
G
∏osowanie nad bud˝etem

gminy poprzedzi∏o rozpa-

trzenie i przyj´cie uchwa∏y

w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Niepor´t na la-

ta 2018-2026. Radni g∏osowali

jednog∏oÊnie za przyj´ciem tej

uchwa∏y. Równie˝ w g∏osowaniu

nad bud˝etem wzi´li udzia∏ wszy-

scy radni, 15 g∏osami „za” przyj-

mujàc przedstawiony projekt.

Bud˝et na 2018 rok jest im-
ponujàcy. Dochody gminy
ustalone zosta∏y w ∏àcznej kwo-

cie 88 026 553 z∏. Dochody bie-

˝àce to kwota 79 322 212 z∏,

a dochody majàtkowe

– 8 704 341 z∏.

Wydatki gminy ustalono

w kwocie 98 484 151 z∏, w tym

wydatki bie˝àce to kwota

75 488 117 z∏, a wydatki majàt-

kowe – 22 996 034 z∏. 

Najwi´kszym êród∏em do-
chodów stanowi udzia∏ gminy

we wp∏ywach z podatku docho-

dowego od osób fizycznych

(PIT), który zaplanowano w wy-

sokoÊci 26 000 000 z∏. Wp∏ywy

z podatków lokalnych to kwota

13 877 124 z∏, subwencja oÊwia-

towa zaÊ wyniesie 15 827 274 z∏

Na zadania zlecone z zakresu ad-

ministracji rzàdowej, na wyp∏aty

w ramach programu „500+”, za-

planowano 10 105 000 z∏.

23,35% ogó∏u wydatków
bud˝etowych stanowià
wydatki majàtkowe, co

wskazuje na bardzo wysokà ska-

l´ inwestycji w gminie. Zdecydo-

wana cz´Êç tych wydatków prze-

znaczona jest na inwestycje kana-

lizacyjne. Najwi´kszà pozycj´

stanowi budowa kanalizacji sani-

tarnej w: Micha∏owie-Grabinie,

Józefowie, Kàtach W´gierskich

i Rembelszczyênie, na którà prze-

znaczono 7 183 975 z∏. Kontynu-

acja budowy kanalizacji na osie-

dlu w Bia∏obrzegach to kwota

2 154 533 z∏, w Zegrzu Po∏udnio-

wym – 422 426 z∏, na osiedlu

G∏ogi – 500 000 z∏, w Niepor´cie

– 500 000 z∏. Rozpoczyna si´ te˝

proces kanalizacji rejonu Niepo-

r´t-Wschód, na projekt sieci kana-

lizacyjnej w tym obszarze zarezer-

wowana jest kwota 100 000 z∏. 

W 2018 roku zakoƒczona zosta-

nie budowa sali gimnastycznej

w Bia∏obrzegach, na t´ inwesty-

cje przeznaczona jest kwota

3 200 000 z∏. 

W 2018 rozpoczyna si´ realiza-

cja programu dofinansowania

wymiany êróde∏ ciep∏a centralne-

go ogrzewania, na który przezna-

czono 500 000 z∏.

Dalszy ciàg przebudowy ulicy

Dworcowej w Niepor´cie to kwo-

ta 1 400 000 z∏, a na budow´

Êcie˝ek rowerowych przeznaczo-

no 1 772 000 z∏. � B.Wilk

Informator bud˝etowy str 4–5

Nowe przepisy zak∏adajà, ˝e nie

mo˝na instalowaç pieców ni˝szej

jakoÊci, które emitujà do atmosfe-

ry du˝o szkodliwych, trujàcych

substancji. Najwa˝niejsze dla

mieszkaƒców i najszybciej obowià-

zujàce zmiany, to:

• od 11 listopada 2017 r. na terenie

województwa mazowieckiego

mo˝na montowaç tylko kot∏y

spe∏niajàce normy emisyjne,

zgodne z wymogami ekoprojek-

tu (wynikajàcymi z treÊci rozpo-

rzàdzenia Komisji Unii Europej-

skiej) dla kot∏ów na paliwo sta∏e,

• od 1 lipca 2018 r. obowiàzywaç

b´dzie zakaz spalania w kot∏ach,

piecach i kominkach najni˝szej ja-

koÊci paliw sta∏ych, takich jak:

mu∏y i flotokoncentraty w´glowe

oraz mieszanki produkowane

z ich wykorzystaniem, w´giel

brunatny czy drobny w´giel ka-

mienny.

Na wymian´ najgorszego rodza-

ju kot∏ów bezklasowych, które nie

spe∏niajà ˝adnych norm emisji,

mieszkaƒcy Mazowsza majà czas

do 1 stycznia 2023 roku. 

Gmina Niepor´t w∏àcza si´
w realizacj´ dzia∏aƒ proeko-
logicznych – w bud˝ecie
na 2018 rok zarezerwowana
jest kwota 500 tys. z∏ na do-
finansowanie wymiany przez
mieszkaƒców êróde∏ ciep∏a
centralnego ogrzewania.
Dzi´ki tej pomocy, zwi´kszy
si´ w gminie liczba pieców co,
spe∏niajàcych normy emisyj-
ne i wszyscy oddychaç b´-
dziemy czystszym powie-
trzem. Natomiast stra˝nicy
gminni wyposa˝eni zostanà
wkrótce w py∏omierze, który-

mi pos∏ugiwaç si´ b´d´ pod-
czas kontroli spalania w ko-
t∏ach co w budynkach miesz-
kalnych. 

Problem jest powa˝ny, gdy˝

wszystkie badania wskazujà, ˝e

od lat przekraczane sà dopuszczal-

ne normy st´˝enia py∏ów PM10

i PM2,5 oraz benzo (a)pirenu.

G∏ównà przyczynà podwy˝szonych

wartoÊci jest w∏aÊnie emisja

z ogrzewania budynków, komuni-

kacja, a tak˝e wystàpienie warun-

ków meteorologicznych, sprzyjajà-

cych kumulacji zanieczyszczeƒ,

jak s∏aby wiatr, zamglenia i niska

temperatura. Wysokie st´˝enie py-

∏ów ma negatywny wp∏yw na na-

sze zdrowie, mo˝e powodowaç

choroby uk∏adu krà˝enia, uk∏adu

oddechowego a nawet choroby no-

wotworowe.

Obecnie coraz cz´Êciej Mazo-

wiecki Wojewódzki Zespó∏ Zarzà-

dzania Kryzysowego og∏asza

ostrze˝enie 1 stopnia o z∏ej jakoÊci

powietrza, w zwiàzku z przekrocze-

niem poziomu py∏u zawieszonego.

Ostrze˝enia te zamieszczane sà

na stronie gminy Niepor´t

www.nieporet.pl w zak∏adce: 

W tej sytuacji, bardzo istotne

znaczenie ma ÊwiadomoÊç miesz-

kaƒców, aby swoimi dzia∏aniami

nie powodowaç zwi´kszania emi-

sji zanieczyszczeƒ do powietrza at-

mosferycznego. Dotyczy to zw∏asz-

cza przypadków nieodpowiedzial-

nego spalania odpadów, takich jak:

butelki PET, folie, uszkodzone

meble, pomalowane stare ramy

okienne, w kot∏owniach przydomo-

wych. To wówczas do atmosfery

przedostajà si´ groêne dla naszego

zdrowia py∏y, a ponadto zniszcze-

niu ulega instalacja co, piec oraz

przewody kominowe. 

� D. Wróbel
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Podczas sesji w dniu 20 grudnia 
radni jednogłoÊnie uchwalili bud˝et
gminy Niepor´t na 2018 rok.
W głosowaniu wzi´li udział wszyscy
radni w liczbie 15. 

Ogłoszenie o dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie informuje
o mo˝liwoÊci przerwy w dostawie wody w dniu 16 stycznia,
w godz. 9 – 17, w zwiàzku z modernizacjà Stacji Uzdatniania
Wody w Stanisławowie Pierwszym.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy. 

Zakaz stosowania najgorszej jakoÊci paliw i obowiàzek wymiany bezklasowych kotłów na te spełniajàce
normy europejskie – to główne postulaty tzw. uchwały antysmogowej, którà pod koniec 2017 roku przyj´li
radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Ochrona powietrza to ochrona naszego zdrowia

Bud˝et gminy Niepor´t 
w 2018 roku
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Post´pujà prace przy budowie Êcie˝ki rowerowej, łàczàcej Białobrzegi
i Beniaminów. 

