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Wa˝na informacja dla osób uprawnionych do skorzystania
z Nieodpłatnej Porady Prawnej w Urz´dzie Gminy Niepor´t
– wydłu˝ony został czas pracy punktu.

Nieodpłatne Porady Prawne
Porady udzielane sà w pok. nr 1
w piàtki w godzinach – pt. 10.00-
16.00 (poprzednio do 14.00).
Pomoc prawnà otrzymaç mogà:

m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia, oso-

by posiadajàce wa˝nà Kart´ Du˝ej

Rodziny, seniorzy po ukoƒczeniu

65 lat, osoby fizyczne, którym

w okresie roku poprzedzajàcego

zosta∏o przyznane Êwiadczenie

z pomocy spo∏ecznej na podstawie

ustawy o pomocy spo∏ecznej,

kombatanci, weterani, zagro˝eni

lub poszkodowani katastrofà natu-

ralnà, kl´skà ˝ywio∏owà lub awa-

rià technicznà. Porady dotyczàce

prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-

darczej dost´pne sà wy∏àcznie dla

osób, które przygotowujà si´ do jej

rozpocz´cia. �

W marcu na Konwencie Samorzàdów Powiatu Legionowskiego przygotowano wystàpienie
w sprawie pilnej realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej DK 631 na terenie gminy Niepor´t
i Wieliszew.

Wsprawie rozbudowy DW 631

od Zegrza Po∏udniowego

(DK 61) do Zielonki (S17

Wschodniej Obwodnicy Warszawy)

wystàpi∏ do Marsza∏ka Wojewódz-

twa Mazowieckiego wójt Maciej

Mazur w lipcu 2015 roku. Wówczas

ukoƒczony zosta∏ pierwszy etap

modernizacji DW 643 w Zielonce.

Powsta∏ dwujezdniowy odcinek dro-

gi, który znacznie zwi´kszy∏ prze-

pustowoÊç przejazdu i zlikwidowa∏

tworzàce si´ tam dotychczas korki.

O przyj´cie takich rozwiàzaƒ w po-

wstajàcej dokumentacji projektowej

rozbudowy DW 631 na jej kolej-

nych odcinkach wnioskowa∏ wójt

Mazur. Droga 631 odgrywa istotnà

rol´ w systemie komunikacji aglo-

meracji warszawskiej. Nale˝y

do dróg o najwi´kszym nasileniu ru-

chu jako g∏ówna trasa wylotowa

z Warszawy w kierunku Augusto-

wa, a jednoczeÊnie stanowi istotny

element tzw. „Ma∏ej Obwodnicy

Warszawy”, która w po∏àczeniu

z innymi drogami wojewódzkimi

i krajowymi mo˝e przyczyniç si´

do rozwoju podwarszawskich gmin

oraz odcià˝yç ruch w samej Warsza-

wie. B´dàc po planowanej moder-

nizacji drogà dwujezdniowà,

DK 631 mog∏aby stanowiç element

„Zewn´trznej Obwodnicy Miej-

skiej” dla Warszawy, przejmujàc za-

dania jakie wiàzano dotychczas

z realizacjà Trasy Olszynki Gro-

chowskiej. Warunkiem jest zaplano-

wanie drogi dwujezdniowej. Obec-

nie, przy bardzo nasilonym ruchu

tranzytowym na DW 631 istnieje

na niej du˝e zagro˝enie ruchu samo-

chodów oraz dla ruchu pieszego i ro-

werowego. Brak jest poboczy i wy-

dzielonego chodnika, co powoduje

cz´ste wypadki i kolizje drogowe.

W piÊmie do marsza∏ka wskazano

równie˝, obok korzyÊci wynikajà-

cych z przyj´cia przy modernizacji

proponowanych parametrów i roz-

wiàzaƒ tak˝e i to, ˝e pas drogowy

istniejàcej drogi 631 usytuowany

jest w wi´kszoÊci przebiegu poza

obszarami zabudowy i ma szerokoÊç

ok. 50 metrów w liniach rozgrani-

czajàcych, wi´c przebudowa nie

wiàza∏aby si´ z koniecznoÊcià wy-

kupu gruntów od w∏aÊcicieli przy-

leg∏ych nieruchomoÊci czy z ko-

niecznoÊcià likwidacji istniejàcych

obiektów. 

Gmina wnioskowa∏a równie˝

o wytyczenie nowego przebiegu

DW 631 w Niepor´cie na wysoko-

Êci Jeziora Zegrzyƒskiego w sàsiedz-

twie istniejàcego torowiska kolejo-

wego. Ta zmiana u∏atwi∏aby dojazd

do terenów rekreacyjno-wypoczyn-

kowych nad jeziorem i zdecydowa-

nie poprawi∏a przepustowoÊç drogi,

zw∏aszcza w sezonie letnim. 

Majàc na uwadze korzyÊci dla re-

gionu po modernizacji DW 631,

uczestnicy marcowego Konwentu

Samorzàdów Powiatu Legionow-

skiego wystosowali pismo do Mar-

sza∏ka Województwa Mazowiec-

kiego Adama Struzika oraz Dyrek-

tora Mazowieckiego Zarzàdu Dróg

Wojewódzkich w Warszawie Zbi-

gniewa Ostrowskiego w sprawie

pilnego podj´cia dzia∏aƒ zmierza-

jàcych do rozpocz´cia prac moder-

nizacyjnych drogi wojewódz-

kiej 631 na odcinku przebiegajà-

cym przez powiat legionowski.

W piÊmie zawarte zosta∏y propozy-

cje rozwiàzaƒ technicznych dla

przebudowywanej drogi, polegajà-

ce m.in. na: zaprojektowaniu na od-

cinku od drogi krajowej 61 do dro-

gi powiatowej, ulicy Wojska Pol-

skiego, na terenie gminy Niepor´t

nawierzchni o dwóch pasach ruchu

w ka˝dym kierunku przedzielonych

pasem zieleni wraz z przebiegajà-

cym po jednej stronie ciàgiem pie-

szo-rowerowym; uwzgl´dnienie

przesuni´cia przebiegu drogi w sà-

siedztwo torów kolejowych (obec-

nie w pobli˝u Dzikiej Pla˝y), zgod-

nie z rozwiàzaniem przyj´tym

w studium gminy Niepor´t i zgod-

nym z planem zagospodarowania

przestrzennego województwa ma-

zowieckiego; przebudow´ mostu

na Kanale ˚eraƒskim w ciàgu dro-

gi 631, ze wzgl´du na jego z∏y stan

techniczny i ograniczenia w ruchu

pieszo-rowerowym oraz przebudo-

wanie wiaduktu kolejowego. Rów-

nie˝ wspólne stanowisko w sprawie

modernizacji DW 631 z przyj´ty-

mi tymi samymi rozwiàzaniami

(na terenie powiatu wo∏omiƒskie-

go i legionowskiego) podpisane zo-

sta∏o do marsza∏ka przez przedsta-

wicieli Powiatu Wo∏omiƒskiego,

Powiatu Legionowskiego oraz gmin

Niepor´t, Radzymin, Marki, Koby∏-

ka, Zielonka i Zàbki.

Realizacja tej inwestycji popra-

wi warunki komunikacyjne na te-

renie wszystkich zainteresowanych

gmin, a tak˝e przyczyni si´

do stworzenia efektywnego uk∏adu

komunikacyjnego pó∏nocnej cz´Êci

województwa mazowieckiego.

� Beata Wilk

Wnioskujemy o modernizacj´ 
drogi wojewódzkiej 631
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Instalacja systemów
odnawialnych êródeł
energii na terenie
gminy Niepor´t
Informujemy, ˝e Wójt Gminy planuje zło˝yç wniosek
o dofinansowanie zakupu i instalacji powietrznych pomp
ciepła do ciepłej wody u˝ytkowej oraz do centralnego
ogrzewania i ciepłej wody u˝ytkowej dla mieszkaƒców,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Działanie 4.1 Odnawialne êródła energii. 
Oferujemy mieszkaƒcom udzia∏ w projekcie polega-

jàcym na budowie indywidualnych instalacji wyko-

rzystujàcych odnawialne êród∏a energii do produkcji

energii cieplnej. Gmina planuje uzyskaç dofinanso-

wanie do poziomu 80% kosztów kwalifikowanych.

Pozosta∏e koszty realizacji przedsi´wzi´cia stanowiç

b´dzie wk∏ad w∏asny mieszkaƒca.

W ramach projektu, w zale˝noÊci od zg∏aszanego

zainteresowania, mo˝liwe b´dzie finansowanie:

• Instalacje przeznaczone sà dla

budynków mieszkalnych.

