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w skrócie

Nowe ulice otwarte

Mi´dzynarodowe Targi Mo˝liwoÊci Turystycznych Regionów Regiontour i GO odbywa∏y si´ w Centrum Wystawienniczym w Brnie.

NIEPOR¢T na targach
Regiontour 2006
Gmina Niepor´t skorzysta∏a z zaproszenia czeskiego mikroregionu
Drahanskiej Vrchoviny i jako jego goÊç w dniach od 12 do 15 stycznia
bezp∏atnie mog∏a zaprezentowaç swoje walory na mi´dzynarodowej arenie.
ObecnoÊç naszej gminy dostrzeg∏y czeskie media i najwy˝si rangà politycy.
Kilkunastominutowà, wczeÊniej nie planowanà, rozmow´ z wójtem
S∏awomirem Maciejem Mazurem odby∏ premier Czech Jirzi Paroubek.

Od prawej premier Czech Jirzi Paroubek

N

ieprzypadkowo ka˝dy sezon wystawienniczy otwiera najwi´ksza prezentacja
oferty turystycznej i mo˝liwoÊci turystycznych – Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne
GO i REGIONTOUR. Turystyka jest tematem
aktualnym przez ca∏y rok, a styczeƒ to najodpowiedniejszy moment dla biur podró˝y, agencji
i central turystycznych, by zaprezentowaç nowoÊci przygotowane na nadchodzàcy rok i zainteresowaç nimi klientów.
Podczas minionej edycji imprezy zaprezentowa∏o si´ tysiàc wystawców, których ocenia∏a 40 tysi´czna rzesza zwiedzajàcych. W ka˝dej edycji
targów biorà udzia∏ znane czeskie biura podró˝y
i wiele biur z zagranicy, wszystkie czeskie regiony, miasta i regiony spoza Czech, zagraniczni touroperatorzy, podró˝nicy, przedstawiciele czeskich elit politycznych. Wszystko to sprawia, i˝
Targi GO i REGIONTOUR sà postrzegane jako centrum handlowo-informacyjne dla wszystkich dziedzin sk∏adajàcych si´ na bran˝´ turystycznà.
Ka˝dy zwiedzajàcy hale wystawiennicze móg∏
dostrzec, ˝e nie brakuje w nich polskich akcentów. Wspólne stoiska przygotowa∏y g∏ównie regiony górskie razem z czeskimi partnerami,
z którymi sàsiadujà przez granic´. Nie brakowa∏o jednak samorzàdów z centrum kraju, które podobnie jak Niepor´t, skorzysta∏y z zaproszenia
zaprzyjaênionych czeskich miast czy regionów.
Jak powiedzia∏ Jiri Skrla, dyrektor Veletrhy
•

www.nieporet.pl

•

Brno, spó∏ki organizujàcej targi – Polska staje si´ coraz
bardziej znaczàcym
inwestorem w Republice Czeskiej.
Jest równie˝ jednym
z najwa˝niejszych
paƒstw, bioràcych
udzia∏ w Targach
Brneƒskich.
Gmina Niepor´t
od dwóch lat utrzymuje partnerskie
kontakty ze s∏owackim
miastem
Strázske, zaÊ s∏owacki samorzàd ÊciÊle
wspó∏pracuje z czeskim mikroregionem Drahanská
Vrchovina. Drahanská Vrchovina
jest zwiàzkiem 12
niewielkich gmin po∏o˝onych na pó∏nocny-wschód od Brna. To tradycyjne miejsce wypoczynku mieszkaƒców tego miasta, utkane g´stà
siecià szlaków pieszych i Êcie˝ek rowerowych, bogate w zabytki i rozwijajàcà si´ infrastruktur´ turystycznà. Czeski mikroregion, wspólnie ze S∏owakami prezentowa∏ si´ na targach REGIONTOUR po raz kolejny.
Gmina Niepor´t, w ramach realizowanego
przez Czechów programu unijnego, skorzysta∏a
z zaproszenia i mo˝liwoÊci nieodp∏atnego prezentowania regionu Zalewu Zegrzyƒskiego na mi´dzynarodowych targach. Wyjazd do Brna poprzedzi∏o spotkanie w Niepor´cie z w∏aÊcicielami po∏o˝onych nad naszym akwenem oÊrodków, które
przekaza∏y w∏asne materia∏y promocyjne, t∏umaczone na j´zyki niemiecki, angielski i czeski.
Pierwsze dwa dni prezentacji w Brnie
przeznaczone by∏y g∏ównie na rozmowy
partnerskie i wizyty touroperatorów,
którzy odwiedzali poszczególne stoiska zapoznajàc si´ z ofertà regionów.
W tym czasie niezapowiedziane wizyty
na naszym stoisku z∏o˝yli minister Rozwoju Regionalnego Radko Martínek
oraz minister Ârodowiska Libor Ambrozek. Obaj zainteresowali si´ Gminà
Niepor´t, która wykorzystujàc bliskoÊç
stolicy i po∏o˝enia nad du˝ym zbiornikiem wodnym, ∏àczy w swoim rozwoju
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elementy przemys∏owe i turystyczno-rekreacyjne.
Minister Radko Martínek wskazywa∏ takie prawid∏owoÊci równie˝ w gminach czeskich, gdzie nie
porzucajàc rozwoju nieucià˝liwych stref przemys∏owych, zadbano o rozbudow´ infrastruktury turystycznej i promocj´ regionu. T∏umaczem w tych
rozmowach by∏ Vladimir Koutny, przewodniczàcy mikroregionu Drahanskiej Vrchoviny i zarazem Starosta Studnic – gminy, która zadeklarowa∏a ch´ç podj´cia partnerskiej wspó∏pracy z gminà
Niepor´t. Dzi´ki tej w∏aÊnie inicjatywie naszà gminà zainteresowa∏ si´ premier Czech Jirzi Paroubek, który pojawi∏ si´ na stoisku Drahanskiej
Vrchoviny w asyÊcie kilkudziesi´ciu dziennikarzy.
Niespodziewana wizyta zamieni∏a si´ w kilkunastominutowà, trójstronnà rozmow´ premiera
Czech, S∏awomira Mazura i Vladimira Koutnego,
który przedstawi∏ Niepor´t, jako lidera w pozyskaniu Êrodków unijnych na Mazowszu. Mówiono g∏ównie o mo˝liwoÊciach wykorzystania pomocy unijnej oraz prowadzeniu wspólnej polityki promocyjnej w ramach wspó∏pracy odleg∏ych,
ale pe∏nych podobieƒstw regionów Drahanskiej
Vrchoviny i gminy Niepor´t.
Jak powiedzia∏ czeskim mediom po spotkaniu
Wójt Gminy Niepor´t – skoro do naszej gminy
mo˝e docieraç kapita∏ i technologia japoƒska, to
tym bardziej jest w niej miejsce na inwestorów
i turystów z Czech.
Przez kolejne dwa dni targi REGIONTOUR
by∏y otwarte dla wszystkich zwiedzajàcych i przyj´∏y kilkadziesiàt tysi´cy osób. Na cz´Êci stoiska
zagospodarowanej przez Niepor´t zwiedzajàcy
zatrzymywali si´ przy prezentacji multimedialnej
gminy i ch´tnie zapoznawali si´ z poligraficznymi materia∏ami promocyjnymi, zarówno samej
gminy, jak i oÊrodków wypoczynkowych po∏o˝onych nad Zalewem Zegrzyƒskim.
❐ Robert Wróbel

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t
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Tu˝ przed gwiazdkà mieszkaƒcy trzech so∏ectw
otrzymali Êwiàteczne prezenty w postaci nowych inwestycji. We wtorek (20.12) oficjalnie
zakoƒczono prace drogowe w Niepor´cie,
Rembelszczyênie i Bia∏obrzegach.
Jako pierwszà otwarto ulic´ (przed∏u˝enie Jana Kazimierza) na osiedlu „Wilkowizna”. Wspólnie z wójtem Gminy Niepor´t, wst´g´ przecinali radni i mieszkaƒcy. Ulica (ok. 200 m)
zosta∏a wykonana z grafitowej kostki i u∏atwi mieszkaƒcom tej cz´Êci Niepor´tu dojazd
do ich posesji. Prace wykona∏a firma Cembud z Józefowi, a ich ∏àczny koszt wyniós∏
100 tys. z∏.
Nast´pnie odby∏o si´ oficjalne zakoƒczenie prac
przy budowie chodnika w Rembelszczyênie przy
ul. Stru˝aƒskiej. W ostatnich miesiàcach gmina zbudowa∏a tam chodnik o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 600 m (koszt 195 tys. z∏) na odcinku od skrzy˝owania z ul. Przysz∏oÊç do ronda w Rembelszczyênie. Chodnik umo˝liwi
pieszym wygodne przejÊcie mostem nad kana∏em z jednej cz´Êci wsi do drugiej. Prace brukarskie wykona∏a firma Rondo z Wo∏omina.
Równie˝ mieszkaƒcy przecinali wst´g´ na zakoƒczeniu drugiego etapu prac na ul. Kàpielowej w Bia∏obrzegach (koszt 165 tys. z∏).
Inwestycj´ poÊwi´ci∏ ks. Krzysztof Krzesiƒski,
proboszcz miejscowej parafii. Nowa ulica
(I etap zosta∏ zakoƒczony w pierwszej po∏owie roku) liczy ponad 220 metrów d∏ugoÊci. W drugim etapie dobudowano parking
i k∏adk´ dla pieszych, umo˝liwiajàcà przejÊcie przez rów melioracyjny przy wale przeciwpowodziowym nad brzegiem Zalewu Zegrzyƒskiego.
❐ pz

Dokarmiajmy ptaki!
Po∏o˝enie naszej gminy nad Zalewem Zegrzyƒskim i jego dop∏ywami sprzyja gromadzeniu
si´ w okresie zimowym dzikiego ptactwa wodnego, g∏ównie kaczek i ∏ab´dzi. Utrzymujàce si´ niskie temperatury sprawi∏y, ˝e woda
pokry∏a si´ lodem, co uniemo˝liwia ptakom ˝erowanie.
Od kilku lat Gmina Niepor´t prowadzi akcj´
dokarmiania dzikiego ptactwa we wspó∏pracy z lokalnymi piekarniami, które przekazujà na ten cel pieczywo. W latach wczeÊniejszych wspó∏pracowaliÊmy z Piekarnià Pana
Józefa Pietrzaka w Niepor´cie, a obecnie
z Panià El˝bietà Zajezierskà, w∏aÊcicielkà Zak∏adu Piekarniczego „Nowakowski” w Micha∏owie – Reginowie – za okazanà pomoc
dzi´kujemy.
❐ DW

Komputerowy podarunek
Jeszcze przed Êwi´tami Szko∏a Podstawowa
nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja otrzyma∏a nowy zestaw komputerowy. W roli Êwi´tego Miko∏aja wystàpi∏o Ko∏o MyÊliwskie „Mewa”
z Legionowa.
Uroczyste wr´czenie komputera odby∏o si´
w Urz´dzie Gminy Niepor´t (21.12) w obecnoÊci wójta gminy S∏awomira Macieja Mazura. Nowoczesny komputer ma s∏u˝yç uczniom
Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja podczas zaj´ç dydaktycznych. Cz∏onkowie ko∏a, którzy wyszli z inicjatywà zakupu
komputera, na co dzieƒ korzystajà z obwodu ∏owieckiego, który znajduje si´ na terenie Gminy Niepor´t (m.in. lasy w okolicach
Rembelszczyny).
Za naszym poÊrednictwem dyrekcja Szko∏y
Podstawowej nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja
w Niepor´cie oraz nauczyciele i uczniowie
pragnà z∏o˝yç serdeczne podzi´kowania za
pomoc udzielonà ich placówce nast´pujàcym
sponsorom:
– Paƒstwu Kopczyƒskim, w∏aÊcicielom Gospodarstwa Kwiatowego „Kopczyƒscy” ze Stanis∏awowa I, za podarowanie krzewów i krzewinek ozdobnych oraz pomoc w zagospodarowaniu przyszkolnego terenu zieleni
sàsiadujàcego z nowym placem zabaw za budynkiem szko∏y.
– Ko∏u MyÊliwskiemu „Mewa” z Legionowa
¸ajski za przekazanie komputera wraz z monitorem na potrzeby szko∏y.
– Cukierni pani Ma∏gorzaty Kurek z Za∏ubic
za bezp∏atne dostarczenie pysznych ciast na
szkolnà Wigili´.
❐ pz
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NOWY skarbnik
Rada Gminy Niepor´t podczas pierwszej w tym roku sesji (9.01) wybra∏a
nowego Skarbnika Gminy Niepor´t. Zosta∏a nim Katarzyna Skuza, dotychczasowy
zast´pca Skarbnika. Poprzedni skarbnik gminy zosta∏ odwo∏any przez Rad´ Gminy,
w zwiàzku ze z∏o˝onym przez niego wnioskiem o przejÊcie na emerytur´.
Katarzyna Skuza ma 28 lat,
w Urz´dzie Gminy Niepor´t pracuje od sierpnia 2001 r. Przesz∏a
wszystkie szczeble kariery zawodowej w dziale ksi´gowoÊci poczàwszy od m∏odszego referenta,
a˝ do zast´pcy skarbnika gminy.
Pochodzi z Warszawy, od 5 lat
mieszka w Bia∏obrzegach. Ma
jedno dziecko (7 lat). Mà˝ jest ˝o∏nierzem zawodowym. Ukoƒczy∏a
Liceum Ekonomiczne w Warszawie, w 2004 r. uzyska∏a tytu∏ licencjata w zakresie Finansów i Ra-

chunkowoÊci na wydziale ekonomii w Wy˝szej Szkole Dzia∏alnoÊci Gospodarczej w Warszawie.
Obecnie koƒczy studia magisterskie na Wydziale Ekonomii. –
MyÊl´, ˝e podczas wykonywania
swoich obowiàzków w Urz´dzie,
da∏am si´ poznaç jako osoba rzetelna, kompetentna i pracowita.
Pozna∏am wiele zagadnieƒ z zakresu finansów publicznych i planowania bud˝etu, a tak˝e bra∏am
czynny udzia∏ w projektowaniu
bud˝etu Gminy i przygotowywa-

niu projektów uchwa∏ – mówi∏a
radnym przed g∏osowaniem.
W trakcie dyskusji odpowiada∏a
na pytania dotyczàce przygotowania teoretycznego i przebiegu pracy
zawodowej. Katarzyna Skuza zapewni∏a, ˝e nie boi si´ nowych wyzwaƒ, a praca, jakà wykonuje skarbnik gminy, jest zgodna z jej zainteresowaniami i umiej´tnoÊciami. Za
wyborem nowej Skarbnik Gminy
g∏osowa∏o 12 radnych, przeciw by∏
jeden, a dwóch wstrzyma∏o si´ od
g∏osu.
❐ Piotr Zadro˝ny