W Beniaminowie realizowane sà

prace ziemne i brukarskie, czyli ko-

rytowanie pobocza drogi i ustawia-

nie kraw´˝ników po obu stronach

Êcie˝ki. Po utwardzeniu podbudo-

wy, przy sprzyjajàcej pogodzie,

wylana zosta∏a nawierzchnia asfal-

towa. Zjazdy do posesji wykaƒcza-

ne sà kostkà brukowà. Prace

ziemne kontynuowane sà w stron´

Bia∏obrzegów, na terenie przebie-

gajàcym przez las. ̧ àczna d∏ugoÊç

nowej trasy rowerowej wynie-

sie 4,5 km, b´dzie równie˝ jedna

stacja postojowa, a ca∏oÊç zostanie

oznakowana. Koszt inwestycji to

kwota 3,1 mln z∏, a gmina otrzyma-

∏a dofinansowanie w wysoko-

Êci 80% kosztów. 

Inwestycja realizowana jest w ra-

mach wspólnego projektu budowy

Êcie˝ek rowerowych na terenie

oÊmiu gmin: Legionowa, Niepor´-

tu, Czosnowa, ̧ omianek, Nowego

Dworu Mazowieckiego, Radzymi-

na, Wieliszewa i Jab∏onny, które

umo˝liwià swobodnà i bezpiecznà

komunikacj´ rowerowà pomi´dzy

miejscowoÊciami oraz w ich obr´-

bie. Wa˝nym aspektem inwestycji

jest równie˝ zmniejszenie emisji za-

nieczyszczeƒ powietrza i ha∏asu,

a tak˝e poprawa bezpieczeƒstwa ru-

chu drogowego. � BW

Zapłaç kartà w urz´dzie!
Od 20 grudnia ub. roku mo˝emy w urz´dzie gminy zapłaciç podatek
lub uiÊciç innà nale˝nà opłat´ przy u˝yciu karty płatniczej, bez
ponoszenia dodatkowych kosztów. To kolejne zaproponowane
rozwiàzanie, które upraszcza załatwianie spraw.
Do wykorzystania sà dwa termina-

le, które obs∏ugujà karty p∏atnicze

oraz system BLIK.

Jeden terminal znajduje si´

w Dziale Podatków i Windykacji

i przeznaczony jest do zap∏aty po-

datków. 

Drugi terminal jest w Kancelarii

urz´du i tu mo˝emy zrobiç op∏at´

za gospodarowanie op∏atami komu-

nalnymi, op∏aty skarbowe, op∏at´

za wypis i wyrys z miejscowego

planu zagospodarowania prze-

strzennego, za zajecie pasa drogo-

wego itp.

Skorzystanie z terminalu p∏atni-

czego w urz´dzie u∏atwia nam za∏a-

twienie sprawy, poniewa˝ op∏aty do-

konujemy na miejscu, bez koniecz-

noÊci udania si´ do kasy banku. 

Terminale p∏atnicze w urz´dzie

do efekt przystàpienia gminy

do „Programu upowszechniania

p∏atnoÊci bezgotówkowych w jed-

nostkach administracji publicznej”.

� BW
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OSIEDLE W BIAŁOBRZEGACH
Kanalizacja sanitarna na osiedlu w Bia∏obrzegach
zosta∏a ju˝ w wi´kszoÊci wykonana. Trwajà prace
przy budowie kanalizacji deszczowej oraz przy od-
twarzaniu nawierzchni ulic i chodników tam, gdzie
inwestycja zosta∏a ukoƒczona. 
Aktualnie budowana jest kanalizacja deszczowa,

montowany jest zbiornik rozsàczajàco-retencyjny oraz

osadniki i wpusty deszczowe. Dzi´ki tej inwestycji,

na osiedlowych ulicach nie b´dà sta∏y ju˝ ka∏u˝e

po opadach. W t∏oczni Êcieków, która wybudowana zo-

sta∏a wczeÊniej, instalowane jest wyposa˝enie techno-

logiczne. Po rozruchu t∏oczni, kolejne budynki pod∏à-

czane b´dà do nowej sieci. Tam, gdzie prace zosta∏y

zakoƒczone, wykonawca odtwarza nawierzchni´ ulic

i chodników, koƒczàc tym samym okres trudnoÊci

w poruszaniu si´ po osiedlu. Planowany termin zakoƒ-

czenia wszystkich prac to czerwiec 2018 roku. 

Nowa kanalizacja, która powstaje w miejsce prze-

starza∏ej i niewystarczajàcej dla potrzeb istniejàcej za-

budowy i jej mieszkaƒców sieci, liczyç b´dzie 1,5 km,

wraz z jednà zbiorczà przepompownià i pod∏àczeniem

do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego w uli-

cy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to ok. 800 me-

trów sieci, likwidujàcych problem powstajàcych

na drodze osiedla ka∏u˝. 

Gmina otrzyma∏a dofinansowanie na budow´ kana-

lizacji na osiedlu w Bia∏obrzegach oraz w Zegrzu Po-

∏udniowym w wysokoÊci 6 mln z∏otych. 

OSIEDLE W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
Dzi´ki sprzyjajàcym warunkom atmosferycznym,
równie˝ na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym trwa-
jà prace przy budowie kanalizacji.
Na osiedlu nowa sieç sanitarna liczy 830 m i w∏àczo-

na zostanie do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszaw-

skiej. Powsta∏a te˝ jedna zbiorcza t∏ocznia. Kanaliza-

cja deszczowa to 357 metrów kana∏ów grawitacyjnych

oraz siedem uk∏adów rozsàczania, rozprowadzajàcych

wody opadowe w gruncie. Obecnie trwa wyposa˝anie

technologiczne t∏oczni, a po jej rozruchu do nowej sie-

ci b´dà pod∏àczane kolejne budynki. Pozosta∏ tak˝e

do wykonania przewiert pod terenem PKP. 

Budowa nowej sieci kanalizacyjnej na osiedlu by∏a

niezb´dna, poniewa˝ istniejàca przestarza∏a infrastruk-

tura nie spe∏nia∏a swojego zadania, a wody opadowe

zalewa∏y ulice. Zakoƒczenie prac zaplanowane jest

na koniec czerwca 2018 roku. 

OSIEDLE W MICHAŁOWIE-GRABINIE
Na osiedlu w Micha∏owie-Grabinie firma PRIK-
NAUBER z Legionowa kontynuuje prace w ulicy
Kasztanowej i PrzyleÊnej.
Obecnie budowana jest kanalizacja grawitacyjna wraz

z odejÊciami do posesji. Prace na osiedlu sà utrudnio-

ne, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i ko-

niecznoÊç wypompowywania wody z wykopów.

WartoÊç inwestycji realizowanej w Micha∏owie-Gra-

binie wyniesie przesz∏o 7 mln z∏otych, z czego 4,6 mln

gmina Niepor´t pozyska∏a z funduszu unijnego 

Nowo wybudowana sieç kanalizacyjna liczyç b´dzie

5 km, wybudowane te˝ zostanà 3 nowe pompownie

i przeprowadzona zostanie modernizacja istniejàcej

pompowni na osiedlu w Micha∏owie-Grabinie. Âcie-

ki b´dà odprowadzane do warszawskiej oczyszczalni

Êcieków „Czajka”. Prace zaplanowane sà do wrze-

Ênia 2018 r. � BW

Budowa kanalizacji sanitarnej
w gminie Niepor´t

Osiedle 
w Bia∏obrzegach

Osiedle 
w Bia∏obrzegach

Osiedle 
w Micha∏owie-Grabinie

Osiedle 
w Micha∏owie-Grabinie

Osiedle 
w Zegrzu

Po∏udniowym

Budowa Êcie˝ki
rowerowej 
Białobrzegi-Bieniaminów

Ogłoszenie zamówienia publicznego
Ogłoszone zostało zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
skrzy˝owania w Stanisławowie Pierwszym – drogi wojewódzkiej nr 632 z drogà powiatowà nr 1816W 
– ulicy PrzyszłoÊç oraz z drogà gminnà ulicà Słonecznà. Inwestycja, która ma na celu znaczne zwi´kszenie
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego oraz pieszych, wykonywana b´dzie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym.
Termin otwarcia ofert upływa 19 stycznia.