• Zamontowane instalacje przez

5 lat od zakoƒczenia projektu sta-

nowiç b´dà w∏asnoÊç gminy Nie-

por´t i przez ten czas zostanà u˝y-

czone do bezp∏atnego u˝ytkowa-

nia w∏aÊcicielom/u˝ytkownikom

posesji. Po 5 latach zostanà prze-

kazane w∏aÊcicielom lub u˝ytkow-

nikom posesji na w∏asnoÊç. 

• Realizacja inwestycji b´dzie uza-

le˝niona od pozyskania Êrodków

finansowych, o które wystàpi

gmina Niepor´t. 

• Planowany nabór wniosków

o dofinansowanie przypada na

maj-czerwiec 2016 roku. Osoby

zainteresowane monta˝em OZE

proszone b´dà o wype∏nienie

ankiet, deklaracji oraz podpisa-

nie umowy uczestnictwa w pro-

jekcie i umowy u˝yczenia cz´Êci

nieruchomoÊci, na podstawie

których zostanie podpisana umo-

wa i sk∏adanie ich w terminie

od 25 kwietnia do 25 maja 2016

roku w Kancelarii Urz´du Gmi-

ny Niepor´t.

• Wszystkie niezb´dne dokumen-

ty b´dzie mo˝na pobraç ze stro-

ny internetowej: www.niepo-

ret.pl oraz otrzymaç w Urz´dzie

Gminy Niepor´t. 

• O udziale w projekcie decydo-

waç b´dzie kolejnoÊç zg∏oszeƒ.

• O uczestnictwo w realizacji pro-

jektu mogà ubiegaç si´ jedynie

osoby zameldowane na terenie

gminy i/lub rozliczajàce podatek

dochodowy w Urz´dzie Skarbo-

wym Legionowo (na rzecz Gmi-

ny Niepor´t).

Wszystkich zainteresowanych
mieszkaƒców zapraszamy na spo-
tkanie informacyjne, podczas któ-
rego zostanà omówione najwa˝-
niejsze warunki techniczne, orga-
nizacyjne i finansowe zwiàzane
z realizacjà projektu.

Spotkanie odb´dzie si´ 21 kwiet-
nia 2016r. o godz. 18.00 w Gmin-
nym OÊrodku Kultury ul. Dwor-
cowa 9a. � BW

Firma wykonujàca zadanie zde-

montowa∏a 27,68 ton p∏yt falistych

azbestowo-cementowych (eterni-

tu) z dachów budynków mieszkal-

nych i po ich zabezpieczeniu prze-

transportowa∏a na sk∏adowisko

odpadów niebezpiecznych w celu

unieszkodliwienia. Firma ta ode-

bra∏a równie˝ zgromadzone luzem

na posesjach mieszkaƒców wyro-

by zawierajàce azbest w iloÊci 53

ton, które równie˝ przetransporto-

wa∏a na sk∏adowisko odpadów

niebezpiecznych. W 2015 roku

gmina usun´∏a wyroby zawierajà-

ce azbest, ∏àcznie 80,68 ton

a od momentu uruchomienia pro-

gramu w 2008 roku – 883,52 tony,

co stanowi prawie po∏ow´ wyro-

bów zawierajàcych azbest, prze-

znaczonych do usuni´cia i uniesz-

kodliwienia.

Od 2010 roku realizacja zadania

dofinansowywana jest ze Êrodków

Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Ârodowiska i Gospodarki Wod-

nej (WFOÂiGW) w Warszawie

oraz Narodowego Funduszu

Ochrony Ârodowiska i Gospodar-

ki Wodnej w formie dotacji.

W 2015 roku dotacja ta wynio-

s∏a 29 263 z∏, co stanowi∏o 85%

ca∏kowitych kosztów realizacji za-

dania. W latach 2008-2015 gmina

Niepor´t przeznaczy∏a na usuwa-

nie azbestu oko∏o 330 tys. z∏ ze

Êrodków w∏asnych oraz funduszy

ochrony Êrodowiska.

Do usuni´cia pozosta∏o jeszcze

ponad 900 ton wyrobów zawiera-

jàcych azbest. W celu kontynuacji

akcji w 2016 roku z∏o˝ony zosta∏

wniosek do WFOÂiGW w War-

szawie o dofinansowanie realiza-

cji zadania – w formie dotacji.

Mieszkaƒcy zg∏osili ponad 65 ton

p∏yt falistych azbestowo-cemento-

wych do usuni´cia z w∏asnych nie-

ruchomoÊci. Prace demonta˝owe

oraz odbiór eternitu rozpocznà si´

niezw∏ocznie po przyznaniu dota-

cji i zawarciu umowy z WFO-

ÂiGW oraz wybraniu wykonawcy

tego zadania. Koszt jego realizacja

w 2016 roku to ponad 28 tys z∏.

Mieszkaƒcy Gminy mogà nadal

sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Niepo-

r´t wnioski o dofinansowanie de-

monta˝u, odbioru, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów za-

wierajàcych azbest. � D.Wróbel

OZE INSTALACJA KOSZT DOFINANSOWANIE KOSZT 
INSTALACJI U˚YTKOWNIKA

Pompy ciepła ok 12 000 zł 80 % ok 2 400 zł
powietrzna

2,5kW
do CWU

Pompy ciepła ok 40 000 zł 80 % ok 8 000 zł
powietrzna

14 kW do CO

CWU – ciepła woda u˝ytkowa, CO – centralne ogrzewanie

Ogłoszone przetargi:

Rozstrzygni´te przetargi:

� na termomodernizacj´ budynku
szko∏y w Niepor´cie. Planowane

jest ocieplenie dachu ∏àcznika

szko∏y i Êcian zewn´trznych wraz

z wykonaniem elewacji, dobudo-

wa ganków wejÊciowych od stro-

ny pomieszczeƒ kuchennych i od-

dzia∏u przedszkolnego, wymia-

na okien i drzwi wejÊciowych.

Termin otwarcia ofert – 28.04.

Planowany termin realizacji za-

mówienia – do 19 sierpnia;

� na termomodernizacj´ budynku
szko∏y w Wólce Radzymiƒskiej
– dachu oraz Êcian zewn´trznych

wraz z wykonaniem elewacji.

Termin otwarcie ofert – 28.04.

Planowany termin realizacji za-

mówienia – 19 sierpnia;

� na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej bu-
dowy sieci Êwiat∏owodowej
na terenie gminy Niepor´t, obej-

mujàcej infrastruktur´ pasywnà

oraz aktywnà instalacji, o d∏ugo-

Êci ok. 70 km. Termin otwarcia

ofert – 21.04. Szacowany termin

realizacji zamówienia – gru-

dzieƒ 2016 r;

� na budow´ chodnika wzd∏u˝
ulicy Jana Kazimierza w Rem-
belszczyênie, na odcinku d∏ugo-

Êci 200 metrów od ul. Polnej

w kierunku granicy gminy. Ter-

min otwarcia ofert – 14 kwietnia.

Planowany termin realizacji inwe-

stycji – 30 czerwca.

� wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Micha∏o-
wie-Grabinie – etap II i Józefo-
wie. Termin sk∏adania ofert

– 25.04. Termin wykonania doku-

mentacji – 20.12.2016 r.

� wykonanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Zegrzyƒskiej w Niepor´cie.
Termin sk∏adania ofert – 26.04.

� rozstrzygni´to przetarg i podpi-
sano umow´ na budow´ sieci wo-
dociàgowej w drodze o numerze
ewidencyjnym 270/26 oraz
269/12 w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Planowany termin realiza-

cji inwestycji – 15 lipca. Kwota

brutto – 27,9 tys. z∏. Wykonawca

– firma INWOKAN z Wyszkowa; 

� na budow´ chodnika wzd∏u˝
ulicy G∏ównej w Ryni – na od-
cinku od koÊcio∏a do skrzy˝owa-
nia ulicy G∏ównej i Spacerowej.
Planowany termin realizacji

– 30 maja. Kwota – 44,6 tys. z∏.

Wykonawca – Kompleksowe us∏u-

gi dla Rolnictwa we Wronkach;

� budow´ oÊwietlenia ulicy Ru-
miankowej w Nieporecie
– etap II. Planowany termin reali-

zacji – 30 czerwca. Kwota – 28,3

tys. z∏. Wykonawca – INSBUD

z ¸om˝y;

� Êwiadczenie us∏ug zwiàzanych
z piel´gnacjà zieleni na terenie
gminy Niepor´t. Wykonawca

– Zak∏ad Urzàdzania i Utrzyma-

nia Zieleni Rosa w Warszawie.

WartoÊç kosztorysowa zamówie-

nia – 105 664 z∏.