SUKCESY policji
W grudniu w WieÊciach Niepor´ckich zamieÊciliÊmy map´ gminy z zaznaczonymi miejscami w∏amaƒ do domów jednorodzinnych. Od jesieni punktów tych przybywa∏o w zastraszajàcym tempie. JednoczeÊnie przekazaliÊmy w artykule
apel policji o aktywnà wspó∏prac´ mieszkaƒców w walce z przest´pcami. Apele stró˝ów prawa odnios∏y skutek.
W ostatnich tygodniach policjanci z Niepor´tu rozbili dwie grupy w∏amywaczy. Od tego czasu, fala w∏amaƒ usta∏a.

Rozmawiamy z Komendantem
Komisariatu w Niepor´cie nadkomisarzem Marcinem Borowiƒskim.
– Policja na fal´ w∏amaƒ odpowiedzia∏a powo∏aniem specjalnej grupy,
która mia∏a rozpracowaç z∏odziei.
Na poczàtku stycznia policjanci komendy sto∏ecznej i komendanci komisariatów gminnych odnieÊli sukces zatrzymujàc trzech mieszkaƒców Warszawy, którzy w∏amywali
si´ w domów w Jab∏onnie, Legionowie, Wieliszewie i Niepor´cie. Jednak odnotowywano kolejne przest´pstwa, a˝ przest´pcy trafili na
mieszkaƒca gminy, który pomóg∏
w walce ze z∏odziejami.
– Ca∏y czas prowadzimy akcj´
Reaguj… Powiadom… Nie toleruj!
Policjanci z naszego komisariatu
wr´czyli przesz∏o 300 ulotek informacyjnych w∏aÊcicielom domów,

po∏o˝onych na terenie szczególnej
aktywnoÊci przest´pców. Akcja
przynios∏a wymierne efekty. W sobot´ 14 stycznia zadzwoni∏ telefon
w policyjnej dy˝urce. Policjant odebra∏ zg∏oszenie od mieszkaƒca ulicy Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie, który zauwa˝y∏ podejrzanych osobników na posesji sàsiada.
Z komendy wyruszy∏ radiowóz,
jednak przest´pcy opuszczali ju˝
teren kradzie˝y. Zg∏aszajàcy spraw´
sàsiad nie pozosta∏ jednak oboj´tny i uda∏ si´ dyskretnie, prywatnym
samochodem, za z∏odziejami. Przez
ca∏y czas pozostawa∏ w kontakcie
telefonicznym z komisariatem.
Dzi´ki temu, na w∏amywaczy, którzy wracali z ∏upami wynoszonymi
z kolejnej posesji czeka∏a zasadzka.
Policjanci po∏o˝yli si´ na Êniegu
pod polonezem z∏odziei. Zatrzy-

mani to trzej dwudziestokilkuletni
mieszkaƒcy dzielnicy Bia∏o∏´ka.
Sàd zastosowa∏ wobec nich trzymiesi´czny areszt tymczasowy.
– Czy w takim razie mieszkaƒcy
mogà odetchnàç z ulgà i poczuç si´
bezpiecznie?
– Rozbicie dwóch grup przest´pczych nie daje gwarancji bezpieczeƒstwa. Z pewnoÊcià ju˝ wkrótce pojawià si´ na naszym terenie
kolejni z∏odzieje. Dlatego tak wa˝ne jest, aby wspieraç policj´ w dzia∏aniach i informowaç o podejrzanych osobach, zachowaniach, czy
nawet samochodach stojàcych
w nietypowym miejscu i czasie. Nie
bàdêmy oboj´tni, jak widaç aktywnoÊç mieszkaƒców przek∏ada
si´ na popraw´ bezpieczeƒstwa
w ca∏ej gminie i powiecie.
❐ Rozmawia∏: Robert Wróbel

WSPÓLNE patrole

G∏ównym celem porozumienia jest poprawa bezpieczeƒstwa mieszkaƒców gminy poprzez zapewnienie wi´kszej
skutecznoÊci dzia∏aƒ obu formacji mundurowych. W celu
realizacji porozumienia podejmowanych
b´dzie
szereg
przedsi´wzi´ç m.in. sta∏a wymiana informacji o zagro˝eniach wyst´pujàcych na terenie
gminy, koordynowanie wspólnych dzia∏aƒ obu s∏u˝b, a tak˝e wspólne szkolenia i çwiczenia.
Zakupiono ju˝ Êrodki ∏àcznoÊci, które umo˝liwiajà stra˝nikom sta∏y kontakt (radiowy)
z komisariatem policji. Nato-

miast wraz z poczàtkiem lutego wprowadzone majà byç
wspólne patrole. W sk∏ad ka˝dego wchodziç b´dzie funkcjonariusz policji i stra˝nik gminny. IloÊç patroli b´dzie uzale˝niona
od
mo˝liwoÊci
kadrowych obu formacji i aktualnych potrzeb w zakresie
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców.
Pierwsze wspólne dzia∏ania
ju˝ podj´to. Dwa razy w tygodniu stra˝ gminna wspólnie
z policjà popo∏udniami patroluje so∏ectwa, w których jesienià dochodzi∏o do powtarzajàcych si´ w∏amaƒ do domów
jednorodzinnych.
❐ Piotr Zadro˝ny

Wraz z poczàtkiem lutego na ulice
Niepor´tu wyjdà mieszane patrole,
sk∏adajàce si´ z funkcjonariuszy policji i stra˝y gminnej. To efekt porozumienia podpisanego pomi´dzy wójtem
Gminy Niepor´t, a komendantem
miejscowego komisariatu policji.

NAGRODY przyznane
Dwójka mieszkaƒców Niepor´tu
otrzyma∏a z ràk wójta S∏awomira
Macieja Mazura nagrody finansowe za wybitne osiàgni´cia sportowe. 16-letnia Iza i 18-letni Rafa∏
sà ˝eglarzami, którzy od kilku lat
z sukcesami startujà w najwa˝niejszych imprezach o charakterze
ogólnopolskim.
Izabela Wilk (mieszkanka Niepor´tu) p∏ywa ju˝ od 5 sezonów. Na XI
Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w sportach letnich – Mazowsze 2005, zdoby∏a II miejsce (wÊród
dziewczàt) w klasie Laser 4.7. Zawody odbywa∏y si´ na Zalewie Zegrzyƒskiem, gdzie Iza równie˝ trenu-
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je. Jest zawodniczkà MOS
II Warszawa, a trenuje od
kilku lat pod okiem doÊwiadczonego ˝eglarza
Wies∏awa Kopra.
Drugi z nagrodzonych
˝eglarzy – Rafa∏ Wilk
(zbie˝noÊç nazwisk przypadkowa), równie˝ jest
zawodnikiem klubu z Zegrza (MOS II W-wa). P∏ywa od 10
sezonów, ostatnio w klasie Laser
Radial, w której podczas Mistrzostw Polski w Pucku zajà∏ trzecie miejsce (kat. juniorzy). Jak sam
podkreÊla, ˝eglarstwo to oryginalny
sport, a jego dodatkowo pociàga ry-

walizacja. – W przysz∏ym roku planuj´ wyjazd na Mistrzostwa Europy. Wszystko zale˝eç b´dzie jednak
od osiàganych wiosnà wyników.
Chc´ zawalczyç o najwy˝sze podium – zapowiada Rafa∏.
❐ pz

DZIE¡ otwarty w GOK
W sobot´ (14.01) w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie odby∏a si´ prezentacja nowych form
sp´dzania wolnego czasu oferowanych przez t´ placówk´. Dzieci i m∏odzie˝ uczestniczy∏y m.in. w zaj´ciach
teatru taƒca i nauki gry na instrumentach pochodzàcych z Andów.
Przez ca∏y dzieƒ od po∏udnia, a˝
do wieczora niepor´cki GOK t´tni∏
˝yciem. W salach oÊrodka odbywa∏y si´ kolejne prezentacje. Na poczàtek dzieci spotka∏y si´ z Andrzejem Marz´ckim, który zaprezentowa∏ im stare indyjskie instrumenty.
Na ka˝dym maluchy mog∏y zagraç
lub chocia˝ spróbowaç swoich si∏.
W tym samym czasie starsi uczestniczyli w zaj´ciach z pantomimy,
prowadzonych przez Lidi´ Pedryl.

– Na poczàtek chcieliÊmy rozbudziç
wÊród dzieci zaciekawienie nowy
formami zaj´ç. Stàd ta prezentacja
– t∏umaczy Bogus∏awa Oksza-Klossi, dyrektor GOK.
Po po∏udniu odby∏a si´ prezentacja teatru taƒca Karoliny Kroczak
oraz warsztaty teatralne Grzegorza
Reszki. Wieczorem GOK przej´li
muzycy. Jerzy Markuszewski poprowadzi∏ warsztaty z muzyki rockowej, a Piotr Grzàdkowski warsztaty folklorystyczne. – Zaj´cia cieszy∏y si´ sporym zainteresowaniem
uczestniczàcej w nich m∏odzie˝y,
dlatego chcemy wprowadziç je na
sta∏e i to nie tylko tu w Niepor´cie,
ale równie˝ w naszych filiach – t∏umaczy dyrektor GOK-u.
❐ Piotr Zadro˝ny

LAUREACI konkursu
„Narysuj swój kalendarz”
Prezentacje barwnych widowisk
przed licznie zgromadzonà publicznoÊcià poprzedzi∏o wr´czenie nagród laureatom konkursu „Narysuj
swój kalendarz”. Konkurs zorganizowany zosta∏ pod patronatem
Wójta Gminy Niepor´t.
Uczestnicy – w wieku do lat 13,
wykonywali prace plastyczne w dowolnej p∏askiej technice, ilustrujàce
ró˝ne pory roku. Nap∏yn´∏o 256
prac, ze wszystkich szkó∏ gminnych
oraz Gminnego OÊrodka Kultury.
Nagrodzono 12 prac, które z∏o˝y∏y si´ na pi´kny kalendarz Gminy Niepor´t na 2006 r.
Wójt wr´czy∏ laureatom nagrody

– zestawy plastyczne – oraz oczywiÊcie kalendarze.
Przedstawienia jase∏kowe zaprezentowali uczniowie z Zespo∏u
Szkolno-Przedszkolnego w Niepor´cie, Szko∏y Podstawowej im. B.
Tokaja w Niepor´cie oraz dzieci´ca
grupa teatralna z Gminnego
OÊrodka Kultury.
Na scenie, wÊród barwnych dekoracji, m∏odzi aktorzy znakomicie si´
prezentowali, przedstawiajàc sceny
z narodzin Chrystusa oraz Êpiewajàc kol´dy. Widzowie nagradzali
wyst´py gromkimi brawami i ˝yczliwie wybaczali wyst´pujàcym drobne niedociàgni´cia.
❐ BW

PRACOWITY grudzieƒ
Dzieci z Zespo∏u
SzkolnoPrzedszkolnego
w Niepor´cie nie majà
czasu na nud´. A to za
sprawà atrakcyjnych
zaj´ç, spotkaƒ
i konkursów, jakie by∏y
organizowane poczàwszy
od 3-latków, a˝ do
uczniów klasy trzeciej.
Dzieci przedszkolne z entuzjazmem
przystàpi∏y do konkursu na „Najpi´kniejszà choink´”. SpoÊród wielu
interesujàcych prac nagrodzono Norberta Kochanowskiego, Adasia Jachowskiego, Gabrysi´ Kaczmarczyk,
Weronik´ Gajd´, Maj´ Marczak oraz
Julianka Kochanowskiego, Huberta
Kawk´, Kacpra Gàsiora, Zuzi´ Wróbel, Juli´ Kowalskà, Ani´ R´belskà,
Weronik´ Kawk´, Patrycj´ Nagrodzkà i Patryka Pisarka.
Uczniowie klas szkolnych wzi´li
udzia∏ w konkursie „Szopka Bo˝onarodzeniowa”, którego inicjatorem by∏a katechetka tutejszej placówki. Za
zaanga˝owanie i trud w∏o˝ony w wykonanie prac nagrodzone zosta∏y nast´pujàce dzieci: kl.III – Marta Zajàc,
Agata Brzostek, Marysia Stankiewicz Maja Malinowska; kl. II – Piotr
Bujak, Ola Baƒska, Klaudia Krysiƒska; kl. I – Natalia Sordyl.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszy∏ si´ równie˝ konkurs mi´dzyklasowy „Kartka Âwiàteczna” przeprowadzony
przez
panià
Ma∏gorzat´ Piotrowskà. Prace wykonane przez dzieci charakteryzowa∏y si´ niezwyk∏a pomys∏owoÊcià.
SpoÊród wielu zg∏oszonych do konkursu prac wybrano te najlepsze.

