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BIURO PASZPORTOWE W RATUSZU LEGIONOWSKIM

Od 5 stycznia wnioski paszportowe sk∏adamy w no-

wo otwartym punkcie w legionowskim ratuszu.
W biurze paszportowym Starostwa Powiatowego,
mieszczàcym si´ w ratuszu przy ul. Pi∏sudskiego 41,
wnioski mogà sk∏adaç mieszkaƒcy powiatu legionow-
skiego i nowodworskiego. Wyrobiç mo˝na dokument
dla osoby doros∏ej oraz dziecka, a tak˝e za∏atwiç
formalnoÊci zwiàzane z zaproszeniem cudzoziemca (te
ostatnie mieszkaƒcy powiatu nowodworskiego reali-
zujà w Warszawie, przy ul. D∏ugiej). Od lutego w ra-
tuszu b´dzie mo˝na równie˝ odebraç paszport. 
Dobra wspó∏praca lokalnych samorzàdów zaowocowa-
∏a rozszerzeniem dost´pnoÊci us∏ug Êwiadczonych
przez Starostwo na rzecz mieszkaƒców powiatu le-
gionowskiego.

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL DLA DZIECI

Zapraszamy dnia 28 stycznia 2009, Êroda
godz. 11.00 do Gminnego OÊrodeka Kultury w Nie-
por´cie na bajk´ pt.: „KAPKA PODRÓ˚NICZKA Z WO-
DY KSI¢˚NICZKA”. Jest to spektakla przeznaczony
dla dzieci od 4 roku ˝ycia i trwa godzin´. 
JeÊli dobrze wpatrzycie si´ w rozgwie˝d˝one, nocne
niebo, to zobaczycie na nim gwiezdne jeziorko. Wo-
kó∏ niego przechadza si´ Wodnik z córeczkà Kapkà,
a obok nich Ryba i Rak. Wodnik nabiera w wielki
dzban niezwykle czystà wod´ i przez gwiezdnà rur´
wlewa jà do ziemskiego jeziorka. Kapka dorzuca garÊç
wodnych pere∏ek, Ryba b∏yszczàce jak ma∏e gwiazd-
ki z∏ote rybki, a Rak ma∏e raki, które pomogà w ra-
zie zagro˝enia wycofaç si´ rakiem w bezpieczne miej-
sce. Nagle coÊ zatka∏o gwiezdnà rur´. Woda nie do-
trze na ziemi´, a bez wody nie ma ˝ycia. Kapka
dorzuci∏a jeszcze jednà garstk´ pere∏ek chcàc prze-
pchnàç rur´, nachyli∏a si´ niebezpiecznie i spad∏a.
Na szcz´Êcie na p´katà chmurk´...
Nad ziemskim jeziorkiem siedzia∏ na tronie król Karp
i zastanawia∏ si´ nad nowym or´dziem. Nagle coÊ
spad∏o mu na g∏ow´. To Paçkacz wrzuca∏ Êmieci
do jeziorka. Straszny osobnik, najlepiej czuje si´
w brudzie, a jego ulubionà zabawà jest w paçkanie,
czyli brudzenie. Nie znosi wody i dlatego zatyka
wszystkie otwory, z których ona wyp∏ywa. Brak wo-
dy szczególnie grozi królowi Karpiowi i dlatego wy-
g∏osi∏ or´dzie do wszystkich, nie tylko do swoich pod-
danych. Na pomoc ruszy∏y pszczo∏y. Zbiera∏y na ∏à-
ce krople rannej rosy i magazynowa∏y jà w swoich
plastrach. Mrówki ze s∏omek uk∏ada∏y wodociàg, któ-
rym pop∏ynie woda wprost z najwi´kszej plantacji ∏o-
pianów. Nadp∏yn´∏a p´kata chmurka. Jaskó∏ki podziu-
rawi∏y jà ostrymi dziobami i wtedy, jak przez sitko,
zaczà∏ z niej padaç deszcz i to wprost na ogromne
liÊcie ∏opianów.A z deszczem na ziemi wylàdowa∏a
Kapka. I tak zacz´∏a si´ jej podró˝. 
Czy zabraknie wody w królestwie Karpia? Czy Paç-
kacz i jemu podobni zwyci´˝à? Czy Kapka wróci
do taty Wodnika?
O tym, o wodzie, bez której nie mo˝na ˝yç, o ochro-
nie Êrodowiska, opowiada bajka „Kapka podró˝nicz-
ka, z wody ksi´˝niczka” na którà serdecznie
zapraszamy.
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BUD˚ET na 2009 rok
uchwalony!
18 grudnia Rada Gminy
Niepor´t jako pierwsza
w powiecie uchwaliła
bud˝et gminy
na 2009 rok. 

P
odj´cie uchwa∏y poprzedzi∏o
przedstawienie opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej

oraz Komisji Rady. W trakcie dys-
kusji poruszano m.in. kwestie plano-
wanych inwestycji drogowych, ku-
baturowych, wodociàgowych oraz
kanalizacyjnych na terenie gminy
i przyjmowanych w tym zakresie
rozwiàzaƒ. Projekt bud˝etu zyska∏
aprobat´ jako opracowany na bazie
mo˝liwoÊci bud˝etowych gminy za-
równo po stronie dochodów jak
i po stronie wydatków, z uwzgl´d-
nieniem umiarkowanych wskaêni-
ków dotyczàcych obcià˝eƒ na lata
nast´pne. Za przyj´ciem projektu bu-
d˝etu oddano 12 g∏osów, przy jed-
nym wstrzymujàcym si´ i braku g∏o-
sów przeciw. 

Dochody w 2009 roku zaplanowa-
ne zosta∏y w kwocie 39 236 377 z∏,
w tym dochody bie˝àce w wysoko-
Êci 37 736 377 z∏ i majàtko-
we 1 500 000 z∏.

Wydatki to kwota 47 775 897 z∏,
w tym wydatki bie˝àce
to 33 146 897 z∏, a majàtkowe
14 629 000 z∏, z których na inwesty-
cje przeznaczono 14 375 000 z∏.
Przyk∏ady zadaƒ inwestycyjnych
na 2009 rok: na projekty i budow´
sieci wodociàgowej przeznaczo-

no 2 200 000 z∏, na projektowanie
i budow´ kanalizacji w ramach
przedsi´wzi´cia „Czysta Gmina Nie-
por´t – czysty Zalew Zegrzyƒski
– budowa systemów odbioru
i oczyszczania Êcieków na terenie
Gminy Niepor´t” – 1 500 000 z∏,
na drogi – 4 600 000 z∏. Inwestycje

oÊwiatowe m.in. budowa nowego
przedszkola w Zegrzu P∏d. i szko∏y
w Izabelinie to kwota 3 000 000 z∏,
a sportowe – budowa p∏ywalni
w Stanis∏awowie Pierwszym oraz
zagospodarowanie Dzikiej Pla˝y
nad Zalewem – 2 000 000 z∏. 
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Wójtem Gminy Niepor´t
SŁAWOMIREM MACIEJEM

MAZUREM
podsumowujàca zeszły rok
a tak˝e o planach na rok 2009

Rozmowa z...

JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  mmiinniioonnyy 22000088  rrookk??
To by∏ dobry rok, zarówno dla samo-
rzàdu jak i, mam nadziej´, dla miesz-
kaƒców. Zaplanowane inwestycje
zosta∏y zrealizowane, a od tego prze-
cie˝ w znacznym stopniu zale˝y po-

TO był dobry rok...
zytywna ocena naszej ca∏orocznej
pracy. Jednà z najwa˝niejszych by-
∏a niewàtpliwie budowa sali gimna-
stycznej wraz z cz´Êcià dydaktycznà
przy szkole w Józefowie. MyÊl´, ˝e
mo˝na u˝ywaç okreÊlenia – hala
sportowa, bo obiekt ma powierzch-
ni´ przesz∏o 600 m2 i w istotny spo-
sób wp∏ynie na rozwój ˝ycia sporto-
wego nie tylko samej szko∏y, ale
i okolicznych miejscowoÊci. Dodat-
kowe sale lekcyjne i Êwietlica zapew-
nià te˝ wi´kszy komfort nauczania,
poniewa˝ szko∏a sta∏a si´ „za cia-
sna” dla uczniów. Przybywa nam
mieszkaƒców i musimy rozbudowy-
waç niezb´dnà infrastruktur´. War-
to te˝ wspomnieç, ̋ e uzyskaliÊmy do-

finansowanie tej inwestycji w wyso-
koÊci 400 tys. z∏. 

Rozpocz´liÊmy równie˝ budow´ no-
wego przedszkola w Zegrzu Po∏udnio-
wym, na które z niecierpliwoÊcià cze-
kajà najm∏odsi mieszkaƒcy gminy i ich
rodzice. Placówka cieszy si´ zaufaniem
rodziców, ch´tnie posy∏ajà do niej swo-
je pociechy, a dotychczasowy budynek
jest stanowczo za ma∏y. Po zakoƒcze-
niu prac nowe przedszkole b´dzie mo-
g∏o przyjàç ok. 60 dzieci.

Mo˝emy byç zadowoleni, bo w 2008
roku na terenie gminy zrealizowane
zosta∏y istotne inwestycje drogowe.
Najwa˝niejsza to budowa ronda
w miejscu ruchliwego skrzy˝owania
ulic Jana Kazimierza i Zegrzyƒskiej

w Niepor´cie. Inwestorem by∏ Mazo-
wiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie, ale gmina sfinansowa-
∏a wykonanie projektu. Ponadto wyko-
naliÊmy czwarty wlot na rondo, który
zapewni∏ dojazd do dzia∏ek nad Zale-
wem, wraz z parkingiem, tak potrzeb-
nym na terenie rekreacyjnym. Nowe
rozwiàzanie komunikacyjne znacznie
poprawi∏o bezpieczeƒstwo ruchu dro-
gowego w tym miejscu. Równie wa˝-
ny by∏ remont mostu w Izabelinie, zre-
alizowany we wspó∏pracy ze Staro-
stwem Powiatowym. W tym przypadku
wk∏ad finansowy gminy wyniós∏ 250
tys. z∏. Bardzo istotna z punktu widze-
nia mieszkaƒców by∏a równie˝ inwe-
stycja na ulicy S∏onecznej w Stanis∏a-

wowie Pierwszym. Nawierzchnia as-
faltowa po∏o˝ona do granicy z Bia∏o-
∏´kà, uruchomi∏a dogodny dojazd
do Warszawy, z pomini´ciem zakorko-
wanej ulicy Pochociƒskiej. Najpierw
jednak wykonana zosta∏a sieç wodo-
ciàgowa, która zapewnia mieszkaƒ-
com czystà wod´. Nowa nawierzchnia
po∏o˝ona zosta∏a równie˝ na ulicy
PrzyleÊnej w Kàtach W´gierskich,
w tym przypadku tak˝e uzyskaliÊmy do-
finansowanie w wysokoÊci 45 tys. z∏.
To tylko przyk∏ady zrealizowanych in-
westycji drogowych w ciàgu roku, po-
wsta∏y te˝ nowe chodniki m.in. w Alek-
sandrowie wzd∏u˝ ulicy Królewskiej,
w Józefowie wzd∏u˝ Szkolnej.
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Staramy si´ równie˝ rozwijaç
komunikacj´ na terenie gminy.
Majàc na uwadze potrzeby miesz-
kaƒców uruchomiliÊmy kolejnà li-
ni´ autobusowà – 804, prowadzà-
cà z Warszawy, przez Rembelszczy-
zn´, Kàty W´gierskie i Józefów
do Legionowa. Wiemy, ˝e korzysta
z niej bardzo wiele osób. Pozosta-
jàc przy temacie komunikacji mu-
sz´ powiedzieç o jeszcze jednym
powodzie do zadowolenia
– o wspólnym bilecie na Êrodki ko-
munikacji miejskiej, którym
od stycznia mogà pos∏ugiwaç si´
mieszkaƒcy gminy. Kolejne nego-
cjacje z ZTM zakoƒczone zosta∏y
sukcesem, z korzyÊcià dla miesz-
kaƒców. Mam nadziej´, ˝e wi´ksza
dost´pnoÊç komunikacji kolejowej
sprawi, ˝e korzystanie z niej stanie
si´ bardziej popularne. 