Sprawdê swój dowód osobisty, bo jeÊli stracił wa˝noÊç, to mo˝esz mieç kłopoty. Z informacji uzyskanych
w Dziale Obywatelskim wynika, ˝e ju˝ blisko 600 mieszkaƒców gminy Niepor´t posługuje si´ dokumentem
z niewa˝nym terminem! 

Niewa˝ny dowód osobisty nie spe∏-

nia swoich funkcji, czyli nie potwier-

dza naszej to˝samoÊci i obywatel-

stwa m.in. w kontaktach z urz´dem.

Niewa˝ny dowód uniemo˝liwia uzy-

skanie kredytu bankowego, czy do-

konanie zakupu ratalnego, mo˝e tez

sprawiç przykrà niespodziank´

przy wyjeêdzie za granic´. 

Wyrobienie dowodu jest bezp∏atne,

a wniosek mo˝na z∏o˝yç w ka˝dym

urz´dzie gminy lub miasta. Nie cze-

kaj do ostatniej chwili – zadbaj

o wa˝ny dowód! � BW

Sprawdê wa˝noÊç swojego dowodu!



12 stycznia 2018 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE WW  GGMMIINNIIEE 3

Ostatnia szansa na kupno działki przy ulicy Ró˝anej
Wójt Gminy Niepor´t og∏asza, ˝e w dniu 15 lute-
go 2018 r. w budynku Urz´du Gminy Niepor´t, ad-

res: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t odb´dà si´ dru-

gie ustne przetargi nieograniczone na sprzeda˝ ni˝ej

wymienionych niezabudowanych nieruchomoÊci, po-

∏o˝onych we wsi i gminie Niepor´t przy ulicy Ró˝a-

nej, stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy Niepor´t:

Zgodnie z miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego dla ob-

szaru Osiedle Ró˝ana, dzia∏ki ewi-
dencyjne nr 1254/7 i nr 1254/11 po-
∏o˝one sà na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i us∏ug nieucià˝liwych o symbolu

w planie MN-1/U-1, ponadto przed-

miotowa nieruchomoÊç po∏o˝ona jest

w strefie kontrolowanej gazociàgu

wysokiego ciÊnienia, natomiast dzia∏-
ka ewidencyjna nr 1254/10 po∏o˝o-
na jest na terenie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej o symbo-

lu w planie MN-1 i ponadto cz´Êç

terenu po∏o˝ona jest w granicach

Strefy Ochrony Urbanistycznej War-

szawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu oraz cz´Êç terenu po∏o˝o-

na jest w strefie kontrolowanej gazo-

ciàgu wysokiego ciÊnienia.

Wadium w wysokoÊci podanej
w tabeli powy˝ej, nale˝y wnieÊç

w formie pieni´˝nej – z oznaczeniem

nieruchomoÊci (dzia∏ki), której doty-

czy – przelew lub wp∏ata – na rachu-

nek bankowy Gminy Niepor´t, pro-

wadzony w Banku Spó∏dzielczym

w Legionowie o/ Niepor´t Nr 25

8013 1029 2003 0003 7415 0002,

w taki sposób, aby najpóêniej

w dniu 12 lutego 2018 r. wadium

znajdowa∏o si´ na rachunku banko-

wym Gminy Niepor´t.

Og∏oszenia o przetargach zamiesz-

czone zosta∏y na tablicy og∏oszeƒ

w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t

adres: 05-126 Niepor´t, Plac Wolno-

Êci 1, na stronie internetowej Gminy

Niepor´t oraz w http://www.bip.nie-

poret.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje

dotyczàce przetargów mo˝na uzyskaç

w Dziale Geodezji i Gospodarki

NieruchomoÊciami Urz´du Gminy

Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126

Niepor´t, telefon 22 767-04-12, e-

-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl,

w godzinach pracy Urz´du.

�

Lp. Oznaczenie nieruchomoÊci Pow. Cena wywoławcza brutto WysokoÊç wadium Godzina przetargu

1 Nr 1254/7 i nr 1254/11 0,2435 ha 340 000 zł 35 000 zł 10.00
WA1L/00000803/2 w tym 23% VAT

2 Nr 1254/10 0,0941 ha 180 000 zł 18 000 zł 10.30
WA1L/00000803/2 w tym 23% VAT

Przetargi na nieruchomoÊci • Przetargi na nieruchomoÊci • Przetargi na nieruchomoÊci  • Przetargi na nieruchomoÊci 

Lokal w centrum
Niepor´tu do wynajmu!
Wójt Gminy Niepor´t przeznacza

do najmu cz´Êç nieruchomoÊci sta-

nowiàcej w∏asnoÊç Gminy Niepo-

r´t obejmujàcej lokal u˝ytkowy
o pow. 30,15 m2 zlokalizowany
w nowo powsta∏ej cz´Êci budyn-
ku Urz´du Gminy Niepor´t
w Niepor´cie po∏o˝onego przy Pla-

cu WolnoÊci 1, na dzia∏ce

nr 128/10, dla której Sàd Rejono-

wy w Legionowie IV Wydzia∏

Ksiàg Wieczystych prowadzi ksi´-

g´ wieczystà Kw. Nr WA-

1L/00063816/5, na okres do 3 lat. 

Lokal po∏o˝ony jest na parterze

w nowo powsta∏ej cz´Êci budynku

urz´du, posiada oddzielne wejÊcie

od ul. Jana Kazimierza i wyposa-

˝ony jest w w´ze∏ sanitarny. Lokal

ma przeznaczenie na tzw. „kiosk”

z wymogiem sprzeda˝y biletów

ZTM oraz us∏ugami w zakresie kse-

ro, z dopuszczeniem sprzeda˝y go-

towych art. spo˝ywczych.

Minimalna wysokoÊç czynszu
dzier˝awy za ca∏y przedmiot
dzier˝awy, ustalona jest na kwo-
t´ 300 (s∏ownie: trzysta z∏otych)

brutto miesi´cznie, w tym podatek

VAT 23%.
Oferty przetargowe nale˝y sk∏a-

daç w terminie do dnia 25 stycz-

nia 2018 r. do godz. 11.00 w Kan-

celarii Urz´du Gminy Niepor´t, ad-

res: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Nie-

por´t.

Warunki przetargu okreÊla „Re-

gulamin pisemnego przetargu nie-

ograniczonego na najem lokalu

u˝ytkowego o pow. 30,15 m2 zlo-

kalizowanego w nowo powsta∏ej

cz´Êci budynku Urz´du Gminy

Niepor´t w Niepor´cie przy ul. Plac

WolnoÊci 1, na dzia∏ce nr 128/10,

na okres do 3 lat.” udost´pniony

oferentom w BiP Gminy Niepor´t,

a tak˝e w siedzibie Urz´du Gminy

Niepor´t: na Tablicy og∏oszeƒ

Urz´du oraz w Dziale Geodezji

i Gospodarki NieruchomoÊciami

Urz´du Gminy Niepor´t. �

Autorzy gminnego kalendarza
promocyjnego na 2018 rok nagrodzeni
W grudniu wr´czone zostały nagrody laureatom konkursu fotograficznego na zdj´cie do kalendarza promocyjnego gminy
Niepor´t na 2018 rok. 

K
onkurs og∏oszony zosta∏

na poczàtku ubieg∏ego roku,

a prace dokumentowaç mia-

∏y walory przyrodnicze i turystycz-

ne gminy, pokazywaç ulubione

miejsca mieszkaƒców, a tak˝e cie-

kawe imprezy sportowe lub uroczy-

stoÊci kulturalne, które majà miejsce.

Nades∏ane fotografie, a tak˝e zdj´-

cie z archiwum urz´du, z∏o˝y∏y si´

na atrakcyjnà ca∏oÊç. Ka˝dy miesiàc

ozdabia inna fotografia, zamieszczo-

ne zosta∏y tak˝e prace wyró˝nione. 

Wr´czenie nagród odby∏o si´

w nowej sali konferencyjnej,

a wzi´li w nim udzia∏ wójt Maciej

Mazur, Przewodniczàcy Rady

Gminy Eugeniusz Woêniakowski

oraz radni. Przygotowana zosta∏a

wystawa, prezentujàca kalendarz,

którà obejrzeç mo˝na na parterze

urz´du, przy kancelarii.