Nagrody otrzymali: Mateusz Kotulski kl. II, Ola Baƒska kl. II, AntoÊ Sikora kl. I, Pawe∏ Nagat kl.I,
Kamila Kombor kl. II.
Dzieci z naszej placówki przystàpi∏y równie˝ do gminnego konkursu
„Narysuj swój kalendarz” sk∏adajàc
ciekawe prace wykonane ró˝nymi
technikami.
W Êwiàtecznym nastroju odby∏y si´
równie˝ spotkania op∏atkowe w poszczególnych grupach i klasach oraz
ogólne -uÊwietnione „Jase∏kami”
przygotowanymi pod kierunkiem
Ma∏gorzaty Baƒskiej i nauczyciela
rytmiki, pani Barbary Jankowskiej.
Z wielkà radoÊcià dzieci zaprezentowa∏y t´ wzruszajàcà inscenizacj´ podczas „Wieczoru Jase∏kowego”
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie.
❐ Ma∏gorzata Baƒska
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CHODNIK do Legionowa
Niebawem rozpocznie si´ ostatni etap prac przy budowie chodnika wzd∏u˝ ulicy Warszawskiej w miejscowoÊci Micha∏ów-Reginów. Og∏oszone zosta∏o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika z przejÊciem przez Kana∏ Bródnowski. Termin wykonania opracowania okreÊlony
zosta∏ na dzieƒ 10 maja br.
B´dzie to ostatni odcinek
chodnika – od skrzy˝owania ulicy Warszawskiej
z ulicà Wolskà (w okolicy
przystanku autobusowego), w kierunku Centrum
Szkolenia Policji, do granicy z Legionowem.
Chodnik w miejscowoÊci
M i c h a ∏ ów - Re g i n ów
wzd∏u˝ ulicy Warszawskiej
budowany jest etapami od

POCIÑGNÑ
wodociàg

2004 r. Pierwszy etap obejmowa∏ odcinek d∏ugoÊci
1800 m od ulicy Nowodworskiej w kierunku Zegrza.
W 2005 r. wykonano
cz´Êç chodnika od ulicy
Nowodworskiej w kierunku ulicy Wolskiej, o d∏ugoÊci 850 m. Prace finansowane sà ze Êrodków gminy.
❐ BW

NOWE
nawierzchnie
Ostatni odcinek
nowego chodnika
w Beniaminowie.

Jeszcze w tym roku pierwsi mieszkaƒcy wsi Kàty W´gierskie b´dà
si´ mogli napiç wody z gminnego
wodociàgu. To efekt og∏oszenia
przez urzàd gminy przetargu na
budow´ sieci wodociàgowej
w tym rejonie.

Kontynuowana b´dzie przebudowa chodnika w miejscowoÊci
Beniaminów. Ostatni etap prac
obejmuje odcinek d∏ugoÊci 450 m
– rozebrany zostanie stary, zniszczony chodnik z wjazdami, a po∏o˝ona zostanie nowa nawierzchnia z kostki bauma.
Przypomnijmy, ˝e przebudowa
chodnika w Beniaminowie rozpocz´ta zosta∏a w 2004 r., prace
realizowane by∏y stopniowo,
w ramach posiadanych przez
gmin´ Êrodków finansowych.
Ostatni fragment przebudowy
wykonany zostanie wiosnà b.r.
Wykonawca zobowiàzany b´dzie do przeprowadzenia prac
w terminie 20 dni roboczych od
wprowadzenia na budow´. Zakoƒczenie prac przewidywane
jest na prze∏omie kwietnia
i maja b.r.
❐ BW

Projekt sieci (wykonany jeszcze
w 2003 r.) obejmuje pociàgni´cie
nitki wodociàgu (o przekroju:
22,5 cm) wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza (od ulicy PrzyleÊnej do
ronda w Rembelszczyênie) i dalej
wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej w kierunku Kàtów W´gierskich. ¸àcznie wybudowany w tym roku odcinek ma wynieÊç 2,8 km.
Budowa b´dzie wspó∏finansowana ze Êrodków unijnych. 75
proc. kosztów inwestycji ma pokryç Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 10 proc. bud˝et
paƒstwa, a 15 proc. Êrodków ma
pochodziç z bud˝etu gminy. Termin zakoƒczenia inwestycji okreÊlono na 29 wrzeÊnia 2006 r.
❐ pz

NOWY chodnik
na KoÊcielnej

Rada Pedagogiczna
Niepor´t, dn 10.01.2006r.
Gimnazjum w Niepor´cie
ul. Dworcowa 9
05-126 Niepor´t

SZATNIE dla Rotavii

Szanowni Paƒstwo!
Prosimy o zaopiniowanie uchwa∏y Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Niepor´cie dotyczàcej nadania imienia szkole. WÊród propozycji pojawia∏o si´ imi´ Bohaterów Bitwy
Warszawskiej, które wÊród nauczycieli uzyska∏o najwi´kszà akceptacj´.
Na terenie naszej gminy mia∏a miejsce jedna z najwa˝niejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Bitwa ta, zwana te˝
„Cudem nad Wis∏à”, odwróci∏a bieg wojny
z bolszewikami, zadecydowa∏a o zachowaniu
niepodleg∏oÊci przez Polsk´ i uratowa∏a Europ´ przed komunizmem.
O donios∏oÊci i wa˝noÊci tej bitwy Êwiadczy
równie˝ fakt, i˝ papie˝ Polak – Jan Pawe∏
II przyby∏ z pielgrzymkà do Radzymina –
aby oddaç ho∏d poleg∏ym w niej bohaterom.
Rada Pedagogiczna prosi o wyra˝enie opinii
w sprawie nadania Gimnazjum w Niepor´cie
imienia „Bohaterów Bitwy Warszawskiej”.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Dyrektor Gimnazjum w Niepor´cie
Barbara Skrzypkiewicz
Do zaopiniowania:
1. Rada Gminy
2. Samorzàd Uczniowski
3. Rodzice
4. Rada So∏ecka
5. 9 Pu∏k Dowodzenia
6. Organizacje kombatanckie
7. Parafie na terenie gminy Niepor´t
8. Mieszkaƒcy Gminy Niepor´t

Zmieniona zostanie nawierzchnia chodnika na ulicy KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich.
W styczniu og∏oszone zosta∏o
zamówienie publiczne na wykonanie remontu. Stare, pop´kane
i nierówne betonowe p∏yty zastàpi kostka bauma.
Remontowany odcinek – od
ulicy Stru˝aƒskiej w stron´ remizy stra˝ackiej – ma d∏ugoÊç 470
metrów. Od momentu wprowadzenia wykonawcy na budow´
prace majà byç ukoƒczone w ciàgu 15 dni roboczych.
❐ BW

Przy trybunach i p∏ycie boiska jednostki wojskowej
w Bia∏obrzegach stan´∏y dwa kontenery socjalne, które pe∏niç
b´dà funkcj´ szatni dla sportowców korzystajàcych z obiektu.
Kosztujàce 23 tysiàce z∏otych
2 kontenery pozwolà na dalsze
uczestnictwo Rotavii w rozgrywkach klasy A. Wymogi licencyjne

nie pozwalajà na gr´ zespo∏owi,
który nie dysponuje podstawowym
zapleczem socjalnym dla zawodników i s´dziów. – To bardzo oczekiwana inwestycja. Do tej pory zawodnicy przebierali si´ pod wiatà,
która os∏ania∏a jedynie od deszczu.
Jesienià i wczesnà wiosnà by∏o to

wieÊci NIEPOR¢CKIE

powa˝ne utrudnienie. Gdyby jeszcze uzupe∏niç zaplecze o kontener
sanitarny, to mielibyÊmy warunki,
które zapewniajà minimum komfortu dla sportowców
– mówi Stanis∏aw
Pisarek, prezes Rotavii.
Szatnie przydadzà si´ niebawem, jak tylko
pozwolà na to
warunki pogodowe w pomieszczeniach o powierzchni 15 m 2,
b´dà si´ przebierali zawodnicy
podczas treningów przed sezonem i podczas jego inauguracji
przewidzianej na
20 marca. Prezes Pisarek dodaje, ˝e ta niewielka inwestycja mo˝e zatrzymaç odp∏yw
najlepszych m∏odych zawodników, którzy ze wzgl´du na skàpe zaplecze socjalne szukali
innych klubów.
❐ Robert Wróbel

DOJEDZIEMY do gimnazjum
Jeszcze w tym miesiàcu ma byç og∏oszony przetarg na wy∏onienie wykonawcy, który zbuduje drogi dojazdowe do gminnego
gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. Prace powinny byç zakoƒczone przed rozpocz´ciem nowego roku szkolnego.
Wy∏oniony w przetargu wykonawca b´dzie mia∏ do zrealizowania 5 tys. m2 dróg i chodników wokó∏ budowanego obecnie gimnazjum, w tym parkingi przed budynkiem. Przetarg obejmuje
równie˝ drog´ dojazdowà od ulicy Jana Kazimierza do nowego
gimnazjum.
❐ pz

B¢DZIE asfalt na ulicy PrzyleÊnej
Og∏oszone zosta∏o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budow´ ulicy PrzyleÊnej w Kàtach W´gierskich.

Pierwszy etap budowy obejmuje odcinek od ulicy KoÊcielnej
w kierunku ul. Jana Kazimierza.
Zamówienie obejmuje wykonanie
podbudowy z kruszywa betonowego oraz dwie warstwy asfaltu.
Wymagany termin budowy okreÊlony zosta∏ na 10 dni roboczych
od wprowadzenia na budow´.
O budow´ ulicy PrzyleÊnej stara-

li si´ jej mieszkaƒcy, ok. 100 osób.
Sprawa ta omawiana by∏a na zebraniach wiejskich, skierowane zosta∏o równie˝ pismo do wójta. Pod
drogà wykonana jest ju˝ infrastruktura – wodociàg, co umo˝liwia wykonanie nawierzchni utwardzonej. Prace budowlane finansowane b´dà ze Êrodków gminy.
❐ BW

BEZPIECZNIEJ na ulicach
Dwie gminne drogi: ulica Akacjowa w Micha∏owie-Reginowie i ulica bez nazwy (odchodzàca od ulicy
Szkolnej) w Wólce Radzymiƒskiej
zyska∏y oÊwietlenie uliczne.
Na istniejàcych s∏upach energetycznych zamontowano nowe
energooszcz´dne oprawy oÊwietleniowe.

Mieszkaƒcy tych dwóch ulic postulowali ju˝ wczeÊniej o instalacj´
oÊwietlenia ulicznego. Pod koniec
ub. roku ich wnioski zosta∏y zrealizowane. Dzi´ki nowym latarniom
poprawi∏o si´ poczucie bezpieczeƒstwa wÊród mieszkaƒców.
Koszt zakupu i instalacji opraw
wyniós∏ 9 717 z∏.
❐ pz

B¢DÑ ∏ataç
W wyniku post´powania przetargowego wy∏oniony zosta∏ wykonawca remontów czàstkowych na
drogach gminnych. Oferty z∏o˝y∏o dwóch przedsi´biorców. Korzystniejsza dla bud˝etu gminy
okaza∏a si´ propozycja firmy Dromo z Warszawy.
Za metr kwadratowy wype∏nionego ubytku Gmina zap∏aci
wykonawcy 51,71 z∏ brutto.
Umowa b´dzie obowiàzywaç od
20 stycznia do 20 grudnia 2006 r.
Zgodnie z umowà wykonawca

b´dzie mia∏ 12 godzin na wykonanie prac (za∏atanie nawierzchni) od momentu zg∏oszenia przez
urzàd. Firma Dromo udziela 36
miesi´cy gwarancji na wykonane
prace.
Gmina Niepor´t zarzàdza ok.
50 km dróg utwardzonych. Co
roku przybywa kilka kolejnych
kilometrów. W 2006 r. na naprawy czàstkowe, czyli ∏atanie ubytków przeznaczono w bud˝ecie
gminy blisko 70 tys. z∏.
❐ pz
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Z

godnie z art. 16 a znowelizowanej ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z póên. zm.) jednym z zadaƒ samorzàdów terytorialnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest:
• zapewnienie warunków funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby by∏o mo˝liwe mi´dzy innymi
osiàgni´cie odpowiedniego poziomu odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz aby
jak najmniej odpadów trafia∏o na wysypiska.