� rozstrzygni´to przetarg na prze-
budow´ ul. Ma∏o∏eckiej w Nie-
por´cie, na odcinku od ulicy Po-

lnej do ul. Zwyci´stwa (przy mo-

Êcie na rzece Beniaminówce).

Planowany termin realizacji inwe-

stycji – 30 czerwca. Koszt inwe-

stycji – 626,6 tys. z∏. Wykonaw-

ca – firma Skanska z Warszawy.

� BW

Coraz mniej azbestu w gminie Niepor´t
W 2015 roku Gmina Niepor´t kontynuowała akcj´ usuwania azbestu z nieruchomoÊci osób fizycznych, zgodnie z „Programem
usuwania azbestu i wyrobów zawierajàcych azbest dla Gminy Niepor´t na lata 2008 – 2032”.

Ogłoszenie – PRACA
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie

poszukuje pracowników na stanowisko
KONSERWATORA STACJI UZDATNIANIA WODY 

I SIECI WODOCIÑGOWEJ
w wymiarze 1/2 etatu

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Niepor´cie

Adres: Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4B, 05-126 Niepor´t.

CV – z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej i kserokopi´ dokumentów potwierdzajàcych
kwalifikacje nale˝y zło˝yç do dnia 29 kwietnia 2016 r., w sekretariacie Gminnego Zakładu
Komunalnego w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t osobiÊcie lub przesłaç pocztà 
na adres: Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t.
Dokumenty, które wpłynà do Zakładu po wyznaczonym terminie nie b´dà rozpatrywane
i zostanà zwrócone zainteresowanym.

CV powinno byç opatrzone klauzulà: Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb´dnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
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Kontrola
zbiorników
bezodpłyowoych
(szamb) oraz
przydomowych
oczyszczalni
Êcieków
na terenie gminy
Niepor´t
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2

ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.

o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku

w gminach, dalej ustawa UCPG

(t.j. Dz.U.2016.250), gminy majà

obowiàzek prowadzenia ewidencji

zbiorników bezodp∏ywowych

na nieczystoÊci p∏ynne (szamb)

oraz ewidencji przydomowych

oczyszczalni Êcieków.

W zwiàzku z powy˝szym zwra-

camy si´ do mieszkaƒców Gminy

Niepor´t o wype∏nienie druku

zg∏oszenia posiadanego zbiornika

bezodp∏ywowego (szamba) lub

przydomowej oczyszczalni Êcie-

ków i dostarczenie do Urz´du

Gminy Niepor´t w terminie
do 30 kwietnia 2016 roku.

Druki zg∏oszenia dost´pne sà

w Urz´dzie Gminy Niepor´t (Dzia∏

Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa,

pokój nr 30), na stronie interneto-

wej www.nieporet.pl w zak∏adce

Ekologia oraz Komunikaty, a tak˝e

so∏tysów. Wype∏nione druki prosi-

my sk∏adaç w kancelarii Urz´du

Gminy Niepor´t, pocztà na adres:

Urzàd Gminy Niepor´t, Plac Wol-

noÊci 1, 05-126 Niepor´t lub pocz-

tà elektronicznà na adres e-mail:

urzad@nieporet.pl.

JednoczeÊnie informujemy, ˝e

pracownicy Dzia∏u Ochrony Âro-

dowiska i Rolnictwa Urz´du Gmi-

ny Niepor´t oraz Stra˝ Gminna

rozpoczynajà kontrol´ zbiorników

bezodp∏ywowych oraz przydomo-

wych oczyszczalni Êcieków na te-

renie Gminy Niepor´t.

W pierwszej kolejnoÊci b´dà
sprawdzane umowy oraz ra-
chunki potwierdzajàce wywóz
nieczystoÊci ciek∏ych. Ponadto,

w uzasadnionych przypadkach b´-

dzie sprawdzana szczelnoÊç zbior-

ników bezodp∏ywowych na nie-

czystoÊci ciek∏e w celu okreÊlenia

ryzyka zanieczyszczenia wód

gruntowych odciekami pochodzà-

cymi z tych zbiorników.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy

UCPG w∏aÊciciele nieruchomoÊci,

którzy pozbywajà si´ z terenu nie-

ruchomoÊci nieczystoÊci ciek∏ych

sà obowiàzani do udokumentowa-

nia w formie umowy korzystania

z us∏ug wykonywanych przez

gminnà jednostk´ organizacyjnà

lub przedsi´biorc´ posiadajàcego

zezwolenie na prowadzenie dzia-

∏alnoÊci w zakresie opró˝niania

zbiorników bezodp∏ywowych

i transportu nieczystoÊci przez

okazanie takich umów i dowodów

uiszczania op∏at za te us∏ugi.

� Dzia∏ Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa UG Niepor´t

Urzàd Gminy Niepor´t 
Plac WolnoÊci 1
05-126 Niepor´t

...................................,  dnia........................

* niepotrzebne skreÊliç

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926
z 2002r z póên.zm.) wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie z art.3
ust.3 pkt 1 i 2 ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 391 z 2012r.)

……......……………………..
Podpis właÊciciela

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB),
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ÂCIEKÓW

WŁAÂCICIEL NIERUCHOMOÂCI /u˝ytkownik/ 
INNA FORMA U˚YTKOWANIA*

ADRES NIERUCHOMOÂCI/ 
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

NUMER TELEFONU

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJÑCYCH POSESJ¢

BUDYNEK PODŁÑCZONY JEST DO SIECI KANALIZACYJNEJ * TAK NIE

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI*
(dotyczy wyłàcznie budynków niepodłàczonych do sieci kanalizacji sanitarnej)

POJEMNOÂå (m3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(kr´gi betonowe, metalowy, poliestrowy, 
zalewane betonem etc. – typ przydomowej oczyszczalni)

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMÑ NA OPRÓ˚NIANIE TAK NIE
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO I TRANSPORT NIECZYSTOÂCI 
CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNEJ? *

DATA ZAWARCIA UMOWY 

NAZWA I ADRES FIRMY ÂWIADCZÑCEJ USŁUG¢ OPRÓ˚NIANIA 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 
NIECZYSTOÂCI CIEKŁYCH

CZ¢STOTLIWOÂå OPRÓ˚NIANIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 
(np. w tygodniu/miesiàcu/roku) 

ILOÂå WYWIEZIONYCH NIECZYSTOÂCI CIEKŁYCH 
(m3 / tydzieƒ, miesiàc lub rok). 
W przypadku oczyszczalni podaç iloÊç wywo˝onego osadu 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOÂCI CIEKŁYCH

XXII sesja Rady Gminy Niepor´t
Dnia 24 marca 2016 r. (czwartek) odbyła si´ XXII sesja Rady Gminy Niepor´t.
Obrady poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski. 
Podczas sesji Radni podj´li m.in.

nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç

wszystkich uchwa∏ pod adresem:

(www.bip.nieporet.pl):

• uchwa∏à Nr XXII/13/2016 Rad-

ni dokonali niezb´dnych zmian

Uchwa∏y Bud˝etowej na 2016

Gminy Niepor´t;

• uchwa∏à Nr XXII/14/2016 Rada

Gminy, popierajàc wnioski so∏-

tysów, nie wyrazi∏a zgody na wy-

odr´bnienie w bud˝ecie Gminy

Niepor´t na 2017 r. Êrodków sta-

nowiàcych fundusz so∏ecki; 

• uchwa∏à Nr XXII/15/2016 wyra-

˝ono zgod´ na nieodp∏atne naby-

cie przez Gmin´ Niepor´t nieru-

chomoÊci po∏o˝onej we wsi Ry-

nia gmina Niepor´t, oznaczonej

w ewidencji gruntów jako dzia∏-

ka ewid. nr 122/7 o pow.

0,0141 ha, – na poszerzenie dro-

gi gminnej – ul. G∏ównej;

• uchwa∏à Nr XXII/16/2016 wyra-

˝ono zgod´ na nieodp∏atne naby-

cie przez Gmin´ Niepor´t nieru-

chomoÊci po∏o˝onej we wsi Nie-

por´t, oznaczonej w ewidencji

gruntów jako dzia∏ka ewid.

nr 683/3 o pow. 0,0339 ha

– na poszerzenie drogi gminnej

– ul. Ma∏o∏´ckiej; 

• uchwa∏à Nr XXII/18/2016 nada-

no nazw´ „Lotników” gminnej

drodze wewn´trznej, po∏o˝onej

we wsi Wólka Radzymiƒska

gmina Niepor´t stanowiàcej

dzia∏k´ ewid. o nr 104;

• uchwa∏à Nr XXII/19/2016 Rada

Gminy przyj´∏a Program opieki

nad bezdomnymi zwierz´tami

oraz zapobiegania bezdomnoÊci

zwierzàt na terenie Gminy Nie-

por´t w 2016 roku. 