Serdecznie gratulujemy uczestni-

kom konkursu. � BW

LLaauurreeaaccii  kkoonnkkuurrssuu  ttoo::
Agnieszka Ciszewska, Alina Czarnecka, Krzysztof Czarnecki, Mirosław Gleb, Arka-

diusz Karpik, Anna Leciejewska, Jakub Wróbel, Katarzyna Smogorzewska.

AAuuttoorrzzyy  wwyyrróó˝̋nniioonnyycchh  pprraacc  ttoo::
Paulina Aniołkowska, Mirosław Gleb, Ryszard Goł´biewski, Arkadiusz Karpik, Lech

Kowalski, Kamila Kruk, Sandra Majewska, Mariusz Sokół, Weronika Wróbel. 

Zmiany w przepisach
– opieka nad dzieçmi do lat 3
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wesz∏y
w ˝ycie zmiany w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dzieç-
mi do lat 3. Zmiany dotyczà mi´-
dzy innymi zakresu oraz sposobu
sk∏adania wniosków o wpis, zmia-
n´ lub wykreÊlenie z rejestru ˝∏ob-
ków i klubów dzieci´cych. 
Wszystkie wnioski i formularze do-

tyczàce ˝∏obków i klubów dzieci´-

cych (o wpis, zmian´ wpisu lub wy-

kreÊlenie) b´dà sk∏adane wy∏àcznie

drogà elektronicznà – za poÊrednic-

twem Portalu Informacyjno-Us∏ugo-

wego Emp@tia (https://empa-

tia.mpips.gov.pl/), skàd b´dà wp∏y-

wa∏y bezpoÊrednio do Rejestru

˚∏obków (https://rejestrzlob-

kow.mpips.gov.pl).

Wobec powy˝szego do dnia 31

stycznia 2018 r. wszystkie podmio-

ty prowadzàce ̋ ∏obki i kluby dzieci´-

ce oraz zatrudniajàce dziennych opie-

kunów sà zobowiàzane uzupe∏niç,

za poÊrednictwem Portalu Informa-

cyjno-Us∏ugowego Emp@tia, dane

w rejestrze lub wykazie. 

Oznacza to, ˝e do dnia 31 stycz-

nia 2018 r. wszystkie podmioty pro-

wadzàce instytucje opieki nad dzieç-

mi w wieku do lat 3, czyli podmio-

ty prowadzàce ̋ ∏obki i kluby dzieci´-

ce oraz podmioty zatrudniajàce

dziennych opiekunów, b´dà musia∏y

posiadaç konto na Platformie

Emp@tia. Za∏o˝enie konta na PIU

Emp@tia wymaga posiadania podpi-

su elektronicznego lub profilu zaufa-

nego.

Nowelizacja ustawy rozszerzy∏a

ponadto zakres podmiotów mogà-

cych zak∏adaç ˝∏obki, kluby dzieci´-

ce oraz zatrudniaç dziennych opieku-

nów. Do podmiotów wskazanych

w ustawie dodane zosta∏y powiaty,

województwa oraz instytucje pu-

bliczne, przy czym mogà one orga-

nizowaç opiek´ nad dzieçmi do lat 3

w pierwszej kolejnoÊci dla dzieci

swoich pracowników. 

Dzienni opiekunowie mogà byç

zatrudniani tak˝e przez osoby fizycz-

ne – co oznacza, ˝e cz´Êç osób fi-

zycznych mo˝e prowadziç dzia∏al-

noÊç gospodarczà na w∏asny rachu-

nek, jako dzienny opiekun (tzw.

samozatrudnienie).

Zach´camy do zapoznania si´

z treÊcià ustawy – Dz. U. z 2016 r.

poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428.

� E.Staniszewska

Dzia∏ Spraw Obywatelskich

18 grudnia Powiatowy Lekarz We-
terynarii wyda∏ rozporzàdzenie
w sprawie sanitarnego odstrza∏u
dzików w powiecie legionowskim,
w zwiàzku z wystàpieniem potwier-
dzonych przypadków zara˝enia wi-
rusem ASF. Akcja prowadzona b´-
dzie do 31 marca 2018 roku. 
ASF – Afrykaƒski Pomór Âwiƒ to

groêna zakaêna choroba wirusowa,

na którà podatne sà wy∏àcznie Êwi-

nie domowe oraz dziki. Ludzie nie sà

wra˝liwi na zaka˝enie wirusem ASF,

w zwiàzku z tym choroba ta nie stwa-

rza zagro˝enia dla ich zdrowia i ˝y-

cia. ÂmiertelnoÊç zara˝onych zwie-

rzàt jest bardzo wysoka, dlatego ko-

nieczne jest podj´cie dzia∏aƒ

majàcych na celu ograniczenie roz-

przestrzeniania si´

choroby. 

W powiecie legio-

nowskim odnotowa-

no 24 przypadki za-

ka˝onych dzików,

z czego w gminie

Niepor´t – 2 przy-

padki, w gminie Wieliszew – 7 przy-

padków, w gminie Jab∏onna – 15

przypadków. Na terenie gminy Nie-

por´t do dnia dzisiejszego dokonano

odstrza∏u 5 sztuk dzików.

W przypadku znalezienia martwe-

go zwierz´cia nie nale˝y go dotykaç,

a o zaistnia∏ej sytuacji powiadomiç

Powiatowego Lekarza Weterynarii,

tel 22 775 22 27, policj´ lub stra˝

gminnà. � T.Biernat, Dzia∏ OC

ASF w powiecie legionowskim
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PLANOWANE WYDATKI MAJÑTKOWE NA 2018 ROK:
Gospodarka Êciekowa i ochrona wód – 10 950 934 zł,
w tym:

7 183 975 z∏ – projekt i budowa kanalizacji sanitarnej

w Micha∏owie-Grabinie, Józefowie,

Kàtach W´gierskich, Józefowie,

Rembelszczyênie

2 154 533 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej

i deszczowej na osiedlu w Bia∏obrzegach

422 426 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej

i deszczowej na osiedlu w Zegrzu

Po∏udniowym

500 000 z∏ – budowa kanalizacji deszczowej

na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie

500 000 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej

w Niepor´cie

100 000 z∏ – projekt sieci kanalizacyjnej

Niepor´t-Wschód

40 000 z∏ – projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie 

ul. Zegrzyƒskiej w Niepor´cie

50 000 z∏ – projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie

Niepor´t-Pilawa

Projekty i budowa sieci wodociàgowej – 820 000 zł,
w tym:

150 000 z∏ – projekt i budowa sieci wodociàgowej

na ul. KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich

300 000 z∏ – budowa sieci wodociàgowej

w ul. Powstaƒców, Marsa, Ró˝anej

w Niepor´cie

150 000 z∏ – budowa sieci wodociàgowej w ul. Borki

w Józefowie

150 000 z∏ – budowa sieci wodociàgowej

w ul. Promykowej i Brukowej

w Stanis∏awowie Pierwszym

20 000 z∏ – projekt sieci wodociàgowej w ul. Cichej

w Rembelszczyênie

20 000 z∏ – projekt sieci wodociàgowej 

w ul. Stru˝aƒskiej w Józefowie

30 000 z∏ – projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni

Drogi publiczne gminne, drogi wewn´trzne i inne
– 2 310 000 zł, w tym m.in.:

1 400 000 z∏ – projekt i przebudowa w ul. Dworcowej

w Niepor´cie

150 000 z∏ – budowa chodnika na ul Klonowej

w Stanis∏awowie Pierwszym

150 000 z∏ – przebudowa ul. Podkomorzego

w Niepor´cie

100 000 z∏ – przebudowa ul. LeÊnej w Wólce

Radzymiƒskiej

50 000 z∏ – przebudowa ul. Jesionowej w Izabelinie

70 000 z∏ – projekt i przebudowa ul. Szkolnej

w Józefowie

80 000 z∏ – przebudowa ul. Spacerowej w Ryni

100 000 z∏ – wykonanie modernizacji nawierzchni

dróg gminnych

20 000 z∏ – projekt ul barokowej, harmonii

i Swingowej w Stanis∏awowie

Pierwszym

20 000 z∏ – przebudowa ul. Stegny w Ryni

20 000 z∏ – projekt ul. Weso∏ej w Stanis∏awowie

Pierwszym 

50 000 z∏ – wykonanie odwodnienia dróg gminnych 

100 000 z∏ – zakup wiat przystankowych

oraz

120 000 z∏ – pomoc rzeczowa dla woj. mazow.

