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w skrócie
ZAPISY DO SZKO¸Y
Dyrektor Szko∏y Podstawowej w Józefowie informuje, ˝e
zapisy do klasy „O” i „I” oraz zapisy uzupe∏niajàce do klas od II do VI na rok szkolny 2010/11 prowadzone b´dà w dniach:
• 8 marca (poniedzia∏ek) w godzinach 17:00 – 19:30
• 9 marca (wtorek) w godzinach 17:00 – 19:30
Przy zapisie potrzebny b´dzie dowód osobisty Rodzica
i odpis aktu urodzenia dziecka. Zapisy prowadzone b´dà równie˝ od 10.03.2010r.w Sekretariacie Szko∏y w godzinach od 9:00 do 14:00. Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç codziennie pod numerem telefonu 22 772 30 69
w godzinach od 8:00 do 14:00.

W ostatnim dniu karnawału odbyło si´
spotkanie Wójta Gminy Sławomira Macieja
Mazura z przedstawicielami firm
i przedsi´biorcami z terenu gminy Niepor´t.

FIRMY
Przyjazne
Gminie
Niepor´t
y∏o to ju˝ drugie spotkanie
zorganizowane pod has∏em
Firma Przyjazna Gminie Niepor´t. W ubieg∏ym roku po raz
pierwszy wójt Maciej Mazur wr´czy∏ odznaki firmom, które w∏àczajà si´ aktywnie w ˝ycie spo∏eczno-gospodarcze i kulturalne gminy.
By∏a to równie˝ rzadka okazja
do spotkania w gronie osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na terenie gminy, poznania si´, nawiàzania kontaktów i wymiany doÊwiadczeƒ.
W tym roku do grona wyró˝nio-
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nych odznakà do∏àczy∏y nowe firmy,
ponadto przyznane zosta∏y wyró˝nienia specjalne „Firma Przyjazna
Gminie Niepor´t” w trzech kategoriach: produkcyjno-handlowej, turystyczno-hotelarskiej i us∏ugowej.
Wójt Mazur serdecznie podzi´kowa∏
goÊciom za dzia∏ania podejmowane
na rzecz rozwoju firm i rozwoju gospodarczego gminy oraz zaanga˝owanie w lokalne inicjatywy spo∏eczne i kulturalne.
W dalszej cz´Êci spotkania wystàpi∏ zespó∏ „Motema Africa” (co
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•
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w j´zyku lingala oznacza Serce
Afryki) w ˝ywio∏owym programie,
wywodzàcym si´ z kultury ludów
Czarnego Làdu. ArtyÊci zaprezentowali tradycyjnà muzyk´ i taƒce, wykonywane w ró˝nych regionach
Afryki.
Warsztaty gry na b´bnach przekona∏y publicznoÊç, ˝e do udanej komunikacji nie jest niezb´dny telefon
komórkowy. W sympatycznej atmosferze goÊcie spotkania po˝egnali przy okazji karnawa∏.
Ë B.Wilk
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl
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DARIA PRZYBYŁ – sylwetki
laureatów sportowej nagrody
gminy Niepor´t

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t

str.

•

tel. (22) prefix. 767 04 00

•

7

A K T U A L N O Â C I

Rozległy obszar gminy Niepor´t sprawia, ˝e zorganizowanie na jej terenie
połàczeƒ komunikacyjnych nie jest sprawà łatwà. A pami´taç nale˝y, ˝e szeroko
rozumiana komunikacja to nie tylko autobusy do Warszawy czy Legionowa, lecz
równie˝ połàczenia lokalne (w obr´bie gminy) i dowozy uczniów do szkół.