Systematycznie rozwija si´ rów-
nie˝ sieç wodociàgowa na terenie
gminy. W 2008 roku zrealizowali-
Êmy inwestycje w Niepor´cie, Sta-
nis∏awowie Pierwszym, Józefowie,
Wólce Radzymiƒskiej. To oznacza
wiele nowych gospodarstw domo-
wych, korzystajàcych z wodociàgu
gminnego. KontynuowaliÊmy prace
w Ryni, rozpocz´liÊmy tak˝e wodo-
ciàgowanie Beniaminowa. 

Przeprowadzona zosta∏a równie˝
modernizacja oczyszczalni Êcieków
w Niepor´cie, która usprawni∏a
i unowoczeÊni∏a jej funkcjonowa-
nie. StworzyliÊmy równie˝ warunki
dla budowy przydomowych oczysz-
czalni Êcieków, poprzez ich dofi-
nansowanie. 

Sfinalizowana zosta∏a równie˝
sprawa Gminnego Zak∏adu Komu-
nalnego, który rozpoczà∏ funkcjo-
nowanie 1 stycznia 2009 roku.
Przejmie on zadania zwiàzane z za-
opatrzeniem mieszkaƒców w wod´
i odprowadzaniem Êcieków, a tak-
˝e wszystko, co dotyczy lokali ko-
munalnych. 

Dla zapewnienia bezpieczeƒstwa
mieszkaƒcom gminy i odwiedzajà-
cych nas turystów zainstalowaliÊmy
na terenie gminy monitoring wizyj-
ny. Kamery znajdujà si´ w miej-
scach o szczególnym nat´˝eniu ru-
chu, a tak˝e tam, gdzie mo˝emy spo-
dziewaç si´ aktów przemocy lub
wandalizmu. Liczymy, ˝e system
usprawni dzia∏anie w∏aÊciwych
s∏u˝b i zwi´kszy bezpieczeƒstwo. 

Oprócz tych bardzo wymiernych
dzia∏aƒ, chcia∏bym jeszcze daç
przyk∏ad sukcesu innego rodzaju.
OdnieÊliÊmy zwyci´stwo w Trybu-
nale Konstytucyjnym, do którego
wnieÊliÊmy spraw´ przeciwko zapi-
sowi w ustawie o systemie oÊwia-
ty, dotyczàcemu dotacji gminy
do niepublicznych przedszkoli. Je-
steÊmy bardzo zadowoleni z wyni-
ku, okaza∏o si´ ˝e mo˝emy wygraç
zmagania prawne z o wiele wi´k-
szym przeciwnikiem.

JJaakkiiee  ssàà  ppllaannyy  nnaa rrookk 22000099??
Bud˝et na 2009 rok wskazuje, ˝e

to równie˝ b´dzie dobry rok. Zwi´k-
szy∏y si´ zarówno dochody gminy
– zaplanowane sà na poziomie 39
mln z∏, jak i nak∏ady na inwestycje.
Te zaplanowane zosta∏y w wysoko-
Êci przesz∏o 14 mln z∏, przy wydat-
kach blisko 48 mln z∏. 

Bardzo istotne dla nas sà inwesty-
cje w oÊwiacie – modernizacja szko-
∏y w Bia∏obrzegach, sfinalizowanie
budowy przedszkola w Zegrzu Po∏u-
dniowym oraz budowa szko∏y z salà
gimnastycznà w Izabelinie. Gotowy
jest ju˝ projekt szko∏y, licz´ na szyb-
kie rozpocz´cie prac budowlanych.
Równie wa˝na b´dzie rozbudowa bu-
dynku SP ZOZ w Niepor´cie. Aby
oÊrodek zdrowia móg∏ nadal funkcjo-
nowaç musimy dostosowaç go
do obowiàzujàcych restrykcyjnych,
musz´ przyznaç, przepisów. Jedno-
czeÊnie budynek zostanie tak rozbu-
dowany i unowoczeÊniony, aby roz-
szerzyç ofert´ us∏ug medycznych
i maksymalnie zwi´kszyç iloÊç przyj-
mowanych pacjentów. Powstanie sa-
la do krioterapii, gabinety lekarzy
specjalistów wyposa˝one zostanà
w niezb´dny wymagany sprz´t. 

Przy okazji chcia∏bym powiedzieç
o jeszcze jednej wa˝nej decyzji, któ-
ra podj´ta zosta∏a przez Rad´
wprawdzie pod koniec ubieg∏ego ro-
ku, ale realizowana b´dzie w naj-
bli˝szych miesiàcach. Chodzi o bez-
p∏atne szczepienia ochronne prze-
ciwko rakowi szyjki macicy
dziewczynek z rocznika 1997, zamel-
dowanych w gminie. Uwa˝am, ˝e
w ramach prowadzonych dzia∏aƒ
profilaktycznych musimy korzystaç
z wszelkich dost´pnych metod, szcze-
gólnie w przypadku tak groênej
i powszechnie wyst´pujàcej wÊród
kobiet choroby. Ciesz´ si´, ̋ e szcze-
pienia rekomendowane przez Êwia-
towe i polskie organizacje zdrowia,
b´dà dost´pne w naszej gminie. Nie
jest to rozwiàzanie powszechnie sto-
sowane w naszym kraju przez samo-
rzàdy, prawdopodobnie ze wzgl´du
na koszty, tym bardziej jest istotne,
˝e b´dzie realizowane u nas. 

Zaplanowane sà równie˝ inwesty-
cje sportowe – budowa p∏ywalni
w Stanis∏awowie Pierwszym oraz
zagospodarowanie Dzikiej Pla˝y.
Na to drugie zadanie przeznaczyli-
Êmy 1,5 mnl z∏, mam nadziej´ ze
po wielu trudnoÊciach wybrze˝e
Zalewu zyska w tym miejscu nowe,
atrakcyjne dla wszystkich oblicze. 

Na budow´ nowych dróg i chod-
ników przeznaczyliÊmy blisko 5 mln
z∏. Du˝e Êrodki – 3,7 mln z∏ zapla-
nowane zosta∏y na budow´ sieci wo-
dociàgowej i kanalizacyjnej gminy.
B´dà kontynuowane ju˝ rozpocz´te
inwestycje, jak i realizowane nowe
projekty. Sàdz´, ˝e zarówno umiej-
scowienie zadaƒ w ró˝nych so∏ec-
twach, jak i przydzia∏ Êrodków,
usatysfakcjonujà mieszkaƒców.

�
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szczepienia przeciw rakowi szyjki
macicy w gminie Niepor´t

C
elem szczepienia, rekomendo-
wanego przez wiele Êwiato-
wych i polskich organizacji

medycznych, jest wyeliminowanie
zachorowaƒ zale˝nych od infekcji
HPV (wirusa brodawczaka ludzkie-
go). Jest on odpowiedzialny za po-
wstawanie raka szyjki macicy, któ-
ry w skali ca∏ego Êwiata jest drugim,
co do cz´stoÊci rakiem, który doty-
ka kobiety. W Polsce zapada na t´
chorob´ ok. 3600 kobiet rocznie,
a ok. 2000 umiera. Wed∏ug autorów
raportu „Walka z rakiem szyjki ma-
cicy w Polsce – perspektywy, szan-
se i rekomendacje dla polityki paƒ-
stwa”, szczepienie jest skutecznà
strategià zapobiegania rakowi szyj-
ki macicy. Uchwa∏a Rady stworzy-
∏a mo˝liwoÊç prowadzenia w gminie
Niepor´t aktywnej profilaktyki
w walce z tà niebezpiecznà chorobà.

W 2009 roku obj´tych nià zostanie
ok. 70 dziewczynek. Koszt szczepie-
nia jednej osoby to ok. 1400 z∏. Fi-
nansowanie z bud˝etu gminy daje
wi´kszà gwarancj´ przystàpienia
do programu wszystkich osób,
do których jest skierowany. Realiza-
torem Programu jest Samodzielny
Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowot-
nej w Niepor´cie. Szczepienie b´-
dzie dobrowolne, po wyra˝eniu pi-
semnej deklaracji uczestnictwa przez
rodzica lub prawnego opieku-
na dziecka. Deklaracja dost´pna jest
w rejestracji Gminnego OÊrodka
Zdrowia w Niepor´cie i na stronie
www.spzoz.nieporet.pl, w zak∏adce
– programy profilaktyczne. Wype∏-
nione zg∏oszenia przyjmowane b´dà
od poczàtku stycznia do 13 lutego.
Samo szczepienie obejmuje poda-
nie 3 dawek szczepionki – w marcu,

w maju i we wrzeÊniu. Ale program
to nie tylko realizowanie jak˝e wa˝-
nych szczepieƒ. To równie˝ prowa-
dzenie intensywnej i skutecznej ak-
cji informacyjno-edukacyjnej wÊród
rodziców i opiekunów uczennic
szkó∏ podstawowych i gimnazjal-
nych. Komplet informacji przekaza-
ny zostanie równie˝ dyrektorom
gminnych placówek oÊwiatowych,
materia∏y wywieszone b´dà równie˝
w oÊrodkach zdrowia w Niepor´cie
i Zegrzu Po∏udniowym. Program
szczepieƒ kontynuowany b´dzie
w nast´pnych latach.

� BBeeaattaa  WWiillkk

Podczas ostatniej w 2008 roku sesji (30.XII) Rada Gminy uchwaliła Gminny
Program poprawy zdrowia i opornoÊci mieszkaƒców Gminy na 2009 rok.
Najwa˝niejszym jego zało˝eniem jest zrealizowanie bezpłatnego szczepienia
ochronnego przeciw rakowi szyjki macicy dziewczynek z rocznika 1997,
zameldowanych w gminie Niepor´t.

STOP rakowi szyjki macicy,
czyli...

GMINA Niepor´t na Targach
Turystycznych REGIONTOUR w Brnie
W dniach 15–18 stycznia
przedstawiciele gminy
Niepor´t promowali
walory turystyczne gminy
podczas Targów
Turystycznych
Go/Regiontour Brno 2009.
Nale˝à one do jednych
z najwi´kszych tego typu
w Europie, odwiedza je
blisko 40 tys. osób.