P o l s k a

•

i n f o r m a t o r

W listopadzie zebrano:
• 102 worki papieru tj. ok. 500 kg.
• 103 worki plastiku tj. ok.150 kg.
• 94 worki szk∏a tj. ok. 2 t.
W grudniu:
• 86 worków papieru tj. ok.450 kg.
• 89 worków plastiku tj. ok. 120 kg.
• 87 worków szk∏a tj. ok. 1,5 t.
Styczeƒ by∏ ostatnim miesiàcem akcji. Je˝eli powy˝sze dzia∏ania przyniosà pozytywne i oczekiwane efekty oraz zostanà zaakceptowane przez
mieszkaƒców, program zostanie przed∏u˝ony oraz
rozszerzony na inne tereny gminy Niepor´t.
Kolejne metody selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych prowadzone na terenie naszej gminy to:
1. Cztery gminne punkty odbioru segregowanych
odpadów komunalnych tj. plastiku, papieru,
szk∏a, metalu, znajdujàce si´ w – Ryni (przy p´tli autobusowej), Niepor´cie (przy ul. Ma∏o∏´ckiej), Micha∏owie-Grabina (przy ul. Przyrodniczej) i Woli Aleksandra (przy ul. Wolskiej). W
punktach tych segregowane odpady komunalne
(zebrane zgodnie ze znajdujàcym si´ na puncie regulaminem) wk∏adane sà w workach, do

SEGREGUJEMY odpady
Realizacja zarówno tego, jak i innych zadaƒ ma
na celu dostosowanie prowadzonej przez samorzàdy terytorialne, polityki gospodarowania odpadami do standardów i wymagaƒ obowiàzujàcych
w krajach Unii Europejskiej.
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych
jest przede wszystkim êród∏em surowców, których
ponowne przetworzenie na produkty wymaga najcz´Êciej znacznie mniejszych nak∏adów energii i surowców ni˝ w przypadku produkcji wykorzystujàcej surowce pierwotne.
Zbieranie selektywne mo˝e odbywaç si´ takimi
metodami jak:
• organizowanie punktów zbierania odpadów,
• ustawianie zestawów pojemników do recyklingu,
• zbieranie selektywne „u êród∏a”.
Dwie pierwsze metody sà podobne do siebie, polegajà na ustawieniu oznakowanych pojemników
lub kontenerów na poszczególne rodzaje odpadów,
w wydzielonych miejscach na terenie gminy. Kolejna metoda polega na segregacji odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników lub worków w obr´bie posesji i bezpoÊredni z niej odbiór.
W ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Niepor´t
w oparciu o powy˝sze przepisy oraz o ustaw´
z dnia 13 wrzeÊnia 1996r. o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622
z póên. zm.), Regulamin utrzymania porzàdku
i czystoÊci na terenie Gminy Niepor´t uchwalony
Uchwa∏à Nr 157/XV/03 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 13.10.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r.
Nr 277, poz. 7324 z póên. zm.) oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Niepor´t na lata 20052011 uchwalony Uchwa∏à Nr XXXV/20/05 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 31 marca 2005 roku, zosta∏y ju˝ wdro˝one dwie metody prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a od listopada zesz∏ego roku zapoczàtkowano kolejnà.
Dok∏adnie od 1 listopada 2005 r. Urzàd Gminy
Niepor´t wraz z firmà Miejskie Przedsi´biorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO), wprowadzi∏ na zasadzie wspólnych dzia∏aƒ – pilota˝owy
program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj. plastiku, papieru i szk∏a odbieranych bezpoÊrednio sprzed posesji na terenie Osiedla G∏ogi
w Niepor´cie. Powy˝szy program wprowadzony
zosta∏ na okres trzech miesi´cy: listopad, grudzieƒ
2005 r oraz styczeƒ br. Urzàd Gminy Niepor´t zakupi∏ specjalistyczne worki przeznaczone na selektywnà zbiórk´ w firmie „STARPAC” z Wroc∏awia,
w iloÊci 3000 szt. (po 1000 szt. na ka˝dy rodzaj odpadu). Koszt zakupu worków wyniós∏ 1110,20 z∏.
Worki zosta∏y zakupione w trzech kolorach:
• ˝ó∏ty – przeznaczony na zbiórk´ plastiku,
• niebieski – na zbiórk´ papieru,
• zielony – na zbiórk´ kolorowego szk∏a.
Na ka˝dym z worków znajduje si´ logo Urz´du
Gminy, logo firmy odbierajàcej worki oraz instrukcja co powinno si´ w nich znaleêç. Worki te nape∏nia
si´ odpowiednimi odpadami, mocno zawiàzuje i wystawia przed posesj´, aktualnie w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca, zaÊ firma MPO odbiera worki rozdajàc
nowe. Firma MPO w trakcie trwania pilota˝owego
programu us∏ug´ swà prowadzi nieodp∏atnie.
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kontenerów KP-7 i potem odbierane przez
specjalistycznà firm´. Obecnie jest nià firma
MPO.
2. Zestawy pojemników do recyklingu, w trzech
kolorach (˝ó∏ty – na plastik, niebieski – na papier, zielony – na kolorowe szk∏o) ustawione w:
Niepor´cie (przy Urz´dzie Gminy), w Wólce
Radzymiƒskiej (przy Zespole szkolnoprzedszkolnym) i w Bia∏obrzegach (przy szkole).
Nale˝y pami´taç, ˝e nie ka˝dy rodzaj odpadu
nadaje si´ do powtórnego przetworzenia. Dlatego te˝, wa˝ne jest by w pojemnikach i workach
do segregacji znalaz∏y si´ tylko te odpady, które
mo˝na poddaç powtórnemu wykorzystaniu lub
bezpiecznie unieszkodliwiç np.:
1.Do pojemników, czy worków przeznaczonych na
szk∏o:
• wrzucamy przede wszystkim- butelki i s∏oiki u˝ywane do ˝ywnoÊci i inne opakowania szklane,
najlepiej czyste i bez elementów metalowych, czy
papieru.
• natomiast nie wrzucamy – luster, szyb, naczyƒ ˝aroodpornych, ˝arówek, Êwietlówek, szklanek,
talerzy, ceramiki, kryszta∏ów, lamp, doniczek, soczewek okularowych, opakowaƒ po lekach czy
Êrodkach ochrony roÊlin itp.
2. Do pojemników, czy worków przeznaczonych
na papier:
• wrzucamy – papier bez fragmentów foliowych
czy metalowych, karton, tektur´, gazety i czasopisma, zeszyty bez elementów metalowych, ksià˝ki w mi´kkich oprawach itp.
• nie wrzucamy – opakowaƒ wielomateria∏owych
(kartonów po mleku, napojach, sokach), papieru zabrudzonego t∏uszczami np. z mas∏a lub margaryny), pampersów, opakowaƒ po Êrodkach
chemicznych, kalek, twardych opraw po ksià˝kach itp.
3. Do pojemników, czy worków przeznaczonych
na plastik:
• wrzucamy – przede wszystkim pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, czyste
i bez nakr´tek opakowania po napojach i innych
p∏ynach, folie, torebki plastikowe itp.
• nie wrzucamy – tworzyw sztucznych t∏ustych i zabrudzonych, opakowaƒ po lekarstwach, farbach, lakierach, Êrodkach ochrony roÊlin, olejach
silnikowych i innych chemikaliach, zabawek, klisz
fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych itp.
4. Do pojemników, czy worków przeznaczonych
na metal:
• wrzucamy – drobny, czysty z∏om (bez dodatków np. plastiku), czyste puszki po konserwach
i napojach, folie aluminiowe, zakr´tki metalowe itp.
• nie wrzucamy – opakowaƒ po lakierach, farbach,
areozolach, i innych chemikaliach, cz´Êci samochodowych czy silnikowych, baterii itp.
Pami´tajmy! Przed wrzuceniem do pojemnika
lub worka usuƒmy resztki zawartoÊci z opakowania i zmniejszmy jego obj´toÊç poprzez zgniecenie.
❐ Renata Szkolniak

p r a k t y c z n y

KROK od certyfikatu
Eksperci spo∏ecznej akcji „Przejrzysta
Polska” zakoƒczyli ju˝ sprawdzanie zadaƒ
obligatoryjnych, które zrealizowa∏a Gmina
Niepor´t. Wszystkie szeÊç zadaƒ zaliczono,
a realizacja jednego z nich zosta∏a oceniona jako wzorcowa dla innych samorzàdów.
Gmina Niepor´t przystàpi∏a do akcji spo∏ecznej „Przejrzysta Polska”w grudniu 2005. Akcj´ zorganizowa∏a „Gazeta Wyborcza” przy
wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego i innych organizacji spo∏ecznych.
Gmina Niepor´t zrealizowa∏a nast´pujàce
zadania fakultatywne (obowiàzkowe):
• wprowadzenie kart informacyjnych dla
petentów,
• wypracowanie i wdro˝enie w ˝ycie Kodeksu Etycznego pracowników urz´du,
• opracowanie krótkiego materia∏u przybli˝ajàcego mieszkaƒcom Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Niepor´t,

• wprowadzenie procedury naboru na ka˝dy wakat w urz´dzie (w tym konkursów
na stanowiska kierownicze),
• wydanie i rozpropagowanie ksià˝eczki –
Informator Bud˝etowy Gminy Niepor´t,
czyli „Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy”,
• przygotowanie i uchwalenie Wieloletniego Programu Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi na lata 2005 – 2015
(stosowanà uchwa∏´ podj´∏a Rada Gminy Niepor´t).
JednoczeÊnie urzàd gminy zrealizowa∏
4 zadania dodatkowe m.in. opracowano
procedur´ przygotowywania i rozsy∏ania
mediom Samorzàdowego Serwisu Informacyjnego. Eksperci akcji „Przejrzysta
Polska” zadania fakultatywne sprawdzaç
b´dà w terminie póêniejszym. WczeÊniej
majà byç przyznane certyfikaty za udzia∏
w akcji.
❐ pz

ÂCIÑGAWKA dla organizacji pozarzàdowych
Podczas ostatniej w ubieg∏ym roku sesji rady gminy (28.12) przyj´ty zosta∏ Wieloletni Program
Wspó∏pracy Gminy Niepor´t z Organizacjami Pozarzàdowymi. W ten sposób gmina zakoƒczy∏a realizacj´ szeÊciu zadaƒ obligatoryjnych w ramach akcji Przejrzysta Polska.

Wieloletni Program zosta∏ przyj´ty na lata 2005 – 2015. Jego g∏ównym celem jest okreÊlenie przejrzystych dla wszystkich podmiotów podstaw wzajemnych relacji pomi´dzy organami w∏adzy samorzàdowej reprezentowanej przez rad´ gminy i wójta, a organizacjami pozarzàdowymi, czyli stowarzyszeniami i fundacjami. We wst´pie do programu mo˝emy przeczytaç m.in., ˝e organizacje pozarzàdowe stanowià jeden z elementów spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i sà dla w∏adz gminy cennym partnerem, a poprzez swoje dzia∏ania w istotny sposób wp∏ywajà na jakoÊç ˝ycia wszystkich mieszkaƒców gminy.
Rada gminy poprzez przyj´cie Wieloletniego Programu zadeklarowa∏a wol´ dalszego wspó∏dzia∏ania z organizacjami pozarzàdowymi. Dokument okreÊli∏ cele, zasady i zakres wspó∏pracy, zarówno ten finansowy, jak i pozafinansowy (np. wzajemna promocja podejmowanych dzia∏aƒ). Program stanowi równie˝ swoistà Êciàgawk´ dla organizacji, które b´dà si´ staraç
o Êrodki na swojà dzia∏alnoÊç statutowà.
Program powstawa∏ w Êcis∏ej wspó∏pracy z lokalnymi stowarzyszeniami. Powo∏any zosta∏ zespó∏ konsultacyjny ds. wspó∏pracy
z organizacjami pozarzàdowymi, który opiniowa∏ powstajàcy dokument na jego ró˝nych etapach, a w przysz∏oÊci przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeƒ z terenu gminy majà oceniaç jego realizacj´ w praktyce. Program zak∏ada powo∏anie koordynatora ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi, który ma pe∏niç funkcj´ ∏àcznika, mi´dzy urz´dem a stowarzyszeniami. Powo∏ana zostanie
równie˝ Gminna Baza Organizacji Pozarzàdowych (na stronie internetowej).
❐ pz