• uchwa∏à Nr XXII/20/2016 Rada

Gminy przyj´∏a Program polity-

ki zdrowotnej w zakresie rehabi-

litacji leczniczej mieszkaƒców

Gminy Niepor´t na lata 2016-

2018;

• uchwa∏à Nr XXII/21/2016 Rada

Gminy przyj´∏a Gminnym Pro-

gram Przeciwdzia∏ania Przemo-

cy w Rodzinie oraz Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gminie Niepor´t na lata 2016-

2019;

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy zamknà∏ ob-

rady XXII sesji Rady Gminy Nie-

por´t.

� J.Joƒska

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
od dwóch lat pomaga niepracujàcym mieszkaƒcom
powiatu legionowskiego.

Zmieƒ
swoje ˝ycie
z Centrum
Integracji Społecznej
CIS jest dobrà alternatywà dla

osób chcàcych zawalczyç z trud-

noÊciami ˝yciowymi, które prze-

szkadzajà im w podj´ciu zatrud-

nienia. Zaprasza osoby, które ma-

jà nieaktualne kwalifikacje

zawodowe, nie majà pracy w wy-

uczonym zawodzie, chcà wróciç

na rynek pracy po d∏u˝szej prze-

rwie w zatrudnieniu. CIS prowa-

dzi warsztaty remontowo-gospo-

darcze, opiekuƒczy oraz gastrono-

miczny, w których mo˝na nauczyç

si´ zawodu lub zdobyç doÊwiad-

czenie w pracy.

Ponadto oferuje praktyk´ zawo-

dowà, doradztwo zawodowe, kon-

sultacje z psychologiem, pomoc

pracownika socjalnego, porady

prawne. Prowadzi te˝ reintegracj´

spo∏ecznà, w czasie której rozma-

wia si´ o problemach, zagro˝e-

niach i mo˝liwoÊciach ich rozwià-

zania. OkreÊlane sà s∏abe i mocne

strony uczestników, które pomaga-

jà w podj´ciu przez nich pracy, jak

najlepiej dobranej do ich mo˝liwo-

Êci.

Pod numerem tel. 22 732 15 58

mo˝na uzyskaç odpowiedzi

na wszystkie pytania.

� CIS
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Gmina Niepor´t rozstrzygn´∏a za-

mówienie publiczne na Êwiadcze-

nie us∏ug zwiàzanych z zapewnie-

niem opieki bezdomnym zwierz´-

tom z terenu gminy Niepor´t

w 2016 roku i podpisa∏a umow´

na Êwiadczenie us∏ug z Fundacjà

Przyjaciele Braci Mniejszych, pro-

wadzàcà schronisko dla bezdom-

nych zwierzàt w Nowym Dworze

Mazowieckim przy ul. LeÊnej.

W ramach zawartej umowy Fun-

dacja poszukuje nowych domów

dla zwierzàt przyj´tych do schro-

niska, promujàc adopcj´ psów

przez nowych opiekunów. 

Kontakt z Fundacjà w przypad-

ku ch´ci adopcji zwierzàt lub po-

szukiwania zwierzàt zaginionych

– mail: fpbm_adopcje@wp.pl,

tel.506 403 514.

� D.Wróbel

Opieka
nad
bezdomnymi
zwierz´tami

Troch´ statystyki
i nie tylko
LICZBA LUDNOÂCI
W GMINIE
NIEPOR¢T:
Gmina NIEPOR¢T – 13528
• Aleksandrów – 300
• Beniaminów – 217
• Białobrzegi – 1169
• Izabelin – 232
• Józefów 1097
• Kàty W´gierskie – 819
• Michałów-Grabina – 772
• Niepor´t – 3662
• Rembelszczyzna – 577
• Rynia – 314
• Stanisławów Drugi – 762
• Stanisławów Pierwszy – 1680
• Wola Aleksandra – 260
• Wólka Radzymiƒska – 793
• Zegrze Południowe – 874

Zdarza si´, ˝e mamy
wàtpliwoÊci, jak prawidłowo
odmieniç nazw´ miejscowoÊci.
Tak cz´sto bywa z nazwà
Białobrzegi. Dokàd jedziemy?
– Do Białobrzegów (nie
– Białobrzeg). W granicach
administracyjnych gminy
Niepor´t jest Zegrze
Południowe i do Zegrza
Południowego jeêdzimy,
wbrew cz´sto słyszanemu

okreÊleniu nad Zegrze. 
Zegrze znajduje si´ w gminie Serock, ale tam
te˝ jedziemy – do Zegrza. W nazwie sołectw
Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi
liczebnik zapisujemy słownie, a nie cyfrà rzymskà.
SpoÊród szeÊciu dwuczłonowych nazw sołectw jedynie Michałów-
Grabina zapisujemy z dywizem, czyli z krótkà kreskà bez odst´pów
mi´dzy nià, a słowami Michałów i Grabina. Pozostałe nie wymagajà
u˝ycia ani dywizu, ani myÊlnika.

� BW

P¸Aå PODATEK
TU, GDZIE
MIESZKASZ!
Płacàc podatki w miejscu zamieszkania, 
ka˝dy mieszkaniec ma mo˝liwoÊç wsparcia 
rozwoju gminy. W 2016 roku udział gmin 
we wpływach bud˝etu paƒstwa z podatku 
PIT wyniesie 37,79%. Pieniàdze te przeznaczamy
na budow´ infrastruktury, transport publiczny,
edukacj´ dzieci, sport i kultur´. Dlatego
tak wa˝ne jest, aby pieniàdze z naszego 
PIT-u trafiły tu, gdzie mieszkamy. Im wi´cej 
osób rozliczy si´ w miejscu zamieszkania, 
tym na lepszy standard ˝ycia w gminie mo˝emy
liczyç.

Je˝eli miejsce naszego zamieszkania nie
pokrywa si´ z miejscem zameldowania,
wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT wskazaç
miejsce zamieszkania (wg stanu na 31 grudnia
roku poprzedniego), by udział naszego podatku
zasilił bud˝et gminy Niepor´t, zwi´kszajàc
mo˝liwoÊci jej rozwoju i poprawiajàc komfort
naszego ˝ycia. 

Urzàd Skarbowy właÊciwy dla mieszkaƒców 
gminy Niepor´t znajduje si´ w Legionowie, 
przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 43 c.

••  TTWWÓÓJJ  PPOODDAATTEEKK  
••  TTWWÓÓJJ  NNIIEEPPOORR¢¢TT  
••  TTWWOOJJAA  IINNWWEESSTTYYCCJJAA

UWAGA! Obni˝ono cen´ nieruchomoÊci 
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza, ˝e w dniu 26 kwietnia 2016 r.
o godz.11.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 25) w budynku Urz´du
Gminy Niepor´t – II p., adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
odb´dzie si´, czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝
niezabudowanej nieruchomoÊci poło˝onej we wsi Izabelin gmina
Niepor´t przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako działka nr ewid. 185/8
o powierzchni 0,1550 ha, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie
prowadzi ksi´g´ wieczystà Kw Nr WA1L/00053691/9, stanowiàcej
własnoÊç Gminy Niepor´t. 
NieruchomoÊç jest niezabudowana i niezagospodarowana, poroÊni´ta
w cz´Êci drzewami akacji. Działka poło˝ona jest w sàsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pawilonu handlowego
– sklepu spo˝ywczego, który znajduje si´ u zbiegu ulic Szkolnej
i Granicznej. Zarówno ul. Graniczna jak i Szkolna sà głównymi ulicami
w miejscowoÊci, posiadajà nawierzchni´ asfaltowà i chodniki z kostki
betonowej. BezpoÊredni dojazd do nieruchomoÊci zapewnia ulica
Szkolna. Po drugiej stronie ul. Szkolnej naprzeciwko sprzedawanej
nieruchomoÊci znajduje si´ szkoła podstawowa, a w niedalekiej

odległoÊci przystanek autobusowy. 
W bezpoÊrednim sàsiedztwie nieruchomoÊci – w utwardzonej ulicy
Szkolnej wyst´puje uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej:
wodociàg, gaz, energia i telefon.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
cz´Êci obszaru sołectwa Izabelin, w gminie Niepor´t (uchwalonych
uchwałà Nr XI/63/2015 Rady Gminy Niepor´t z dnia 27 lipca 2015
roku, ogłoszonà (Dz. Urz. Woj. Maz., poz.7131 z dnia 17
sierpnia 2015 r.) działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej o symbolu w planie 7MN/U. Ponadto
przedmiotowa działka poło˝ona jest w Strefie Ochrony Urbanistycznej
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. NieruchomoÊç
poło˝ona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej.