Stoisko, przygotowane we wspó∏pra-
cy ze Starostwem Powiatowym w Le-
gionowie, prezentowa∏o materia∏y
promujàce walory turystyczne regio-
nu Zalewu Zegrzyƒskiego. Obok fol-
derów, map i gad˝etów reklamo-

wych, uroki gminy eksponowa∏y licz-
ne zdj´cia znajdujàce si´ na stoisku
oraz pokaz slajdów. Podczas targów
delegacja gminy uczestniczy∏a rów-
nie˝ w spotkaniach z samorzàdowca-
mi z Czech. Wymieniano si´ do-
Êwiadczeniami m.in. w zakresie po-
zyskiwania Êrodków unijnych. 

Udzia∏ w targach zapewni∏ mo˝li-
woÊç zaprezentowania szerokiej pu-
blicznoÊci walorów turystycznych
gminy oraz sta∏ si´ okazjà do nawià-
zania kontaktów, które zaowocujà
wymiana kulturalnà z naszymi po∏u-
dniowymi sàsiadami. Szczególnie
zach´cajàco wyglàda wspó∏praca
z organizatorami Mi´dzynarodowe-
go Festiwalu Folklorystycznego,
w ramach którego odb´dà si´ w cià-
gu roku 23 imprezy w ró˝nych mia-
stach Czech.

� BBeeaattaa  WWiillkk

Delegacje gminy i starostwa przed stoiskiem

Starostwo proponowa∏o bicie monet pamiàtkowych
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Szanowni Paƒstwo!

Kolejny raz 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 zagadnienie zwiàzane z finansami samorzàdu oraz
pokazaç, ˝e bud˝et Gminy jest sprawà wspólnà i całkowicie jawnà. Dane i wielkoÊci na których si´ opieramy
pochodzà z bud˝etu Gminy Niepor´t na rok 2009, przyj´tego uchwałà Nr XXXI/129/2008 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Gmina Niepor´t jako pierwsza w powiecie legionowskim zatwierdziła bud˝et na 2009 rok (podobnie było w roku
ubiegłym), co Êwiadczy o wypracowaniu skutecznych metod planowania finansowego i odpowiedzialnym traktowaniu
gminnych finansów.

Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy?

INFORMATOR BUD˚ETOWY GMINY NIEPOR¢T NA 2009 R.
Skàd si´ biorà pieniàdze
w bud˝ecie?
Bud˝et gminny podobny jest do domowego.
Ka˝da rodzina (podobnie jak firma, instytu-
cja czy paƒstwo) posiada dochody i ponosi
wydatki. Zestawienie dochodów i wydatków
dotyczàcych okreÊlonego czasu – np.:miesià-
ca lub roku – nazywamy planem bud˝etu.

Bud˝et gminy jest rocznym planem docho-
dów i wydatków oraz przychodów i rozcho-
dów gminy. Bud˝et w formie uchwa∏y bud˝e-
towej co roku uchwala Rada Gminy
przed rozpocz´ciem roku bud˝etowego, nie
póêniej ni˝ do 31 marca (trwa on od 1 stycz-
nia do 31 grudnia, czyli pokrywa si´ z rokiem
kalendarzowym).
Porównajmy bud˝et gminny do bud˝etu
domowego:

Bud˝et gminy (w skali roku) jest wi´c po-
dobny do bud˝etu domowego, w którym tak-
˝e planuje si´ uzyskiwanie co miesiàc okre-
Êlonych dochodów (np. pensja) i dostosowa-
nych do nich wydatków (np. op∏aty, rachunki
i inne).

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 je na podsta-
wie ró˝nych ustaw. Wp∏ywajà do kasy gmi-
ny bezpoÊrednio od mieszkaƒców i firm
w formie podatków i op∏at, a cz´Êç otrzymu-
jemy za poÊrednictwem urz´du skarbowego
i Ministerstwa Finansów. Odpowiednie usta-
wy okreÊlajà równie˝, na co gmina mo˝e
przeznaczyç zgromadzone Êrodki. Dochody
w∏asne to tak˝e dochody z mienia gminne-
go oraz Êrodki finansowe.

Dotacj´ – otrzymujemy z bud˝etu paƒstwa
za poÊrednictwem wojewody lub innych in-
stytucji. Dotacje celowe muszà byç wyko-
rzystane zgodnie z przeznaczeniem, gdy˝
w przeciwnym wypadku podlegajà zwroto-
wi wraz z odsetkami.

Subwencje – sà bezzwrotnà formà zasilenia
finansowego gminy z bud˝etu paƒstwa. To
forma wyrównywania niewystarczajàcych
dochodów w∏asnych. O przeznaczeniu Êrod-

ków subwencji decyduje Rada Gminy.
W 2009 r. ca∏oÊç subwencji ogólnej, którà
otrzyma gmina b´dzie przeznaczona na po-
trzeby oÊwiaty.

DOCHODY GMINY 
NIEPOR¢T W 2009 ROKU 
Wp∏ywy z podatków 9 248 700,00 z∏ (23,5 %)

Podatek od dzia∏alnoÊci gosp. os.
fizycznych 50 000 z∏ 
Podatek od nieruchomoÊci 7 100 000 z∏ 
Podatek rolny 120 700 z∏ 
Podatek od Êrodków 
transportowych 147 000 z∏ 
Podatek od czynnoÊci 
cywilnoprawnych 1 605 000 z∏ 
Podatek leÊny 56 000 z∏ 
Podatek od spodków i darowizn 170 000 z∏ 

Udzia∏y w podatkach 
stanowiàcych dochód bud˝etu 
paƒstwa 18 605 161,00 z∏ (47,4%)

Podatek dochodowy 
od os. fizycznych 17 805 161 z∏ 
Podatek dochodowy 
od os.prawnych 800 000 z∏ 

Wp∏ywy z op∏at 344 800,00 z∏ (0,9%)
Wp∏ywy z op∏aty skarbowej 80 000 z∏ 
Wp∏ywy op∏aty za wod´ 28 000 z∏ 
Wp∏ywy z op∏aty miejscowej 40 000 z∏ 
Wp∏ywy z op∏at za u˝ytkowanie 
wieczyste 43 000 z∏ 
Wp∏ywy z innych op∏at pobieranych 
na podstawie odr´bnych ustaw 138 200 z∏ 
Wp∏ywy z ró˝nych op∏at (np. op∏ata 
za bilety, specyfikacje) 9 400 z∏ 
Wp∏ywy z ró˝nych dochodów 1 200 z∏ 
Wp∏ywy z op∏at za odprowadzanie 
Êcieków 5 000 z∏ 

Dochody uzyskiwane 
przez gmin´ 298 800,00 z∏ (0,8%)

Odsetki od nieterminowych wp∏at 
z tyt. podatków i op∏at 48 800 z∏ 
Dochody z tyt. realizacji zadaƒ z zakresu
administracji rzàdowej 5 000 z∏ 
Wp∏aty z op∏at za zezwolenie 
na sprzeda˝ alkoholu 245 000 z∏ 

Dochody z majàtku gminy 1 777 200 z∏ (4,5%)
Dochody z najmu i dzier˝awy 171 600 z∏ 
Dochody z tytu∏u odp∏atnego nabycia
prawa w∏asnoÊci oraz prawa 
u˝ytkowania wieczystego 
nieruchomoÊci 1 500 000 z∏ 
Odsetki pozosta∏e 105 600 z∏ 

Cz´Êç oÊwiatowa 
subwencji ogólnej 6 682 977 z∏ (17%)

Dotacj´ celowe na zadania 
bie˝àce 2 278 739 z∏ (5,8%)

Pomoc spo∏eczna 2 182 900 z∏ 

Obrona cywilna 400 z∏ 
Urz´dy naczelnych organów w∏adzy
paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa 
i sadownictwa 1900 z∏ 
Urz´dy wojewódzkie 83 539 z∏ 
Grzywny mandaty i inne kary 
pieni´˝ne od osób fizycznych 10 000 z∏ 

DOCHODY OGÓ¸EM: 39 236 377,00 z∏ 

DOCHODY GMINY 
NIEPOR¢T W 2009 R. 
Planowane êródła 
dochodów bud˝etu gminy
Najwi´kszà cz´Êç dochodów gminy stanowià
wp∏ywy z podatków i op∏at – ponad 28 mln
z∏. W kategorii tej zawarte sà m.in. udzia∏y
PIT 17 805 161 z∏ (podatek od osób fizycz-
nych), CIT 800 000 z∏ (podatek od osób praw-
nych) oraz podatek od nieruchomoÊci
7 100 000 z∏.

Drugim, co do wielkoÊci êród∏em dochodu
sà subwencje otrzymywane z bud˝etu paƒ-
stwa – 6 682 977 z∏, z czego 100% to subwen-
cja przeznaczona na szkolnictwo.

Dotacje celowe na zadania bie˝àce to
2 268 739 z∏, w tym dotacje na pomoc spo-
∏ecznà wynoszà 2 182 900 z∏. 

Dochody z majàtku gminy wynoszà
1 819 700 z∏ i pochodzà g∏ównie z tytu∏u od-
p∏atnego nabycia prawa w∏asnoÊci.

Pozosta∏e dochody tworzà m. in.: op∏aty ad-
ministracyjne, op∏aty za zezwolenie na sprze-
da˝ alkoholu (245 000 z∏).

Szczegó∏owe êród∏a dochodów gminy okre-
Êla ustawa o dochodach jednostek samorzàdu
terytorialnego.

Je˝eli uzyskiwane dochody nie wystarcza-
jà na pokrycie wydatków lub te˝ gmina chce
zrealizowaç inwestycje, na które nie ma pie-
ni´dzy, to mo˝e zaciàgnàç kredyt, po˝yczk´
lub emitowaç obligacje komunalne albo te˝
wydaç pieniàdze zaoszcz´dzone z lat ubie-
g∏ych. Jednak ustawa o finansach publicznych

pozwala na maksymalne zad∏u˝enie si´ gmi-
ny do wysokoÊci 60% wykonanych w danym
roku dochodów. 

Na co wydajemy pieniàdze…
Wydawanie pieni´dzy publicznych musi od-
bywaç si´ w granicach przewidzianych pra-
wem. Ka˝dy wydatek jest dok∏adnie analizo-
wany, 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 potrze-
by mieszkaƒców nieustannie rosnà. Na poczà-
tek warto wiedzieç, kto wydaje pieniàdze
na realizacj´ zadaƒ gminy.

Po pierwsze sà to gminne jednostki organi-
zacyjne, 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 do-
chody odprowadzajà do bud˝etu.

Po drugie w naszej gminie sà jednostki, któ-
re Êrodki na dzia∏alnoÊç dostajà w postaci do-
tacji 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
• Gminny Zak∏ad Komunalny
• kluby sportowe (na realizacj´ zadaƒ w∏a-

snych gminy z zakresu sportu).

