gminie przeznaczono kwot´ przesz∏o 2 mln z∏, na za-

gospodarowanie terenu portów Niepor´t i Pilawa wraz z za-

kupem wyposa˝enia 500 000 z∏.

W wydatkach bie˝àcych gminy przesz∏o 21 404 578 z∏ za-

bezpieczono na oÊwiat´, m.in. na utrzymanie przedszkoli,

szkó∏ podstawowych, gimnazjum i dowóz dzieci do szkó∏.

Na pomoc spo∏ecznà przeznaczona zosta∏a kwo-

ta 6 593 081,40 z∏ gospodarka odpadami b´dzie kosztowaç

gmin´ 2 267 925 z∏. � D.Brzozowska
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Podczas IV sesji Rady Gminy
Niepor´t uchwalony został
bud˝et na 2015 rok. Radni
przyj´li go jednogłoÊnie. 

w tym numerze
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Bud˝et Gminy Niepor´t
na 2015 rok uchwalony

dochody majàtkowe
14 702 517 zł

wydatki
majàtkowe 
24 265 343 zł

wydatki bie˝àce
52 431 431,40 zł

dochody bie˝àce
55 879 102,40 zł

Dochody Gminy

Wydatki
Gminy

Od 13 stycznia ruszył dodatkowy nabór uczestników do projektu
„Cyfrowe Okno na eÂwiat – einclusion w Gminie Niepor´t”, w całoÊci
finansowanego ze Êrodków unijnych.
W ramach projektu 240 uczestni-

ków otrzyma bezp∏atnie na okres

5 lat komputer z dost´pem do In-

ternetu. Gmina zapewnia tak˝e

bezp∏atne szkolenie w zakresie ob-

s∏ugi komputera i korzystania z za-

sobów sieci internetowej.

Osobami uprawnionymi do

udzia∏u w projekcie sà osoby ko-

rzystajàce z pomocy spo∏ecznej,

Êwiadczeƒ rodzinnych lub stypen-

diów socjalnych, osoby niepe∏no-

sprawne oraz rodziny, w których

dzieci osiàgajà bardzo dobre wyni-

ki w nauce, a dochód na cz∏onka

rodziny nie przekroczy∏ 1299 z∏

netto.

Po pierwszym etapie naboru,

do projektu zakwalifikowanych zo-

sta∏o 193 uczestników.

Lista osób, które zosta∏y ju˝ za-
kwalifikowane do programu,
znajduje si´ na stronie 2 „WieÊci
Niepor´ckich”.

W II etapie naboru pozosta-
∏o 47 miejsc dla uczestników
ch´tnych do udzia∏u w projekcie.

Osoby zainteresowane udzia∏em

w projekcie zapraszamy do Gmin-

nego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

oraz do Urz´du Gminy Niepor´t,

do pokoju nr 9 (Kancelaria Urz´-

du), gdzie pobraç mo˝na dokumen-

ty rekrutacyjne. Dokumenty rekru-

tacyjne po wype∏nieniu nale˝y z∏o-
˝yç w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
w Kancelarii Urz´du, do dnia
30 stycznia.

Informacje na temat projektu,

wraz z regulaminem i formularza-

mi, dost´pne sà na stronie projek-

tu www.wykluczeniecyfrowe.nie-

poret.pl i na stronie gminy

www.nieporet.pl, w zak∏adce BEZ-

P¸ATNY KOMPUTER, mo˝na

je te˝ uzyskaç dzwoniàc pod nume-

ry telefonów: (22) 767 04 24,

(22) 767 04 05.
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Uwaga – WYBORY SOŁTYSÓW
Harmonogram wyborczych zebraƒ wiejskich w LUTYM: 
4 lutego (Êroda) – RYNIA – godz. 18.00, TPD w Ryni
10 lutego (wtorek) – IZABELIN – godz. 18.00, Szkoła Podstawowa
w Izabelinie
24 lutego (wtorek) – REMBELSZCZYZNA – godz. 18.00, Filia GOK
w Kàtach W´gierskich
26 lutego (czwartek) – STANISŁAWÓW DRUGI – godz. 18.00, Filia
GOK w Stanisławowie Drugim
Pełny harmonogram znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl
w zakładce KOMUNIKATY.

Przeka˝ 1% podatku
Od kilku lat mo˝emy przekazywaç 1 % naszego podatku na rzecz
organizacji po˝ytku publicznego. Jest to proste do wykonania
– wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku podaç jej nazw´
i numer rejestrowy z Krajowego Rejestru Sàdowego (KRS)
oraz kwot´, którà chce si´ organizacji przekazaç. 1 % podatku
mo˝e byç równie˝ przekazywany na rzecz osób potrzebujàcych
zarejestrowanych w fundacjach i stowarzyszeniach.

Zach´camy Paƒstwa do przekazania 1% na rzecz organizacji
i mieszkaƒców z terenu gminy Niepor´t potrzebujàcych wsparcia.
Lista osób znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl w zakładce
PRZEKA˚ 1% PODATKU.
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odpadów komunalnych? str. 3
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Ministerstwo Infrastruktury

i Rozwoju og∏osi∏o

w styczniu konsultacje,

od wyniku których zale˝y, czy

DK 61 zostanie zmodernizowana.

W przedstawionym do konsultacji

Programie Budowy Dróg Krajo-

wych na lata 2014-2023 wraz z za-

∏àczonà listà drogowych inwestycji,

które majà byç zrealizowane

przy udziale Êrodków rzàdowych,

modernizacja DK 61 nie zosta∏a

umieszczona, ale mo˝emy to zmie-

niç. Od liczby wniosków dotyczà-

cych konkretnych inwestycji, któ-

re wp∏ynà do ministerstwa, zale˝y,

czy zostanà dopisane do listy zadaƒ.

Im wi´cej b´dzie wniosków doty-

czàcych modernizacji drogi nr 61,

tym wi´ksza szansa na dopisanie jej

do zadaƒ realizowanych w najbli˝-

szym czasie. Starosta Jan Grabiec

z∏o˝y∏ w Ministerstwie Infrastruk-

tury wniosek w sprawie pilnej po-

trzeby przebudowy DK 61, a jego

dzia∏ania wsparli m.in. senator An-

na Aksamit oraz samorzàdy powia-

tu legionowskiego.

Zach´camy mieszkaƒców do

wzi´cia udzia∏u w konsultacjach

– wystarczy wype∏niç wniosek do-

st´pny na stronie internetowej:

http://www.mir.gov.pl/transport/in-

frastruktura_drogowa/program_bu-

dowy_drog_krajowych/progra-

m 2 0 1 4 2 0 2 3 / s t r o n y / p r o -

gram_2014_2023.aspx

Konsultacje trwajà do 30 stycz-

nia. � BW

• BUDOWA ULICY WARSZTATOWEJ
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Wykonana zostanie nawierzchnia

z kostki betonowej wraz z wjazda-

mi do posesji na odcinku 320 me-

trów oraz odwodnieniem po-

wierzchniowym (dren francuski).

Skarpa wzmocniona zostanie p∏y-

tami eko. Termin wykonania prac

up∏ywa 30.04.2015 r. Termin sk∏a-

dania ofert – do 2 lutego.

• BUDOWA ULICY RUMIANKOWEJ
W NIEPOR¢CIE – II ETAP

Wykonana zostanie nawierzchnia

z kostki z wjazdami do posesji

i odwodnieniem powierzchnio-

wym, na odcinku 140 metrów. Za-

montowane zostanà tak˝e 2 progi

zwalniajàce wraz z oznakowa-

niem pionowym. Termin wykona-

nia prac up∏ywa 30.04.2015 r. Ter-

min sk∏adania ofert – do 2 lutego.

• PRZEBUDOWA UL. P¢CZKOWSKIE-
GO W NIEPOR¢CIE – III ETAP 

Wykonany zostanie ciàg pieszo-

-jezdny z wjazdami do posesji

na odcinku 320 metrów, o na-

wierzchni z kostki. Termin wyko-

nania prac up∏ywa 30 maja. Ter-

min sk∏adania ofert – do 9 lute-

go.

• BUDOWA OÂWIETLENIA DROGO-
WEGO UL. LEÂNEJ W JÓZEFOWIE
– III ETAP

Wybudowanych zostanie 5 punk-

tów Êwietlnych na odcinku d∏ugo-

Êci 170 metrów. Termin wykona-

nia prac up∏ywa 14.05.2015 r. Ter-

min sk∏adania ofert – do 9 lutego.