SKORZYSTAJ z kart informacyjnych
Jak ju˝ informowaliÊmy w holu g∏ównym
Urz´du Gminy oraz na stronie internetowej
dost´pne sà karty informacyjne wraz z wzorami wniosków, które majà u∏atwiç mieszkaƒcom
za∏atwianie spraw w urz´dzie. Ka˝da karta zawiera szczegó∏owà informacj´ o obowiàzujàcych przepisach i procedurach dotyczàcych za∏atwiania poszczególnych spraw.
Kart przygotowano 85 i dotyczà one najcz´Êciej spotykanych spraw i problemów z jakimi
D ZIA¸ S PRAW O BYWATELSKICH I USC
USC/1 Zg∏oszenie urodzenia dziecka
USC/2 Przyj´cie oÊwiadczenia o uznaniu dziecka narodzonego
lub dziecka pocz´tego
USC/3 Nadanie dziecku nazwiska m´˝a matki
USC/4 Przyj´cie oÊwiadczenia o zmianie imienia dziecka
USC/5 Zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego przed Kierownikiem
Urz´du Stanu Cywilnego
USC/6 Zawarcie ma∏˝eƒstwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
USC/7 Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania
na zawarcie ma∏˝eƒstwa
USC/8 Przyj´cie oÊwiadczenia od ma∏˝onka rozwiedzionego
o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
ma∏˝eƒstwa
USC/9 Wydanie zaÊwiadczenia o zdolnoÊci prawnej do zawarcia
ma∏˝eƒstwa za granicà przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszka∏ego w Polsce nie majàcego obywatelstwa ˝adnego paƒstwa
USC/10 Zg∏oszenie zgonu
USC/11 Wydanie odpisu zupe∏nego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaÊwiadczenia
USC/12 Uzupe∏nienie aktu stanu cywilnego
USC/13 Sprostowanie oczywistego b∏´du pisarskiego w akcie
stanu cywilnego
USC/14 Odtworzenie treÊci aktu stanu cywilnego
USC/15 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiàg
USC/16 Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastàpi∏o za granicà i nie zosta∏o zarejestrowane
USC/17 Ustalenie pisowni imienia i/lub nazwiska
USC/18 Zmiana imienia
USC/19 Zmiana nazwiska
MELDUNKI
OB/01 Zameldowanie na pobyt sta∏y lub czasowy ponad
2 miesiàce
OB/02 Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesi´cy
OB/03 Wymeldowanie z pobytu sta∏ego lub czasowego ponad
2 miesiàce
OB/04 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
OB/05 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
OB/06 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesi´cy
OB/07 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu sta∏ego lub czasowego ponad 2 miesiàce
OB/08 Zameldowanie na pobyt sta∏y lub czasowy ponad 2 miesiàce cudzoziemca, obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej i cz∏onka jego rodziny nieb´dàcego obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego UE
OB/09 Udost´pnienie danych ze zbiorów meldunkowych
OB/10 Wpisanie do rejestru wyborców
OB/11 Wydanie zaÊwiadczenia z akt ewidencji ludnoÊci lub akt
dowodów osobistych
OB/12 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
OB/13 Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty
OB/14 Wymiana dowodu osobistego
DZIA¸ALNOÂå GOSPODARCZA
OB/15 Dokonanie wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
OB/16 Wydanie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego dane obj´te
ewidencjà dzia∏alnoÊci gospodarczej
OB/17 Przyj´cie zg∏oszenia o dokonanie zmiany we wpisie do
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej

przychodzà do urz´du mieszkaƒcy np. wyrobienia dowodu osobistego, podzia∏u nieruchomoÊci czy ustalenia wysokoÊci podatku. Do wi´kszoÊci kart do∏àczone sà wzory wniosków.
W ten sposób petent nie musi ju˝ dwukrotnie
odwiedzaç urz´du, najpierw, aby otrzymaç informacje, jakie dokumenty sà od niego wymagane, a drugi raz, aby je z∏o˝yç.
Ni˝ej publikujemy wykaz wszystkich dost´pnych kart informacyjnych.

OB/18 Wydanie decyzji o wykreÊleniu z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
OB/19 Udost´pnienie danych obj´tych ewidencjà dzia∏alnoÊci
gospodarczej
P RZECIWDZIA¸ANIE A LKOHOLIZMOWI
OB/20 Zezwolenie na sprzeda˝ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo˝ycia poza miejscem sprzeda˝y
OB/21 Zezwolenie na sprzeda˝ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo˝ycia w miejscu sprzeda˝y
OB/22 Zezwolenie na wyprzeda˝ zinwentaryzowanych napojów
alkoholowych
OB/23 Zezwolenie jednorazowe na sprzeda˝ napojów alkoholowych
OB/24 Zezwolenie na sprzeda˝ napojów alkoholowych w zakresie organizacji przyj´ç
OB/25 ZaÊwiadczenie potwierdzajàce dokonanie op∏aty za korzystanie z zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu
OB/26 Udzielanie rodzinom, w których wyst´pujà problemy alkoholowe,
pomocy psychospo∏ecznej i prawnej, a w szczególnoÊci ochrony
przed przemocà w rodzinie – Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
D ZIA¸ O ÂWIATY , K ULTURY , S PORTU I T URYSTYKI
OKT/01 Udzielenie stypendium szkolnego
OKT/02 Udzielenie zasi∏ku szkolnego
OKT/03 Przyznanie nagrody sportowej Gminy Niepor´t za wysokie wyniki sportowe uczniów we wspó∏zawodnictwie
krajowym
OKT/04 Zg∏oszenie do Ewidencji obiektów innych ni˝ hotelarskie,
w których Êwiadczone sà us∏ugi hotelarskie dokonane
przez rolnika zamierzajàcego Êwiadczyç us∏ugi hotelarskie
w gospodarstwie rolnym
OKT/05 Zg∏oszenie do Ewidencji obiektów innych ni˝ hotelarskie,
w których Êwiadczone sà us∏ugi hotelarskie
D ZIA¸ Z AGOSPODAROWANIA P RZESTRZENNEGO , G OSPODARKI N IERUCHOMO ÂCIAMI I G EODEZJI
GOSPODARKA NIERUCHOMOÂCIAMI
ZPG/01 Podzia∏ nieruchomoÊci
ZPG/02 Rozgraniczenie nieruchomoÊci
ZPG/03 Nadanie numeru porzàdkowego nieruchomoÊci
ZPG/04 Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego gruntów
ZPG/05 Wniosek o dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów
ZPG/06 Przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci
ZPG/07 Przekazywanie gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy Niepor´t w dzier˝aw´ (u˝yczenie) na okres do 3 lat
ZPG/08 Udost´pnienie terenu na zak∏adanie, przeprowadzanie
i wykonywanie na nieruchomoÊciach gminnych urzàdzeƒ technicznych oraz na budow´ w granicy nieruchomoÊci gminnych
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
ZPG/09 Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
ZPG/10 Wydanie wypisu z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego
ZPG/11 Wydanie zaÊwiadczenia o zgodnoÊci budowy lub zamierzonego sposobu u˝ytkowania z obowiàzujàcym planem planu zagospodarowania przestrzennego
B IURO DS . ORGANIZACJI GMINY
BG/01 Udost´pnienie informacji publicznej
BG/02 Przyj´cia interesantów w sprawach skarg i wniosków
przez Wójta Gminy Niepor´t
BG/03 Przyj´cia interesantów w sprawach skarg i wniosków
przez Zast´pc´ Wójta Gminy Niepor´t

BG/04 Przyj´cia interesantów w sprawach skarg i wniosków przez
Przewodniczàcego Rady Gminy Niepor´t
D ZIA¸ BEZPIECZE¡STWA , Z ARZÑDZANIA K RYZYSOWEGO I OC
OC/01 Rejestracja przedpoborowych
OC/02 Odraczenie odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej z tytu∏u koniecznoÊci sprawowania bezpoÊredniej opieki nad
cz∏onkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkujàcym
OC/03 Nak∏adanie Êwiadczeƒ osobistych na rzecz obrony
w czasie pokoju
D ZIA¸ B UD˚ETU I P ODATKÓW
BP/01 Ustalenie/okreÊlenie/korekta zobowiàzania podatkowego
z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci od osób fizycznych
i prawnych
BP/02 Ustalenie/okreÊlenie/korekta zobowiàzania podatkowego
z tytu∏u podatku leÊnego od osób fizycznych i prawnych
BP/03 Ustalenie/okreÊlenie/korekta wysokoÊci zobowiàzania podatkowego z tytu∏u podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych
BP/04 Ustalenie/okreÊlenie/korekta zobowiàzania podatkowego
z tytu∏u podatku od Êrodków transportowych od osób
fizycznych i prawnych
BP/05 Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu p∏atnoÊci, roz∏o˝enia na raty podatku oraz zaleg∏oÊci podatkowych i odsetek za zw∏ok´ z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci, rolnego, leÊnego, od Êrodków
transportowych – osoby fizyczne
BP/06 Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu p∏atnoÊci, roz∏o˝enia na raty podatku oraz zaleg∏oÊci podatkowych i odsetek za zw∏ok´ z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci, rolnego, leÊnego, od Êrodków
transportowych – od osób prawnych i osób fizycznych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
BP/07 Wydanie zaÊwiadczeƒ o niezaleganiu w podatkach,
stwierdzajàce stan zaleg∏oÊci podatkowych, potwierdzajàcych stan prawny wynikajàcy z prowadzonej ewidencji podatkowej – osoby fizyczne i osoby prawne
D ZIA¸ U S¸UG K OMUNALNYCH I O CHRONY Â RODOWISKA
KOÂ/01 Wydanie warunków technicznych do przy∏àczenia nieruchomoÊci do gminnej sieci wodociàgowej
KOÂ/02 Wydanie warunków technicznych do przy∏àczenia nieruchomoÊci do gminnej sieci kanalizacyjnej – dotyczy
osiedla G∏ogi
KOÂ/03 Przyznanie dodatku mieszkaniowego
KOÂ/04 Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów
KOÂ/05 Zawarcie umowy o zaopatrzenie nieruchomoÊci w wod´ z gminnej sieci wodociàgowej
Dzia∏ Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych
IZ/01 Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi
gminnej obiektów budowlanych lub urzàdzeƒ niezwiàzanych z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego
IZ/02 Zezwolenie na lokalizacj´ zjazdu z drogi stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy do nieruchomoÊci przyleg∏ych do drogi
(w celu jego budowy/lub przebudowy)
IZ/03 Zezwolenie na zaj´cie pasa drogowego na cele niezwiàzane z budowà, przebudowà, remontem, utrzymaniem
i ochronà dróg
IZ/04 Udost´pnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
D ZIA¸ A DMINISTRACJI I K ADR
AD/01 Udost´pnienie akt z archiwum zak∏adowego Urz´du
Gminy Niepor´t

wieÊci NIEPOR¢CKIE

informator bud˝etowy Gminy Niepor´t na 2006 rok

Szanowni Paƒstwo!
Ju˝ po raz drugi oddajemy do Paƒstwa ràk informator pt. „Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy?”. W ten sposób
staramy si´ przybli˝yç mieszkaƒcom Gminy doÊç skomplikowane zagadnienia zwiàzane z finansami samorzàdu oraz
pokazaç, ˝e bud˝et gminny jest sprawà wspólnà i ca∏kowicie jawnà. Dane i wielkoÊci, na których si´ opieramy pochodzà z
bud˝etu Gminy Niepor´t na rok 2006 r., przyj´tego uchwa∏à Nr XLVI/127/05 Rady Gminy Niepor´t z dnia 28 grudnia
2005 r., opublikowanà w Dzienniku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego Nr 11 z 19 stycznia 2006 r.

Skàd mamy pieniàdze
i na co je wydajemy?
Bud˝et gminny podobny
do domowego

Dochody Gminy Niepor´t w 2006 r.

Ka˝da rodzina (podobnie jak firma, instytucja czy paƒstwo) posiada dochody i ponosi wydatki. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczàcych okreÊlonego czasu – np.:
miesiàca lub roku – nazywamy planem bud˝etu.
Bud˝et gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Bud˝et w formie uchwa∏y bud˝etowej co roku uchwala Rada Gminy
przed rozpocz´ciem roku bud˝etowego, nie póêniej ni˝ do
31 marca (trwa on od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli pokrywa si´ z rokiem kalendarzowym).
Porównajmy bud˝et gminny do bud˝etu domowego:
Dochody
• wyp∏ata m´˝a,
˝ony
• stypendium
• emerytura
dziadka
• profity ze
sprzeda˝y
majàtku
• odsetki z lokat

Dochody
• podatki
• subwencje
• dotacje
• wp∏ywy
z mienia
• op∏aty np.:
za dzier˝aw´,
sprzeda˝ us∏ug)
• odsetki bankowe

BUD˚ET
DOMOWY

BUD˚ET
GMINY

Wydatki
• wy˝ywienie
• utrzymanie
mieszkania
• odzie˝
• podr´czniki do
szko∏y
• us∏ugi medyczne
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• ochrona Êrodowiska
• kultura i sport
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Bud˝et gminy (w skali roku) jest wi´c podobny do bud˝etu domowego, w którym tak˝e planuje si´ uzyskiwanie co miesiàc okreÊlonych dochodów (np. pensja) i dostosowanych do nich wydatków (np. op∏aty, rachunki i inne).