WYDATKI GMINY NIEPOR¢T
W 2009 ROKU 
Rolnictwo i ∏owiectwo 2 204 000,00 z∏ (4,6%)

Infrastruktura wodociàgowa
i sanitacyjna wsi 2 200 000 z∏ 
Izby rolnicze 4000 z∏ 

Dochody (bud˝et domowy) Dochody (bud˝et gminy)
wyp∏ata m´˝a, ˝ony podatki
stypendium subwencje
emerytura babci, dziadka dotacje
profity ze sprzeda˝y majàtku wp∏ywy z mienia
odsetki z lokat op∏aty np. za dzier˝aw´, us∏ugi

odsetki bankowe

Wydatki (bud˝et domowy) Wydatki (bud˝et gminy)
wy˝ywienie oÊwiata
utrzymanie mieszkania inwestycje
odzie˝ utrzymanie dróg
pomoce naukowe administracja
us∏ugi medyczne
wyjazd na ferie

Dotacje celowe na zadania bie˝àce

Cz´Êç oÊwiatowa subwencji ogólnej

Dochody z majàtku gminy

Dochody uzyskiwane przez gmin´

Wp∏ywy z op∏at

Udzia∏y w podatkach stanowiàcych 
dochód bud˝etu paƒstwa

Wp∏ywy z podatków

Dochody Gminy Niepor´t w 2009 r.

39 236 377 zł 47,4%

23,5%

5,8%

4,5%
0,9%0,8%

17%
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´
elektrycznà, gaz i wod´ 13 350,00 z∏ (0,02%)

Transport i ∏àcznoÊç 6 595 150,00 z∏ (13,8 %)
Lokalny transport zbiorowy 1 117 000 z∏ 
Drogi publiczne powiatowe 200 000 z∏ 
Drogi publiczne gminne 3 878 150 z∏ 
Drogi wewn´trzne 1 200 000 z∏ 
Infrastruktura telekomunikacyjna 200 000 z∏ 

Turystyka 32 700 z∏ (0,06%)
Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 32 700 z∏

Gospodarka mieszkaniowa 739 850,00 z∏ (1,5%)
Ró˝ne jednostki obs∏ugi gospodarki
mieszkaniowej 80 500 z∏ 
Gospodarka gruntami 
i nieruchomoÊciami 559 350 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç (np. kary
i odszkodowania) 100 000 z∏

Dzia∏alnoÊç us∏ugowa 332 500 z∏ (0,7%)
Plany zagospodarowania 
przestrzennego 332 500 z∏ 

Administracja publiczna 6 613 090,00 z∏ (13,8%)
Urz´dy wojewódzkie 270 550 z∏ 
Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 286 000 z∏ 
Urz´dy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu) 5 766 040 z∏ 
Promocja jednostek samorzàdu 
terytorialnego 255 500 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 35 000 z∏ 

Urz´dy naczelnych organów w∏adzy
paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sàdownictwa 1 900,00 z∏ (0,003%)

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona
przeciwpo˝arowa 839 800,00 z∏ (1,75%)

Komendy wojewódzkie Policji 40 000 z∏ 
Komendy powiatowe Paƒstwowej Stra˝y 
Po˝arnej 12 000
Ochotnicze stra˝e po˝arne 196 300 z∏ 
Obrona cywilna 14 000 z∏ 
Stra˝ Miejska 526 500 z∏ 
Zarzàdzanie kryzysowe 51 000 z∏ 

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej 
oraz wydatki zwiàzane z ich poborem 

122 500,00 z∏ (0,26%)
Pobór podatków, op∏at i niepodatkowych
nale˝noÊci bud˝etowych 122 500 z∏ 

Obs∏uga d∏ugu publicznego 200 000,00 z∏ (0,42%)
Obs∏uga papierów wartoÊciowych,
kredytów i po˝yczek jednostek 
samorzàdu terytorialnego 150 000 z∏ 

Ró˝ne rozliczenia 1 679 181,00 z∏ (3,5 %)
Ró˝ne rozliczenia finansowe 1 000 z∏ 
Rezerwy ogólne i celowe 695 000 z∏ 
Cz´Êç równowa˝àca subwencji ogólnej 
dla gmin 1 083 181 z∏ 

OÊwiata i wychowanie 15 448 300,00 z∏ (32,3%)
Szko∏y podstawowe 6 390 093 z∏ 
Oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach 
podstawowych 248 600 z∏ 
Przedszkola 4 803 641 z∏ 
Przedszkola specjalne 26 760 z∏
Gimnazja 2 479 099 z∏ 
Dowo˝enie uczniów do szkó∏ 491 760 z∏ 
Zespo∏y obs∏ugi ekonomiczno-
administracyjnej szkó∏ 711 401 z∏ 
Dokszta∏canie i doskonalenie 
nauczycieli 48 633 z∏ 
Sto∏ówki szkolne 247 587 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 600 z∏ 

Ochrona zdrowia 506 000,00 z∏ (1,06%)
Lecznictwo ambulatoryjne 242 000 z∏ 
Programy polityki zdrowotnej 14 000 z∏ 
Zwalczanie narkomanii 20 000 z∏ 
Przeciwdzia∏anie alkoholizmowi 225 000 z∏ 
Izby wytrzeêwieƒ 5 000 z∏ 

Pomoc spo∏eczna 3 460 387,00 z∏ (7,3%)
Domy pomocy spo∏ecznej 17 000 z∏ 
OÊrodki wsparcia 40 220 z∏ 
Âwiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz sk∏adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia spo∏ecznego 1 840 877 z∏ 
Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne
op∏acane za osoby pobierajàce niektóre
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej oraz 
niektóre Êwiadczenia rodzinne 16 700 z∏ 
Zasi∏ki i pomoc w naturze oraz sk∏adki
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 511 600 z∏ 
Dodatki mieszkaniowe 70 000 z∏ 
OÊrodki pomocy spo∏ecznej 714 480 z∏ 
Us∏ugi opiekuƒcze i specjalistyczne 
us∏ugi opiekuƒcze 73 510 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 176 000 z∏
(Êwiadczenia spo∏eczne) 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 543 927,00 z∏ (1,2%)

Âwietlice szkolne 515 827 z∏ 
Pomoc materialna dla uczniów 28 100 z∏ 

Gospodarka komunalna
i ochrona Êrodowiska 4 838 562,00 z∏ (10,2 %)

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód 1 511 800 z∏ 
Gospodarka odpadami 363 020 z∏
Oczyszczanie miast i wsi 733 850 z∏ 
Utrzymanie zieleni w miastach 
i gminach 150 000 z∏ 
Schroniska dla zwierzàt 100 000 z∏ 
OÊwietlenie ulic, placów i dróg1 335 100 z∏ 
Zak∏ady gospodarki komunalnej 642 792 z∏
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 2 000 z∏ 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1 240 700,00 z∏ (2,6%)

Pozosta∏e zadania w zakresie kultury 50 700 z∏ 
Domy i oÊrodki kultury, Êwietlice 
i kluby 930 000 z∏ 
Biblioteki 260 000 z∏

Kultura fizyczna i sport 2 364 000,00 z∏ (4,9 %)
Obiekty sportowe 2 000 000 z∏ 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu 364 000 z∏ 

OGÓ¸EM WYDATKI: 47 775 897,00 z∏

GMINNE INWESTYCJE 2009 R.
Wydatki inwestycyjne s∏u˝à rozwojowi Gminy,
poniewa˝ albo powi´kszajà majàtek gminy albo
zwi´kszajà wartoÊç ju˝ posiadanego majàtku.

Zadania inwestycyjne w 2009 r. 
Infrastruktura wodociàgowa i sanitacyjna
wsi 2 200 000,00 z∏ (15,3%)

Projektowanie i budowa sieci
wodociàgowej w Beniaminowie 600 000 z∏ 
Budowa sieci wodociàgowej w Ryni 500 000 z∏ 
Budowa sieci wodociàgowej w Wólce
Radzymiƒskiej 300 000 z∏ 
Budowa sieci wodociàgowej: Niepor´t,
Kàty W´gierskie, Stanis∏awów Pierwszy,
Józefów, Bia∏obrzegi 300 000 z∏ 
Projektowanie sieci wodociàgowej
uzupe∏niajàcej na terenie gminy 30 000 z∏
Projekt i budowa kolektora zrzutowego
– SUW 470 000 z∏ 

Drogi publiczne gminne 3 400 000,00 z∏ (23,65%)
Budowa chodnika – ul. Zwyci´stwa
w Aleksandrowie 200 000 z∏ 
Budowa chodnika na ul. Szkolnej
w Józefowie 200 000 z∏ 
Budowa chodnika na ul. Wolskiej w Woli
Aleksandra 200 000 z∏
Projektowanie i budowa chodnika 
na ul. Wojska Polskiego 
w Bia∏obrzegach 200 000 z∏
Przebudowa ul. PrzyleÊnej 
w Kàtach W´gierskich 10 000 z∏ 
Przebudowa ul. Wa∏owej w Kàtach
W´gierskich 300 000 z∏
Przebudowa ul. Ma∏o∏´ckiej w Izabelinie,
Aleksandrowie i Niepor´cie 1 000 000
Przebudowa ul. Sienkiewicza 
w Józefowie 300 000 z∏
Projektowanie i przebudowa ul. Polnej
i ul. Cichej w Rembelszczyênie 200 000 z∏ 
Budowa chodnika na ul. Szkolnej 
w Wólce Radzymiƒskiej 60 000 z∏
Projektowanie i przebudowa 
ul. Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie

250 000 z∏ 
Wykonanie projektu i budowa uk∏adu
komunikacyjnego ul. Zegrzyƒskiej 
z ul. Jana Kazimierza dla obs∏ugi dzia∏ek
gminnych na po∏udniowym Wybrze˝u
Zalewu Zegrzyƒskiego 200 000 z∏ 
Wiaty autobusowe 30 000 z∏ 
Projekty drogowe – ul. Polna
w Aleksandrowie, ul. Âwierkowa
i Cyprysowa w Stanis∏awowie Pierwszym,
ul. ˚ywiczna w Micha∏owie -Grabinie

100 000 z∏
Projektowanie, przebudowa: 
chodników, parkingów, zatok i Êcie˝ek
rowerowych 150 000 z∏ 

Drogi wewn´trzne 1 200 000,00 z∏ (8,34%)
Przebudowa chodników na osiedlu Las
w Niepor´cie 150 000 z∏ 
Projekt i przebudowa dróg wewn´trznych
od ul. Ró˝anej w Niepor´cie 150 000 z∏ 

Dane statystyczne Gminy Niepor´t
• Liczba mieszkaƒców Gminy Niepor´t

(stan na 01.01.2009 r.) 11 299 osób
• Roczny dochód Gminy na 1 osob´ 

to – 3 472,55 z∏ (w 2008 r. – 3 178,47 z∏)
• Wydatki Gminy na 1 osob´ – 4 228,32 z∏

(w 2008 r. – 3 792,14 z∏)

• Powierzchnia gminy
– (stan na dzieƒ 02.01.2009 r.) – 9560 ha

• Struktura u˝ytkowania gruntów:
– rolne 36%,
– leÊne 45%,
– woda 10%
– grunty zabudowane i zurbanizowane

(tereny mieszkaniowe, przemys∏owe,
rekreacyjne,drogi, koleje) – 6%

– nieu˝ytki – 0,6%
– tereny ró˝ne – 2,40%

• Liczba podmiotów gospodarczych: (stan
na dzieƒ 18.01.2008) – 1600

• Bezrobocie w powiecie legionowskim – 6 %

Rok 2008
• liczba urodzeƒ – 161 (w 2007 r. -146) 
• liczba zgonów – 95 (w 2007 r. – 111)
• liczba zawartych ma∏˝eƒstw – 164

(w 2007 r. – 131)
• przyrost naturalny w gminie Niepor´t – 5,84%

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łàcznoÊç
Gospodarka mieszkaniowa
DziałalnoÊç usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona p.po˝.