KOMUNIKACJA
w gminie
ealizacja wszystkich zadaƒ
z zakresu komunikacji, obok
podejmowania licznych i ró˝norodnych dzia∏aƒ organizacyjnych,
wymaga równie˝ anga˝owania powa˝nych Êrodków z bud˝etu. Rocznie
jest to kwota, b´dàca istotnà pozycjà
po stronie gminnych wydatków.
Gmina Niepor´t znajduje si´
w grupie 29 gmin podwarszawskich, wspó∏pracujàcych z Zarzàdem
Transportu Miejskiego w celu zapewnienia mieszkaƒcom dogodnych
przejazdów. Dzi´ki konsekwentnie
realizowanej polityce, mieszkaƒcy
zyskujà kolejne po∏àczenia autobusowe i u∏atwienia podró˝y w postaci np. wspólnego biletu.
Rozmowy i negocjacje prowadzone przez wójta Macieja Mazura z dyrekcjà Zarzàdu Transportu Miejskiego zaowocowa∏y uruchomieniem
w ostatnich latach kolejnych linii autobusowych. W kwietniu 2007 roku
Zegrze Po∏udniowe otrzyma∏o po∏àczenie z Warszawà. By∏a to poczàtkowo linia 804, przekszta∏cona nast´pnie w 735. W tym samym roku
wyd∏u˝ona zosta∏a linia 705 do Ryni. W kwietniu 2008 roku autobus 804 (nast´pnie 736) po∏àczy∏ po∏udniowo-zachodnià cz´Êç gminy
– Kàty W´gierskie, Józefów z Legionowem i Warszawà. Od stycz-
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nia 2009 roku mieszkaƒcy gminy
w ramach wspólnego biletu ZTM
mogà korzystaç z przejazdów pociàgami Kolei Mazowieckich.
Liczba wynegocjowanych i funkcjonujàcych linii autobusowych
sprawia, ˝e gmina Niepor´t znajduje si´ w czo∏ówce gmin podwarszawskich
wspó∏pracujàcych
z ZTM, równie˝ pod wzgl´dem ponoszonych nak∏adów finansowych.
Rocznie jest to kwota ok. 1, 1 mln z∏.
W skali gmin powiatu legionowskiego daje nam to pozycj´ niekwestionowanego leadera oraz trzecie miejsce wÊród wszystkich gmin wspó∏pracujàcych z ZTM.
Dofinansowanie linii 705 przez
gmin´ stanowi 30% kosztów eksploatacyjnych i wynosi miesi´cznie blisko 50 tys. z∏. Utrzymanie linii 735
to kwota 22,6 tys. z∏ miesi´cznie,
równie˝ 30% kosztów eksploatacji.
Koszt linii 736 to blisko 17 tys. z∏
miesi´cznie – 40% kosztów eksploatacji.
Gmina dofinansowuje równie˝
mo˝liwoÊç korzystania przez mieszkaƒców ze wspólnego biletu ZTM
i Kolei Mazowieckich, w kwocie
ok. 1800 z∏ miesi´cznie.
Po∏àczenia lokalne na terenie gminy realizowane sà przez Przedsi´biorstwo Paƒstwowej Komunikacji

Pierwsze miesiàce nowego roku to okres wypełniania
i składania formularzy PIT, czyli czas rozliczeƒ
z Urz´dem Skarbowym. Przypominamy mieszkaƒcom,
˝e nasze podatki zasilajà bud˝et gminy, w której
jesteÊmy zameldowani.

TWOJE pieniàdze
dla Ciebie
W strukturze dochodów gminnych istotna pozycj´ stanowi
udzia∏ w podatku od osób fizycznych. Ponad 39% p∏aconego przez
nas podatku trafia do miejsca naszego zameldowania. Pieniàdze te
wykorzystywane sà przez w∏adze
samorzàdowe do budowy dróg,
szkó∏, oÊrodków kultury, infrastruktury wodociàgowo-kanalizacyjnej itp. P∏acàc podatki w miejscu zameldowania bezpoÊrednio