• BUDOWA SIECI WODOCIÑGOWEJ
W ULICY BURSZTYNOWEJ W REM-
BELSZCZYèNIE I ULICY REGATOWEJ
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Zaplanowano budow´ 1052 me-

trów sieci wodociàgowej w termi-

nie do 15.05.2015 r. Termin sk∏a-

dania ofert – do 29 stycznia. 

• BUDOWA SIECI WODOCIÑGOWEJ
W ULICY STRU˚A¡SKIEJ W STANI-
SŁAWOWIE PIERWSZYM

Zaplanowano budow´ 953 metrów

sieci wodociàgowej w terminie

do 21.08.2015 r. Termin sk∏adania

ofert – do 5 lutego.
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W listopadzie 2014 roku, realizu-

jàca zadanie firma zakoƒczy∏a de-

monta˝e z dachów i odbieranie

sk∏adowanych luzem wyrobów

zawierajàcych azbest z terenu

gminy Niepor´t. Firma odebra∏a

ok. 130 ton azbestu z 47 nierucho-

moÊci, a nast´pnie przetransporto-

wa∏a je do utylizacji na sk∏adowi-

sko odpadów niebezpiecznych.

Realizacja zadania zosta∏a sfinan-

sowana w 85% ze Êrodków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony

Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w formie dotacji.

Ca∏kowita koszt zadania wy-

niós∏ 55 967,56 z∏.

¸àcznie w 2014 roku usuni´to

ok 150 ton szkodliwego azbestu

z terenu gminy Niepor´t za kwo-

t´ 71 753,92 z∏. Od 2006 r do obec-

nej chwili gmina Niepor´t przezna-

czy∏a na usuwanie azbestu

ok. 290 000,00 z∏ ze Êrodków w∏a-

snych i dotacji, co pozwoli∏o

na usuni´cie ok. 762 ton popular-

nego eternitu z naszego otoczenia.

Osoby chcàce usunàç azbest

sk∏adowany na posesji lub znajdu-

jàcy si´ na dachu budynku zapra-

szamy do Urz´du Gminy Niepor´t,

Dzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rol-

nictwa, II pi´tro, pok. nr 30 celem

z∏o˝enia stosownego wniosku.

Po uzbieraniu odpowiedniej iloÊci

wniosków Gmina Niepor´t wystà-

pi do WFOÂiGW w Warszawie

o przyznanie dotacji na usuwanie

azbestu ze Êrodowiska.

� K.Kula
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Zakorkowana droga krajowa nr 61
w Legionowie jest zmorà mieszkaƒców naszego
powiatu oraz kierowców z niej korzystajàcych.
Pojawiła si´ szansa na popraw´ sytuacji.

Lista osób, które zakwalifikowano 
w I etapie do udziału w projekcie 
pn. „CYFROWE OKNO 
NA eÂWIAT – einclusion w gminie Niepor´t”
1 Anio∏kowski Zbigniew

2 Arciszuk Katarzyna

3 Astrachancew Agata

4 Ba∏dowska Bo˝ena

5 Baqer Sylwia

6 Barej Aneta

7 Bartos Monika

8 Barwiƒska Izabela

9 Bokuniewicz Gra˝yna

10 Brzozowski Czes∏aw

11 Burczyk Ewa

12 Burkacka Barbara

13 Burza El˝bieta

14 Burzyƒska Aneta

Marzena

15 Chmielak Mariusz

16 Chmielewska Aneta

17 Chodun Henryka

18 Chojnowski Tadeusz

19 Ciesielska Marzena

20 Ciszewski Pawe∏

21 Czarnecka Ewa

22 Czubaczyƒska

Joanna

23 Dacewicz Dorota

24 Da∏ek Leszek

25 Dàbkowska Joanna

26 Drozd Beata

27 Dudkiewicz El˝bieta

28 Dudkowska Barbara

29 Durczak Wies∏aw

30 Gacyk Antonina

31 Gajda Ma∏gorzata

32 Gajda Beata

33 Gajewska Edyta

Maria

34 Gera Ireneusz

35 Gerej Anna

36 Gina∏ Dorota

37 Górecki S∏awomir

38 Grabowska Teresa

39 Grabowski Stanis∏aw

40 Grochowska Joanna

41 Grzybowski Tadeusz

42 Idzikowski Stanis∏aw

43 Janczewska

Blandyna

44 Jankowska Diana

Maria

45 Jaroszek Grzegorz

46 Jaszczur Urszula

47 J´drzejewska Justyna

48 Juda Anna

49 Kaczmarczyk Dorota

50 Kamieniecka

Krystyna

51 Karolewski Adam

52 Karpiƒski Hubert

53 Kawka Jolanta

54 Kawka Jaros∏aw

55 Kawka Anna

56 Kawka Aneta

57 K´piƒska Alina

58 Koluch Anna

59 Kopecki Roman

60 Koperska Karina

61 Kopka Stanis∏aw

62 Kos Monika

63 Kos Marek

64 Kos Tomasz

65 Kos Agata

66 Kosiƒski Krzysztof

67 Kostro Bogus∏awa

68 Kostro Ewa

69 Kowalska El˝bieta

70 Kowalska Halina

71 Kowalska Agnieszka

72 Kowalska Iwona

73 Kowalski Krzysztof

74 Koziej Klaudyna

75 Krajewski Tomasz

76 Kraszewska

Agnieszka

77 Królak Bo˝ena

78 Królikowski Cezary

79 Kubanek Agnieszka

80 Kulas Danuta Iwona

81 Kuskowska Monika

82 Kuty∏a Jolanta

83 Kuzyk Anna

84 Laps Maciej

85 Leszczyƒski Artur

86 Lutek Anna

87 Majewska Sylwia

88 Maƒk Marek

89 Maƒk Robert

90 Mariaƒska Anna

91 Markowska Regina

92 Maruszewska

El˝bieta

93 Matusiak Karina

94 Matusiak Andrzej

95 Matusik Beata

96 Mieszkowski Micha∏

97 Miko∏ajczyk-

Wierzbicka Barbara

98 Murawska Angelika

99 Murawska Agata

100 Murawski Marek

101 Nagraba Katarzyna

102 Niksa Anna

103 Nowak Janusz

104 Ochenkowska-

Drabik Edyta

105 Olechowska

Agnieszka

106 Olek Anna

107 Oleksiak Monika

Maria

108 Ostrowska Teresa

109 Pasierb Dorota

110 Pawelczyk Mariola

111 P´kala Karolina

112 Piekarska Danuta

113 Pietrucha Maria

114 Piotrowska Monika

115 Piotrowska Anna

116 Piórkowska Beata

117 Pisarek Barbara

118 Podgórna Maria

119 Podstawka Iwona

120 Po∏aciniec

Zbigniew

121 Ponichtera Halina

122 Poprawa Emilia

123 Powa∏a Krzysztof

124 Powa∏a Agnieszka

125 Powa∏a W∏adys∏awa

Ewa

126 Powierza-Kowalska

Aneta

127 Pszczo∏a Ma∏gorzata

128 Pszczo∏a Magda

129 Pszczo∏a Adam

130 Pycio Krzysztof

131 Ragin Anna

132 Rasiƒski Bogdan

133 Redlin Paulina

134 Rembelska Ewelina

135 Rembelska Jolanta

136 Ronek Micha∏

137 Rudnik Weronika

138 Rusin Monika

139 Ryba Danuta

140 Rzeszotek Renata

141 Rzeszowska Natalia

142 Sawicka Ewa

143 Schabek Agnieszka

144 Schabek Barbara

145 S´pkowska Wanda

146 Siemiradzka Iwona

147 S∏oƒska Gra˝yna

148 Sobótko Bogumi∏a

149 Socha Monika

150 Sociƒska Teresa

151 Staƒczak Genowefa

152 Strzelecki Sebastian

153 Strzemieczna

Agnieszka

154 Sumi∏a Robert

155 Suska Beata

156 Szabelewska

Agnieszka

157 Szostek Anna

158 Szulejewska Bo˝ena

159 Szwaczyk Agata

160 Szwajcowska

Agnieszka

161 Szybowska Anna

162 Szymaƒska Justyna

163 Szymaƒska Ilona

164 Âlaziƒska Dominika

165 Trzonkowska Ilona

166 Trzonkowska Aneta

167 Trzonkowski

Andrzej

168 Usiàdek Iwona

169 Wardak-Rydzicka

Krystyna

170 WaÊ Lidia

171 Wàsowicz Dariusz

172 Wieczorek Justyna

173 Wielga Agnieszka

174 Wierzchowska

Katarzyna

175 Wiktorowicz

Stanis∏awa

176 Wiktorowicz Iwona

177 WiÊniewski

Zygmunt

178 Woliƒski Bogus∏aw

179 Woêniak Kamila

180 Wróbel Tadeusz

181 Wróblewski Adam

182 Zachewicz Leszek

183 Zajàc Aneta

184 Zajàc Milena

185 Zajàc Adrian

186 Zakrzewska Ola

187 Zalewska Iwona

188 ZawiÊlak Jadwiga

189 ZawiÊlak Anna

190 Zienkiewicz Jolanta

191 Zmak Anita

192 Zwoliƒska Ewa

193 Zych Karolina
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OGŁOSZONE PRZETARGI:

Nowa strona internetowa Gminy Niepor´t
Szanowni Paƒstwo, w zwiàzku

z planami zmiany strony interne-

towej Gminy Niepor´t, zwracamy

si´ z proÊbà o wype∏nienie ankie-

ty, znajdujàcej si´ na stronie

www.niepor´t.pl. Pozwoli ona do-

stosowaç nowà stron´ internetowà

do Paƒstwa potrzeb. Ankieta jest

w pe∏ni anonimowa. Z góry dzi´-

kujemy za poÊwi´cony czas.