Cen´ wywoławczà nieruchomoÊci oraz wadium ustala si´ w wysokoÊci:
Cena wywoławcza brutto: 229 600 zł w tym 23% VAT
WysokoÊç wadium: 25 000 zł

Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y wnieÊç w formie
pieni´˝nej – z oznaczeniem nieruchomoÊci (działki), której dotyczy
– przelew lub wpłata – na rachunek bankowy Gminy Niepor´t,
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Niepor´t
Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby
najpóêniej w dniu 20 kwietnia 2016 r. wadium znajdowało si´
na rachunku bankowym Gminy Niepor´t.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeƒ
w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t adres: 05-126 Niepor´t, Plac
WolnoÊci 1, na stronie internetowej Gminy Niepor´t oraz
w http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegółowe warunki i informacje dotyczàce przetargu mo˝na
uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du
Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7,
telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl,
w godzinach pracy Urz´du.

WYCIÑG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Z wizytà w Urz´dzie Gminy Niepor´t
W piàtek pracowników urz´du

odwiedzili przemili goÊcie. Grupa

przedszkolaków z Bia∏obrzegów

z zainteresowaniem przyglàda∏a

si´ ich pracy i zadawa∏a pytania.

W Dziale Informacji Publicznej

otrzymali na po˝egnanie kolorowe

o∏ówki i zaproszenie do udzia∏u

w obchodach rocznicy Konstytu-

cji 3 maja.

� BW
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Poznajemy rotmistrza
Witolda Pileckiego
7 kwietnia Szczep 14 Dru˝yn

Harcerskich i Gromad Zuchowych

Niepor´t zorganizowa∏ wernisa˝

wystawy poÊwi´conej jednemu

z ˚o∏nierzy Wykl´tych – rtm. Wi-

toldowi Pileckiemu. Sk∏adajàca

si´ z 30 paneli wystawa, zosta∏a

sprowadzona z Instytutu Pami´ci

Narodowej przez dh Adama Ja-

worskiego i udost´pniona w GOK

w Niepor´cie.

Harcerze wybrali rotmistrza Pi-

leckiego na swojego patrona. Re-

alizujà akcj´ „Kampania Bohater”,

dzi´ki której Szczep b´dzie móg∏

nosiç jego imi´, a mieszkaƒcy gmi-

ny poznajà sylwetk´ bohatera.

Harcerze chcà post´powaç po-

dobnie jak rotmistrz Pilecki,

kszta∏càc si´ i zdobywajàc wiedz´,

çwiczàc umiej´tnoÊç dokonywania

w∏aÊciwych wyborów i pokonywa-

nia trudnoÊci oraz rozwiàzywania

problemów. Chcà w ten sposób

kszta∏towaç swój charakter i har-

cerskà osobowoÊç. To dzi´ki kie-

rowaniu si´ tymi wartoÊciami,

wype∏niajàc obowiàzki wobec sie-

bie, innych ludzi i otoczenia, po-

trafiàc ̋ yç w zgodzie z samym so-

bà i rozwijajàc wszystkie swoje

mo˝liwoÊci, nauczà si´ troszczyç

o innych i dostrzegaç pi´kno ota-

czajàcego ich Êwiata. 

Wystawa jest czynna do 25 kwiet-

nia. � BW

Jan II Kazimierz został wybrany królem Rzeczypospolitej w czterdziestym
drugim dniu burzliwej elekcji 17 listopada 1648 roku. Panowanie
Jana II Kazimierza nie było w sumie korzystne dla Rzeczypospolitej, choç
strategiczne zdolnoÊci króla nie raz odniosły triumf.

Król z∏o˝y∏ Êluby, gdy kraj niemal

w ca∏oÊci zaj´ty by∏ przez Szwe-

dów. Inicjatorkà oddania Rzeczy-

pospolitej pod protekcj´ Matki Bo-

skiej by∏a królowa Ludwika Ma-

ria. Âluby sta∏y si´ jednym

z najwa˝niejszych wydarzeƒ

o charakterze propagandowym

podczas Potopu Szwedzkiego.

Z poczàtkiem roku 1656 prawie

ca∏a Polska by∏a opanowana przez

Szwedów i Rosjan. Przyrzeczenie

mia∏o poderwaç do walki z na-

jeêdêcami ca∏e spo∏eczeƒstwo.

A tak brzmia∏ poczàtek tekstu

Êlubowania króla w katedrze

lwowskiej:

„Wielka Boga cz∏owieka Matko,

NajÊwi´tsza Dziewico. Ja, Jan

Kazimierz, za zmi∏owaniem Sy-

na Twojego, Króla królów, a Pa-

na mojego i Twoim mi∏osierdziem

król, do najÊwi´tszych stóp Two-

ich przypad∏szy, Ciebie dziÊ za Pa-

tronk´ mojà i za Królowà paƒstw

moich obieram. Tak samego sie-

bie, jak i moje Królestwo polskie,

ksi´stwo litewskie, ruskie, pru-

skie, mazowieckie, ˝mudzkie, inf-

lanckie, smoleƒskie, czernichow-

skie oraz wojsko obu narodów

i wszystkie moje ludy Twojej oso-

bliwej opiece i obronie polecam,

Twojej pomocy i zlitowania w tym

kl´sk pe∏nym i op∏akanym Króle-

stwa mojego stanie przeciw nie-

przyjacio∏om Rzymskiego KoÊcio-

∏a pokornie przyzywam.(…)”

W po∏udniowej nawie niepor´c-

kiego koÊcio∏a N.M.P. Niepokala-

nego Pocz´cia, fundacji Ja-

na II Kazimierza Wazy, znajduje

si´ od 1980 roku obraz p´dzla Ja-

na Molgi przedstawiajàcy Êlubo-

wanie króla w katedrze lwowskiej,

tak˝e pod wezwaniem Niepokala-

nego Pocz´cia N.M.P.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

èród∏a:

1. Tadeusz Wasilewski „Jan Kazi-

mierz”, wydanie Zamek Kró-

lewski w Warszawie rok 1985.

2. „Historia Powszechna t. VI Hi-

storia Polski”, praca zbiorowa.

Biblioteka Gazety Wyborczej, 

3. Wikipedia

Âluby lwowskie
króla Jana II Kazimierza Wazy
– 1.IV.1656

Harcerska wystawa w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie

G M I N N Y  O Â R O D E K  K U L T U R Y

zaprasza na obchody 

MI¢DZYNARODOWEGO DNIA SZTUKI
16.04. godz. 20.00 – koncert Karoliny Biliƒskiej

i Sławka Adamko
17.04. godz. 18.00 – zakoƒczenie wystawy 

malarstwa
Elwiry Nowakowskiej

17.04 godz. 19.00 – pogodny monogram
„One i My” Stanisława Górki
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W Bibliotece posiadamy 18 ksià˝ek autorstwa Sławomira Kopra,
okreÊlanego mianem najbardziej znanego pisarza ksià˝ek
historycznych. 
Ksià˝ki tego autora zawierajà wie-

le ciekawych, nieznanych, a cz´-

sto równie˝ kontrowersyjnych fak-

tów z ˝ycia gwiazd kina, polity-

ków oraz innych postaci

zajmujàcych wa˝ne miejsce w hi-

storii naszego kraju. Ich akcja to-

czy si´ wartko, a to za sprawà lek-

kiego pióra i sprawnego warszta-

tu pisarskiego autora. Opisywane

przez autora osoby ukazane sà

w zupe∏nie innym Êwietle ni˝ do-

tychczas. Mo˝emy poznaç np.

Agnieszk´ Osieckà czy Kalin´

J´drusik poprzez kontekst ̋ ycia ro-

dzinnego, kontaktów towarzy-

skich, tworzonych przez nie zwiàz-

ków z m´˝czyznami. Historia

przedstawiona w ksià˝kach Pa-

na Kopra nabiera innego wymia-

ru i to, co kojarzy nam si´ wy∏àcz-

nie z suchymi datami nabiera

barw i charakteru. Zapraszamy

równie˝ do Biblioteki na spotka-

nie autorskie ze S∏awomirem Ko-

prem, które odb´dzie si´ w Gmin-

nym OÊrodku Kultury 8 maja 2016

o godzinie 15.00. 

� Elwira Jóêwiak

Cztery gromady spotka∏y si´ popo-

∏udniu w SP w Izabelinie w smer-

fowych przebraniach. Zosta∏y po-

dzielone na kolorowe zespo∏y,

w których mia∏y za zadanie

przejÊç 4 próby, aby dostaç si´

do Wioski Smerfa. Nie straszne

by∏y zuchom: quiz o smerfach,

smakowe wyzwania, podà˝anie

za muzykà Harmoniusza czy po-

konanie toru przeszkód u Osi∏ka.