na projekt przebudowy skrzy˝owania

drogi woj. nr 632 z drogà pow.

nr 1816W (ul. Przysz∏oÊç) oraz z droga

gminnà ul S∏onecznà w Stanis∏awowie

Pierwszym; na projekt i budow´

chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza

w Stanis∏awowie Pierwszym; na projekt

i budow´ chodnika wzd∏u˝ ul. Jana

Kazimierza w Niepor´cie

Projektowanie i budowa Êcie˝ek rowerowych
w gminie – 1 772 000 zł

Poprawa jakoÊci powietrza – program
dofinansowania kosztów wymiany êródeł ciepła co.
– 500 000 zł

e-usługi w gminie Niepor´t – 968 200 zł, w tym m.in

312 200 z∏ – platforma e-urzàd w gminie Niepor´t

50 000 z∏ – us∏uga e-archiwum w gminie Niepor´t

130 000 z∏ – zakup sprz´tu i oprogramowania

informatycznego

470 000 z∏ – remont i za∏o˝enie nowoczesnej sieci

teleinformatycznej w starej cz´Êci urz´du 

Szkoły i przedszkola – 3 905 000 zł, w tym. m.in.

3 200 000 z∏ – budowa Sali gimnastycznej przy szkole

w Bia∏obrzegach wraz z zakupem

wyposa˝enia

200 000 z∏ – przebudowa szko∏y w Niepor´cie wraz

z zagospodarowaniem terenu

200 000 z∏ – modernizacja dachu na budynku Szko∏y

Podstawowej w Stanis∏awowie

Pierwszym

150 000 z∏ – zagospodarowanie terenu przy szkole

w Wólce Radzymiƒskiej 

120 000 z∏ – modernizacja sal komputerowych

w szko∏ach wraz z zakupem wyposa˝enia

OÊwietlenie ulic, placów i dróg – 520 000 zł, w tym:

50 000 z∏ – budowa oÊwietlenia ul. Polnej

w Rembelszczyênie – II etap 

80 000 z∏ – budowa oÊwietlenia ul. Poziomkowej

w Józefowie

80 000 z∏ – budowa oÊwietlenia ul. Pilawa

w Niepor´cie

50 000 z∏ – projekt i budowa oÊwietlenia ul Polnej

w Ryni

50 000 z∏ – budowa oÊwietlenia ul. LeÊnej w Wólce

Radzymiƒskiej

30 000 z∏ – budowa oÊwietlenia ul. Wierzbowej

w Kàtach W´gierskich

30 000 z∏ – projekt i budowa oÊwietlenia ul. LeÊnej

i Piastowskiej w Józefowie

30 000 z∏ – projekt i budowa oÊwietlenia 

na ul. Wira˝owej w Wólce

Radzymiƒskiej

10 000 z∏ – projekt oÊwietlenia na ul. Brzozowej

i ulicach bocznych w Niepor´cie

10 000 z∏ – projekt oÊwietlenie na ul. Bursztynowej

w Rembelszczyênie 

100 000 z∏ – modernizacja oÊwietlenia ulicznego

na terenie gminy

Domy i oÊrodki kultury, Êwietlice i kluby 
– 130 000 zł:

100 000 z∏ – modernizacja budynku GOK

w Niepor´cie

30 000 z∏ – zagospodarowanie terenu wokó∏ filii

GOK w Stanis∏awowie Drugim

Obiekty sportowe 

100 000 z∏ – projekt i budowa boiska sportowego

w Kàtach W´gierskich 

Ochotnicze Stra˝e Po˝arne – 350 000 zł, w tym:

150 000 z∏ – zakup samochodu 

ratowniczo-gaÊniczego dla OSP 

w Wólce Radzymiƒskiej

200 000 z∏ – karosa˝ samochodu

ratowniczo-gaÊniczego dla OSP

w Niepor´cie 

Zagospodarowanie terenu Kompleksu
rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa 
– 200 000 zł

Wykonanie Êcie˝ki dydaktycznej w Rembelszczyênie
– 30 000 zł

ddoocchhooddyy  bbiiee˝̋ààccee
7799 332222 221122  zzłł  

wwyyddaattkkii  mmaajjààttkkoowwee
2222 999966 003344  zzłł

wwyyddaattkkii  bbiiee˝̋ààccee
7755  448888 111177  zzłł

ddoocchhooddyy
mmaajjààttkkoowwee
88 770044  334411  zzłł

DOCHODY GMINY – 88 026 553 Z¸, W TYM: WYDATKI GMINY 98 484 151 Z¸, W TYM:

Bud˝et gminy Niepor´t 
w 2018 roku
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36,15%

17,82%
13,70%

6,87%

3,87%
4,81%

5,67%

2,33%

2,49% 1,97% 1,06% 0,75% 1,33% 0,27%

0,89%

0,03%

0,01%

OÊwiata i wychowanie 27 285 312 zł

Rodzina 13 448 400 zł

Administracja publiczna 10 339 393 zł

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska – 5 186 832 zł w tym m.in. 2 409 400 zł gospodarka 

odpadami, 1 200 500 zł – oÊwietlenie ulic, placów i dróg, 330 500 utrzymanie zieleni 

Pomoc społeczna – 2 920 650 zł

Transport i łàcznoÊç – 3 634 024 zł, w tym 2 683 700 zł – lokalny transport zbiorowy 

Kultura fizyczna – 4 281 732 zł 

Ró˝ne rozliczenia – 1 756 182 zł w tym tzw. „janosikowe” 980 182 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 875 925 zł 

Âwietlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 487 872 zł 

Obsługa długu publicznego – 800 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 566 200 zł 

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa – 1 001 120 zł 

DziałalnoÊç usługowa (m.in. plany zagospodarowania przestrzennego 190 654 zł) – 202 654 zł

Ochrona zdrowia – 670 000 zł

Upowszechnianie turystyki – 25 000 zł

Pozostałe – 6 821 zł

PLANOWANE WYDATKI BIE˚ÑCE NA 2018 ROK:  75 488 117 Z¸

4,21%

1,52%

16,98%

47,62%

2,17%

2,26%

0,43%

0,57% 0,52% 0,09% 0,87% 1,43%

3,57%
7,71%

10,05%

Infrastruktura wodociàgowa – 820 000 zł

Drogi publiczne gminne i drogi wewn´trzne – 2 310 000 zł

E-usługi w gminie Niepor´t i modernizacja budynku – 968 200 zł 

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna – 350 000 zł

Szkoły podstawowe, przedszkola – 3 905 000 zł

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód – 10 950 934 zł

Poprawa jakoÊci powietrza (dofinansowanie wymiany pieców co) – 500 000 zł

OÊwietlenie ulic, placów i dróg – 520 000 zł

Obiekty sportowe – 100 000 zł

Domy i oÊrodki kultury – 130 000 zł 

Pomoc dla woj. mazowieckiego na inwestycje drogowe – 120 000 zł

Rezerwa na inicjatywy lokalne – 20 000 zł

Projekt i budowa Êcie˝ek rowerowych – 1 772 000 zł

Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporet-Pilawa – 200 000 zł

Pozostałe – 329 900 zł

PLANOWANE WYDATKI MAJÑTKOWE NA 2018 ROK: 22 996 034 Z¸

29,5%

18,0%15,8%

5,3%

4,3%
16,1%

8,7%

1,1%
1,1%

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 26 000 000 zł

Subwencja oÊwiatowa – 15 827 274 zł 

Podatki lokalne – 13 877 124 zł

Inne dochody (m.in. wpływy z usług, najem, dzier˝awa) – 4 678 623 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat – 3 777 289 zł

Dotacje z bud˝etu paƒstwa – 14 161 902 zł

Dochody z mienia – 1 000 000 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 002 110 zł

Dofinansowanie z UE – 7 702 231 zł

DOCHODY NA ROK 2018: 88 026 553 Z¸

� oprac. B.Wilk

R. Âwiàtkowski



Naszà szko∏´ reprezento-

wa∏ Igor Paw∏owski-

uczeƒ klasy VI A, który

pod kierunkiem pani Iwo-

ny Kutra przygotowa∏ pra-

c´ literackà pt.,,Czym jest

niepodleg∏oÊç”„. W for-

mie w∏asnych refleksji,

opatrzonych fotografiami

i wspomnieniami rodzi-

ców, opisa∏ czym jest dla

niego niepodleg∏oÊç

i w jaki sposób obchodzi

rocznic´ odzyskania nie-

podleg∏oÊci przez Polsk´.