Obsłuda długu publicznego
Ró˝ne rozlicznienia
OÊwiata i wychowanie
Ochrona zdrowia 
Pomoc społeczna
Edykacja opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i chrona Êrodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Kultura fizyczna i sport
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektr., 
gaz i wod´
Turystyka
Urz´dy naczelnych organów władzy paƒstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sàdownictwa

Dochody wymienione w punkcie 10 wydatków
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wydatki

dochody

Bud˝et Gminy Niepor´t w 2000–2009 r.

Wydatki 
Gminy Niepor´t w 2009 r.

47 775 897 zł

4,6%

0,02%
0,06%
0,003%

13,8%

1,5%

0,7%13,8%

1,75%
0,26%

0,42%

32,3%

1,06%
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1,2%

10,2%

2,6%

4,9%

3,5%
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Przebudowa chodników wraz
z wykonaniem odwodnienia ulic
na Osiedlu G∏ogi w Niepor´cie 250 000 
Projektowanie i budowa ul. Radosnej
w Stanis∏awowie Drugim 50 000 z∏ 
Przebudowa ul. Krzywej w Stanis∏awowie
Pierwszym 250 000 
Wykonanie nawierzchni z kruszywa
naturalnego na drogach wewn´trznych
nieutwardzonych 200 000
Budowa parkingów i chodników na Placu
WolnoÊci w Niepor´cie 150 000 z∏ 

Infrastruktura telekomunikacyjna
200 000,00 z∏ (1,39%)

Projekt i budowa sieci szerokopasmowej
teleinformatycznej na terenie gminy

200 000 z∏ 

Ró˝ne jednostki obs∏ugi gospodarki
mieszkaniowej 60 000,00 z∏ (0,41%)

Modernizacja budynku komunalnego
na osiedlu wojskowym w Zegrzu P∏d.

20 000 z∏ 
Budowa wiaty na odpady sta∏e 
na osiedlu wojskowym 
w Zegrzu P∏d. 40 000 z∏

Urz´dy gmin 100 000,00 z∏ (0,69%)
Zakup komputerów i oprogramowania
100 000 z∏ 

Ochotnicze stra˝e po˝arne 50 000,00 z∏ (0,34%)
Zakup pomp szlamowych 20 000 z∏ 
Zakup zestawu narz´dzi hydraulicznych
ratownictwa drogowego 30 000 z∏

Stra˝ Miejska 120 000,00 z∏ (0,83%)
Zakup fotoradaru 120 000 z∏

Szko∏y podstawowe 700 000,00 z∏ (4,9%)
Projekt i budowa Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie 500 000 z∏ 
Modernizacja Szko∏y Podstawowej
w Bia∏obrzegach 200 000 z∏ 

Przedszkola 2 300 000,00 z∏ (16%)
Projekt i budowa Przedszkola Gminnego
w Zegrzu Po∏udniowym 2 250 000 z∏ 
Zakup wyposa˝enia dla Przedszkola
Gminnego w Zegrzu P∏d. 50 000 z∏

Lecznictwo ambulatoryjne 100 000,00 z∏ (0,69%)
Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ
w Niepor´cie 100 000 z∏ 

OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej 15 000,00 z∏ (0,1%)
Wykonanie i monta˝ rolet
antyw∏amaniowych w budynku GOPS
w Niepor´cie 15 000 z∏

Gospodarka Êciekowa i ochrona
wód 1 500 000,00 z∏ (10,5%)

Projektowanie i budowa kanalizacji
w ramach przedsi´wzi´cia „Czysta
Gmina Niepor´t- czysty Zalew Zegrzyƒski-
budowa systemów odbioru i oczyszczania
Êcieków na terenie Gminy Niepor´t”
1 500 000 z∏ 

OÊwietlenie ulic, placów i dróg
400 000,00 z∏ (2,78%)

Projekt i budowa oÊwietlenia na
ul. Wolskiej w Woli Aleksandra 50 000 z∏ 
Budowa oÊwietlenia na ul. Âwierkowej
i Cyprysowej w Stanis∏awowie Pierwszym
120 000 z∏
Modernizacja oÊwietlenia ulicznego
na terenie gminy 50 000 z∏
Projekt oÊwietlenia ul. Jana Kazimierza
w Niepor´cie 50 000 z∏
Projekt oÊwietlenia na ul. Stru˝aƒskiej
w Józefowie 50 000 z∏
Projekt i budowa oÊwietlenia na ul.
Stru˝aƒskiej w Rembelszczyênie 50 000 z∏
Projekt oÊwietlenia na ul. Spacerowej
w Ryni 20 000 z∏
Projekt oÊwietlenia ul. Radosnej
w Stanis∏awowie Drugim 10 000 z∏

Domy i oÊrodki kultury, Êwietlice 
i kluby 30 000,00 z∏ (0,2%)

Modernizacja budynku filii Gminnego
OÊrodka Kultury w Stanis∏awowie 
Drugim 30 000 z∏

Obiekty sportowe 2 000 000,00 z∏ (13,91%)
Projektowanie i budowa p∏ywalni
sportowej w Stanis∏awowie
Pierwszym 500 000 z∏ 
Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci
wybrze˝a Zalewu Zegrzyƒskiego pn.
„Dzika Pla˝a” w Niepor´cie 1 500 000 z∏ 

OGÓ¸EM INWESTYCJE: 
14 375 000,00 z∏

Dzi´ki inwestycjom gmina mo˝e lepiej reali-
zowaç swoje zadania i przez to poprawia wa-
runki i poziom ˝ycia samych mieszkaƒców.
Ponadto w przysz∏oÊci dzi´ki inwestycjom
mogà pojawiç si´ dodatkowe dochody (np. po-
datki p∏acone przez nowe firmy) lub zmniej-
szà 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.

W roku 2008 Gmina wyda∏a na inwestycje
ponad 13 mln z∏, wykonujàc plan roczny bli-
sko w 100%. Wydatki inwestycyjne naszej
Gminy to m. in. budowa gminnych dróg, bu-
dowa sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej, bu-
dynków i lokali komunalnych, oÊwietlenie
ulic, placów i dróg, inwestycje w oÊwiacie, bu-
dowa obiektów sportowych.

Znaczàcà cz´Êç wydatków inwestycyjnych

Gmina przeznaczy∏a na budow´ i przebudo-
w´ dróg i chodników (3,8 mln z∏). Przyk∏ady:
najwa˝niejszà inwestycj´ wykonano na ul.
S∏onecznej w Stanis∏awowie Pierwszym – po-
∏o˝ona zosta∏a nawierzchnia asfaltowa na od-
cinku przesz∏o 800 metrów, powsta∏ w ten
sposób ciàg komunikacyjny do Warszawy
z pomini´ciem ulicy P∏ochociƒskiej; równie
istotna by∏a budowa uk∏adu komunikacyjne-
go dla obs∏ugi dzia∏ek gminnych na po∏udnio-
wym wybrze˝u Zalewu Zegrzyƒskiego
z czwartym wlotem na rondo oraz parkingiem;
asfaltowanie ulicy PrzyleÊnej w Kàtach W´-
gierskich zosta∏o dofinansowane z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych; na ulicy Przyrod-
niczej w Micha∏owie-Grabinie wykonana zo-
sta∏a nak∏adka asfaltowa; na ulicy wewn´trz-
nej od ul. Ma∏o∏´ckiej powsta∏ ciàg pieszo-
-jezdny z kostki bauma, podobnie na ulicy
wewn´trznej od ul. Jana Kazimierza w Nie-
por´cie; wzd∏u˝ ulicy Szkolnej w Józefowie
powsta∏o 600 metrów chodnika, w 2009 roku
prace b´dà kontynuowane do szko∏y w Józe-
fowie; przebudowane zosta∏y chodniki
na osiedlu Wojskowym w Bia∏obrzegach, wy-
konano tam nowe miejsca parkingowe, nowy
parking powsta∏ równie˝ przy Gminnym
OÊrodku Kultury. 

OÊwietlona zosta∏a ulica Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach.

W dziedzinie gospodarki Êciekowej i ochro-
ny wód gmina zmodernizowa∏a oczyszczalni´
Êcieków w Niepor´cie, za kwot´ 260 tys. z∏.
Na wodociàgowanie terenów gminy przezna-
czono blisko 2,2 mln z∏, które przeznaczone zo-
sta∏y m.in. na: rozbudow´ sieci w Niepor´cie
(ul. Chabrowa), Bia∏obrzegach (ul. Wczasowa),
Stanis∏awowie Pierwszym (ul. S∏oneczna,
Âwierkowa, Cyprysowa), Józefowie (ulice po-
przeczne do ul. Wiosennej), Wólce Radzymiƒ-
skiej (ul. LeÊna, Topolowa, Wira˝owa). Zreali-
zowano równie˝ drugi etap prac w Ryni oraz
rozpocz´to realizacj´ projektu – Budowa sieci
wodociàgowej w Beniaminowie.

Na inwestycje w oÊwiacie przeznaczono
przesz∏o 4 mln. z∏. Najwa˝niejsza z nich to
kontynuacja budowy (rozpocz´tej w 2007 r.)
sali gimnastycznej przy szkole w Józefowie.
Powsta∏ równie˝ ∏àcznik mieszczàcy sale dy-
daktyczne, Êwietlic´ i zaplecze. Gmina uzy-
ska∏a dofinansowanie budowy w wysoko-
Êci 400 tys. z∏. z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Rozpocz´∏a si´ równie˝ budowa nowego
przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym, której
zakoƒczenie przewidziane jest latem 2009 ro-
ku. Wykonano równie˝ projekt nowej szko∏y
w Izabelinie, zmodernizowano szko∏´ w Bia-
∏obrzegach oraz przedszkole w Niepor´cie.
Boisku sportowe w Stanis∏awowie Pierwszym
wzbogaci∏o si´ o m.in. czterotorowà bie˝ni´
ze skocznià w dal oraz pi∏kochwyty. I ta in-
westycja zosta∏a dofinansowana ze Êrodków
samorzàdu województwa mazowieckiego.

W trosce o zaplecze sportowe i turystyczne
m.in. w Beniaminowie przy OÊrodku Kultu-
ry powsta∏o boisko do siatkówki i koszyków-
ki, wykonane zosta∏y równie˝ projekty zago-
spodarowania Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie. 
Zwi´kszeniu bezpieczeƒstwa mieszkaƒców
i turystów s∏u˝yç b´dzie monitoring wizyjny,
którego realizacja równie˝ odby∏a si´ w opar-
ciu o uzyskane Êrodki zewn´trzne. 