Niestety pojawi∏ si´ Gargamel

i zrobi∏ wielkie zamieszanie

– ukrad∏ bowiem ksi´g´ zakl´ç.

Dlatego te˝ ka˝da smerf-gromada

walczy∏a w Wielkiej Olimpiadzie,

by odzyskaç w∏asnoÊç Papy Smer-

fa. Konkurencje by∏y smerfowo-

-proste dla naszych dzielnych zu-

chów. Korzystajàc z okazji szyb-

ko schwyta∏y Gargamela

w pu∏apk´, a same Êwi´towa∏y

zwyci´stwo przy plàsie „Czekola-

dy”. Wszystkie zuchy zaj´∏y

w Olimpiadzie I miejsce i w nagro-

d´ smerf Maruda przyby∏ z gigan-

tycznym tortem dla nich! Na ko-

niec zuchy z smerfami mia∏y pa-

miàtkowe zdj´cie. To by∏a

niesamowita, smerfowa przygoda!

Szkoda, ˝e Imieniny Zucha odby-

wajà si´ raz na 4 lata. 

� pwd. Dominika Zakrzewska

Do zawodów ortograficznych stan´-

∏o ok. 60 uczniów w dwóch katego-

riach wiekowych: kl. III – IV oraz

kl. V – VI. Mimo ˝e tekst dyktan-

da dotyczàcy nadchodzàcej wiosny

oraz Âwiàt Wielkanocnych wyda-

wa∏ si´ pozornie ∏atwy, do drugie-

go etapu przesz∏o zaledwie czterech

uczniów z klas III – IV: Krystian

Kleindienst (kl. IV a), Maja Dace-

wicz (kl. III a), Bartek Ciszewski

(kl. III c) i Kasia Repina (kl. III b)

oraz trzech z klas V – VI: Ola Ko-

twas (kl. VI b), Konrad Girczyc

(kl. VI b) i Olek Krzy˝anowski

(kl. V b). Pope∏nili oni najmniej b∏´-

dów i to wÊród nich rozegra∏y si´

dogrywki. Bezkonkurencyjni oka-

zali si´ Krystian Kleindienst z kl. IV

a oraz Konrad Girczyc z kl. VIb.

Uroczyste wr´czenie nagród

– piór ufundowanych przez Rad´

Rodziców – odby∏o si´ 21 marca

podczas ogólnoszkolnego konkur-

su „Masz talent”, który co roku

odbywa si´ na powitanie wiosny. 

Dyrektor Szko∏y, pani Edyta

KuÊ, oprócz zwyci´zców, specjal-

nymi dyplomami nagrodzi∏a tak˝e

wszystkich uczestników dogrywki.

Mistrzom ortografii serdecznie

gratulujemy!!!

� D.Korycka

Poraz drugi sprawdzian

przeprowadzono w zmie-

nionej formule, uwzgl´d-

niajàcej zadania z j´zyka obcego.

W gminie Niepor´t do sprawdzianu

przystàpi∏o 153 uczniów. Mieli 80

minut na rozwiàzanie pierwszego ar-

kusza, który sprawdza umiej´tnoÊci:

czytania, pisania, rozumowania, ko-

rzystania z informacji i praktyczne-

go wykorzystywania zdobytej wie-

dzy. Po przewie o godz. 11.45,

uczniowie napisali drugà cz´Êç

sprawdzianu – test z j´zyka obcego.

W gminie Niepor´t jest to j´zyk an-

gielski. Na rozwiàzanie testu j´zy-

kowego uczniowie mieli 45 minut.

Wyniki testu b´dà znane 27 maja.

Zgodnie z planami Ministerstwa

Edukacji Narodowej jest to ostat-

ni sprawdzian pisany przez szósto-

klasistów. W 2017 roku zostanie

zastàpiony dobrowolnym testem

kompetencji. � H.Galas

Biblioteka poleca

Kilometry Caritas

Âwi´to zuchów

„Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły”
rozstrzygni´te!

Dzieƒ dobry z wodà

Ostatni sprawdzian
szóstoklasisty

Diecezja Warszawsko-Praska

przeznaczy Êrodki, zebrane w ra-

mach Kilometrów Caritas, na do-

finansowanie wyjazdów kolonij-

nych i wsparcie dzieci, które po-

trzebujà leczenia i rehabilitacji.

22 maja podczas Pikniku Ro-
dzinnego Matczyna Niedziela
w Stanis∏awowie Pierwszym

w stoisku Caritas mo˝na b´dzie

dokleiç przyniesione z∏otówki

do tworzonego z nich szeregu. Im

wi´cej z∏otówek, tym d∏u˝szy sze-

reg i wi´ksza szansa na pobicie re-

kordu. 

Caritas ze Stanis∏awowa Pierw-

szego zach´ca do udzia∏u w uk∏a-

daniu Kilometrów Caritas!

� A.Wróbel

Wszystkich wchodzàcych rano

do szko∏y cz´stowali wodà, ̋ yczàc

mi∏ego i zdrowego dnia. Przed po-

∏udniem uczniowie klas I c oraz

IV b przeprowadzili happening

na Placu WolnoÊci. Aktywnie za-

ch´cali przechodniów do picia

wody, rozdajàc przygotowane

wczeÊniej ulotki i cz´stujàc ich

wodà. Odwiedzili tak˝e w∏adze

gminy w∏àczajàc je do akcji zach´-

cajàcej do picia wody ka˝dego

dnia.

W szkole, na przerwach

przy muzyce, na rozwieszonych

plakatach uczniowie zapisywali

has∏a, rymowanki oraz wymienia-

li zalety picia wody. Aby podkre-

Êliç nastrój tego dnia, dzieci i na-

uczyciele mieli na sobie w tym

dniu coÊ niebieskiego.

Cz´sto nie zdajemy sobie spra-

wy z tego, jak wa˝na jest woda dla

naszego organizmu. Warto jà piç

gdy˝ m.in.: wspomaga metabo-

lizm, dodaje energii, wspomaga le-

czenie cukrzycy, poprawia samo-

poczucie, usuwa toksyny z orga-

nizmu a tak˝e pomaga na ból

g∏owy. Dzienne zapotrzebowanie

na wod´ dla dziecka wynosi prze-

ci´tnie 2 litry, a dla osoby doro-

s∏ej 3 i wi´cej. 

Tego dowiedzieli si´ uczniowie

naszej szko∏y, którzy realizujà

projekt „Trzymaj Form´”.

� A. Lewandowska

Parafialny Zespół Caritas 
w Stanisławowie Pierwszym przystàpił
do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu
Guinnessa w uło˝eniu jak najdłu˝szego
szeregu z monet o nominale 1 złotych.

W tym roku miało miejsce wa˝ne wydarzenie – Zuchy odchodziły swoje Imieniny. Z tej okazji Szczep 14 Dru˝yn
Harcerskich i Gromad Zuchowych Niepor´t zorganizował dla nich 4 marca Smerfowe Âwi´to.

Jak co roku w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie odbył si´
konkurs ortograficzny „Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły”. 

5 kwietnia o godz. 9.00 rozpoczàł si´ 15. ju˝ sprawdzian szóstoklasisty
przeprowadzony przez Centralnà Komisj´ Egzaminacyjnà.

22 marca obchodziliÊmy Âwiatowy Dzieƒ Wody.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie, realizujàc projekt edukacyjny:
„NIEZAWODNI – na wodzie i làdzie”, przygotowali
niespodziank´ na dzieƒ dobry. 



Rozgrywki ch∏opców odby∏y si´

w hali Arena Legionowo w po∏o-

wie marca. W zawodach bra∏o

udzia∏ pi´ç zespo∏ów. Oprócz na-

szych reprezentantów grali ucznio-

wie ze szkó∏ podstawowych z Kar-

czewa, Mysiad∏a, Nowego Dworu

Mazowieckiego oraz Zielonki.

Po rozegraniu czterech spotkaƒ

ch∏opcy mieli identyczny bilans

meczowy jak SP Karczew (trzy

zwyci´stwa i remis). Niestety

o pierwszym miejscu zadecydowa∏

bilans zdobytych bramek. Pi´kna

sportowa walka, jakà pokazali na-

si zawodnicy, zaowocowa∏a dru-

gim stopniem na podium. 