Skàd si´ biorà pieniàdze
w bud˝ecie?
Powszechnie uwa˝a si´, ˝e dochody gminy pochodzà
z podatków i jest to prawda, ale cz´Êciowa. Ogó∏em dochody dzielimy na:
Dochody w∏asne – gromadzimy na podstawie ró˝nych
ustaw. Wp∏ywajà do kasy gminy bezpoÊrednio od mieszkaƒców i firm w formie podatków i op∏at, a cz´Êç otrzymujemy za poÊrednictwem urz´du skarbowego i Ministerstwa Finansów. Odpowiednie ustawy okreÊlajà równie˝,
na co gmina mo˝e przeznaczyç zgromadzone Êrodki.
Dotacje – otrzymujemy z bud˝etu paƒstwa za poÊrednictwem wojewody lub innych instytucji. Dotacje celowe
musza byç wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, gdy˝
w przeciwnym wypadku podlegajà zwrotowi wraz z odsetkami.
Subwencje – sà bezzwrotnà formà zasilenia finansowego gminy z bud˝etu paƒstwa. To forma wyrównywania
niewystarczajàcych dochodów w∏asnych. O przeznaczeniu
Êrodków subwencji decyduje Rada Gminy. W 2006 r. ca∏oÊç subwencji ogólnej, którà otrzyma gmina, przeznaczona b´dzie na potrzeby oÊwiaty.

wieÊci NIEPOR¢CKIE

Dochody Gminy Niepor´t
w 2006 r.
Wp∏ywy z podatków

7 912 400 (25,81 %)

Podatek od dzia∏alnoÊci gospodarczej
os. fizycznych
50 000
Podatek od nieruchomoÊci
6 800 000
Podatek rolny
70 400
Podatek od Êrodków transportowych
165 000
Wp∏ywy z podatków od czynnoÊci cywilnoprawnych
680 000
Podatek leÊny
46 000
Podatek od spadków i darowizn
100 000
Podatek od posiadanych psów
1 000
Udzia∏y w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu
paƒstwa
10 939 907 (35,68 %)

Podatek dochodowy od os. fizycznych
Podatek dochodowy od os. prawnych
Wp∏ywy z op∏at

Wp∏ywy z op∏aty skarbowej
Wp∏ywy op∏aty za wod´
Wp∏ywy z op∏aty miejscowej
Wp∏ywy z op∏at za odprowadzanie
Êcieków
Op∏aty za zaj´cie pasa drogowego
Op∏aty administracyjne
Op∏aty za wpis do dzia∏alnoÊci
gospodarczej
Wp∏ywy z ró˝nych op∏at
Dochody uzyskiwane przez gmin´

Odsetki od nieterminowych wp∏at
z tyt. podatków i op∏at

10 339 907
600 000

873 500 (2,85 %)

70 000
530 000
20 500
190 000
10 000
41 000
10 000
2 000

Dochody z tyt. transportu lokalnego
Dochody z tyt. realizacji zadaƒ z zakresu
adm. rzàdowej

22 500
1 300

Dochody z majàtku gminy
1 110 800 (3,62 %)
Wp∏aty z op∏at za zezwolenia na sprzeda˝
alkoholu
260 000 (0,85 %)
Odsetki z rachunków bankowych
150 000 (0,49 %)
Wp∏ywy mieszkaƒców na infrastruktur´

Op∏ata wodociàgowa
Subwencje ogólne w tym

100 000 (0,33 %)

100 000
4 689 270 (15,29 %)

Cz´Êç oÊwiatowa

4 689 270

Dotacje celowe na zadania bie˝àce 2 509 328 (8,18 %)

Pomoc spo∏eczna
2 364 500
Urz´dy wojewódzkie
78 360
Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona
przeciwpo˝arowa
500
Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwowej,
kontroli i ochrony prawa
1 968
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie˝àce realizowane na podstawie porozumieƒ
(umów) mi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego
64 000
Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Gminy
2 000 000 (6,52 %)
Grzywny, mandaty i kary pieni´˝ne
od ludnoÊci

3 000 (0,01 %)

D O C H O D Y

30 662 005 Z¸

113 800 (0,37 %)
¸ Ñ C Z N I E

90 000
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Planowane êród∏a dochodów
bud˝etu gminy

Wydatki Gminy Niepor´t w 2006 r.

• Najwi´kszà cz´Êç dochodów gminy stanowià wp∏ywy
z podatków i op∏at – ponad 19,7 mln z∏ (64 %) . W kategorii tej zawarte sà m.in. udzia∏y PIT 10 339 907 z∏

(podatek dochodowy od osób fizycznych), CIT
600 000 z∏ (podatek dochodowy od osób prawnych)
oraz podatek od nieruchomoÊci 6 800 000 z∏ .
• Drugim, co do wielkoÊci êród∏em dochodu sà subwencje otrzymywane z bud˝etu paƒstwa – 4 689 270 z∏
(15,29 % bud˝etu) , z czego 100 % to subwencja przeznaczona na szkolnictwo.
• Dochody zwiàzane z pomocà spo∏ecznà – g∏ównie dotacje – to 2 364 500 z∏ .
• Dochody z majàtku gminy, gospodarki komunalnej
i ochrony Êrodowiska wynoszà 1 832 100 z∏ pochodzà
m.in. ze sprzeda˝y wody i Êcieków, op∏at za wieczyste
u˝ytkowanie i dzier˝aw´ oraz wynajem mieszkaƒ 691 300 z∏ .
• Pozosta∏e dochody tworzà m.in.: op∏aty administracyjne
i lokalne, op∏aty za zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu,
op∏ata miejscowa tzw. klimatyczna, odsetki bankowe.
Szczegó∏owe êród∏a dochodów gminy okreÊla ustawa
o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego.
Je˝eli uzyskiwane dochody nie wystarczajà na pokrycie
wydatków lub te˝ gmina chce zrealizowaç inwestycje, na
które nie ma pieni´dzy, to mo˝e zaciàgnàç kredyt, po˝yczk´ lub emitowaç obligacje komunalne albo te˝ wydaç pieniàdze zaoszcz´dzone z lat ubieg∏ych. Jednak ustawa o finansach publicznych pozwala na maksymalne zad∏u˝enie
si´ gminy do wysokoÊci 60% planowanych w danym roku dochodów.

Na co wydajemy pieniàdze…
Wydawanie pieni´dzy publicznych musi odbywaç si´
w granicach przewidzianych prawem. Ka˝dy wydatek jest
dok∏adnie analizowany, a jego celowoÊç potwierdzajà podpisem odpowiedzialni pracownicy. Niestety, tutaj pojawia
si´ problem stary jak Êwiat – pieni´dzy w bud˝ecie jest ciàgle za ma∏o, a potrzeby mieszkaƒców nieustannie rosnà.
Na poczàtek warto wiedzieç, kto wydaje pieniàdze na
realizacj´ zadaƒ gminy.
Po pierwsze sà to gminne jednostki organizacyjne, to
znaczy:
• urzàd gminy,
• OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej,
• szko∏y podstawowe i gimnazjum,
• przedszkola,
…które na swojà dzia∏alnoÊç otrzymujà Êrodki z bud˝etu gminy i wszystkie swoje dochody odprowadzajà do bud˝etu.
Po drugie w naszej gminie sà jednostki, które Êrodki na
dzia∏alnoÊç dostajà w postaci dotacji z bud˝etu i dodatkowo uzupe∏niajà je swoimi dochodami, sà to:
• Gminny OÊrodek Kultury
• Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t
• Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
• kluby sportowe (na realizacj´ zadaƒ w∏asnych gminy
z zakresu sportu)

Administracja publiczna

4 279 670 z∏.

Rada Gminy
282 000 z∏.
urzàd gminy, z czego
3 548 940 z∏.
to wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100 000 z∏.
zadania zlecone przez wojewod´
196 050 z∏.
zadania zlecone przez starost´ powiatowego
64 000 z∏.
Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sàdownictwa
1 968 z∏.
Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa
690 000 z∏.

ochotnicze stra˝e po˝arne
obrona cywilna
stra˝ miejska

400 000 z∏.
20 000 z∏
270 000 z∏

Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nie posiadajàcych osobowoÊci prawnej 100 000 z∏.

pobór podatków, op∏at i niepodatkowych
nale˝noÊci bud˝etowych
100 000 z∏.
Obs∏uga d∏ugu publicznego

180 000 z∏.

(Sp∏acone zostanà odsetki od kredytów i po˝yczek
zaciàgni´tych w latach poprzednich)
Ró˝ne rozliczenia
OÊwiata i wychowanie

1 208 005 z∏.
10 921 467 z∏.

szko∏y podstawowe
3 945 559 z∏.
(w tym budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Józefo370 000 z∏.)
wie, projektowanie boisk sportowych
przedszkola oraz klasy „O”
1 438 982 z∏.
gimnazjum
4 085 579 z∏.
(w tym budowa nowego gimnazjum
2 700 000 z∏.)
dowóz uczniów do szkó∏
360 660 z∏.
dokszta∏canie i awans zawodowy nauczycieli
31 190 z∏.
Êwietlice szkolne
386 467 z∏.
pomoc materialna dla uczniów – stypendia
15 000 z∏.
Ochrona zdrowia

274 950 z∏.

badania profilaktyczne
przeciwdzia∏anie alkoholizmowi
DANE STATYSTYCZNE W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKA¡CA:

W Gminie Niepor´t jest 11 894 mieszkaƒców.
Roczny dochód Gminy na 1 osob´ to 2 577,90 z∏
(w ub. roku: 2 127 z∏), a wydatki to 3 129,60 z∏
(w ub. roku: 2 428 z∏). Utrzymanie oÊwiaty to koszt
w wysokoÊci 884,50 z∏, administracji publicznej
359,80 z∏, pomocy spo∏ecznej 328,10 z∏, na ochron´
zdrowia przeznaczamy 23 z∏, a kultur´ i sport 80,5 z∏.

Wydatki Gminy Niepor´t
w 2006 r.
Rolnictwo i ∏owiectwo

infrastruktura wodociàgowa i sanitacyjna wsi
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´
elektrycznà, gaz i wod´
Transport i ∏àcznoÊç

lokalny transport zbiorowy
drogi publiczne gminne

3 202 200 z∏.

3 200 000 z∏.
387 000 z∏.
4 881 000 z∏.

360 000z∏.
3 471 000 z∏.

Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomoÊciami
Dzia∏alnoÊç us∏ugowa

(plany zagospodarowania przestrzennego)
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32 500 z∏.
977 800 z∏.

335 000 z∏.
270 000 z∏.

Pomoc spo∏eczna

14 950 z∏.
260 000 z∏.
3 903 215 z∏.

op∏ata za pobyt w Domu Pomocy Spo∏ecznej
13 600 z∏.
oÊrodki wsparcia (np. Klub Integracji Spo∏ecznej)
33 470 z∏.
Êwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
2 027 000 z∏.
sk∏adki na ubezpieczenia zdrowotne
16 000 z∏.
zasi∏ki i pomoc w naturze (np. w´giel, leki)
463 000 z∏.
dodatki mieszkaniowe
106 575 z∏.
utrzymanie GminnegoOÊrodka Pomocy Spo∏ecznej 1 092 540 z∏.
(w tym budowa GOPS
700 000 z∏.)
specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze
17 530 z∏.

GMINNA OÂWIATAI

1 gimnazjum –292 uczniów, 4 szko∏y podstawowe –
625 uczniów, 2 zespo∏y szkolno-przedszkolne – 254
uczniów, 1 przedszkole – 47 dzieci
RAZEM: 8 placówek, 141 nauczycieli,
50 pracowników obs∏ugi i administracji
realizacja zaj´ç i zawodów sportowych
dla dzieci
125 200 z∏.
zadania inwestycyjne m.in. budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Niepor´cie, projekt p∏ywalni
sportowej, place zabaw dla dzieci
780 000 z∏.
R A Z E M

W Y D A T K I

37 223 311 Z¸

Gminne inwestycje 2005
Wydatki inwestycyjne s∏u˝à rozwojowi Gminy, poniewa˝ albo powi´kszajà majàtek gminy albo zwi´kszajà
wartoÊç ju˝ posiadanego majàtku.

Inwestycje zaplanowane do wykonania
na 2006 rok
1. Wodociàg Zachód i Centralny
3 200 000 z∏
a) Budowa sieci wodociàgowej w zachodniej cz´Êci

Gminy Niepor´t
b) Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie
c) Budowa sieci wodociàgowej: Micha∏ów Grabina,

SUW – Józefów, Kàty W´gierskie
d) Projektowanie wodociàgów
2. Kanalizacja
2 190 000 z∏
e) Budowa pompowni Êcieków P-8w Niepor´cie wraz

z przewodami t∏ocznymi pod Kana∏em ˚eraƒskim
f) Modernizacja oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie
g) Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od

ul. Wojska Polskiego w Niepor´cie
h) Projektowanie kanalizacji
i) Zakup kontenera techniczno-socjalnego dla

4 086 336 z∏.
oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie
kanalizacja
2 311 000 z∏. 3. Budowa oÊwietlenia ulicznego
j) ul. Akacjowa w Kàtach W´gierskich
w tym inwestycje
2 190 000 z∏.
oczyszczanie wsi
471 336 z∏.
Inwestycje w 2006 r.
utrzymanie zieleni w gminie 14 000 z∏.
oÊwietlenie ulic, placów i dróg 1 237 000 z∏.
(w tym budowa oÊwietlenia
600 000 z∏.)

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska

600 000 z∏

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
842 000 z∏.

dotacja dla Gminnego OÊrodka Kultury
480 000 z∏.
dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Niepor´t
210 000 z∏.
pozosta∏e zadania z dziedziny kultury
(np. organizacja Âwi´ta Gminy)
152 000 z∏.
Kultura fizyczna i sport

985 200 z∏.

(dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadaƒ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
70 000 z∏.
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Bud˝et Gminy Niepor´t w 2000–2006 r.

k) ul. Stru˝aƒska w Józefowie
l) ul. Polna w Micha∏owie Reginowie
m) ul. Ró˝ana w Niepor´cie
n) Osiedle w Bia∏obrzegach
o) Osiedle w Zegrzu P∏d.
p) ul. Koncertowa w Stanis∏awowie
q) ul. Stegny i ul. Radzymiƒska w Ryni
r) projektowanie i modernizacja oÊwietlenia ulicznego
4. Projektowanie, budowa, przebudowa i modernizacja

chodników, wiat przystankowych, ciàgów pieszojezdnych, parkingów i dróg gminnych
3 150 000 z∏
(W ramach tego zadania zostanà zrealizowane 24 przedsi´wzi´cia
inwestycyjne na terenie ca∏ej gminy. Ich szczegó∏owy wykaz zostanie opublikowany w kolejnym wydaniu WieÊci Niepor´ckich.)
5. Budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego
200 000 z∏
w zabudowie kontenerowej w Niepor´cie
6. Budynki komunalne, w tym osiedle Silikaty
250 000 z∏
7. Zakup gruntów
150 000 z∏
8. Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego
w urz´dzie gminy
10 000 z∏
9. Zakup komputerów i oprogramowania
130 000 z∏
10. Budowa budynku gara˝owego dla OSP w Kàtach
W´gierskich
300 000 z∏
11. Zakup fotoradaru
90 000 z∏
12. Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Józefowie
120 000 z∏
13. Projektowanie i budowa boisk sportowych 250 000 z∏
14. Budowa gimnazjum z salà gimnastycznà
w Stanis∏awowie Pierwszym
2 000 000 z∏
15. Zakup wyposa˝enia gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym
700 000 z∏
16. Budowa Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
700 000 z∏
17. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Niepor´cie
530 000 z∏
18. Place zabaw dla dzieci
50 000 z∏
19. Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a
Zalewu Zegrzyƒskiego „Dzika Pla˝a”
50 000 z∏
20. Projekt p∏ywalni sportowej
150 000 z∏
21. Monitoring stacji SUW w Niepor´cie
15 000 z∏
R A Z E M

Bud˝et Gminy Niepor´t w 2006 r.