wp∏ywamy na popraw´ jakoÊci
naszego ˝ycia. Podatki wp∏ynà
do miejsca naszego zamieszkania
nawet wówczas, gdy nie jesteÊmy
zameldowani. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazaç
miejsce zamieszkania na terenie
gminy Niepor´t i zasilimy w ten
sposób lokalny bud˝et.
Ë BW
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Samochodowej w Warszawie.
Na trasach obs∏ugiwanych przez
PPKS gmina dofinansowuje przejazdy osób powy˝ej 65 roku ˝ycia.
Poprzez t´ komunikacj´ gmina realizuje równie˝ w cz´Êci obowiàzek
dowozu dzieci do szkó∏. Autobusy
te docierajà g∏ównie do miejscowoÊci, które nie sà obj´te komunikacjà
miejskà ZTM. Gmina finansuje bilety miesi´czne uczniów na tych trasach (156 tys. z∏ rocznie). Organizacja dowozu dzieci do szkó∏ obejmuje
równie˝
zatrudnienie
i op∏acenie opiekunów, którzy sprawujà nad dzieçmi opiek´ w autobusach. Sk∏adajà si´ na nià tak˝e
przejazdy szkolnego gimbusa, dowo˝àcego uczniów do gimnazjum.
Istotnà pozycjà sà równie˝ dowozy
dzieci niepe∏nosprawnych do szkó∏
realizowane przez prywatnego przewoênika, wy∏onionego w drodze
przetargu nieograniczonego oraz
refundacja rodzicom uczniów niepe∏nosprawnych kosztów dowozu
organizowanego we w∏asnym zakresie. ¸àczny koszt dowozu
uczniów do szkó∏ wyniós∏ w 2009
roku 444 tys. z∏.
Sumujàc, roczny koszt komunikacji na terenie gminy to kwota
ok. 1, 544 tys. z∏.
Ë BWilk

Trwajà prace budowlane na terenie budynku
komunalnego w Zegrzu Południowym. Ostra zima nie
przeszkadza wykonawcy w realizacji inwestycji.

ODNOWA i rozwój
Zegrza Południowego
W poprzednim numerze WieÊci informowaliÊmy Czytelników o rozpocz´ciu prac modernizacyjnych w budynku komunalnym w Zegrzu Po∏udniowym.
Gmina
otrzyma∏a
dofinansowanie inwestycji ze Êrodków Unii Europejskiej tj. Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i dzia∏ania „Odnowa
i rozwój wsi” w wysokoÊci 50%
kosztów inwestycji netto. Projekt bu-

dowlany przewiduje przebudow´
parteru i pi´tra na potrzeby OÊrodka
Zdrowia i OÊrodka Kultury. Mimo
niesprzyjajàcych warunków pogodowych prace post´pujà w szybkim
tempie, wykonane zosta∏y ju˝ roboty wyburzeniowe. Obecnie trwajà
prace budowlane i hydrauliczne
na terenie budynku. W nast´pnym
etapie wymieniona zostanie stolarka
Ë BW
okienna.

ZAPROSZENIE
Mazowiecki OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie TZD w Legionowie
zaprasza na szkolenie w dniu 23.02.2010 (wtorek) o godz. 10.00
w Domu Kultury w Kàtach W´gierskich.
Temat szkolenia: „MIKROORGANIZMY W REWITALIZACJI ÂRODOWISKA
I PODNOSZENIU ODPORNOÂCI ROÂLIN”.
Wyk∏adowca: Tadeusz Dylewski – przedstawiciel firmy EM-Farming
Alicja Zakrzewska, Kierownik TZD Legionowo

Âniegu tej zimy nie brakuje, wyczekujemy ju˝ wiosny, a białego puchu nadal
przybywa. O tym, ˝e nadmiar Êniegu nie musi byç tylko problemem, przekonuje
jeden z mieszkaƒców Niepor´tu.

ZIMOWE
rzeêby
Zamiast martwiç si´, co zrobiç z zalegajàcym Êniegiem,
pan Aleksander wyczarowuje
z niego rzeêby rozmaitego
kszta∏tu. ¸àczy wi´c przyjemne z po˝ytecznym. I ˝ona jest zadowolona, o czym
przekonujà jej s∏owa: „Zimà
te˝ mo˝e byç pi´knie i radoÊnie a nadmiar Êniegu mo˝na wykorzystaç tak jak mój
mà˝ – pomys∏owy Aleksander. Przed posesjà ∏ad i porzàdek i Êniegowe rzeêby tj. sanie, ∏ódka, igloo, wieloryb
i niedêwiedê walczàcy z morsem”.