Tak˝e na zakup pojazdu do przewozu osób
niepe∏nosprawnych gmina uzyska∏a dofinan-
sowanie z PFRON. 

Gmina planuje wydaç 
wi´cej ni˝ zgromadzi 
dochodów
Ró˝nica mi´dzy wydatkami a dochodami to
deficyt bud˝etowy (wynosi on – 8 539 520 z∏). 
Deficyt w bud˝ecie bierze si´ stàd, i˝ zaspo-
kajanie potrzeb w ró˝nych dziedzinach, któ-
rymi opiekuje si´ samorzàd, wymaga wyda-
nia 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 bu-
d˝etu. Wyst´pujà w nim jeszcze przychody
oraz rozchody.

Przychody – tworzy nadwy˝ka bud˝etu z lat
ubieg∏ych oraz kredyty i po˝yczki, które zo-
stanà pobrane po to, aby sfinansowaç wi´k-
sze wydatki. Planujemy w 2009 r. zaciàgni´-
cie kredytów i po˝yczek na sum´ 8 500 000 z∏.
Rozchody – sà to sp∏aty otrzymanych po˝y-
czek i kredytów – 485 500 z∏.

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

JAK SI¢ Z NAMI 
SKONTAKTOWAå?
Zach´camy do wyra˝ania swoich opinii o bu-
d˝ecie i potrzebach Paƒstwa Êrodowisk i oto-
czenia. Sygna∏y takie mo˝na zg∏aszaç radnym
z Paƒstwa so∏ectw i osiedli, którzy majà bez-
poÊredni wp∏yw na kszta∏t bud˝etu. Zapewnia-
my, ˝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:
Wójt Gminy: S∏awomir Maciej Mazur
poniedzia∏ek 14–18
Zast´pca Wójta Gminy Marek Stpiczyƒski
poniedzia∏ek 14 – 18

� oopprraacc..  BBeeaattaa  WWiillkk

Infrastruktura wodociàgowa i sanitarna
Drogi publiczne gminne
Drogi wewn´trzne
Infrastruktura telekomunikacyjna
Ró˝ne jednostki obs∏ugi gosp. mieszk.
Urz´dy Gminy
Ochotnicze stra˝e po˝arne

Szko∏y podstawowe
Przedszkola
Lecznictwo ambulatoryjne

OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód
OÊwietlenie ulic, placów i dróg
Domy i oÊrodki kultury
Obiekty sportowe

Stra˝ Miejska

Dochody
39 236 377 z∏ 

Przychody
9 025 020 z∏  

Wydatki
47 775 897 z∏

Rozchody
485 500 z∏

BILANS
0

Sala gimnastyczna w Józefowie ul S∏oneczna

Inwestycje 
Gminy Niepor´t w 2009 r.

14 375 000 zł

15,3%

0,1%

23,65%

8,34%

16%

0,69%

10,50%

2,78%
0,2%

13,91%

1,39%
0,41%

0,69%
0,83%

0,34%

4,90%
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Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem sztab w Niepor´cie 
zasilił konto WOÂP kwotà 24 074,16 zł

N
iepor´cki fina∏ brawurowo
poprowadzi∏a Monika Ka-
miƒska – Thomas, na co

dzieƒ nauczycielka muzyki i plasty-
ki, w tym dniu -szalona konferan-
sjerka i za∏o˝ycielka niepor´ckiego
sztabu orkiestry. Zabawa nie mog∏a-

by si´ udaç, gdyby nie zaanga˝owa-
nie i praca Edyty KuÊ, dyrektor
Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie,
wobec której próÊb ˝aden sponsor
nie pozosta∏ oboj´tny oraz przychyl-
noÊç Wójta Gminy Niepor´t S∏awo-
mira Macieja Mazura, który ca∏à im-
prez´ objà∏ honorowym patro-
natem. Trzeba te˝ podkreÊliç
wielkà prac´, jakà w organiza-
cj´ fina∏u w∏o˝yli nauczyciele,
pracownicy i uczniowie niepo-
r´ckiej podstawówki, którzy
ju˝ od poczàtku grudnia przy-
gotowywali atrakcje na ten wy-
jàtkowy dzieƒ. ObiecaliÊmy
rok temu, ˝e zagramy jeszcze
g∏oÊniej i tak te˝ si´ sta∏o.
Choç rozpocz´liÊmy niepozor-
nie, wspólnà zabawà dla naj-
m∏odszych prowadzonà przez
harcerk´ Nel´ Maniewskà,
z ka˝dà minutà atmosfera w sztabie
stawa∏a si´ coraz gor´tsza, a na sce-
nie pojawiali si´ coraz ciekawsi ar-
tyÊci. O doskona∏à opraw´ dêwi´ko-
wà wszystkich wyst´pów zadba∏
Piotr Âmiejczak. Kiedy publicznoÊç
rozgrzewa∏a portfele do licytacji,
w pierwszej ods∏onie zaprezentowa-
∏y si´ wokalistki ze Studia Piosenki
z Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie. Ze znanà ju˝ sobie
charyzmà i wdzi´kiem przypomnia-
∏y lubiane przeboje. Potem powraca-
∏y na scen´ jeszcze kilka razy,
za ka˝dym razem wywo∏ujàcy wiel-
ki entuzjazm publicznoÊci i otrzymu-
jàc brawa na stojàco. Nie mniejszy
aplauz zebrali m∏odzi, uzdolnieni
tancerze z zespo∏u Enigma, którzy
pokazali taneczny show, grajàc z na-
mi ju˝ drugi rok z rz´du. Grupa ta
zaprezentowa∏a pokaz taƒców hip
– hopowych i jazz dance.

11 stycznia 2009 r., w blasku laserowych Êwiateł,
odszedł do historii kolejny, 17. ju˝ Finał WOÂP,
który odbył si´ w Niepor´cie. GraliÊmy hucznie
wraz z Jurkiem Owsiakiem i całà Polskà z inicjatywy
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie. 

TOTALNY od-lot w Niepor´cie!

Tak˝e po raz drugi zagra∏ z niepor´c-
kà orkiestrà aktor Teatru Narodowego,
Marcin Przybylski, który zaÊpiewa∏ kil-
ka piosenek ze swojego najnowszego
muzodramu pt. „Vernix” i przekaza∏
na rzecz orkiestry kilka p∏yt z piosen-
kami z przedstawienia.

Kiedy koƒczy∏ swój wyst´p, goto-
wi do rozgrzewania publicznoÊci by-
li ju˝ muzycy z zespo∏u
KLICK&DRUM i B¢BNY NIE-
-DZIELÑ, którzy dali wspania∏y po-
kaz b´bniarskich umiej´tnoÊci. Tego
wieczoru wystàpili tak˝e tancerze

z zespo∏u UA NIAL, którzy zaprezen-
towali taƒce irlandzkie, oraz odby∏ si´
budzàcy wielkie zainteresowanie wi-
dzów pokaz sukien koktajlowych
i wieczorowych z salonu MIRA
– MAR Miros∏awy Sk∏adanek. Profe-
sjonalne fryzury i makija˝e wykona-
∏a dziewcz´tom, po raz drugi wspie-
rajàca sztab, Edyta Eisennmann.

Warto podkreÊliç, ˝e wszystkie
wyst´py artystyczne mia∏y wyjàtko-
wà opraw´, wzbogacone by∏y bo-
wiem pokazami Êwiate∏ laserowych,
które tworzy∏y w sztabie niepowta-
rzalny klimat. Przez ca∏y czas w cen-
trum sztabu pracowa∏ karykaturzysta,
Szczepan Sadurski, który szkicowa∏
portrety odwa˝nych ochotników,
w tym wójta Macieja Mazura. Kary-
katura wójta zosta∏a potem sprzeda-
na na aukcji za 70 z∏otych.

Ogromny sukces odnieÊli m∏odzi
wolontariusze kwestujàcy pod opiekà

rodziców na ulicach gminy Niepor´t.
24 wolontariuszy, zebra∏o w sumie
do puszek ogromnà i rekordowà su-
m´: 11 047 12 z∏. Nie zabrak∏o oczy-
wiÊcie orkiestrowych aukcji, z których
ka˝da by∏a coraz gor´tsza. Nie lada

gratkà okaza∏ si´ Dzieƒ Wójtowania,
który zosta∏ sprzedany za 750 z∏otych.
Zwyci´zca tej aukcji b´dzie móg∏
na jeden dzieƒ zajàç miejsce wójta
gminy i przejàç stery w swoje r´ce.
Odbierajàc nagrod´ wykaza∏ si´ du-
˝ym poczuciem humoru obiecujàc, ̋ e
przejmie rol´ w∏odarza w dniu wyp∏a-
ty. Du˝ym powodzeniem cieszy∏y si´
te˝ aukcje obrazów: Izabeli Marcjƒ-
skiej –Klukowskiej (350 z∏), Anny Or-
liƒskiej (200 z∏) oraz dwóch akwarel
Filipa Orliƒskiego (200 i 100 z∏).Wy-
sokà cen´ – 300 z∏otych – uzyska∏ tak-

˝e nocleg w apartamencie hotelu Ma-
rina Diana. 

Kosztowne okaza∏y si´ tak˝e orkie-
strowe kubki (200 i 160 z∏) oraz kurs
w Szkole Bezpiecznej Jazdy Marci-
na Grzebielucha (110 z∏). Hitem au-

kcyjnym okaza∏ si´ natomiast
jedwabny krawat wraz z sza-
lem, który wystawiony by∏
na sprzeda˝ a˝ dwukrotnie
podczas jednego wieczoru!
Najpierw zosta∏ zakupiony
przez dyrektor Edyt´ KuÊ
za 160 z∏, ale tak zachwyci∏
radnego Mariana Oszczyka,
˝e dyrektor zdecydowa∏a si´
oddaç go na ponownà aukcj´,
którà wygra∏ radny zasilajàc
konto orkiestry kwotà 200 z∏.

Razem w wyniku przepro-
wadzonych aukcji sztab
WOÂP w Niepor´cie ze-
bra∏ 4130 z∏otych. W rezul-

tacie przed godzinà 20.00
na aukcyjnym stoliku nie po-
zosta∏o ju˝ nic. WSZYSTKO
ZOSTA¸O SPRZEDANE!!!
Opustosza∏y równie˝ loteria
i sklepik, z których uzyskano
dochód: 3192 z∏. Tylko wspo-
mnienie zosta∏o tak˝e po pysz-
nych sa∏atkach, mi´sach, pizzy
od restauracji Dolce Vita
i OÊrodka szkoleniowo – wy-
poczynkowego „Alianz”, cia-
chach i ciasteczkach przekaza-
nych przez cukiernie: paƒstwa

B. i W. Reków oraz paƒ Teresy
Gmularczyk i Agnieszki B∏a˝ew-
skiej, naleÊnikach i gofrach przygo-
towanych przez niezastàpione, szkol-
ne panie kucharki. Zabawa w Niepo-
r´cie zakoƒczy∏a si´ mocnym
akcentem. W Êwiat rockowych
dêwi´ków wprowadzili zebranych
muzycy z rodzimego zespo∏u The
Rib. Tu˝ po 20.00 pod postacià lase-
rów, przy dêwi´kach rytmicznej mu-
zyki, ulecia∏y w kosmos niepor´ckie
Dobre Anio∏y. Wszystkim, którzy
wspólnie z nami – organizatorami
– przebyli t´ drog´, dzi´kujemy!
SERCEM – ZA SERCE! Aktualne
podsumowania niepor´ckiej imprezy
na bie˝àco Êledziç mo˝na na stronach
internetowych: www.spnieporet.pl
i www.wospnieporet.za.pl.