Gmina planuje wydaç wi´cej ni˝ zgromadzi dochodów.
Ró˝nica mi´dzy wydatkami a dochodami to deficyt bud˝etowy (wynosi on – 6 561 306 z∏). Deficyt w bud˝ecie
bierze si´ stàd, i˝ zaspokajanie potrzeb w ró˝nych dziedzinach, którymi opiekuje si´ samorzàd, wymaga wydania wi´cej pieni´dzy, ni˝ gmina jest w stanie zgromadziç.
Deficyt bud˝etowy pokrywa si´ z przychodów, wolnych
Êrodków i nadwy˝ki bud˝etowej lat ubieg∏ych.
Jednak bilans musi byç równy zero. Jak to zrobiç? Otó˝
dochody i wydatki (o których ju˝ mówiliÊmy) nie sà
jedynymi sk∏adnikami bud˝etu. Wyst´pujà w nim jeszcze
przychody oraz rozchody.
Przychody – sà to kredyty i po˝yczki, które zostanà
pobrane po to, aby sfinansowaç wi´ksze wydatki.
Planujemy w 2006 r. zaciàgni´cie kredytów i po˝yczek na
sum´ 3 039 427 z∏. Przychodami sà te˝ wolne Êrodki,
których mamy 771 546 z∏ oraz nadwy˝ki z lat ubieg∏ych
3 222 461 z∏.
R o z c h o d y – sà to sp∏aty otrzymanych po˝yczek
i kredytów – 472 128 z∏
Dochody
30 662 005 z∏
Przychody
7 033 434 z∏

37 695 439 z∏

Wydatki
37 223 311 z∏
Rozchody
472 128 z∏

Bilans gminy musi byç na zero; czyli:
(dochody + przychody)
– (wydatki + rozchody) = 0

Unia Europejska i My
Gmina Niepor´t realizuje w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pi´ç inwestycji, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ∏àcznie 5 761 830 z∏.
(wg stanu na 23 stycznia 2006 r.). Realizacja zadaƒ zaplanowana jest do 2007 r.

Udzia∏ UE w finansowaniu inwestycji

wieÊci NIEPOR¢CKIE

w Niepor´cie

446 606 z∏

5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla D´bina

i gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

287 284 z∏

W ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego SPO- ROL realizowana jest:
– budowa boiska wielofunkcyjnego w Niepor´cie. 80%
kwoty – czyli 413 503 z∏. b´dzie stanowi∏o dofinansowanie z UE.
Powy˝sze zestawienie zawiera wybrane, najwa˝niejesze
dane liczbowe i inforamcje.

Jak si´ z nami
skontaktowaç?
Zach´camy do wyra˝ania swoich opinii o bud˝ecie i potrzebach Paƒstwa Êrodowisk i otoczenia. Sygna∏y takie mo˝na zg∏aszaç radnym z Paƒstwa so∏ectw i osiedli, którzy majà bezpoÊredni wp∏yw na kszta∏t bud˝etu. Zapewniamy, ˝e
ka˝dy wniosek zostanie dok∏adnie przeanalizowany.
Czekamy na Paƒstwa w Urz´dzie Gminy Niepor´t.
Adres:
05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1,
tel. 767 04 00, fax 767 04 41
W Internecie na stronie www.nieporet.pl
oraz e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny pracy Urz´du:
poniedzia∏ek, czwartek 10–18,
wtorek, Êroda, piàtek 8–16,
wtorek i Êroda (dni wewn´trzne, bez obs∏ugi
interesantów)

PRZYJ¢CIA INTERESANTÓW:I

14 835 000 Z¸

Dzi´ki inwestycjom gmina mo˝e lepiej realizowaç swoje zadania i przez to poprawia warunki i poziom ˝ycia samych mieszkaƒców. Ponadto w przysz∏oÊci dzi´ki inwestycjom mogà pojawiç si´ dodatkowe dochody (np. podatki
p∏acone przez nowe firmy) lub zmniejszà si´ wydatki bie˝àce (np. zmniejszà si´ koszty ogrzewania budynku komunalnego dzi´ki ociepleniu) co w efekcie oznacza wi´cej
pieni´dzy na inne rzeczy.

4. Modernizacja oczyszczalni Êcieków

Udzia∏ UE w finansowaniu inwestycji:

Wójt Gminy
S∏awomir Maciej Mazur poniedzia∏ek 14–18

1. Budowa sieci wodociàgowej w zachodniej cz´Êci

Gminy Niepor´t
1 687 092 z∏
2. Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie
1 762 226 z∏
3. Budowa pompowni Êcieków P-8 w Niepor´cie wraz
z przewodami t∏ocznymi pod Kana∏em ˚eraƒskim
1 578 622 z∏

Zast´pca Wójta Gminy
Marek Stpiczyƒski wtorek 12–16

❐ oprac. Beata Wilk, Aneta Go∏aszewska, Piotr Zadro˝ny

Udzia∏ SPO-ROL w finansowaniu inwestycji
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oÊció∏ parafialny pod
wezwaniem NajÊwi´tszej Maryi Panny
WieÊci z parafii
Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanis∏awowie Pierwszym nale˝y do najm∏odszych w naszym powiecie. Parafia
zosta∏a erygowana dekretem Ordynariusza Diecezji
Warszawsko-Praskiej Biskupa Kazimierza Romaniuka 23 maja 1997 r.
O poczàtkach swej parafii opowiada ks. Proboszcz
Kazimierz Gniedziejko:
Historia parafii p.w. NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie rozpoczyna si´ w dniu 23
czerwca 1996 roku.
Na uroczystoÊci licznie zgromadzili si´ wierni, duchowieƒstwo z ksi´dzem Infu∏atem Lucjanem
Âwi´szkowskim i Dziekanem Legionowskim ksi´dzem kanonikiem Lucjanem SzczeÊniakiem na czele, a tak˝e w∏adze gminne i spó∏dzielcze. Dostojny
GoÊç odprawi∏ pierwszà na placu Msz´ Êw. oraz poÊwi´ci∏ plac przysz∏ej budowy i krzy˝, przy którym
od tego momentu, pod tymczasowym zadaszeniem,
mia∏a byç odprawiana Msza Êw. Przedstawi∏ te˝
zgromadzonym ksi´dza Kazimierza Gniedziejko pos∏anego przez Biskupa Ordynariusza do organizowania nowego OÊrodka Duszpasterskiego i budowy
koÊcio∏a.
Ksiàdz Infu∏at przypomnia∏ zgromadzonemu duchowieƒstwu i wiernym okolicznoÊci powstania nowego OÊrodka Duszpasterskiego. Ma∏y, zabytkowy
koÊció∏ parafii Niepokalanego Pocz´cia NMP
w Niepor´cie w ostatnich latach nie mieÊci ju˝ wiernych na coniedzielnych Mszach Êw. Potrzebny sta∏ si´
w tym rejonie nowy koÊció∏. W wyniku Jego staraƒ
uda∏o si´ Diecezji Warszawsko – Praskiej pod koniec
grudnia 1995 roku wykupiç od miejscowej Spó∏dzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego plac o powierzchni 3.144 m2. Plac jest troch´
ma∏y, ale lokalizacja bardzo dobra: w centrum intensywnie rozbudowujàcego si´ podwarszawskiego rejonu, przy zjeêdzie z mostu nad Kana∏em ˚eraƒskim, przy zbiegu ulic Sienkiewicza, Izabeliƒskiej
i Warsztatowej.
Potem za pos∏ug´ pasterskà podzi´kowali przedstawiciele lokalnej spo∏ecznoÊci (pp. Marianna i Jacek Korytkowscy) oraz ksiàdz Kazimierz Gniedziejko. On te˝ zaprosi∏ zebranych do pomocy przy budowie tymczasowej kaplicy.
Dzieƒ poÊwi´cenia placu i poczàtek pracy duszpasterskie w nowym OÊrodku Duszpasterskiej na terenie parafii Niepor´t by∏ ju˝ poprzedzony pewnymi staraniami i pracami: – ksiàdz Kazimierz nawiàza∏ kontakt z architektem, panem in˝. Aleksym Dworczakiem
z ¸odzi, by podjàç wspólnie prac´ nad projektem koncepcyjnym przysz∏ego koÊcio∏a. Uzyska∏ zgod´ na nieodp∏atne przekazanie pod rozbiórk´ baraku Gospodarki Komunalnej w Legionowie (z elementów tego
baraku powsta∏a przysz∏a kaplica i zaplecze administracyjno – mieszkalne) i zgromadzi∏ stosowne dokumenty oraz uzyska∏ w Urz´dzie Gminy Niepor´t zezwolenie na budow´ tymczasowej kaplicy. Z pomocà
miejscowej ludnoÊci zosta∏y wykonane przy∏àcza budowlane: elektryczne i wodne oraz cz´Êciowo ogrodzony plac budowy

JESTEÂMY m∏odzi
Dzi´ki tym staraniom, w dniu 24 czerwca 1996 roku (w poniedzia∏ek po niedzieli poÊwi´cenia placu)
mo˝na by∏o rozpoczàç prac´ przy budowie tymczasowej kaplicy. Marzenia by∏y jednoznaczne, by przed
zimà schroniç si´ w kaplicy, problemem zaÊ podstawowym brak funduszów.
Rozpocz´to wi´c rozbiórk´ i adaptacj´ starego baraku z Legionowa. Cz´sto w tym czasie na proÊb´
ksi´dza Kazimierza Gniedziejki przychodzili okoliczni mieszkaƒcy, aby pomagaç w najci´˝szych i najtrudniejszych pracach.
W tym samym czasie, na codziennych Mszach Êw.
odprawianych „pod dachem nieba” gromadzi∏o si´
coraz wi´cej ludzi. Miejscowi ch∏opcy gorliwie zacz´li przychodziç, by s∏u˝yç przy o∏tarzu jako ministranci. Dziewcz´ta, przychodzi∏y by jako bielanki uczestniczyç we Mszy Êw. Specjalne miejsce zajmowa∏y
podczas Êrodowej Nowenny do NMP Nieustajàcej
Pomocy. (Ju˝ „pod go∏ym niebem” rozpocz´liÊmy
w ka˝dà Êrod´ odprawiaç Nowenn´ do NMP Nieustajàcej Pomocy). Zawiàzywa∏a si´ w ten sposób
prawdziwa wspólnota serc. O gorliwoÊci tego okresu niech Êwiadczy fakt, ˝e do poÊwi´cenia kaplicy nie
by∏o dnia, by na tym „pob∏ogos∏awionym przez Boga miejscu” nie zosta∏a odprawiona Msza Êw. (raz
tylko w baraku – zakrystii, gdy˝ w tym czasie przechodzi∏a straszna burza). Ministranci pomagali te˝
czasami w l˝ejszych pracach przy budowie kaplicy.
W tym te˝ czasie (w lipcu) przez jednà z rodzin
z Aleksandrowa zosta∏a ju˝ ufundowana monstrancja. Mimo wi´c polowych warunków, w pierwszà
niedziel´ miesiàca mogliÊmy czciç Pana Jezusa wystawionego w monstrancji.
Niektórzy okoliczni mieszkaƒcy oczekiwali wr´cz
na ukoƒczenie kaplicy, by w niej mo˝na by∏o udzieliç chrztu ich dzieciom – zaistnia∏a wi´c potrzeba
prowadzenia ksiàg metrykalnych. „Majàc na uwadze bardzo szybki rozwój Niepor´tu i przyleg∏ych
doƒ miejscowoÊci, tudzie˝ potrzeby duszpasterskie
wiernych oraz fakt, ˝e podj´to ju˝ systematycznà pos∏ug´ duszpasterskà w kaplicy p.w. MB Wspomo˝ycielki Wiernych Biskup Ordynariusz z dniem 16 paêdziernika 1996 roku nada∏ OÊrodkowi Duszpasterskiemu prawa „Prawie-parafii”.
Zdà˝yliÊmy przed zimà schroniç si´ pod dachem. W dniu 9 listopada 1996 roku o godz. 17.00
J.E. Biskup Kazimierz Romaniuk, Ordynariusz
naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej dokona∏ poÊwi´cenia kaplicy. PoÊwi´ci∏ te˝ obraz Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki Wiernych namalowany przez
artyst´ plastyka p. Stanis∏awa Bàkowskiego z Warszawy i zawieszony w centralnym miejscu Êciany
o∏tarzowej kaplicy.
W niedziel´ 24 listopada podczas Mszy Êw. o godz.
9.00 zosta∏ poÊwi´cony dzwon o imieniu Franciszek
i Hiacynta.
Przez ca∏y czas budowy kaplicy trwa∏y prace i konsultacje nad projektem koÊcio∏a i domu parafialnego. Zaraz te˝ po poÊwi´ceniu kaplicy zacz´to zbieraç fundusze na budow´ koÊcio∏a.