JeÊli macie Paƒstwo równie sympatyczne pomys∏y na zagospodarowanie Êniegu, zach´camy do po-

dzielenia si´ nimi. Przes∏ane zdj´cia
postaramy si´ opublikowaç.
Ë BW
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Wójt Gminy Niepor´t poszukuje pracowników na stanowisko
STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO.
Zatrudnienie w okresie letnim 2010 na kàpielisku „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie.
Szczegółowe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç telefonicznie pod numerem 22 767-04-24 w godzinach pracy urz´du.
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Sprawozdanie z pracy Rady
Gminy Niepor´t w 2009 roku
W 2009 roku Rada Gminy
Niepor´t obradowała
na 11 sesjach, podczas
których podjeła łàcznie
120 uchwał, w tym
blisko 30 uchwał stanowiły
akty prawa miejscowego.
˚adna z podj´tych przez
Rad´ Gminy Niepor´t
w 2009 roku uchwał nie
została uchylona przez
organy nadzoru.
Ten fakt Êwiadczy o bardzo dobrej pracy pracowników Urzedu Gminy, którzy przygotowywali projekty uchwa∏.
Dobrze to równie˝ Êwiadczy o prawid∏owej pracy poszczególnych komijsi
i ca∏ej Rady Gminy Niepror´t.
Frekwencja na obradach Rady Gminy w 2009 roku wynios∏a blisko 90 %.
NieobecnoÊci radnych na sesjach by∏y ka˝dorazowo pisemnie usprawiedliwione. Radni przestrzegali terminu
sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych
w 2009 roku.
Rada Gminy Nieporet w 2009 roku
zrealizowa∏a wszystkie zadania proceduralne wynikajàce z ustawy o samorzàdzie gminnym, m.in.:
• rozpatrzono sprawozdanie z wykonania bud˝etu gminy za 2008 rok oraz
udzielono absolutorium Wójtowi
Gminy;
• okreÊlono stawki podatków na 2010
rok;
• podj´to uchwa∏y majàce wp∏yw
na rozwój Gminy, m.in.: w sprawie
funduszu so∏eckiego w 2010 r.
(Uchwa∏a Nr XXXVII/66/2009
z dn. 25 czerwca 2009 r.) – Rada
Gminy zdecydowa∏a o nietworzeniu
w 2010 roku funduszu so∏eckiego;
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy MiejscowoÊci Zegrze Po∏udniowe”
(Uchwa∏a
Nr
XXXIII/10/2009 z dn. 12 lutego 2009
r.) – dzi´ki któremu Gmina Niepor´t
otrzyma∏a unijne dofinansowanie
na modernizacj´ budynku komunalnego na cele oÊrodka kultury; w sprawie zasad nadawania nazw ulicom
i placom b´dàcym drogami publicznymi oraz drogom wewn´trznym po∏o˝onym w Gminie Niepor´t
(Uchwa∏a Nr XXXIV/32/2009
z dn. 26 marca 2009 r.); zmieniono
Statut Gminy Niepor´t, poprzez wykreÊlenie so∏ectwa Micha∏ów-Reginów z mapy Gminy, w zwiàzku ze
zmianà granic (Uchwa∏a Nr
XXXIII/13/2009 z dn. 12 lutego 2009 r.); nadano imi´ „Akademia
Ma∏ych Odkrywców” Gminnemu
Przedszkolu w Zegrzu Po∏udniowym, które funkcjonuje w nowoczesnym budynku oddanym do u˝ytku
w 2009 roku.

INTERPALACJE
Na r´ce Przewodniczàcego Rady Gminy wp∏yn´∏y nast´pujàce interpelacje
i wnioski, ich autorami byli:
• Komisja Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego w sprawie: stanu terenu budowy stacji benzynowej przy rondzie w Zegrzu Po∏udniowym oraz w sprawie sytuacji
OSP Wólka Radzymiƒska;

• radny A. Olechowski w sprawie:
utworzenia funduszu so∏eckiego
w Gminie Niepor´t, prac nad Studium Gminy Niepor´t;
• radny W. SmoczyÊki w sprawie:
uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej do Legionowa, przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej w Studium oraz w sprawie realizacji zadaƒ
w zakresie prowadzenia oczyszczalni Êcieków na osiedlu G∏ogi.
Na wszystkie interpelacje zosta∏y
udzielone pisemne odpowiedzi w statutowym terminie.