Praca zosta∏a oceniona

bardzo wysoko. Igor w ka-

tegorii klas IV – VI szkó∏

podstawowych zajà∏ II

miejsce. Gratulujemy Igo-

rowi i ˝yczymy dalszych

sukcesów.           � P.I.K.

STYCZE¡
14.01 – Spontaniczna AktywnoÊç

Ruchowa – bieg i wyÊcig ro-

werowy, ul. Szkolna 61, Józe-

fów

LUTY
04.02 – Koncert fina∏owy warszta-

tów Sienna Gospel Choir
– godz. 19.00 KoÊció∏ NMP

Wspomo˝ycielki Wiernych

w Stanis∏awowie Pierwszym

MARZEC

11.03 – Zimowy Poland Bike Mara-
thon, Plac WolnoÊci, Niepo-

r´t

17.03 – „Bieg Zajàca – Niepor´t
2018”, Niepor´t

MAJ
03.05 – UroczystoÊci z okazji 227.

rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja

12.05 – So∏ecki Piknik rodzinny
w Niepor´cie

27.05 – Piknik rodzinny „Matczyna
Niedziela” – KoÊció∏ pw.

NMP Wspomo˝ycielki Wier-

nych w Stanis∏awowie Pierw-

szym

CZERWIEC

02.06 – Piknik rodzinny i Dzieƒ
Dziecka w Beniaminowie

09.06 – Âwi´to Gminy Niepor´t –

Kompleks Rekreacyjno –Wy-

poczynkowy Niepor´t Pilawa

10.06 – Triathlon 50i50 – WDW Ry-

nia

17.06 – Piknik U-rodziny So∏tysa,

Józefów

17.06 – Z∏o˝enie kwiatów pod po-
mnikiem podchorà˝ych
„ALFY” i „Skiby” ul. Stru-

˝aƒska, Stanis∏awów Pierwszy

SIERPIE¡
01.08 – 74. rocznica wybuchu Po-

wstania Warszawskiego, Pl.

WolnoÊci, Niepor´t

14.08 – Z∏o˝enie kwiatów w miej-
scach pami´ci narodowej:
Plac WolnoÊci w Niepor´cie,

ul. Nowolipie w Niepor´cie,

Pomnik Legionistów Marsza∏-

ka Józefa Pi∏sudskiego w Bia-

∏obrzegach

14.08 – UroczystoÊci 98. rocznicy
Bitwy Warszawskiej przy

pomniku 28 Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich w Wólce Radzy-

miƒskiej

15.08 – Msza Âwi´ta za Ojczyzn´,

KoÊció∏ NMP Wspomo˝yciel-

ki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym.

WRZESIE¡
01.09 –79. rocznica wybuchu

II Wojny Âwiatowej, z∏o˝enie

kwiatów w miejscach pami´-

ci narodowej: Plac WolnoÊci,

cmentarz w Niepor´cie, tabli-

ca upami´tniajàca harcerzy

Szarych Szeregów – Zegrze

Po∏udniowe

07.09 – Z∏o˝enie kwiatów pod po-
mnikiem za∏ogi polskiego
bombowca Pzl 37 ¸oÊ z 16.
Eskadry – Wólka Radzy-

miƒska

08.09 – IV Regaty o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t „Niepor´c-
kie ˚agle” – Kompleks Re-

kreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t Pilawa

08.09 – Piknik rodzinny – Filia

GOK w Wólce Radzymiƒ-

skiej

09.09 – Piknik so∏ecki – Filia GOK

w Stanis∏awowie Drugim

15.09 – Piknik rodzinny – Filia GOK

w Zegrzu Po∏udniowym

PAèDZIERNIK

07.10 – Do˝ynki Gminne „Âwi´to
Ziemniaka” – Stanis∏awów

Pierwszy

LISTOPAD
09.11 – Gminne obchody Narodo-

wego Âwi´to Niepodleg∏oÊci
10.11 – III Bieg Niepodleg∏oÊci

GRUDZIE¡
17.12 – Zawody p∏ywackie o Pu-

char Wójta Gminy Niepor´t,
OÊrodek Sportu i Rekreacji

Gminy Niepor´t – Aquapark

Fala w Stanis∏awowie Pierw-

szym
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Finał konkursu „Niepodległa.
Tradycja i współczesnoÊç”

W poniedziałek 11.12.2017 r. w sali kinowej Muzeum
NiepodległoÊci w Warszawie odbył si´ finał
ogólnopolskiego konkursu historyczno – literackiego:
,,Niepodległa. Tradycja i współczesnoÊç”.

W pierwszà sobot´ nowego roku „Z kozà, piszczałkà
i turoniem” w Gminnym OÊrodku Kultury goÊcili
najprawdziwsi kol´dnicy. 

Pastora∏ki i tradycyjne kol´dy Êpiewali artyÊci znani naszym

mieszkaƒcom z poprzednich koncertów w Niepor´cie, a tak-

˝e du˝ego i ma∏ego ekranu. W Êwiàtecznym s∏owno-muzycz-

nym widowisku w re˝yserii Jacka Bursztynowicza wystàpi-

li: Monika Âwitaj, Anna Markowicz-Lobedan, Wojciech

Machnicki i Stanis∏aw Górka. Przy pianinie towarzyszy∏ ak-

torom znakomity kompozytor, autor opracowania muzycz-

nego – Jerzy Derfel.

S∏uchacze raz jeszcze mogli poczuç atmosfer´ Êwiàt. Na za-

koƒczenie imprezy artyÊci prze∏amali si´ op∏atkiem z publicz-

noÊcià, ˝yczàc samych dobrych dni w nowym roku. Mamy

nadziej´, ˝e te z serca p∏ynàce ˝yczenia spe∏nià si´, a wspól-

ne kol´dowanie na d∏ugo pozostanie w naszej pami´ci.

� T.Mitrowski GOK

KALENDARZ WYDARZE¡
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
W GMINIE NIEPOR¢T W 2018 R.

Noworoczne kol´dowanie
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Sylwestrowy Turniej
Młodziczek 
w Stanisławowie Pierwszym

28 grudnia w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym rozegrany został
Sylwestrowy Turniej Młodziczek o Puchar Wójta Gminy Niepor´t. 

D
o rywalizacji system „ka˝dy

z ka˝dym, 2 sety bez wzgl´-

du na wynik” przystàpi∏o 5

dru˝yn z Mazowsza oraz dru˝yna

z województwa podlaskiego. Ogól-

na klasyfikacja turnieju:

I miejsce: Siatkarski OÊrodek Szko-

lenia Minsk Mazowiecki 8 pkt., se-

ty 8:2, ma∏e pkt. 240:176

II miejsce: UKS D´bina Niepor´t, 8

pkt., sety 8:2, ma∏e pkt. 245:204

III miejsce: MOS WOLA Warsza-

wa, 7 pkt., sety 7:3

IV miejsce: Siatkarski OÊrodek

Szkolenia Moƒki, 5 pkt., sety 5:5

V miejsce: UKS Esperanto Warsza-

wa, 1 pkt, sety 1:9

VI miejsce: UKS Iskra Warsza-

wa, 1 pkt, sety 1:9

Wr´czenia pucharów, statuetek

oraz nagród dla dru˝yn, wyró˝nia-

jàcych si´ zawodniczek oraz trene-

rów dokona∏ wójt Maciej Mazur. 

� D.PieÊniak, UKS D´bina

„Nasze miasto” – spektakl
w legionowskim Ratuszu
By∏a to pierwsza prezentacja przed-

stawienia „Nasze miasto” w re˝y-

serii Bogus∏awy Oksza-Klossi po-

za macierzystà scenà. Mo˝liwoÊç

prezentacji dokonaƒ artystycznych

niepor´ckich grup w Legionowie

zawdzi´czamy wieloletniej wspó∏-

pracy z tamtejszym Miejskim

OÊrodkiem Kultury. 