� DB

W 2014 roku Gmina Niepor´t kontynuowała akcj´ usuwania azbestu z nieruchomoÊci, zgodnie
z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

Usuwamy azbest – podsumowanie 2014 roku



Informujemy Paƒstwa, ˝e w 2015 r.

i 2016 r. odpady komunalne od w∏a-

Êcicieli nieruchomoÊci, na których

zamieszkujà mieszkaƒcy odbieraç

b´dzie nowa firma wy∏oniona w try-

bie zamówieƒ publicznych tj.

MPK Sp. z o. o., ul. Ko∏obrze-
ska 5, 07-401 Ostro∏´ka.

W zwiàzku z powy˝szym wchodzà

drobne zmiany w odbiorze odpadów

komunalnych.

WPROWADZAMY 
ZMIANY!
Od nowego roku ww. firma zapew-

niaç b´dzie worki do selektywnej

zbiórki odpadów, tak jak to odbywa-

∏o si´ dotychczas. Ponadto zapew-

niaç b´dzie worki do gromadzenia

odpadów zielonych tj. skoszonej tra-

wy, liÊci, drobnych ga∏´zi itp.

W przypadku domów jednoro-
dzinnych:
• odbiór odpadów zmieszanych

(z pojemników) odbywaç si´ b´-

dzie co dwa tygodnie – zgodnie

z harmonogramem,

• odbiór odpadów segregowanych

(worki) odbywaç si´ b´dzie tak jak

dotychczas jeden raz w miesiàcu

– zgodnie z harmonogramem,

• odbiór odpadów zielonych (worki)

odbywaç si´ b´dzie w okresie

od kwietnia do listopada jeden raz

w miesiàcu, dodatkowo jeden raz

w styczniu i jeden raz w lutym na-

stàpi odbiór choinek sprzed posesji.

W przypadku domów wieloro-
dzinnych:
• odbiór odpadów zmieszanych

(z pojemników) odbywaç si´ b´dzie

tak jak dotychczas trzy razy w ty-

godniu – w poniedzia∏ki, Êrody

i piàtki,

• odbiór odpadów segregowanych

(zestawy recyklingowe) odbywaç

si´ b´dzie dwa razy w tygodniu

– we wtorki i piàtki,

• odbiór odpadów zielonych (worki)

odbywaç si´ b´dzie w okresie

od kwietnia do listopada jeden raz

w miesiàcu, dodatkowo jeden raz

w styczniu i jeden raz w lutym na-

stàpi odbiór choinek z miejsc wy-

znaczonych przez Administratora.

Odbiór pozosta∏ych odpadów ko-
munalnych, typu zu˝yty sprz´t
elektryczny i elektroniczny, odpa-
dy wielkogabarytowe itp. pozosta-
je bez zmian – zgodnie z harmo-
nogramem. Ponadto informuje-
my, ˝e razem z ww. odpadami
mo˝na wystawiaç zapakowane
w worki (w∏asne) odzie˝ i teksty-
lia.

Harmonogram na miesiàc luty 2015 r.

dost´pny jest na stronie internetowej

www.nieporet.pl w Komunikatach

oraz w Zak∏adce Odpady, a tak˝e

w „WieÊciach Niepor´ckich”. Har-

monogram na ca∏y 2015 rok, aktu-

alnie jest przygotowywany, gdy b´-

dzie opracowany zostanie dostarczo-

ny do Paƒstwa przez firm´ MPK Sp.

z o. o., ul. Ko∏obrzeska 5, 07-401

Ostro∏´ka, b´dzie równie˝ dost´pny

na stronie internetowej www.niepo-

ret.pl w Komunikatach oraz w Za-

k∏adce Odpady, a tak˝e w „Wie-

Êciach Niepor´ckich”.

Reklamacje zwiàzane z brakiem

odbioru odpadów nale˝y zg∏aszaç

do Urz´du Gminy Niepor´t pod nr

tel. 22 767 04 47, nast´pnego dnia

po dniu wyznaczonym harmonogra-

mem do godziny 15.30.

PAMI¢TAJMY!
Przypominamy, ̋ e odbiór odpadów
komunalnych nast´puje w godzi-
nach od 7.00 do 20.00. Pojemniki

i worki z odpadami wystawiamy

dzieƒ wczeÊniej (wieczorem) lub da-

nego dnia przed godzinà 7.00 rano.

Je˝eli pojemniki lub worki nie zosta-

nà wystawione przed godzinà 7.00

rano, wówczas nie b´dà przyjmowa-

ne reklamacje, natomiast ich odbiór

nastàpi w kolejnym terminie wyzna-

czonym zgodnie z harmonogramem.

W przypadku posiadania zewn´trz-

nej altany Êmietnikowej, nale˝y

otwieraç jà dzieƒ wczeÊniej (wieczo-

rem) lub danego dnia przed godzi-

nà 7.00 (rano).

Ponadto przypominamy, i˝ w przy-

padku odbioru odpadów z przydomo-

wych altan Êmietnikowych firma za-

biera wszystkie odpady, które si´

w niej znajdujà. W zwiàzku z tym

prosimy o pozostawianie w ww. al-

tanach tylko i wy∏àcznie odpadów

przeznaczonych do odbioru.

Przypominamy równie˝, ̋ e pojem-

nik do gromadzenia odpadów zmie-

szanych zapewnia w∏aÊciciel danej

nieruchomoÊci. Na terenie gminy

Niepor´t zgodnie z Regulaminem

utrzymania czystoÊci i porzàdku:

1. w zabudowie jednorodzinnej – bez

wzgl´du na iloÊç osób zamieszku-

jàcych na danej nieruchomoÊci, na-

le˝y zapewniç co najmniej jeden

pojemnik o pojemnoÊci 240 l (za-

miennie mogà to byç dwa pojem-

niki o pojemnoÊci 120 l), w niektó-

rych przypadkach dopuszcza si´:

a. dostawianie odpadów umieszczo-

nych w workach – w przypadku,

gdy pojemnoÊç pojemnika w da-

nym czasie jest niewystarczajàca,

b. u˝ywanie wi´kszej iloÊci pojemni-

ków o pojemnoÊci 240 l – w przy-

padku, gdy pojemnoÊç pojemnika

jest niewystarczajàca; z zastrze˝e-

niem, ˝e fakt ten trzeba zg∏osiç

w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

c. u˝ywanie jednego pojemnika

o pojemnoÊci 120 l – w przypad-

ku wytwarzania mniejszej iloÊci

odpadów zmieszanych lub

niepodlegajàcych segregacji; z za-

strze˝eniem, ̋ e je˝eli do tego po-

jemnika b´dà cyklicznie dostawia-

ne worki, wówczas w∏aÊciciel

danej nieruchomoÊci zostanie zo-

bligowany do zapewnienia wypo-

sa˝enia nieruchomoÊci w pojem-

nik o pojemnoÊci 240 l;

2. w zabudowie wielorodzinnej

– bez wzgl´du na iloÊç osób za-

mieszkujàcych na danej nierucho-

moÊci (bloku), nale˝y zapewniç

co najmniej jeden pojemnik o po-

jemnoÊci 1 100 l (pojemnik typu

SM-1100 tzw. „bóbr”).

Ponadto ww. pojemniki muszà:

• byç wykonane z materia∏u zapew-

niajàcego ich trwa∏oÊç,

• byç wyposa˝one w pokryw´, posia-

daç kó∏ka,

• byç przystosowane do opró˝niania

sprz´tem specjalistycznym.