Zarys dzia∏aƒ wojennych
na terenie Niepor´tu i okolic w kampanii wrzeÊniowej 1939 roku.
c z ´ Ê ç
I

P

o∏o˝enie Niepor´tu na szlakach
komunikacyjnych z Warszawy
na wschód i pó∏noc wp∏ywa∏o na
przebieg dzia∏aƒ wojennych i lokalizacj´ umocnieƒ obronnych w tym rejonie. W dwudziestym wieku tereny te
by∏y kolejno miejscem wszystkich konfliktów zbrojnych, poczàwszy od
I wojny Êwiatowej, wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 roku oraz dzia∏aƒ
okresu II wojny Êwiatowej. Po ka˝dym
z tych historycznych wydarzeƒ pozosta∏y na naszym terenie trwa∏e znaki
w postaci obiektów fortyfikacyjnych
(fort w Beniaminowie), pomników
i mogi∏ ˝o∏nierskich. W lasach mo˝na
oglàdaç fragmenty umocnieƒ ziemnych z czasów II wojny Êwiatowej.
Chodzàc na grzybobranie mieszkaƒcy
lub odwiedzajàcy te okolice turyÊci zastanawiajà si´ dlaczego w lasach jest
tak du˝o Êladów okopów, g∏´bokich
stanowisk artylerii i pozosta∏oÊci innych, dziÊ ju˝ trudnych do ustalenia
rodzajów umocnieƒ ziemnych. OsobiÊcie od wielu lat interesuj´ si´ historià
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II wojny Êwiatowej, a jako mieszkaniec
Niepor´tu równie˝ dzia∏aniami wojennymi na tych terenach w latach 1939
i 1944, które postaram si´ w zarysie
przybli˝yç na podstawie literatury oraz
informacji od osób b´dàcych Êwiadkami tamtych wydarzeƒ. W przytoczonych opisach walk ich zasi´g operacyjny b´dzie dotyczy∏ nie tylko Niepor´tu ale równie˝ innych miejscowoÊci,
w tym po∏o˝onych w sàsiednich gminach.
Cz´Êç pierwsza – Kampania wrzeÊniowa 1939 rok.
Pobór w sierpniu przez wojsko koni
i paszy oraz punkty mobilizacyjne
w niektórych gospodarstwach by∏y sygna∏em dla mieszkaƒców Niepor´tu, ˝e
nowa wojna zbli˝a si´ nieuchronnie.
W wojnie obronnej Polski 1939 roku
Niepor´t jako miejscowoÊç nie stanowi∏
punktu strategicznego w toczàcych si´
walkach, ale ze wzgl´du na centralne
po∏o˝enie by∏ rejonem postoju jednostek polskiej artylerii, która wspiera∏a
walk´ z niemieckimi przyczó∏kami na

Pasterka 1996 roku i Bo˝e Narodzenie sta∏y si´
szczególnà okazjà do dzi´kczynienia za „wielkie
dzie∏a Bo˝e”.
W czasie pierwszych odwiedzin kol´dowych
ksiàdz Proboszcz odwiedzi∏ 590 rodzin, w których
zapisa∏ oko∏o 2.200 osób. G∏ównym tematem rozmów by∏o tworzenie wi´zi z nowà parafià i budowa koÊcio∏a.

21 kwietnia Mszà Êw. o godz. 7.00 rozpocz´∏y si´
prace przy budowie murów koÊcio∏a, zaÊ w sobot´ 30 maja rozpocz´to wykopy pod fundamenty
domu parafialnego. Do wrzeÊnia 1998 roku wykonano Êciany: zakrystii, prezbiterium, naw bocznych i Êcian´ przednià, wylano p∏yt´ chóru koÊcio∏a, zrobiono dach nad zakrystià, pokryto papà
oraz wykonano fundamenty Domu Parafialnego.
Podczas kol´dy 1998/99 w kartotece parafialnej
zapisano ju˝ 710 rodzin, a w nich 2.657 osób.
W roku 1999 szcz´Êliwie zalany zosta∏ strop nad
nawà g∏ównà koÊcio∏a. Od tego czasu prace koncentrowa∏y si´ na domu parafialnym. W kolejnym,
dwutysi´cznym roku wybudowano wie˝´ koÊcio∏a,
przykryto go blachà dachówkowà, zamkni´to
z wszystkich stron, wstawiajàc okna i drzwi zewn´trzne, a tak˝e wykoƒczono i oddano do u˝ytku Dom Parafialny.
DziÊ parafianie majà ju˝ swà Êwiàtyni´, a duszpasterze plebani´. G∏ówne prace budowlane sà
ukoƒczone. Wysi∏ek proboszcza i wiernych koncentruje si´ teraz na stosownym wykoƒczeniu koÊcio∏a.
Msze Êw. w dni powszednie odprawiane sà:
pon. i sob. godz. 17.30 i 18.00
wt., Êr., czw. i pt. godz. 8.00 i 18.00
w niedziele: godz.: 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00
W miesiàcach czerwiec – wrzesieƒ, w niedziele
Msza Êw. odprawiana jest równie˝ o godzinie 7.30.
Z sakramentu spowiedzi skorzystaç mo˝na podczas ka˝dej Mszy Êw.
❐ opr. pk

Narwi. Obok znajdowa∏o si´ Zegrze,
które ze wzgl´du na przepraw´ mostowà na starej Narwi stanowi∏o wa˝ny
w´ze∏ komunikacji kolejowej i drogowej
w kierunku Warszawy. To w∏aÊnie na to
strategicznie miejsce b´dà kierowa∏y si´
wojska niemieckiej Grupy Armii „Pó∏noc„(dow. gen. p∏k. Fedor von Bock),
uderzajàce z Prus Wschodnich na Warszaw´. Jej celem by∏o wyjÊcie du˝ymi si∏ami na ty∏y wojsk polskich zgromadzonych w rejonie Êrodkowej Wis∏y i odci´cie Warszawy od wschodu. Warszaw´
od pó∏nocy os∏ania∏a Armia „Modlin”,
dowodzona przez gen. bryg. WP Emila Przedrzymirskiego-Krukowicza, Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” (dow. gen. bryg. WP Czes∏aw
M∏ot-Fija∏kowski) oraz Odwód Naczelnego Wodza Grupa Operacyjna „Wyszków„(dow. gen. bryg. WP Wincenty
Kowalski). Pierwsze walki powietrzne
mia∏y miejsce nad Niepor´tem ju˝
w dniu 1 wrzeÊnia 1939 roku, po otrzymaniu meldunku z posterunku sieci dozorowania przeciwlotniczego w M∏awie, o nadciàgajàcej z Prus Wschodnich
w kierunku Warszawy du˝ej wyprawie
bombowej. Nadlatywa∏o ok. 80 bombowców, os∏anianych przez 20 myÊliwców. O godz. 6,50 nastàpi∏ start Polskiej

PODEJMIJCIE decyzj´ ju˝ dziÊ
Miniona niedziela, 22 stycznia, w kalendarzu katolickim jest ju˝ trzecià Niedzielà Zwyk∏à roku liturgicznego.
W czytaniach mszalnych s∏yszymy histori´ powo∏ania aposto∏ów. Na pierwszym miejscu jest Szymon,
zwany póêniej Piotrem. Szymon, który na pierwsze
wezwanie Chrystusa pozostawi∏ swe sieci, narz´dzie
pracy i êród∏o utrzymania rodziny i podà˝y∏ za Nauczycielem.
Ksiàdz Kazimierz Gniedziejko, proboszcz parafii
NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie
mówi∏ do wiernych:
„Powo∏ani przez Jezusa natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Nie spodziewali si´ takiego wezwania. Byli zaj´ci czymÊ innym. Jednak Szymon
i Andrzej zdecydowali si´ nie czekaç na wynik po∏owu, a Jakub z Janem – nie koƒczyç naprawy sieci.
Bez wahania pozostawili to wszystko i poszli za Jezusem.
Bo˝e wezwanie mo˝e pojawiç si´ w ka˝dej
chwili – nawet w samym Êrodku pracowitego
dnia. Podobnie, jak Szymon i Andrzej, jesteÊmy
skoncentrowani na swoich zadaniach: oni ∏owili
ryb, my przygotowujemy lekcje czy robimy pranie. Czy potrafimy pozostawiç to, co w danej
chwili robimy, by pójÊç za Jezusem? Czy te˝ istnieje dla nas coÊ wa˝niejszego ni˝ odpowiedê na
Jego wezwanie?
Âwi´ty Augustyn powiedzia∏ kiedyÊ, ˝e Bóg
obieca∏ przebaczenie w odpowiedzi na skruch´, ale
nie obieca∏ kolejnego dnia w odpowiedzi na nasze
odk∏adanie wszystkiego na póêniej. Jezus bardzo
rzadko wzywa kogoÊ do ca∏kowitego porzucenia
pracy czy rodziny. Jednak ka˝dego dnia ma dla nas
konkretne s∏owa i zadania, które wymagajà naszej
konkretnej reakcji, reakcji natychmiastowej.
JeÊli nawet w tym ˝yciu nie doczekamy si´ rezultatów, to konsekwencje naszej wiernoÊci b´dziemy
odczuwaç przez ca∏à wiecznoÊç. Pami´tajmy te˝, ˝e
wezwanie Jezusa nie przekracza nigdy naszych
mo˝liwoÊci, gdy˝ On sam daje nam mo˝liwoÊci do
wype∏nienia wszystkiego, o co nas prosi.
Jezu otwórz dziÊ moje uszy na Twój g∏os i umocnij moje serce do uleg∏oÊci Twoim wezwaniom.
W Tobie pok∏adam nadziej´”.
❐ opr. Piotr Korycki

BÑDèMY ÂWIADOMI
Ju˝ 10 lutego o godz. 7 wieczorem w koÊciele parafialnym w Stanis∏awowie Pierwszym rozpocznie si´ seria spotkaƒ przygotowujàcych do ma∏˝eƒstwa.
Zgodnie z prawem koÊcielnym b´dà one mia∏y charakter zamkni´ty. Nie oznacza to, ˝e nie mogà
w nich braç udzia∏u narzeczeni z innych parafii.
Ksiàdz proboszcz zaprasza wszystkich zainteresowanych pog∏´bieniem swej wiary i ÊwiadomoÊci religijnej.
Zapisy podczas pierwszego spotkania.
❐ pk

Brygady PoÊcigowej dowodzonej przez
p∏k. Stefana Pawlikowskiego. Brygada
wyposa˝ona by∏a w 44 myÊliwce
PZL„P-11C”i 10 PZL„P-7”. Oko∏o godziny 7,00 zlokalizowano wyprawà niemieckà w rejonie wsi Niepor´t i Zegrze.
Pierwszy kontakt ogniowy z przeciwnikiem nawiàza∏ klucz por. Gabszewicza
ze 114 eskadry 4 dywizjonu myÊliwskiego 1 pu∏ku lotniczego. Ju˝ w pierwszym
ataku pilot ten zapali∏ bombowiec niemiecki typu He-111. W Êlad za tym kluczem atak rozpocz´∏a ca∏a brygada.
Bombowce niemieckie odpowiedzia∏y
ogniem strzelców pok∏adowych jednak
szyk wyprawy zaczà∏ si´ ∏amaç i ulega∏a ona rozproszeniu. RównoczeÊnie do
walki w∏àczy∏y si´ myÊliwce niemieckie
Me-110 i rozpocz´∏y si´ indywidualne
pojedynki lotnicze. Samoloty 112, 113,
123 i cz´Êç 114 eskadry ruszy∏y w poÊcig
za bombowcami, a 114 i reszta 111
eskadry zwiàza∏a walkà os∏on´ myÊliwskà. Walka rozgrywa∏a si´ na przestrzeni Warszawa, Jab∏onna, Niepor´t, Zegrze, Radzymin i trwa∏a ok. 50minut.
Niemcy nie wytrzymali polskiego uderzenia i w panice wyrzucili bomby w rejonach miejscowoÊci podwarszawskich
po czym zawrócili na w∏asne lotniska.
Pierwsza wyprawa bombowa z kierun-

ku pó∏nocnego na Warszaw´ zosta∏a
rozbita. Po tym pierwszym boju brygady do 4 dywizjonu myÊliwskiego nie powrócili (zagin´li) piloci: ze 113 eskadry
pochr. Karol Gonczar, pochr. S∏awiec
i kpr. Janusz Wróbel, a ze 114 eskadry
pchor. Andrzej Wróblewski i st. strz.
Stefan Olewiƒski. Podporucznik Jerzy
Hipolit Palusiƒski vel Palus ze 111
eskadry po zestrzeleniu jednego Dorniera Do-17 i uszkodzeniu drugiego
zosta∏ ranny w r´k´ i uszkodzonà maszynà „P-11” wylàdowa∏ w rejonie Koby∏ki. Brygada w kolejnych dniach wielokrotnie walczy∏a z lotnictwem niemieckim, w tym 6 wrzeÊnia w rejonie
Zegrza i Serocka. W czasie walk 4 dywizjon 1 pu∏ku lotniczego korzysta∏
z polowego lotniska w Poniatowie. Ponadto na cmentarzu parafialnym w Radzyminie zosta∏y pochowane za∏ogi
trzech samolotów bombowych PZL P-37„¸oÊ” z 216 eskadry bombowej, zestrzelonych w walce w dniu 7 wrzeÊnia
1939 roku.
❐ Dariusz Wróbel
Literatura: Ludwik G∏owacki „Obrona Warszawy
i Modlina 1939”Wyd. MON Wyd. V Warszawa 1985
„Wojna Obronna Polski 1939” praca zbiorowa Wyd.
KAW Warszawa 1980
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