Na goràco ze Sztabu WOÂP w Nie-
por´cie.

� IIwwoonnaa KKooppkkaa
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Wielka Orkiestra po raz trzeci w Józefowie – rekord pobity!

P
rzygotowania do tej niezwyk∏ej
imprezy trwa∏y ju˝ od grudnia.
Dzieci çwiczy∏y taƒce, panie

nauczycielki wymyÊla∏y kolejne
atrakcje, a rodzice zg∏aszali si´ ze
swoimi propozycjami. W piàtek
przed Fina∏em szkolny korytarz za-
mieni∏ si´ w niezwyk∏y park. W nie-
dziel´ wolontariusze byli gotowi
do drogi ju˝ od 8 rano. Mimo ch∏o-
du nikt nie narzeka∏, bo rozgrzewa-
∏a nas radoÊç z pomagania innym.
Pomimo, ˝e niektórzy z naszych
zbierajàcych nie mieli nawet 10 lat,
dzielnie stawiali czo∏o trudom zbiór-
ki. Chcemy bardzo podzi´kowaç
wszystkim darczyƒcom, których
spotkaliÊmy na swojej drodze! Dzi´-
ki Wam wiemy, jak wiele mo˝emy
zrobiç dla innych wszyscy razem. 

O 12.00 w szkole rozpocz´∏o si´
niezwyk∏e, pozytywne zamieszanie.
Tegoroczne has∏o Orkiestry brzmia-
∏o „W zdrowym ciele – zdrowy
duch”. W zwiàzku z tym zabaw´ roz-
pocz´liÊmy biegiem po zdrowie „Po-
licz si´ z cukrzycà”. Grupa 60 uczest-
ników wyruszy∏a przy wystrzale ar-
maty, którà sprowadzi∏ dla nas radny
Pan Marian Oszczyk. Panowie poli-
cjanci pilnowali, ˝eby biegnàcy byli
bezpieczni na drodze. Dzi´kujemy!
Kiedy ju˝ wszyscy dotarli do mety,
otrzymali medale i mogli udaç si´
do szko∏y, by wziàç udzia∏ w kolej-

nych atrakcjach. A tam czeka∏o
na nich wiele. Na loterii fantowej
mo˝na by∏o wygraç wspania∏e za-
bawki. W fitness clubie zorganizowa-
nym w jednej z klas mo˝na by∏o
sprawdziç swojà formà i w razie po-
trzeby jà poprawiç. Na zg∏odnia∏ych
czeka∏y popcorn, hot- dogi, naleÊni-
ki, sa∏atki, ciasto domowej roboty
i Êwie˝o wyciskane soki. W kawia-
rence uwija∏y si´ zapracowane mamy
naszych uczniów, starajàc si´ nakar-
miç wszystkich g∏odomorów. Tym-
czasem na korytarzu trwa∏y licytacje
i wyst´py. Nawiàzujàc do has∏a, za-
wodnicy AZS Politechniki Warszaw-
skiej zaprezentowali kickboxing
z elementami boksu tajskiego. Pokaz
technik oraz runda wolnej walki
wzbudzi∏a szczególne zainteresowa-
nie zw∏aszcza wÊród m´skiej cz´Êci
widowni, ale nie tylko. Zespó∏ The SP
po raz trzeci zachwyci∏ publicznoÊç.
Patryk Troszczyƒski, Paulina Wilgos,
Olek Kawka i Oskar Kawka jak zwy-
kle dali z siebie wszystko. Nast´pnie
zataƒczy∏y i zaÊpiewa∏y dzieciaki
z zerówki. Rodzice z uÊmiechami
na twarzach obserwowali ich popisy.
Potem licytacje, licytacje, licytacje.
Czasami temperatura aukcji przekra-
cza∏a temperatur´ wrzenia, a napi´cie
si´ga∏o zenitu. Ochotnicza Stra˝ Po-
˝arna z Kàtów W´gierskich przeka-
za∏a Orkiestrze jeden z kasków. Pa-

tryk Troszczyƒski odda∏ swojà gitar´
elektrycznà. By∏y pi∏ki, fundacyj-
na koszulka i kubek, które osiàgn´∏y
zawrotne ceny. W mi´dzyczasie od-
by∏ si´ pokaz mody z udzia∏em
uczennic jako modelek. Sukienki
przez nie prezentowane mo˝na by∏o
póêniej kupiç w kolejnej cz´Êci licy-
tacji. Cza-cz´ zataƒczy∏y wszystkie
klasy. MogliÊmy podziwiaç rekordo-
wà iloÊç par na parkiecie. Uczniowie
przedstawili tak˝e pozoracje, w cza-
sie których wykazali si´ znajomoÊcià
technik udzielania pierwszej pomocy.
Nauczyli si´ tego w szkole, gdy˝ SP
Józefów uczestniczy w fundacyjnym
programie Ratujemy Uczymy Rato-
waç. Na korytarzu atmosfera by∏a
bardzo goràca, ale równie wiele dzia-
∏o si´ w klasach. Od po∏udnia trwa∏y
turnieje ping – ponga i pi∏karzyków.
Rodzinne dru˝yny mog∏y si´ tak˝e
wykazaç podczas uk∏adania ogrom-
nych puzzli i kostki rubika. Kto zbyt
si´ zm´czy∏, móg∏ sobie zmierzyç ci-
Ênienie, dzi´ki obecnoÊci lekarza pe-
diatry Anny GrzeÊkiewicz. Poza tym
mo˝na by∏o sobie pomalowaç buzi´,
zrobiç profesjonalny makija˝, a nawet
poprawiç fryzur´. Pan Sebastian Szra-
ga – fryzjer damski z Niepor´tu oraz
Pan S∏awomir Koluch – fryzjer m´-
ski z Warszawy, przez ca∏y dzieƒ bez
wytchnienia czesali ch´tnych. Po-
za tym, Pan Sebastian Szraga wysta-

wi∏ na aukcj´ wizyt´ w swoim salo-
nie. Dzi´kujemy! 

W szkole wcià˝ pe∏no by∏o
uÊmiechni´tych ludzi. Bez wahania
dzielili si´ oni swoimi sercami z cho-
rymi dzieçmi. Ale oto nadesz∏a go-
dzina 17.30 i pod szko∏´ podjecha∏
autobus, który zabra∏ nas do studia
TVP na Woronicza. A w studiu t∏u-
my kolorowych ludzi. Nasze dziecia-
ki, wszystkie w pomaraƒczowych
koszulkach, wzbudza∏y ogromne za-
interesowanie fotografów. Kiedy za-
czyna∏y Êpiewaç, nikt nie by∏ w sta-
nie przejÊç oboj´tnie obok ma∏ego
chóru. Oboj´tny nie pozosta∏ nawet
sam Jurek Owsiak! Nie tylko zrobi∏
sobie z nami zdj´cie, ale sprowadzi∏
kamery, ˝eby nakr´ciç nasz wyst´p! 

Chcemy bardzo podzi´kowaç
wszystkim ludziom o wielkich gorà-
cych sercach, którzy wspó∏tworzyli
ten dzieƒ: Wójt Gminy Niepor´t S∏a-
womir Maciej Mazur, radny Marian
Oszczyk, so∏tys Stanis∏aw R´belski,
ksiàdz Piotr Âliwka, KRIS – Hurtow-
nia Zabawek ze Stanis∏awowa
Pierwszego, Dorota i Pawe∏ Suchar-
scy – sklep spo˝ywczy z Józefowa,
restauracja Dolce Vita z Niepor´tu,
firma LantmannenUnibake, Teresa
Podgórska „Salon sukien”. 

To dzi´ki Wam wszystko jest mo˝-
liwe! Uczniowie, rodzice a w szcze-
gólnoÊci: Pani Anna Kawka, Pani

SZLACHETNA
paczka w gimnazjum
Po raz pierwszy w ubieg∏ym
roku gimnazjum wzi´∏o udzia∏
w ogólnopolskiej akcji „Szla-
chetna Paczka”.

Organizatorem akcji „Szlachet-
na paczka” jest Stowarzyszenie
Wiosna. Jest to przedsi´wzi´cie
majàce na celu niesienie pomo-
cy i wsparcia potrzebujàcym,
a tak˝e uwra˝liwianie m∏odzie-
˝y na problem biedy. Pokazuje,
jak wielkà wartoÊcià jest bezin-
teresowne zaanga˝owanie w po-
moc innym. W tym roku w ak-
cj´ zaanga˝owa∏a si´ ogrom-
na liczba osób: w PACZCE
wzi´∏o udzia∏ 2270 wolontariu-
szy, uruchomiono 191 magazy-
nów w ca∏ej Polsce, Êwiàtecznà
pomoc otrzyma∏o 4812 rodzin
z ca∏ej Polski (33 684 osoby),
∏àczna wartoÊç pomocy wynio-
s∏a 3 609 100 z∏, w akcj´ zaan-
ga˝owa∏o si´ 52 932 darczyƒ-
ców. 
Mieli w niej swój udzia∏ równie˝
uczniowie z Gimnazjum w Sta-
nis∏awowie Pierwszym.
Uczniowie gimnazjum pokaza-
li, jak wielkie majà serca. Ka˝-
da z klas przygotowa∏a paczk´
(˝ywnoÊç trwa∏à, s∏odycze,
przybory szkolne dla dzieci, za-
bawki, Êrodki czystoÊci itp.)
z myÊlà o konkretnej rodzinie.
Tak wi´c m∏odzie˝ obdarowa-
∏a 11 rodzin z terenu gminy Nie-
por´t, w tym 32 dzieci.
Inicjatorkà tego wspania∏ego
przedsi´wzi´cia by∏a pani Ma-
rzena Muda. Wspiera∏y jà: pani
dyrektor Barbara Skrzypkiewicz
i pani Monika Marzec – peda-
gog szkolny, które rozwozi∏y
podarunki potrzebujàcym rodzi-
nom, ̋ yczàc radosnych i mi∏ych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Akcja „Szlachetna Paczka” na-
uczy∏a gimnazjalistów pracy
w zespole, odpowiedzialnoÊci
za powierzone zadania, a tak˝e
uczyni∏a wra˝liwych spo∏ecz-
nie. Sadzimy, ˝e „duch” Êwià-
tecznej pomocy nie zgaÊnie
i w przysz∏ym roku m∏odzie˝ na-
szej szko∏y powtórzy swój
udzia∏.