Przypominamy tak˝e, ̋ e w∏aÊcicie-

le nieruchomoÊci, zarówno jednoro-

dzinnych, jak i wielorodzinnych ma-

jà obowiàzek utrzymywaç pojemni-

ki w odpowiednim stanie sanitarnym,

porzàdkowym i technicznym.

Ponadto przypominamy o umiesz-

czaniu numerów domów na ogrodze-

niach w celu prawid∏owej lokalizacji

danej nieruchomoÊci oraz o zamyka-
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Co nowego w odbiorze 
odpadów komunalnych

Z Jakubem Mudà
przez Kanad´

12 stycznia, w ramach Innowacji
Pedagogicznej, grupy „Motylki” i „Je˝yki”
z Gminnego Przedszkola w Niepor´cie
wybrały si´ z wizytà do Urz´du Gminy
Niepor´t. 

Jakub Muda, mieszkaniec gminy
Niepor´t, studiujàcy
w Kanadzie, 21 stycznia
rozpoczàł samotnà ekstremalnà
wypraw´ – 8000 Across Canada.
To legendarny maraton
w poprzek Kanady
– od wybrze˝a Pacyfiku, po brzegi Atlantyku – sprawdzian ludzkiej
siły i wytrzymałoÊci psychicznej. Patronat honorowy nad wyprawà
objàł Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur oraz „WieÊci Niepor´ckie”.

W
eso∏a gromadka wraz z ich

Paniami: Magdalenà Ko-

walewska, Annà Maƒk

i Ewà Lewandowskà chcia∏a po-

znaç, jak wyglàda i na czym pole-

ga praca Wójta S∏awomira Macie-

ja Mazura oraz jego pracowników.

Pierwszym miejscem, jakie zwie-

dzi∏y przedszkolaki by∏ gabinet

Wójta Gminy, który od razu wzbu-

dzi∏ ich zainteresowanie. W czasie

zwiedzania gabinetu dzieci zoba-

czy∏y bardzo du˝o ró˝nych pamià-

tek i prezentów, wÊród których kró-

lowa∏y ró˝ne figurki s∏oników,

wi´c przedszkolaki spontanicznie

wr´czy∏y przygotowany prezent,

którym by∏ … „s∏onik na szcz´Êcie”

oraz bukiet kwiatów. 

Wójt Gminy wprowadzi∏ dzieci

w nieznany dotàd Êwiat doros∏ych

i wa˝nych spraw. Po wizycie w ga-

binecie Wójta przedszkolaki odwie-

dzi∏y gabinet Zast´pcy Wójta Ali-

cji Soko∏owskiej, która te˝ bardzo

zaciekawi∏a dzieci, opowiadajàc

o swojej pracy. Nast´pnie pan Wójt

zaprowadzi∏ nas do sali konferen-

cyjnej, w której obradujà Radni

Gminy. Po krótkim rozpoznaniu te-

renu, dzieci odwa˝nie zacz´∏y zada-

waç pytania Wójtowi: ilu Pan ma

Jakub ruszy∏ z Victorii, miejscu

znanym jako Mile 0 Trans Canada

Highway. Po przejÊciu wszystkich

prowincji Kanady, zakoƒczy swo-

jà przygod´ w Cape Spear, w naj-

dalej wysuni´tym na wschód punk-

cie Kanady, pod koniec sierp-

nia 2015 roku, po oko∏o 8

miesiàcach. B´dzie si´ zmaga∏ ze

skrajnymi warunkami klimatyczny-

mi. W pierwszym etapie, zimà

w Górach Skalistych i preriach,

temperatury spadajà nawet

do – 40°C. W dalszej cz´Êci wypra-

wy – Krainie Wielkich Jezior, Gó-

rach Appalachach czy prowincjach

nadatlantyckich – spodziewa si´

ponad 40 stopniowych upa∏ów

i susz, powszechnych w porze let-

niej. Trudno sobie wyobraziç prze-

trwanie nawet kilku godzin w tak

ekstremalnych warunkach, a co do-

piero pokonanie 42km ka˝dego

dnia? 

Jednym z g∏ównych za∏o˝eƒ wy-

prawy Jakuba Mudy jest promocja

idei rozwoju nowoczesnych techno-

logii oraz popularyzacja nauk Êci-

s∏ych, g∏ównie chemii i fizyki i ich

wykorzystania przy konstruowaniu

nowoczesnych protez dla dzieci.

Ponadto stawia przed sobà równie˝

cele osobiste, jak sam mówi: „Wie-

rz´, ̋ e nie ma rzeczy niemo˝liwych.

Wszystko jest mo˝liwe. Niemo˝li-

we wymaga po prostu wi´cej cza-

su. Chcia∏bym pokazaç, ˝e ka˝dy

mo˝e pokonaç swoje s∏aboÊci. Po-

kazaç, ˝e walczàc z nimi mo˝emy

zrealizowaç swoje marzenia...” 

Wi´cej informacji znajduje si´

na stronie – www.8000kmacrossca-

nada.com www.facebook.com/

8000kmAcrossCanada www.po-

lakpotrafi.pl/projekt/across-canada

oraz na stronie www.nieporet.pl

w zak∏adce Z Jakubem Mudà przez

Kanad´. � BW

Przedszkolaki
z wizytà u Wójta

pracowników?, czy lubi Pan swojà

prac´?, czy Pana praca jest ci´˝ka?,

dlaczego nie ma ju˝ sklepu Polo?

oraz wiele innych ciekawych pytaƒ.

Wójt Gminy ch´tnie odpowiedzia∏

na wszystkie pytania, po czym

równie˝ zada∏ kilka pytaƒ, dotyczà-

cych miejscowoÊci Niepor´t i jego

mieszkaƒców. Dzieci ch´tnie odpo-

wiada∏y, wykazujàc si´ du˝à wiedzà

na temat naszej miejscowosci.

Na zakoƒczenie wizyty ka˝de dziec-

ko otrzyma∏o od Wójta breloczek

odblaskowy i pyszne cukiereczki. 

Bardzo dzi´kujemy za mi∏e spo-

tkanie! 

� Przedszkolaki z Gminnego

Przedszkola w Niepor´cie

niu psów w dniu odbioru odpadów.

Z posesji, która nie b´dzie zabezpie-

czona przed wydostaniem si´ czwo-

ronoga, nie b´dà odbierane odpady

i wówczas trzeba b´dzie czekaç

do nast´pnego odbioru zgodnie z har-

monogramem.

WA˚NE!
Aby uniknàç p∏acenia kosztów upo-

mnienia w wysokoÊci 11,60 z∏ oraz

odsetek – nale˝y uiszczaç op∏at´

za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi terminowo tj.

• za I kwarta∏ 2015 r. – do 15 marca,

• za II kwarta∏ 2015 r. – do 15 maja,

• za III kwarta∏ 2015 r. – do 15 wrze-

Ênia,

• za IV kwarta∏ 2015 r. – do 15 listo-

pada.

W przypadku braku ww. wp∏aty

po otrzymaniu upomnienia – zosta-

nie wystawiony tytu∏ wykonawczy,

który zostanie skierowany do Urz´-

du Skarbowego w celu przeprowa-

dzenia egzekucji administracyjnej.

W ramach op∏aty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi odbiera-

na jest ka˝da iloÊç odpadów

od mieszkaƒców, w zwiàzku z powy˝-

szym prosimy o wystawianie odpa-

dów przed posesj´ zgodnie z harmo-

nogramem – a nie ich spalanie, za-

kopywanie czy wyrzucanie do lasu

itp.! � Renata Szkolniak

Radny Rady Powiatu Legionowskiego
– WIESŁAW SMOCZY¡SKI – pełni
dy˝ury w Urz´dzie Gminy Niepor´t
w pierwszy poniedziałek miesiàca
w godzinach 17.00-18.00.

Dy˝ury Radnych
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Bud˝et Gminy Niepor´t 
na 2015 rok uchwalony!