Spektakl grany przy wype∏nionej

po brzegi sali, nagrodzony zosta∏

aplauzem publicznoÊci. 

Na kolejny pokaz „Naszego mia-

sta” Thorntona Wildera zaprasza-

my 18 lutego do Gminnego OÊrod-

ka Kultury przy ul. Dworcowej 9a

o godzinie 18.00. Wst´p dla wszyst-

kich mi∏oÊników teatru – bezp∏atny.

� T.Mitrowski GOK

W koncercie wystàpili wszyscy

uczniowie naszej szko∏y, poniewa˝

ka˝da klasa opracowa∏a inny utwór.

Udowodnili przy tym, ˝e majà ta-

lenty muzyczne – wokalne i instru-

mentalne. Koncert prowadzili

uczniowie V klasy, którzy przedsta-

wili histori´ zaprezentowanych

utworów. Niespodziankà by∏ wy-

st´p wszystkich pracowników szko-

∏y, którzy zaÊpiewali kol´d´ „Lulaj-

˝e Jezuniu” na dwa g∏osy. Dzie-

ciom i doros∏ym akompaniowali

rodzice: panowie Rafa∏ Kasperek,

Krzysztof Olek oraz Pawe∏ Kowal-

ski, za co serdecznie dzi´kujemy.

Nad realizacjà ca∏oÊci czuwa∏a or-

ganizatorka przedsi´wzi´cia, pani

Monika Woêniakowska. GoÊciem

honorowym spotkania by∏a pani

Henryka Galas, Dyrektor Gminne-

go Zespo∏u OÊwiaty w Niepor´cie.

� SP Izabelin

Uczniowie pojechali do miejsca,

w którym produkowane sà wyroby

z czekolady. Podczas zaj´ç mieli

okazj´ poznaç opowieÊci o tym, jak

powstaje czekolada i jakie skrywa

tajemnice, w∏asnor´cznie dekoro-

wali te˝ torciki wedlowskie. Przy-

jemnoÊci dope∏ni∏o popijanie aro-

matycznej czekolady, które by∏o

niezb´dne, aby w pe∏ni poznaç za-

lety tego s∏odkiego przysmaku.

� SP Józefów

7 stycznia aktorzy grupy teatralnej „Strefa szefa” z Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie zaprezentowali
swój najnowszy spektakl w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. 

Przed Êwi´tami uczniowie z klasy 3 C i 3 D szkoły Podstawowej
w Józefowie wzi´li udział w warsztatach, które sà marzeniem nie tylko
dzieci, ale i dorosłych. Jakie to były warsztaty?

Wizyta w Pijalni
Czekolady E. Wedla

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie doceniajà nieprzemijajàce pi´kno kol´d i pastorałek.
10 stycznia, podczas koncertu, który przygotowali pod kierunkiem nauczycieli, mo˝na było usłyszeç
te najstarsze – z XVII wieku – oraz napisane współczeÊnie; polskie i pochodzàce z innych krajów; mniej
znane i o zasi´gu mi´dzynarodowym.

Kol´dowanie w szkole w Izabelinie
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L
atem 2017 roku umówi∏em si´

na d∏ugo odk∏adanà rozmow´

o historii naszych okolic

z p. Mieczys∏awem Zieliƒskim,

mieszkaƒcem Niepor´tu-rocznik

1925. Wspomnienia p. Mieczys∏awa

rozpocz´liÊmy od wydarzeƒ, które

mia∏y miejsce we wrzeÊniu 1939 ro-

ku w Niepor´cie i pobliskich miej-

scowoÊciach. 2 wrzeÊnia 1939 r.

Niemcy silnie bombardowali kosza-

ry w Zegrzu Po∏udniowym i Zegrzu

Pó∏nocnym. Ofiarà nalotów na Ze-

grze Po∏udniowe by∏ m.in. polski

˝o∏nierz, pochowany na cmentarzu

parafialnym w Niepor´cie w pobli-

˝u krzy˝a misyjnego, na tzw. „gór-

ce” – najstarszej cz´Êci cmentarza

(zdj´cie mogi∏y zamieszczone

obok). Obecny kszta∏t ta samotna

mogi∏a z wrzeÊnia 1939 roku za-

wdzi´cza staraniom i opiece rodzi-

ny Olechowskich. W dniu 10 wrze-

Ênia o godzinie jedenastej dwadzie-

Êcia nast´puje nalot samolotów

Luftwaffe na Niepor´t. W ocenie

Êwiadków tego nalotu, piloci nie-

mieccy zrzucili bomby na teren po-

la, gdzie w∏aÊciciel mia∏ zasadziç sad

owocowy i by∏y wykopane do∏y

na drzewka, które Niemcy uznali

za umocnienia Wojska Polskiego.

Ponadto przy pobliskich stogach sia-

na byli mieszkaƒcy, którzy byç

mo˝e zostali rozpoznani przez nie-

mieckich lotników jako polscy ˝o∏-

nierze. Hitlerowskie bomby zabi∏y

m.in. dwunastoletnià Halin´ Jagiel-

skà, dwudziestoczteroletnià Parasz-

k´ Wojciuk z jej dwuletnim synkiem

Czes∏awem, trzydziestosiedmiolet-

niego Jana Kostrzew´ i jego syna Je-

rzego Marcelego Kostrzew´, pi´ç-

dziesi´ciotrzyletniego Jana Paterka,

trzydziestotrzyletniego Józefa Wy-

szyƒskiego, siedemdziesi´cioletnie-

go Kazimierza Zieliƒskiego. Akty

zgonu na podstawie poÊwiadczenia

przez Êwiadków bombardowania

spisa∏ ks. Paulin Bors, ówczesny

proboszcz parafii w Niepor´cie.*

Do Niepor´tu, jak wspomina∏

p. Mieczys∏aw, Niemcy wkraczajà

ok. 13 – 14 wrzeÊnia i od razu sà

pierwsze straty, jego stryj traci dwa

prosiaki, które Wehrmacht rekwiru-

je do polowej kuchni. W dniu

14 wrzeÊnia zostaje postrzelony

Êmiertelnie w Niepor´cie, przez

niemiecki patrol zwiadowczy, Wa-

lenty Trojanowski, lat 69. Niemcy

w rejonie Niepor´tu gromadzà sil-

ne oddzia∏y artylerii przed szturmem

Warszawy od strony pó∏nocnej. Pan

Mieczys∏aw widzia∏ te oddzia∏y ar-

tylerii, wyposa˝one w dzia∏a na sta-

lowych ko∏ach, o du˝ym kalibrze

i ciàgni´te przez zaprz´gi konne.

W pewnym momencie, jak wspomi-

na∏ mój rozmówca, w Niepor´cie

pojawia si´ oddzia∏ niemiecki, któ-

ry dokonuje aresztowaƒ wielu m´˝-

czyzn z Niepor´tu i pobliskich wsi.

Aresztowani sà zgromadzeni

przy stacji kolejowej w Niepor´cie

pod stra˝à ˝o∏nierzy niemieckich,

dowodzonych przez oficera. WÊród

aresztowanych znajdowa∏ si´ tata

Mieczys∏awa Zieliƒskiego – Piotr

i sàsiad Zieliƒskich, p. Smólski. KtoÊ

powiadami∏ o tym fakcie szwagra

Smólskiego, p. Pylka, rodowitego

berliƒczyka, który pozosta∏ na tym

terenie, prawdopodobnie by∏ ̋ o∏nie-

rzem z pierwszej wojny Êwiatowej.