Dziewcz´ta rozegra∏y swój tur-

niej tydzieƒ póêniej. Warto wspo-

mnieç, ˝e w tym roku to nasza

szko∏a w Józefowie by∏a gospoda-

rzem i organizatorem rozgrywek

mi´dzypowiatowych. Do rywali-

zacji stan´∏y zespo∏y z Radzymi-

na, Otwocka, D´binek oraz Mysia-

d∏a. Po zaci´tych spotkaniach na-

sze zawodniczki udowodni∏y jak

wa˝ne jest zaanga˝owanie, serce

do gry oraz walka do samego koƒ-

ca. Ostatecznie dziewcz´ta, podob-

nie jak ich koledzy, zaj´∏y drugie

miejsce w ca∏ych rozgrywkach.

Trzeba dodaç, ˝e dwa drugie

miejsca dziewczàt i ch∏opców to

historyczne wydarzenia, ponie-

wa˝ nigdy wczeÊniej nasi repre-

zentanci nie odnieÊli takiego suk-

cesu na szczeblu mi´dzypowiato-

wym.

� SP Józefów
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W hali sportowej Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym miał miejsce turniej BUSINESS
VOLLEY CUP VIII edycja Mistrzostw Polski Firm w Siatkówce Niepor´t 2016.

Mistrzostwa Polski Firm w Siatkówce Niepor´t 2016
Organizatorzy tego wydarzenia sà

pasjonatami pi∏ki siatkowej. Kolej-

ne turnieje sà dla uczestników oka-

zjà do sprawdzenia si´ w rywali-

zacji z przedstawicielami innych

firm, w doskona∏ej atmosferze,

która jest równie wa˝na jak spor-

towe wyniki. Ka˝dego roku mi-

strzostwa odbywajà si´ w innym

miejscu, tegoroczne wspó∏organi-

zowa∏ Uczniowski Klub Sportowy

D´bina Niepor´t. W hali Gimna-

zjum spotka∏o si´ 12 dru˝yn,

w tym 3 z gminy Niepor´t. Patro-

nat honorowy sprawowali Starosta

Powiatu Legionowskiego oraz

Wójt Gminy Niepor´t.

W kategorii m´˝czyzn I miejsce

zajà∏ JSW KWK Jas-Kos,

II – JSW KWK Zofiówka,

III – ETP S.A. K´dzierzyn-Koêle.

Na VI miejscu uplasowa∏ si´ Spon-

tan Józefów, a na VIII – LM Pro-

motion.

W kategorii kobiet na I miejsce

na podium zajà∏ UKS D´bina

Niepor´t, II miejsce przypad∏o

MKS Victoria Parczew,

a III – Animex E∏k.

� BWilk

Sportowy sukces uczniów szkoły w Józefowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie odnieÊli du˝y sukces w Mi´dzypowiatowym Turnieju Szkół
Podstawowych w Piłce R´cznej dziewczàt i chłopców w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej,
zdobywajàc w nim po raz pierwszy II miejsce.

To ju˝ piàty raz w Szkole Podstawowej w Izabelinie odbył si´ Gminny Turniej Warcabowy o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t.

Turniej warcabowy w Izabelinie
18 marca roku zg∏osili si´ zawodnicy ze szkó∏ pod-

stawowych w Niepor´cie, Wólce Radzymiƒskiej, Jó-

zefowie i Izabelinie. Rozgrywki przeprowadzone by-

∏y w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie

klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI.

Po zaciek∏ych rozgrywkach zwyci´zcy turnieju na-

grodzeni zostali pucharami i dyplomami, a wszyscy

otrzymali pamiàtkowe medale. 

� SP Izabelin

Klasy I-III
I miejsce Kacper Arciszuk
– Józefów
II miejsce Maciej Sawczuk
– Wólka Radzymiƒska
III miejsce Dawid Kasperek
– Izabelin

Klasy IV-VI
I miejsce Mateusz Derba
– Izabelin
II miejsce Aleksandra
Zieliƒska – Izabelin
III miejsce Michał Rostek
– Józefów

ZWYCI¢ZCY TURNIEJU

Sukces
Piotra

w KUMITE
20 marca uczeƒ III klasy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym 
Piotr Aniołkowski reprezentował Gmin´ Niepor´t w Mistrzostwach
Polski Zachodniej w KUMITE we Wrocławiu. Wywalczył II miejsce
w kategorii OPEN – 14 – 16 lat. Piotr od 3 lat trenuje w Mazowieckim
Centrum OYAMA KARATE. Obecnie przygotowuje si´ do kolejnych
Mistrzostw Polski Centralnej, które odb´dà si´ w Kozienicach
24 kwietnia 2016 r. 

fot. www.powiat-legionowski.pl



Âluby król Jan II Kazimierz z∏o-

˝y∏ w dniu 1 kwietnia 1565 r.

podczas mszy Êwi´tej odpra-

wianej przed obrazem Matki Bo-

skiej ̧ askawej w katedrze Wniebo-

wzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny

we Lwowie. Kopia obrazu Ja-

na Matejki przedstawiajàca to wy-

darzenie, na którym król Jan Kazi-

mierz znajduje si´ w lewej cz´Êci

obrazu, kl´czàc przed o∏tarzem

znajduje si´ w koÊciele parafialnym

w Niepor´cie. Postaciami historycz-

nymi namalowanymi na tym p∏ót-

nie przez artyst´ sà równie˝: biskup

lwowski Jan Tarnowski, stoi na le-

wo od króla, królowa Maria Ludwi-

ka kl´czàca tu˝ za królem, za nià

hetman Stefan Czarniecki, obok

niego marsza∏ek wielki koronny Je-

rzy Sebastian Lubomirski, trzyma-

jàcy bu∏aw´ hetman polny koron-

ny Stanis∏aw Lanckoroƒski, kl´czà-

cy hetman wielki koronny

Stanis∏aw Rewera Potocki oraz

trzymajàcy choràgiew ksià˝´

Krzysztof Zbaraski. W skrajnej le-

wej cz´Êci obrazu stoi oparty o o∏-

tarz wojewoda ∏´czycki Jan Lesz-

czyƒski Obraz ten by∏ ostatnim

wielkim p∏ótnem, które namalowa∏

Jan Matejko. Przed rokiem 1945

obraz znajdowa∏ si´ w Galerii Na-

rodowej we Lwowie, od roku 1946

znajduje si´ w Muzeum Narodo-

wym we Wroc∏awiu, w galerii

sztuki polskiej XVII-XIX w. Po-

nadto rozwini´ciem tematu by∏a

lektura pierwszego numeru z 2016

r. czasopisma mi∏oÊników wojsko-

woÊci DE RE MILTARI, Wydaw-

nictwa Infort Editions, w którym

natrafi∏em na bardzo ciekawy arty-

ku∏ redaktora naczelnego Witolda

Biernackiego i Micha∏a Paradow-

skiego pt. Bitwa pod Nowym Dwo-

rem 30 wrzeÊnia 1655 roku. By∏ to

dla mnie zupe∏nie nowy temat hi-

storyczny – Nowy Dwór (Mazo-

wiecki) pomyÊla∏em niedaleko,

wi´c byç mo˝e w zwiàzku z tà bi-

twà pewne Êlady prowadzà i w na-

sze okolice. Moje przypuszczenia

okaza∏y si´ s∏uszne. Dodatkowe in-

formacje uzyska∏em ze stron inter-

netowych na których opisano rów-

nie˝ szczegó∏y bitwy pod Nowym

Dworem. Geneza bitwy pod No-

wym Dworem wynika∏a z szeregu

rozkazów wydanych przez króla

szwedzkiego Karola X Gustawa

swoim genera∏om, aby zabezpie-

czyli otwartà drog´ wojskom

szwedzkim z Inflant do Prus i da-

lej do Warszawy i Krakowa. Zada-

nie to mia∏ realizowaç doÊwiadczo-

ny dowódca, genera∏ artylerii Gu-

staf Otton Stenbock, dowodzàcy

kilkutysi´cznym garnizonem

szwedzkim w Warszawie. Jednym

z pierwszych zadaƒ, które zamie-

rza∏ wykonaç gen. Stenbock by∏o

zniszczenie polskich oddzia∏ów

pospolitego ruszenia szlachty, zgru-

powanego na pó∏nocnym Mazow-

szu. Szlachta pó∏nocnego Mazow-

sza to g∏ównie gospodarujàca

na w∏asnych folwarkach szlachta

zagrodowa o silnym odczuciu pa-

triotycznym, mocno religijna, sto-

jàca w opozycji do protestanckiej

wiary Szwedów, uznawanych po-

wszechnie na Mazowszu za wro-

gów Polski. Szlachta z woje-

wództw: p∏ockiego, mazowieckie-

go, rawskiego oraz rejonów

∏om˝yƒskiego i zambrowskiego,

wystawiajàc oddzia∏y pospolitego

ruszenia uznawa∏a, ̋ e skoro wojska

koronne króla Jana Kazimierza sà

na terenie kraju wojna ze Szweda-

mi nie zosta∏a zakoƒczona i nie od-

da si´ w „opiek´” królowi szwedz-

kiemu Karolowi Gustawowi.