DOCHODY gminy ustalone zostały
w łàcznej kwocie 70 581 619,40 zł,
z tego:
1) bie˝àce w kwocie 

55 879 102,40 zł 
(79,17% dochodów ogółem)

2) majàtkowe w kwocie
14 702 517,00 zł

( 20,83% dochodów ogółem)

WYDATKI gminy zaplanowano
w łàcznej kwocie 76 696 774,40 zł,
z tego:
1) bie˝àce w kwocie

52 431 431,40 zł
2) majàtkowe w kwocie

24 265 343,00 zł

DOCHODY – NAJWI¢KSZE èRÓDŁA:
� podatek dochodowy od osób

fizycznych 19 850 000 zł
� subwencja oÊwiatowa

11 780 688 zł
� podatki lokalne 10 697 307 zł
� inne dochody (m.in. wpływy z usług,

najem, dzier˝awa) 4 029 601 zł
� wpływy z pozostałych podatków

i opłat 3 325 860 zł
� dotacje z bud˝etu paƒstwa

3 133 582 zł
� dochody z mienia 1 000 000 zł
� podatek dochodowy od osób

prawnych 850 000 zł
� dofinansowanie z UE 12 723 706 zł
� dotacje w ramach programów

finansowych ze Êrodków europejskich 
i bud˝etu krajowego 2 214 174,40 zł

� pozostałe dochody majàtkowe
976 701 zł

PLANOWANE WYDATKI BIE˚ÑCE
NA 2015 ROK: 
� OÊwiata i wychowanie

21 404 578,00 zł
� Administracja publiczna

7 843 526,00 zł
� Gospodarka komunalna i ochrona

Êrodowiska 4 396 095,00 zł,

w tym m.in. 2 217 925,00 z∏ gospodarka odpadami,

1 165 500,00 – oÊwietlenie ulic, placów i dróg 

� Pomoc społeczna 6 593 081,40 zł,
w tym 2 214 174,40 – Projekt cyfrowe okno na Êwiat 

� Transport i łàcznoÊç 
2 982 609,00 zł,

w tym 2 065 000,00 z∏ – lokalny transport zbiorowy 

� Kultura fizyczna 2 987 281,00 zł 
� Ró˝ne rozliczenia 1 538 908,00 zł 
� Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 1 417 072,00 zł 

� Obsługa długu publicznego 
1 046 000,00 zł

� Gospodarka mieszkaniowa 
803 100,00 zł 

� Bezpieczeƒstwo publiczne 
i ochrona przeciwpo˝arowa 

794 550,00 zł 
� DziałalnoÊç usługowa (m.in. plany

zagospodarowania przestrzennego)
325 400,00 zł

� Ochrona zdrowia 285 000,00 zł
� Upowszechnianie turystyki 8 000,00 zł 
� Pozostałe 6 231,00 zł 

PLANOWANE WYDATKI MAJÑTKOWE
NA 2015 ROK:
� Kanalizacja i wodociàgi 17 089 158,00 zł
• 9 376 971,00 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej w miejscowoÊciach – Stanis∏awów Drugi, Wola Alek-

sandra i Józefów

• 6 219 435 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wo-

dociàgowej na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia wokó∏ Jezio-

ra Zegrzyƒskiego

• 385 751,00 z∏ – projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej

na osiedlu w Bia∏obrzegach

• 200 000,00 z∏ – budowa sieci wodociàgowej w ul. Bursz-

tynowej w Rembelszczyênie i ul. Regatowej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym

• 200 000,00 z∏ – projekt i budowa sieci wodociàgowej w ul.

Stru˝aƒskiej w Stanis∏awowie Pierwszym

• 157 001,00 z∏ – projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej

na osiedlu w Zegrzu P∏d.

• 120 000,00 z∏ – projekt i budowa sieci wodociàgowej w ul.

Zwyci´stwa i Bia∏ego Bzu w Niepor´cie

• 100 000,00 z∏ – projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej

na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie

• 80 000,00 z∏ – budowa sieci wodociàgowej w ulicy Jasnej

oraz w drodze o nr ew. 270/26 i 269/12  w Stanis∏awowie

Pierwszym

• 80 000,00 z∏ – budowa sieci wodociàgowej w ul. BaÊnio-

wych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej

• 60 000,00 z∏ – projekt i budowa kanalizacji w Micha∏owie-

-Grabinie

• 50 000,00 z∏ – projektowanie kanalizacji w obszarze Nie-

por´t-Zachód

• 30 000,00 z∏ – koncepcja kanalizacji sanitarnej dla obsza-

ru „Niepor´t-Wschód”

• 30 000,00 z∏ – projekt sieci wodociàgowej w ul. Ró˝anej

w Niepor´cie

� Drogi publiczne gminne 
i drogi wewn´trzne 2 065 000,00 zł

drogi publiczne gminne 1 060 000,00 z∏
• 800 000,00 z∏ – przebudowa ul. Ma∏o∏´ckiej w Niepor´-

cie, Izabelinie i Aleksandrowie

• 150 000,00 z∏ – projekt i przebudowa ul. P´czkowskiego

w Niepor´cie – III etap

• 80 000,00 z∏ – projekt i przebudowa ul. Wira˝owej w Wól-

ce Radzymiƒskiej – II etap

• 30 000,00 z∏ – wykonanie odwodnienia dróg gminnych

drogi wewn´trzne 805 000,00 z∏
• 200 000,00 z∏ – projekt i budowa dróg na osiedlu D´bina

w Stanis∏awowie Pierwszym (Warsztatowa)

• 150 000,00 z∏ – projekt i przebudowa ul. Cichej w Rem-

belszczyênie

• 115 000,00 z∏ – projekt i przebudowa ul. Rumiankowej

w Niepor´cie

• 100 000,00 z∏ – przebudowa ul. ˚wirowej w Beniamino-

wie – II etap

WYDATKI gminy
zaplanowano
w łàcznej kwocie
76 696 774,40 zł

DOCHODY gminy
ustalone zostały
w łàcznej kwocie
70 581 619,40 zł

DOCHODY GMINY
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Subwencja oÊwiatowa

Podatki lokalne

Inne dochody (m.in. wpływy z usług,

najem, dzier˝awa)

Wpływy z pozostałych podatków i opłat

Dotacje z bud˝etu paƒstwa

Dochody z mienia

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dofinansowanie z UE

Dotacje w ramach programów

finansowych ze Êrodków europejskich

i bud˝etu krajowego

Pozostałe dochody majàtkowe

28,12%

16,69%

15,16%5,71%

4,71%

4,44%
1,42%
1,20%

18,03%

3,14% 1,38%



26 stycznia 2015 WIEÂCI NIEPOR¢CKIE INFORMATOR BUD˚ETOWY 5

• 100 000,00 z∏ – projekt i przebudowa ul. Chabrowej, Sasanko-

wej i Ró˝anej w Niepor´cie

• 80 000,00 z∏ – przebudowa chodników na osiedlu Las w Nie-

por´cie

• 40 000,00 z∏ – przebudowa ul. Cyprysowej w Stanis∏awowie

Pierwszym 

• 20 000,00 z∏ – progi zwalniajàce na ul. Bagiennej w Kàtach W´-

gierskich

pozosta∏e 200 000,00 z∏
• 100 000,00 z∏ – pozyskanie nieruchomoÊci na drogi celem ure-

gulowania stanu prawnego dróg na osiedlach G∏ogi i Las w Nie-

por´cie

• 80 000,00 z∏ – wykonanie parkingu pomi´dzy Centrum Medycz-

nym Niepor´t a Przedszkolem w Niepor´cie

• 20 000,00 z∏ – zakup wiat przystankowych 

� Urzàd gminy i sieç Êwiatłowodowa 
630 000,00 zł

• 500 000,00 z∏ – projekt i rozbudowa budynku Urz´du Gminy

• 100 000,00 z∏ – zakup sprz´tu i oprogramowania informatycz-

nego 

• 30 000,00 z∏ – koncepcja budowy sieci Êwiat∏owodowej 

� Szkoły podstawowe 1 330 000,00 zł

• 500 000,00 z∏ – przebudowa szko∏y w Niepor´cie wraz z za-

gospodarowaniem terenu

• 500 000,00 z∏ – projekt i rozbudowa szko∏y w Józefowie

• 300 000,00 z∏ – modernizacja budynku szko∏y w Wólce Radzy-

miƒskiej

• 20 000,00 z∏ – projekt i budowa sali gimnastycznej przy szko-

le w Bia∏obrzegach

• 10 000,00 z∏ – projekt boiska przy szkole w Wólce Radzymiƒ-

skiej

� Budowa systemu kolektorów 
słonecznych 1 650 185,00 zł

� OÊwietlenie ulic, placów i dróg 210 000,00 zł
• 50 000,00 z∏ – modernizacja oÊwietlenia na terenie gminy

• 60 000,00 z∏ – projekt i budowa oÊwietlenia na ul. LeÊnej i ul.