Zamieszka∏ na ul. Dworcowej nie-

daleko stacji kolejowej w Niepor´-

cie i o˝eni∏ si´ z miejscowà dziew-

czynà (z domu Turkot). Pracowa∏ ja-

ko zdun w koszarach na terenie Ze-

grza Pó∏nocnego. Mia∏ syna i córk´

w wieku p. Mieczys∏awa. Pan Pylk

natychmiast uda∏ si´ na stacj´ kole-

jowà i po niemiecku z berliƒskim,

czystym akcentem zwróci∏ si´

do dowodzàcego akcjà oficera

z proÊbà o zwolnienie zatrzymanych

mieszkaƒców. Oficer niemiecki (do-

brze mówi∏ po polsku) by∏ bardzo

zdziwiony, i˝ spotyka∏ Niemca, któ-

ry wstawia si´ za Polakami. Z roz-

mowy Pylka z oficerem wynika∏o,

˝e mieszkaƒcy zostali zatrzymani

w zwiàzku doniesieniami niemiec-

kich kolonistów z Aleksandrowa,

Izabelina i Stanis∏awowa o z∏ym

traktowaniu i rzekomych szyka-

nach, które ich spotka∏y ze strony

miejscowych Polaków. Pylk wyt∏u-

maczy∏ oficerowi, ̋ e mieszka tu ju˝

od dwudziestu lat i nigdy nic z∏ego

ze strony polskich sàsiadów go nie

spotka∏o. O˝eni∏ si´ z Polkà, ma

dwoje dzieci, a doniesienia koloni-

stów to zwyk∏e k∏amstwo. Po tych

s∏owach oficer rozkaza∏ rozejÊç si´

do domów tylko mieszkaƒcom Nie-

por´tu, ale ˝e Niemcy nie wiedzie-

li, kto jest z jakiej miejscowoÊci, to

rozeszli si´ wszyscy zatrzymani.

Niemiec na koniec krzycza∏, aby ro-

zejÊç si´ do roboty i nie podglàdaç

ruchów wojsk niemieckich. Pylk

w czasie wojny wyjecha∏ do Nie-

miec, ale po zakoƒczeniu wojny

przysy∏a∏ do Polski paczki rodzinie.

Nast´powa∏y kolejne dni niemiec-

kiej okupacji i by∏o ci´˝ko z podsta-

wowymi produktami spo˝ywczymi,

za polskie pieniàdze trudno coÊ by-

∏o kupiç. Dlatego mama mojego roz-

mówcy dowiedziawszy si´, ˝e

za Narwià mo˝na za polski bilon ku-

piç cukier, wys∏a∏a syna na zakupy

do Serocka. Pan Mieczys∏aw zabra∏

ze sobà do towarzystwa koleg´

z sàsiedztwa, Wac∏awa Stromeckie-

go. Gdy dotarli do Serocka, na uli-

cy spotkali niemieckiego ̋ andarma,

postanowili go ominàç, ale on ich

zatrzyma∏ i zapyta∏, dlaczego nie

mówià mu „dzieƒ dobry” po czym

spoliczkowa∏. Nast´pnie udzieli∏ in-

strukcji, jak majà si´ k∏aniaç Niem-

com i poszed∏ dalej. To zdarzenie

zrodzi∏o w p. Mieczys∏awie du˝y

opór wobec okupanta. Nie tylko mój

rozmówca mia∏ problemy z Niem-

cami. Jesienià 1939 roku na polach

by∏y wykopki ziemniaków. Miejsco-

wy gospodarz W∏adys∏aw Ostrow-

ski kopa∏ z naj´tymi zbieraczkami

ziemniaki. Gdy nazbierali pe∏en

wóz, zaczepi∏ do niego konia. Nie-

podziewanie pojawi∏o si´ dwóch

Niemców – cywil i ˝o∏nierz z kara-

binem, którzy przystàpili do wyprz´-

gania konia od wozu. Ostrowski za-

protestowa∏, ˝e nie odda konia bo

potrzebny w gospodarstwie, to ˝o∏-

nierz niemiecki zdjà∏ karabin i przy-

stawi∏ do piersi gospodarza. W ten

sposób W∏adys∏aw Ostrowski stra-

ci∏ konia na poczàtku okupacji.

W innym przypadku mieszkaniec

Niepor´tu, W∏adys∏aw Rembelski

z Lip, wieloletni kolejarz, straci∏ no-

wy rower. Prawdopodobnie nie-

mieccy koloniÊci z pobliskiego

(za Kana∏em Królewskim) Aleksan-

drowa wiedzieli o tym fakcie. Przy-

szli do Rembelskiego i za˝àdali wy-

dania roweru. Rembelski rower

oczywiÊcie schowa∏, ale pod groê-

bà pobicia musia∏ go oddaç. Na Gra-

binie koloniÊci niemieccy przyjecha-

li wozem do gospodarstwa Kazimie-

rza Kowalskiego i zabrali go, uda-

jàc si´ w kierunku pobliskiego lasu.

Kowalski szybko zorientowa∏ si´, ̋ e

ten wyjazd mo˝e zakoƒczyç si´ tra-

gicznie, przed lasem zeskoczy∏

z wozu i pobieg∏ po pomoc do go-

spodarstwa niemieckiego koloni-

sty, którego dobrze zna∏. Ten wpu-

Êci∏ go do mieszkania, a Niemców

jadàcych wozem odprawi∏ z przyka-

zem, aby Kowalskiego zostawili

w spokoju. Kazimierz Kowalski

wspomina∏, ˝e po wojnie dosta∏ list

z Australii od tego Niemca, z proÊ-

bà o przes∏anie mu liÊcia koniczy-

ny z jego gospodarstwa. Kowalski

w podzi´kowaniu za uratowanie ̋ y-

cia liÊcie koniczyny Niemcowi wy-

s∏a∏. Najbardziej tragicznie spotka-

nie z miejscowymi kolonistami nie-

mieckimi zakoƒczy∏o si´ dla

mieszkaƒca Izabelina p. Jasiƒskiego.

KoloniÊci z Aleksandrowa dowie-

dzieli si´, ̋ e Jasiƒski prawdopodob-

nie ma schowany pistolet i przyszli

go odebraç. Jasiƒski wypiera∏ si´, ̋ e

pistoletu ju˝ dawno nie ma, to zacz´-

to go biç. ˚ona p. Jasiƒskiego, gdy

zobaczy∏a ci´˝ko pobitego, zwróci-

∏a si´ do m´˝a: „no oddaj im ten pi-

stolet” i w ten sposób wyda∏a wy-

rok na m´˝a. Jasiƒski zosta∏ rozstrze-

lany pozostawiajàc ˝on´ i nieletnià

córk´ p. Cholewiƒskà z domu Jasiƒ-

skà. Równie˝ jesienià 1939 roku

do domu Zieliƒskich na ul. Dwor-

cowej, jak zapami´ta∏ p. Mieczy-

s∏aw, „dokwaterowano” dwóch star-

szych ̋ o∏nierzy Wehrmachtu. Jeden,

gruby inteligent pochodzi∏ z Berli-

na, a drugi szczup∏y z Prus Wschod-

nich, z zawodu kowal. Ten z Prus

(mówi∏ po polsku) che∏pi∏ si´ stale,

˝e Niemcy sà teraz pot´gà i podbi-

jà ca∏y Êwiat. Berliƒczyk odpowia-

da∏ prusakowi, ˝e g∏upi, jest bo jak

Ameryka przystàpi do wojny, tak jak

w I wojnie Êwiatowej, to b´dzie ko-

niec pot´gi Niemiec. On to wie, bo

by∏ w Ameryce, to pot´˝ny kraj

z du˝ym przemys∏em, nikt mu si´

nie oprze i ju˝ w 1939 roku mia∏ ra-

cj´! Zbli˝a∏ si´ 1940 rok, kolejny rok

niemieckiej okupacji. CCddnn..

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* W.B∏awdziewicz „Dzieje Niepor´-

tu 1387-1989” Wyd. AMP Warsza-

wa 2000 Wyd. I

Wspomnienia z młodoÊci
– Mieczysław Zieliƒski 
wrzesieƒ 1939 roku (cz.I)

Mogi∏a ˝o∏nierza poleg∏ego we wrzeÊniu 1939 r. w Zegrzu Po∏udniowym
(fot.autora) 

NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  HHIISSTTOORRYYCCZZNNEE
z a p r a s z a

OSOBY ZAINTERESOWANE HISTORIÑ GMINY NIEPOR¢T I REGIONU

do współpracy, a tak˝e na comiesi´czne spotkania Stowarzyszenia w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie oraz organizowane cyklicznie prelekcje. 

Zapraszamy te˝ do odwiedzania strony fb Stowarzyszenia pod adresem:
www.facebook.com/nieporeckie.stowarzyszenie.historyczne/