Na zwo∏ane pospolite ruszenie

w rejon wsi Mogilno ko∏o Zakro-

czymia stawi∏o si´ wed∏ug ró˝nych

szacunków oko∏o od 15 000

do 18 000 Polaków pod bronià, do-

wodzonych przez wojewod´ p∏oc-

kiego (od 1650 r.) Jana Kazimierza

Krasiƒskiego herbu Âlepowron.

W sk∏ad polskich oddzia∏ów wcho-

dzi∏y: g∏ównie jazda szlachecka,

zgrupowana w lekkie choràgwie

oraz piechota ∏anowa (ok. 10 000

szabel i 1000 piechurów),oddzia∏y

Mazurów (7000-8000 piechurów)

i nieliczna artyleria (7-10 dzia∏).

Oddzia∏y szlachty i piechota ∏ano-

wa roz∏o˝y∏y si´ obozem na wyso-

kiej skarpie Wis∏y i Narwi ko∏o wsi

Modlin. Z uwagi na mo˝liwoÊç

przeci´cia linii komunikacyjnych,

cz´ste przypadki likwidowania od-

dzia∏ów wysy∏anych po ˝ywnoÊç

oraz zbrojnych ataków choràgwi

szlacheckich na oddzia∏y kawalerii

szwedzkiej, król Karol Gustaw

rozkaza∏ gen. Stenbockowi za∏o˝e-

nie obozu w Nowym Dworze,

z którego mia∏ os∏aniaç drog´

do Prus i rozprawiç si´ z mazowiec-

kà szlachtà. Genera∏ Stenbock po-

wierzy∏ zadanie organizacji obozu

w Nowym Dworze swojemu gene-

ralnemu kwatermistrzowi pu∏kow-

nikowi Konradowi Marderfeldowi,

który na czele oddzia∏ów kawale-

rii, piechoty i artylerii wyruszy∏

z Warszawy do Nowego Dworu.

JednoczeÊnie wys∏ano negocjato-

rów do oddzia∏ów Mazurów, aby

z∏o˝yli broƒ i wrócili do swoich za-

gród. 13 wrzeÊnia 1655 r. po odmo-

wie zaprzestania walki przez od-

dzia∏y Mazurów pu∏kownik Mar-

derfeld wyda∏ rozkaz sypania

szaƒców i budowy umocnieƒ

pod Nowym Dworem oraz popro-

si∏ gen. Stenbocka o wsparcie jego

oddzia∏ów regimentem piechoty.

Otrzymawszy wsparcie piechoty

niespodziewanie bez uzgodnienia

z gen. Stenbockiem rozpoczà∏ for-

sowanie Narwi. Szwedzi pod os∏o-

nà dzia∏ regimentowych umieszczo-

nych na p∏ywajàcej barce, ∏odzia-

mi przep∏yn´li rzek´ i przystàpili

natychmiast do usypywania redut

ziemnych na zdobytym niewielkim

przyczó∏ku. P∏k Marderfeld nie

wys∏a∏ jednak silnych patroli

na przedpole co spowodowa∏o, ˝e

dowodzàcy Polakami Jan Kazi-

mierz Krasiƒski mia∏ czas na prze-

grupowanie g∏ównie piechoty ∏ano-

wej do kontrataku na szwedzki

przyczó∏ek. Polski szturm zakoƒ-

czy∏ si´ zwyci´stwem, oddzia∏y

szwedzkie wycofa∏y si´ z przyczó∏-

ka za Narew zostawiajàc kilkuna-

stu zabitych. W liÊcie z 19 wrze-

Ênia 1655 r. król szwedzki Karol

Gustaw nakaza∏ gen. Stenbockowi,

aby wybudowa∏ nowy most na Wi-

Êle w Warszawie i po jej sforsowa-

niu znalaz∏ odpowiednie miejsce

do przeprawy przez Narew mi´dzy

Bugiem i Wis∏à w celu zaatakowa-

nia polskiego obozu nad Narwià

ko∏o Modlina. 21 wrzeÊnia 1655 r.

gen. Stenbock ze swoimi wojska-

mi przeprawi∏ si´ przez nowo wy-

budowany most na WiÊle w War-

szawie i ruszy∏ prawym brzegiem

Wis∏y w kierunku Nowego Dworu.

Korpus Stenbocka liczy∏ oko-

∏o 8 000 ̋ o∏nierzy w tym 1500 jaz-

dy i 40-60 dzia∏ zarówno lekkich re-

gimentowych jak i ci´˝kich. Sten-

bock dysponowa∏ 7 regimentami

piechoty krajowej, 2 regimentami

piechoty najemnej, 2 regimentami

rajtarii (jazdy) krajowej i 1 regi-

mentem rajtarii najemnej. W szere-

gach regimentów krajowych

(szwedzkich) s∏u˝y∏o wielu wetera-

nów zaprawionych w wielu stoczo-

nych bitwach, przewa˝nie jako do-

wódców oraz nowo zaciàgni´tych

rekrutów. Korpus Stenbocka za-

trzyma∏ si´ na nocny odpoczynek

we wsi Skierdy ko∏o Jab∏onnej

na pó∏nocnym brzegu Wis∏y, w od-

leg∏oÊci ok. 1 mili szwedzkiej

(10km) od Nowego Dworu. Gen.

Gustaf Otton Stenbock z przybocz-

nym orszakiem i eskortà ruszy∏

w kierunku Nowego Dworu gdzie

stwierdzi∏, ̋ e Polacy umocnili swo-

je stanowiska nad rzekà, a Narew

jest bardzo trudna w tym miejscu

do przeprawy. Majàc ten fakt

na uwadze genera∏ Stenbock ruszy∏

z orszakiem na pó∏nocny – wschód

w stron´ Niepor´tu i dalej Arcie-

chowa u zbiegu Bugu i Narwi by

tam szukaç ∏atwiejszego miejsca

do przeprawy przez Narew szwedz-

kich wojsk… 

Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne
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Głównym powodem si´gni´cia
dzisiaj po tematyk´ okresu potopu
szwedzkiego była dla mnie mijajàca
właÊnie kolejna rocznica Êlubów
lwowskich króla Jana II Kazimierza,
które były oddaniem kraju
opanowanego przez Szwedów
w opiek´ Matce Bo˝ej,
ukoronowanej wczeÊniej na Królowà
Polski oraz obietnica po zakoƒczeniu
wojny rozszerzenia praw
obywatelskich szlachcie, polepszenia
bytu chłopstwa i mieszczaƒstwa. 

Bitwa pod Nowym Dworem 30 wrzeÊnia 1655 r.

Szwedzi w Niepor´cie i okolicach cz. I

KALENDARZ HISTORYCZNY KKWWIIEETTNNIIAA
14.04.966 – Chrzest Polski (1050 lat temu)

18.04.1025 – koronacja Bolesława I
Chrobrego, pierwszego króla
Polski (990 lat temu)

9.04.1241 – przegrana z Tatarami
pod Legnicà, ginie ksià˝´
Henryk Pobo˝ny 
(775 lat temu)

1.04.1656 – król Jan II Kazimierz składa
Êluby w katedrze we Lwowie
(360 lat temu)

4.04.1746 – urodził si´ Tadeusz
KoÊciuszko (270 lat temu)

4.04.1794 – Tadeusz KoÊciuszko zwyci´˝a
Rosjan pod Racławicami
(222 lata temu)

18.04.1926 – zmarł Jerzy Szczepanek
zwany „polskim Edisonem”
(90 lat temu)

25.04.1937 – umiera Michał Drzymała, 
wóz Drzymały stał si´
symbolem walki

z germanizacjà w zaborze
pruskim.

26/27.04.1943 – rotmistrz Witold Pilecki wraz
z dwoma współwi´êniami
pod osłonà nocy ucieka z obozu
niemieckiego Auschwitz
(73 lata temu)

10.04.2010 – w drodze na obchody
70 rocznicy zbrodni w Katyniu
w katastrofie samolotu ginà
wszyscy pasa˝erowie i załoga,
w tym prezydent
Lech Kaczyƒski i jego
mał˝onka Maria Kaczyƒska,
ostatni prezydent
na uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski, wysocy urz´dnicy
paƒstwowi, dowódcy
Sił Zbrojnych, parlamentarzyÊci,
członkowie rodzin ofiar
katyƒskich (6 lat temu).

� oprac. W.B∏awdziewicz