BaÊniowych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej

• 10 000,00 z∏ – projekt oÊwietlenia ul. Polnej w Stanis∏awowie

Drugim

• 10 000,00 z∏ – projekt oÊwietlenia na ul. Wierzbowej w Stani-

s∏awowie Pierwszym

• 40 000,00 z∏ – projekt i budowa oÊwietlenia na ul. LeÊnej w Jó-

zefowie

• 40 000,00 z∏ – projekt i budowa oÊwietlenia na ul. Bagiennej

w Kàtach W´gierskich

� Zakup nieruchomoÊci 100 000,00 zł

� Ochotnicze Stra˝e Po˝arne 166 000,00 zł
• 50 000,00 z∏ – zakup samochodu ratowniczo-gaÊniczego dla

OSP w Niepor´cie

• 16 000,00 z∏ – zakup wyposa˝enia ratowniczego dla OSP

w Wólce Radzyminskiej

• 100 000,00 z∏ – pozosta∏a dzia∏alnoÊç – rozbudowa monitorin-

gu na terenie gminy

� Modernizacja budynku Centrum 
Medycznego Niepor´t 100 000,00 zł

� Gospodarka odpadami – modernizacja Gmin-
nego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Niepor´cie 

50 000,00 zł
� Obiekty sportowe 660 000,00 zł
• 100 000,00 z∏ – dokumentacja projektowa zagospodarowania

terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-

-Pilawa

• 500 000,00 z∏ – zagospodarowanie terenów portów Niepor´t

i Pilawa Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-

-Pilawa

• 30 000,00 z∏ – projekt i budowa placu zabaw w Zegrzu Po∏u-

dniowym

• 30 000,00 z∏ – projektowanie Êcie˝ek rowerowych na terenie

gminy

� Domy i oÊrodki kultury 50 000,00 zł
• 40 000,00 z∏ – modernizacja budynku filii GOK w Beniami-

nowie wraz z oÊwietleniem terenu

• 10 000,00 z∏ – zakup sprz´tu nag∏aÊniajàcego dla filii GOK

w Wólce Radzymiƒskiej

� Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazo-
wieckiego oraz wpłaty na paƒstwowy fun-
dusz celowy na dofinansowanie zadaƒ inwe-
stycyjnych 165 000,00 zł

• 50 000,00 z∏ – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowiec-

kiego na projekt chodnika w ciàgu drogi wojewódzkiej nr 632

– ul. Stru˝aƒska w Józefowie

• 50 000,00 z∏ – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowiec-

kiego na projekt i budow´ chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Kazimie-

rza (dr. woj. 633) w Rembelszczyênie i Stanis∏awowie Pierw-

szym

• 40 000,00 z∏ – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komi-

sariatu Policji w Niepor´cie

• 25 000,00 z∏ – dofinansowanie zakupu sprz´tu ratowniczego

i pralnicy przemys∏owej dla Komendy Powiatowej PSP w Le-

gionowie

� Ârodki unijne 12 723 706 zł
• 4 968 820,00 z∏ – dofinansowanie budowy kanalizacji sa-

nitarnej oraz sieci wodociàgowej na odcinku Bia∏obrzegi

– Rynia wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego

• 5 558 112,00 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej w miejscowoÊciach – Stanis∏awów Drugi, Wola Alek-

sandra i Józefów

• 259 665,00 z∏ – dofinansowanie projektu kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej na osiedlu w Bia∏obrzegach

• 101 586,00 z∏ – dofinansowanie projektu kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym

• 1 155 129,00 z∏ – dofinansowanie budowy systemu kolek-

torów s∏onecznych na terenie Gminy Niepor´t

• 128 414,00 z∏ – dofinansowanie wybudowanej w 2014 r. sie-

ci wodociàgowej w ul. GoÊcinnej i Letniej w Stanis∏awowie

Drugim oraz budowy w 2015 r. sieci wodociàgowej w ul.

Bursztynowej w Rembelszczyênie i ul. Regatowej w Stani-

s∏awowie Pierwszym

• 442 151,00 z∏ – dofinansowanie budowy w 2014 r. boiska

przy szkole w Izabelinie

• 109 829,00 z∏ – refundacja budowy placu zabaw w Zegrzu P∏d.

Kanalizacja i wodociàgi

Drogi publiczne gminne i drogi wewn´trzne 

Urzàd gminy i sieç Êwiatłowodowa 

Szkoły podstawowe

Budowa systemu kolektorów słonecznych 

OÊwietlenie ulic, placów i dróg

Zakup nieruchomoÊci 

Ochotnicze Stra˝e Po˝arne

Modernizacja budynku Centrum Medycznego Niepor´t
Gospodarka odpadami – modernizacja Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niepor´cie

Domy i oÊrodki kultury 

Obiekty sportowe i pozostała działalnoÊç
Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego oraz wpłaty 
na paƒstwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych 

Ârodki unijne 

WYDATKI BIE˚ÑCE

BUD˚ETY SAMORZÑDÓW TERYTORIALNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO W 2015 ROKU
Niepor´t Serock Wieliszew Jabłonna miasto Legionowo Starostwo

Powiatowe w Legionowie

DOCHODY 70 581 619,40 zł 49 809 619,00 zł 55 537 862,16 zł 59 776 995,00 zł 182 494 902,00 zł 81 859 469,60 zł

WYDATKI 76 696 774,40 zł 51 296 156,24 zł 59 551 114,16 zł 58 489 799,00 zł 177 628 982,00 zł 90 584 396,60 zł

– bie˝àce 52 431 431,40 zł 39 943 930,26 zł 39 699 792,70 zł 55 171 519,00 zł 144 118 916,00 zł 74 621 398,28 zł

– majàtkowe 24 265 343,00 zł 11 352 225,98 zł 19 851 321,46 zł 3 318 280,00 zł 33 510 066,00 zł 15 962 998,32 zł

(inwestycyjne)

40,82%

14,96%

70,43%

8,51%

2,60% 5,48%
6,80% 34,40%

8,38%

12,57%

5,69%

5,70%
2,94%

2,70%

1,99%
1,53%1,52% 0,62% 0,54%

0,2%
0,1%

0,87%
0,41%

0,41%
0,21% 2,72%

WYDATKI MAJÑTKOWE
0,68%

0,68%

OÊwiata i wychowanie

Administracja publiczna 

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 

Pomoc społeczna 

Transport i łàcznoÊç

Kultura fizyczna                                                           

Ró˝ne rozliczenia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Obsługa długu publicznego

Gospodarka mieszkaniowa

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa

DziałalnoÊç usługowa

Ochrona zdrowia

Upowszechnianie turystyki                                            

Pozostałe 
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23. finał WOÂP – zagraliÊmy po raz kolejny

Nazwa OÊrodka Kultury/Filii 26.01.2015 27.01.2015 28.01.2015 29.01.2015 30.01.2015
poniedziałek wtorek Êroda czwartek piàtek

Filia GOK godz. 10.00 –12.00 godz. 10.00 –12.00 godz. 10.00 –14.00 godz. 10.00 –12.00 godz. 10.00 –13.00
w Wólce Radzymiƒskiej bajeczne przedpołudnie warsztaty taneczne wyjazd do kina spacer i plener fotograficzny zabawa w filmowca

godz. 12.00 –14.00 godz. 12.00 –14.00 i „Zakochaj si´ godz. 12.00 –14.00 godz. 13.00 –14.00
warsztaty wokalne zabawy plastyczne w Warszawskiej Starówce” zabawy ruchowe zabawy ruchowe

koszt 28 zł/osoba

Filia GOK godz. 10.00 –12.00 godz. 10.00 –12.00 godz. 10.00 –14.00 godz. 10.00 –12.00 godz. 10.00 –12.00
w Zegrzu Południowym spotkanie zaj´cia plastyczne wyjazd do kina bon ton przy stole odczarowujemy 

ze Stra˝à Gminnà godz. 12.00 –14.00 i „McDonald’s godz. 12.00 –14.00 Czarownice
godz. 12.00 –14.00 Êpiewaç ka˝dy mo˝e koszt 28 zł/osoba gry i zabawy ruchowe godz. 12.00 –14.00

gry i zabawy integracyjne – zaj´cia wokalne +kieszonkowe warsztaty 
twórczego myÊlenia

Koszt uczestniczenia w feriach wynosi 20 złotych. • Wyjazdy autokarowe stanowià odr´bny koszt. • Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmian w planie.

Gminny finał WOÂP,
zorganizowany
w Szkole
Podstawowej
im. Wandy
Chotomskiej
w Józefowie,
przyniósł
fantastycznà 
kwot´
68 985,93 zł!