� Iwona i Piotr Kutra

Marta Kawka, Pani Jolanta Rudnic-
ka, Pani KuÊmierska, Pani Magdale-
na Woliƒska, Pani Anna Perzyƒska,
Pan Jaros∏aw Pisarek, Pani Agniesz-
ka Kraszewska, Pani Marta Skalska,
Pani Edyta WaÊ, Bartek, Mirek i Ma-
riusz Zieliƒscy, nauczyciele, w∏adze
gminy, przyjaciele szko∏y, mieszkaƒ-
cy Józefowa…Wszystkich wymieniç
z nazwiska si´ nie da, gdy˝ lista by-
∏aby baaardzo d∏uga. Dzi´kujemy
za wszystkie przedmioty przekazane
na aukcje, dzi´kujemy za udzia∏ w li-
cytacjach. Dzi´kujemy za poÊwi´co-
ny czas i prac´. Wiemy, ˝e zawsze
mo˝emy na Was liczyç!

Orkiestra zagra∏a w Józefowie
po raz trzeci!!! BiegaliÊmy, taƒczy-
liÊmy, graliÊmy, çwiczyliÊmy, bili-
Êmy rekordy, piliÊmy zdrowe soki,
jedliÊmy pyszne sa∏atki i krzyczeli-
Êmy z ca∏ych si∏, ˝e w „Zdrowym
Ciele Zdrowy Duch”. 

Gramy do koƒca Êwiata i jeden
dzieƒ d∏u˝ej! � SSzzttaabb  SSPP  JJóózzeeffóóww

Styczniowa niedziela była w Józefowie cieplejsza ni˝ niejeden letni dzieƒ. Po raz trzeci w Szkole Podstawowej zebrali si´
ludzie o wielkich, wspaniałych sercach, aby pomóc dzieciom z nowotworami. ZebraliÊmy kwot´ 13585,40 złotych!!!

REKORD pobity
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czyli o kpt. Benedykcie P´czkowskim

K
iedy I batalion por. Stefana Po-
gonowskiego 15 sierpnia 1920
roku o Êwicie maszerowa∏

z Rembelszczyzny w kierunku Wólki
Radzymiƒskiej, II batalion 28 Pu∏ku
Strzelców Kaniowskich równie˝ kie-
rowa∏ si´ od Niepor´tu w stron´ Wól-
ki Radzymiƒskiej. Kompanie 5 i 6 te-
go batalionu z∏o˝one by∏y w wi´kszo-
Êci ze s∏abo wyszkolonych
ochotników z nowego zaciàgu.
O pierwszym brzasku 15 sierpnia, po-
suwajàc si´ polami kompanie dotar∏y
w pobli˝e wsi Aleksandrów i zatrzy-
ma∏y na krótki odpoczynek. 6 kompa-
nià dowodzi∏ ppor. Benedykt P´cz-
kowski herbu Grzyma∏a. M∏ody ofi-
cer, ∏odzianin, absolwent dawnego
Gimnazjum Polskiego w ¸odzi, które
od 1919 roku po upaƒstwowieniu no-
si∏o nazw´ Paƒstwowego Gimnazjum
im. Miko∏aja Kopernika i by∏o pierw-
szà paƒstwowa szko∏à Êrednià w ¸o-
dzi. Benedykt P´czkowski ju˝
przed I wojnà Êwiatowà represjonowa-
ny by∏ przez zaborców rosyjskich
za aktywnà dzia∏alnoÊç w szeregach
tajnego harcerstwa. Kapral Legionów
Polskich, wi´ziony w Szczypiornie
i ¸om˝y. Losy naszego bohatera zwià-
zane by∏y ze s∏u˝bà w 28 Pu∏ku Pie-
choty Dzieci ¸ódzkich, który zosta∏
utworzony w ¸odzi w okresie od listo-
pada 1918 roku do stycznia 1919 ro-
ku z Dowborczyków, Legionistów,
Peowiaków i innych ochotników. 12
stycznia 1919 roku II batalion tego
pu∏ku wyje˝d˝a na front pod Kowel,
gdzie toczy boje na Wo∏yniu ko∏o
¸ucka i Mylska. W lipcu 1919 roku 28
Pu∏k Dzieci ¸ódzkich po po∏àczeniu
z 13 Pu∏kiem Strzelców 4 Dywizji
Strzelców gen. Lucjana ˚eligowskie-

go tworzy 28 Pu∏k Strzelców Kaniow-
skich, który w bitwie warszaw-
skiej 1920 roku walczy w sk∏a-
dzie XIX Brygady, 10 Dywizji Pie-
choty Wojska Polskiego
pod Niepor´tem i Wólkà Radzymiƒ-
skà. 15 sierpnia o Êwicie 5 i 6 kompa-
nie II batalionu w czasie odpoczynku
zostajà poderwane odg∏osami wal-
ki I batalionu por. Stefana Pogonow-
skiego w rejonie Wólki Radzymiƒ-
skiej. JednoczeÊnie nast´puje ruch
po stronie nieprzyjaciela, gdy˝ w po-
bliskim Aleksandrowie nocowa∏y od-
dzia∏y rosyjskiego 241 Pu∏ku Strzel-
ców, natomiast w lesie pomi´dzy
Dàbkowiznà a Niepor´tem oddzia-
∏y 243 Pu∏ku, a w Wólce Radzymiƒ-
skiej 242 Pu∏k. Dowódca 241 Pu∏ku
Uwa∏ow nie znajàc sytuacji bojowej
i obawiajàc si´ okrà˝enia – walki wy-
buch∏y na ty∏ach jego pu∏ku, rozkaza∏
natychmiastowy odwrót pu∏ku w kie-
runku Wólki Radzymiƒskiej. Wycho-
dzàc z Aleksandrowa pod os∏onà po-
rannych mgie∏ kolumny marszo-
we 241 Pu∏ku wpad∏y
na odpoczywajàce dwie polskie kom-
panie z II batalionu. Rosjanie natych-
miast otworzyli ogieƒ karabinowy.
WÊród niedoÊwiadczonych polskich
ochotników nastàpi∏o zamieszanie.
Ppor. Benedykt P´czkowski próbuje
opanowaç sytuacj´ i rodzàcy si´
wÊród ˝o∏nierzy pop∏och. Biegnie
wzd∏u˝ linii stanowisk, wskazuje ce-
le dla ci´˝kich karabinów maszyno-
wych i aby zach´ciç ̋ o∏nierzy do wal-
ki podrywa do ataku 6 kompani´
na pozycje wroga. Jak wspominali
póêniej ̋ o∏nierze w porannej mgle, nie
pozwalajàcej nic dojrzeç s∏ychaç by-
∏o g∏os ppor. P´czkowskiego, który

wo∏a∏ – Naprzód! To z prawego skrzy-
d∏a tyraliery znów najokrutniej dar∏ si´
ppor. P´czkowski. Nagle, w pewnej
chwili g∏os ppor. P´czkowskiego
urwa∏ si´, gdy˝ zosta∏ ranny w nog´,
nie zwa˝a na to, upada ale mimo ra-
ny nadal prowadzi natarcie. Jeszcze
raz podrywa ˝o∏nierzy do ataku
i w chwili gdy zaintonowa∏ i kaza∏
Êpiewaç „Jeszcze Polska nie zgin´-

Militari V klasy oraz Krzy˝a Walecz-
nych. Zginà∏ kpt. Benedykt P´czkow-
ski w wieku 23 lat, jak gin´∏o tysiàce,
dzielnych polskich ˝o∏nierzy w woj-
nie 1920 roku, spe∏niajàc swój obo-
wiàzek wobec Ojczyzny. Rodzina wy-
stawi∏a mu na Starym Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej w ¸odzi okaza∏y
pomnik nagrobny. Spoczà∏ bowiem
Benedykt P´czkowski niedaleko swo-
jego poleg∏ego w tym samym dniu
przyjaciela z pu∏ku, bohatera spod
Wólki Radzymiƒskiej kpt. Stefana Po-
gonowskiego. Benedykt P´czkowski
jest równie˝ uwieczniony na pomniku
Strzelców Kaniowskich ko∏o Wólki
Radzymiƒskiej oraz w kwaterze wo-
jennej na cmentarzu w Radzymi-
nie. 18 marca 1933 roku gen. Józef
Olszyna-Wilczyƒski dokona∏ w ∏ódz-
kim gimnazjum uroczystego ods∏oni´-
cia tablicy upami´tniajàcej uczniów
i wychowanków gimnazjum, pole-
g∏ych w latach 1914-1921 w obronie
Ojczyzny. By∏ na niej te˝ jako jeden
z pierwszych P´czkowski-Grzyma∏a
Benedykt – bohaterski dowódca 6
kompanii, który odda∏ ˝ycie w starciu
pod Aleksandrowem. Dla upami´tnie-
nia jego zas∏ug Gmina Niepor´t nada-
∏a jego imieniem nazw´ jednej z ulic,
w rejonie gdzie toczy∏y si´ boje
w 1920 roku. W ¸odzi 1 listopa-
da 2008 roku odby∏a si´ na Starym
Cmentarzu po raz czternasty kwesta
na ratowanie zabytkowych pomników
nagrobnych, wpisanych do rejestru za-
bytków. W 2009 roku Towarzystwo
Opieki nad Starym Cmentarzem
w ¸odzi zajmie si´ renowacjà pomni-
ków autorstwa Wac∏awa Konopki.
Mi´dzy innymi jego dzie∏em jest po-
mnik husarza na grobie kpt. Stefa-
na Pogonowskiego i nagrobek kpt. Be-
nedykta Grzyma∏y-P´czkowskiego
– bohaterów walk 1920 roku. 

� DDaarriiuusszz  WWrróóbbeell
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BOHATEROWIE wojny 
Polsko-Bolszewickiej

∏a...” zosta∏ Êmiertelnie ranny. Po stra-
cie ppor. P´czkowskiego natarcie za-
∏ama∏o si´ i kompanie cofn´∏y si´
w kierunku Niepor´tu. Bohaterstwo
czynu ppor. Benedykta P´czkowskie-
go polega∏o na tym, ̋ e w swojej kom-
panii mia∏ tylko 36 ̋ o∏nierzy, w wi´k-
szoÊci niedoÊwiadczonych ochotni-
ków, ale swojà postawà w boju
dodawa∏ im ducha walki. Zaskoczony
ogniem flankowym stara∏ si´ opano-
waç sytuacj´ i gdy dowodzi∏, m∏odzi,
niedawno przybyli na front ˝o∏nierze
stawili opór bolszewikom. Gdy zabra-
k∏o dowódcy nie wytrzymali psy-
chicznie i wycofali si´. Jednak wa-
lecznoÊç ppor. P´czkowskiego spowo-
dowa∏a, ˝e przeciwnik nie
kontynuowa∏ ju˝ natarcia na kierunku
Niepor´tu i 241 Pu∏k odszed∏ ku Wól-
ce Radzymiƒskiej. Dekretem po-
Êmiertnym ppor. Benedykt P´czkow-
ski zosta∏ awansowany do stopnia ka-
pitana i jest kawalerem orderu Virtuti