Wakcji wzi´∏o udzia∏ 140

wolontariuszy, dziesiàtki

doros∏ych przy stoiskach,

artyÊci i sportowcy oraz mnóstwo

wspania∏ych goÊci, którzy przez

dwa dni, z wielkim sercem i rado-

Êcià, zbierali fundusze na pomoc dla

dzieci i seniorów.

DZI¢KUJEMY WSZYSTKIM,

którzy zagrali w szkole w Józefo-

wie i zapraszamy za rok!

� Beata Wilk, zdj´cia dzi´ki

uprzejmoÊci p. Agaty Hawryluk

AKCJA ZIMA 2015 W GOK – DRUGI TYDZIE¡
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUTYM 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie, 
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

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

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

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika,
Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci
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Ponownie powracam do wspomnieƒ
p. Tadeusza Powały, aby opisaç Jego
wspomnienia z wrzeÊnia 1939 roku
(mieszkał przecie˝ obok najwy˝szego
w okolicy wzniesienia nazywanego
„Baterià” i polskie armaty tam strzelały)
oraz z lat okupacji i powrotu z wysiedlenia
do Niepor´tu. 

GarÊç wspomnieƒ Tadeusza Powały 
– ciàg dalszy opowieÊci…

Zwiastunem zbli˝ajàcej si´ woj-

ny, w ocenie p. Tadeusza, by∏y

pojawiajàce si´ na manewrach

w okolicznych lasach oddzia∏y Woj-

ska Polskiego. W sierpniu 1939 ro-

ku w rejonie najwy˝szej w lesie nie-

por´ckim góry, zwanej potocznie

„Baterià”, roz∏o˝yli swoje stanowi-

ska polscy artylerzyÊci, obs∏ugujà-

cy bateri´ pi´ciu armat. Miejsce

na stanowiska by∏o dobre, z rozle-

g∏ym widokiem na okolic´ i pora-

stajàcym zbocza drzewostanem,

który maskowa∏ pozycje armat.

By∏o to dok∏adnie za stodo∏à ich go-

spodarstwa. Z najwy˝szego wznie-

sienia góry widaç by∏o most drogo-

wy w Zegrzu! By∏ to istotny punkt

odniesienia topograficznego, w ce-

lu okreÊlania koordynat pola ostrza-

∏u przez polskà artyleri´ ewentual-

nych przepraw wojsk niemieckich

przez Narew od strony Serocka.

Z obecnoÊcià w okolicy polskich ar-

tylerzystów, we wspomnieniach

Tadeusza Powa∏y, zwiàzane by∏o

jedno nieoczekiwane i niebezpiecz-

ne zdarzenie. To posàdzenie taty

mojego rozmówcy, W∏adys∏awa

Powa∏y o szpiegostwo na rzecz

wojsk niemieckich. Koniec sierpnia

i poczàtek wrzeÊnia 1939 roku to

by∏ okres sprzyjajàcy wskazywaniu

prawdziwych i domniemanych wro-

gów w obliczu nadchodzàcej woj-

ny. W przypadku W∏adys∏awa Po-

wa∏y powodem posàdzenia o szpie-

gostwo by∏o posiadanie… radia,

urzàdzenia na wsi nie cz´sto wtedy

spotykanego. A ˝e mia∏o ono

na wyposa˝eniu s∏uchawki i anten´,

szereg pokr´te∏ i tak dalej, wywo-

∏a∏o u jednego z kwaterujàcych ofi-

cerów podejrzenie wysy∏ania przez

Powa∏´ zaszyfrowanych meldun-

ków do Niemców, wskazujàcych

pozycje polskiej artylerii. Sprawa

przybra∏a tak gwa∏towny obrót, ˝e

ów podoficer czy oficer, rangi p. Ta-

deusz ju˝ nie zapami´ta∏, wyciàgnà∏

z kabury Visa i zamierza∏ rozstrze-

laç przestraszonego gospodarza.

Na szcz´Êcie pojawi∏ si´ drugi ofi-

cer, który by∏ bardziej obeznany

z radiotelegrafià i wyt∏umaczy∏ roz-

goràczkowanemu „∏owcy” szpie-

gów, ˝e posiadane przez Powa∏ów

radio jest tylko odbiornikiem i nie

ma mo˝liwoÊci technicznych nada-

wania z niego sygna∏ów lub mel-

dunków wrogowi. To roz∏adowa∏o

napi´cie, ale w efekcie du˝ych ner-

wów polskiego oficera zosta∏ za-

strzelony pies pilnujàcy podwórka,

który by∏ czujny i ciàgle szczeka∏

na osoby podchodzàce do zabudo-

waƒ gospodarskich od strony lasu.

Polska bateria prowadzi∏a ostrza∏

pozycji niemieckich na poczàtku

wrzeÊnia 1939 roku w rejonie Ze-

grza, ale po kilku nalotach lotnictwa

niemieckiego w rejonie Niepor´tu

i niepowodzeniach blokady prze-

praw wojsk hitlerowskich na zdo-

bytych przyczó∏kach nad Narwià,

wycofa∏a si´ na Warszaw´. W 1939

roku polscy ˝o∏nierze stacjonowali

równie˝ w budynku szko∏y podsta-

wowej w Niepor´cie oraz w bara-

kach przy cmentarzu. Po wycofaniu

si´ polskich ˝o∏nierzy do Niepor´-

tu wkroczy∏y oddzia∏y niemieckie.

Jak zapami´ta∏ p. Tadeusz, w szko-

le Niemcy urzàdzili przejÊciowo

szpital dla rannych ˝o∏nierzy, a ba-

raki przy cmentarzu zajà∏ oddzia∏

niemieckiej artylerii, który trzyma∏

tam przez pewien czas konie

do uciàgu armat. W czasie okupa-

cji hitlerowskiej po∏o˝enie gospo-

darstwa Powa∏ów na uboczu wsi

przy kompleksie leÊnym, dawa∏o

mo˝liwoÊç pomocy jeƒcom w∏o-

skim i radzieckim, zachodzili tam

te˝ po˝ywiç si´ i odpoczàç çwiczà-

cy w lesie ˝o∏nierze miejscowego

oddzia∏u Armii Krajowej. Tadeusz

Powa∏a jako sàsiad, cz´sto pomaga∏

w pracach gospodarskich przy in-

wentarzu ksi´dzu kanonikowi Pau-

linowi Borsowi, proboszczowi nie-

por´ckiej parafii. By∏ naocznym

Êwiadkiem wydarzeƒ, które mia∏y

miejsce 19 sierpnia 1944 roku, gdy

do Niepor´tu przyjecha∏o niemiec-

kie komando, którego celem by∏o

aresztowanie osób zwiàzanych

z dzia∏alnoÊcià konspiracyjnà. Gdy

szed∏ ko∏o koÊcio∏a, zauwa˝y∏ jak

z du˝à szybkoÊcià przyjecha∏ odkry-

ty niemiecki samochód terenowy,

którym Niemcy przywieêli dwóch

braci Adama i Tadeusza Grochol-

skich z Poniatowa. Samochód za-

trzyma∏ si´ obok figury Matki Bo-

skiej, a hitlerowcy odprowadzili

pojmanych Polaków do budynku

plebani. Tadeusz Powa∏a szed∏ da-

lej drogà w stron´ domu i widzia∏

przed sobà jak z gajówki dwóch

Niemców prowadzi gajowego Bro-

nis∏awa Smolarczyka, który (ten

moment p. Tadeusz zapami´ta∏

do dziÊ), mijajàc uÊmiechnà∏ si´

do m∏odego sàsiada. Jeden z Niem-

ców niós∏ przewieszonà przez rami´

dubeltówk´ gajowego. Mój roz-

mówca dotar∏ do domu i wyp´dzi∏

krow´ na pastwisko pod lasem.

W czasie pasienia krowy rozglàda∏

si´ i zauwa˝y∏, ˝e po Niepor´cie

kr´ci si´ du˝o Niemców. Niespo-

dziewanie spostrzeg∏, ˝e z wejÊcia

do plebani ucieka m∏ody cz∏owiek

w bia∏ej koszuli, który przeskoczy∏

ogrodzenie plebanii i biegnàc zako-

sami, skierowa∏ si´ w stron´ Êciany

lasu. Za uciekajàcym w poÊcigu bie-

g∏o kilku Niemców strzelajàc, ale

pociski tylko wzbija∏y py∏ z ziemi.

Mój rozmówca przysiad∏ i dalej ob-

serwowa∏ to zdarzenie. Ju˝ wyda-

wa∏o si´, ˝e uciekajàcy zdo∏a wy-

rwaç si´ z poÊcigu i dobiegnie

do zbawczej Êciany lasu, gdy nagle

pad∏y strza∏y z przeciwnej strony.

Niestety, zza zabudowaniami rodzi-

ny Potentasów dosi´g∏a go celna ku-

la wystrzelona przez Niemca, któ-

ry opar∏ karabin na sztachetach

ogrodzenia i strzela∏ od strony za-

budowaƒ Flakowej przy obecnej ul.

Jana Kazimierza. Tak zginà∏ m∏ody

˝o∏nierz Armii Krajowej Stanis∏aw

K´dziorek, syn gajowego Józefa

K´dziorka z gajówki Kontrewers.

Pozosta∏ych akowców Niemcy roz-

strzelali jeszcze tego samego dnia

w lesie niepor´ckim. Gajowy Bro-

nis∏aw Smolarczyk osieroci∏ córk´

Bronis∏aw´ i trzech synów – Epifa-

niusza, Bogdana i Marka. Z innych

wydarzeƒ majàcych miejsce w oko-

licy Niepor´tu mój rozmówca zapa-

mi´ta∏ ostatni, wielki amerykaƒski

zrzut zaopatrzenia dla powstaƒczej

Warszawy 18 wrzeÊnia 1944 roku.

Jeden z zasobników spad∏ na du˝à

sosn´ za stodo∏à gospodarstwa Po-

wa∏ów. Spadochron zaczepi∏ si´

o ga∏´zie drzewa i si∏a by∏a tak du-

˝a, ̋ e metalowy zasobnik otworzy∏

si´ i jego zawartoÊç rozsypa∏a si´

po terenie. By∏a to broƒ, granaty

i amunicja oraz inne materia∏y wo-

jenne. Zosta∏y szybko ukryte

przed Niemcami, którzy stacjono-

wali w okolicznych lasach. 

ccddnn
pp  Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne 

Tadeusz Powa∏a 
w czasie wojennych wspomnieƒ na szczycie

„Baterii” w Niepor´cie 
– grudzieƒ 2014 rok (fot. autora) 

Pro memoria. Pami´ci ksi´dza
Ludwika Kowieskiego

W czerwcowym numerze Gazety Âwiàtecznej z 1934 roku
znajduje si´ krótka notatka o ksi´dzu Ludwiku Kowieskim,
który w roku 1923 trafił jako wikary do Niepor´tu.
Na emerytur´ odszedł jako proboszcz w 1964 roku.
Tak wi´c od po˝egnania si´ z parafià min´ło 80 lat.

Napisa∏ t´ informacj´ Parafianin

A.P. A oto jej treÊç: „W parafii nie-

por´ckiej pod Warszawà przez ca-

∏e 56 lat by∏ proboszczem ksiàdz ka-

nonik W∏adys∏aw Âlepowroƒski, któ-

ry swoje pracowite ˝ycie w 1925

roku zakoƒczy∏. Odtàd proboszczem

jest ksiàdz Ludwik Kowieski, który

pracuje usilnie nad parafià: odnowi∏

koÊció∏ i dzwonnic´, doprowadzi∏

do porzàdku parkan na cmentarzu

grzebalnym, a plac przed koÊcio∏em

obsadzi∏ drzewami. Za∏o˝y∏ te˝ Sto-

warzyszenie katolickie */ Akcja, Sto-

warzyszenie m∏odzie˝y m´skiej i ˝eƒ-

skiej, i kilka kó∏ek ró˝aƒcowych.

Ksiàdz proboszcz jest przewodniczà-

cym niepor´ckiej stra˝y ogniowej;

jest tak˝e w radzie nadzorczej skle-

pu spó∏kowego Post´p. PoÊwi´ca

tak˝e wiele czasu szkole 7-oddzia∏o-

wej. Za wszystkie prace parafia

sk∏ada serdeczne dzi´ki Ks. Probosz-

czowi. Parafianin A. P. ”

Ksiàdz Kowieski by∏ odznaczony

przywilejem rokiety i mantoletu i ty-

tu∏em kanonika.**/ W KoÊciele

rzym.- kat. rokieta jest to rodzaj kom-

˝y o wàskich r´kawach z kolorowà,

zazwyczaj fioletowà podszewkà,

mantolet to strój bez r´kawów si´ga-

jàcy kolan, zak∏adany na kom˝´ i ro-

kiet´.

27 lipca 1930 roku dziewcz´ta

z niepor´ckiego Ko∏a Katolickiego

uczestniczy∏y w VII Zjeêdzie Dele-

gowanych z Kó∏ Katolickiej M∏odzie-

˝y ˚eƒskiej.

23 lipca 1933 roku w niedzielnym

dodatku ilustrowanym Kuriera War-

szawskiego znajduje si´ obszerny fo-

toreporta˝ Jana Rysia z kolonii letnich

zorganizowanych przez Wydzia∏

ofiar Kuriera dla najbiedniejszych

dzieci Warszawy. Koloni´ odwiedzi-

li wydawca gazety Feliks Mrozow-

ski i kierownik wydzia∏u ofiar Alek-

sander Olchowicz. Dzieci by∏y

pod opiekà paƒ z ramienia stowarzy-

szenia akademickiego „Pomoc Bliê-

niemu” a mieszka∏y w jednym z bu-

dynków obok koÊcio∏a. Ksiàdz Ko-

wieski bywa∏ cz´stym goÊciem

kolonii. Na jednym z dziesi´ciu

zdj´ç proboszcz oprowadza obu pa-

nów po koÊciele.

Zdj´cia pozwoli∏y oceniç iloÊç

uczestników kolonii na oko∏o czter-

dzieÊcioro dziewczàt. 

Po odzyskaniu Niepodleg∏oÊci

w 1918 roku na pamiàtk´ tego histo-

rycznego faktu, mieszkaƒcy Niepo-

r´tu posadzili w listopadzie tego ro-

ku m∏ody dàbek nazwany „D´bem

wolnoÊci”, który nie przyjà∏ si´.

Drugie drzewko posadzono 19 mar-

ca 1936 roku. PoÊwi´cenia dokona∏

ks. Ludwik Kowieski. A 18 marca te-

go roku poÊwi´ci∏ fundamenty

pod budow´ szko∏y. 

Dzi´ki uprzejmoÊci pani Marii

Gleb, mieszkanki Niepor´tu, dla któ-

rej ksiàdz kanonik Ludwik Kowieski

by∏ wujkiem ojca pani Marii, mog´

uzupe∏niç wiedz´ o Jego latach

po przeniesieniu na parafi´ w Pra˝-

mowie w roku 1937. Zdj´cie przed-

stawiajàce ksi´dza Kowieskiego

w towarzystwie cz∏onków Kó∏ka

Ró˝aƒcowego, pochodzi z rodzin-

nych zbiorów pani Marii. 

Gdy pani Maria przysz∏a na Êwiat,

ksiàdz Kowieski by∏ ju˝ proboszczem

parafii w Pra˝mowie. Na emerytur´

przeszed∏ w 1964 roku, po 27 latach

s∏u˝by parafianom. Pi´cioletnia Ma-

rysia jeêdzi∏a z mamà Katarzynà Pa-

piƒskà, z domu Wróbel, rodowità

mieszkankà Niepor´tu, do Pra˝mo-

wa.  W pami´ci pani Marii zachowa∏

si´ du˝y ogród z pasiekà prowadzo-

nà przez ksi´dza. Jak mówi pani Ma-

ria „jeêdzi∏yÊmy do Pra˝mowa z ma-

mà rok po roku.” Gdy w roku 1968

urodzi∏a si´ córka pani Marii, Ania,

ksiàdz Ludwik przyjecha∏ do Niepo-

r´tu by jà zobaczyç. Jako rezydent pa-

rafii zmar∏ w roku 1969.
pp W∏odzimierz B∏awdziewicz

*/ jest to Akcja Katolicka, stowarzyszenie

katolików Êwieckich powo∏ane przez papie-

˝a Piusa XI w 1928 roku. 

**/ tytu∏ kanonika – godnoÊç za szczegól-

ne zas∏ugi dla KoÊcio∏a lokalnego t. j. Die-

cezji (pot. biskupstwo).

Tekst z Kuriera przekaza∏ mi p. Jaros∏aw

Marczak, zdj´cia u˝yczy∏a p. Maria Gleb.

Ks. Ludwik Kowieski z prowadzàcymi Kó∏ka Ró˝aƒcowe

Ks. Ludwik
Kowieski