SKARGI
Do Rady Gminy Nieporet w roku 2009
wp∏yn´∏y 3 skargi, które Rada Gminy
rozpatrywa∏a zgodnie z komprtencjami. Na wszystkie skargi zosta∏y udzielone odpowiedzi, w formie uchwa∏ Rady Gminy w ustawowych terminach.
Przeprowadzona we wrzeÊniu kontrola z Wydzia∏u Kontroli i Audytu Wojewódzkiego Urz´du Wojeówdzkiego,
w zakresie której znalaz∏a si´ równie˝
tematyka zwiàzna z rozpatrywaniem
skarg przez Rad´ Gminy, nie wykaza∏a nieprawid∏owoÊci w powy˝szym zakresie.
Radni w miesiàcach: listopad – grudzieƒ pracowali nad przekazanym
do zaopiniowania projektem uchwa∏y
bud˝etowej na 2010 rok. Szczególne
prace wykona∏a Komisja Gospodarcza,
która bardzo szczegó∏owo omawia∏a
wszystkie wnioski, zg∏oszone przez
nasze so∏ectwa do realizacji w 2010 roku. Prace nad opiniowaniem projektu
uchwa∏y bud˝etwoej na 2010 rok przebiega∏y zgodnie z ustalonymi procedurami.
Radni brali udzia∏ w wielu uroczystoÊciach o charakterze patriotycznym, religijnym, rocznicowym jakie
w 2009 roku by∏y organizowane
przez Urzàd Gminy i podleg∏e mu
placówki.
W obradach sesji Rady Gminy
w 2009 roku brali udzia∏ wszyscy so∏tysi, radni naszego powiatu z terenu
Gminy Niepor´t, zaproszeni goÊcie
oraz mieszkaƒcy Gminy.
Z przyj´tego planu pracy Rady Gminy na 2009 rok zrealizowano wszystkie jego zapisy.
Sk∏adam jednoczeÊnie wyrazy podzi´kowania za owocnà wspó∏prac´
w 2009 roku wszystkim radnym oraz
Wójtowi Gminy i pracownikom Urz´du, ˝yczàc jedynie s∏usznych decyzji
w roku 2010, który jest jednoczeÊnie
ostatnim rokiem Naszej Kadencji.
Ë Przewodniczàcy Rady Gminy:
Eugeniusz Woêniakowski

OPINIA Komisji Gospodarczej Rady Gminy Niepor´t

o projekcie bud˝etu Gminy
na 2010 rok
Projekt bud˝etu
na 2010 rok w sposób
zasadniczy ró˝ni si´
od projektów bud˝etu
na 2009 rok i lata
wczeÊniejsze.
ó˝nice te wynikajà przede
wszystkim ze skali wykorzystania dost´pnych instrumentów finansowych w rozwoju Gminy,
t.j. kredytów i Êrodków unijnych.
Problematyka ta nie jest obca Komisji Gospodarczej, gdy˝ pod koniec 2007 r. w pracach nad projektem bud˝etu na 2008 rok zosta∏y
przeanalizowane cztery scenariusze
prognozowanych przep∏ywów finansowych. Wówczas Komisja Gospodarcza opowiedzia∏a si´ za IV scenariuszem zak∏adajàcym rozwój inwestycyjny Gminy z maksymalnym
wykorzystaniem Êrodków unijnych,
a co za tym idzie równie˝ szersze
skorzystanie z kredytów. Musia∏y
up∏ynàç dwa lata a˝eby ówczesne
analizy przep∏ywów finansowych
znalaz∏y praktyczne zastosowanie
w przygotowanym projekcie bud˝etu na 2010 rok.
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Główne wskaêniki
liczbowe
Dochody Gminy Niepor´t zaplanowano na kwot´ 55 236 212 z∏.
W strukturze dochodów 65 % stanowià dochody bie˝àce, a 35 % dochody majàtkowe.
W uj´ciu finansowym dochody
majàtkowe wynoszà 19 074 078 z∏,
z czego ok. 17,5 mln z∏ stanowià
Êrodki unijne a 1,5 mln z∏ dochody
ze sprzeda˝y majàtku.
Wydatki Gminy Niepor´t zosta∏y
zaplanowane
na
kwot´
65 612 052 z∏, w tym wydatki bie˝àce stanowià 54 %, a wydatki majàtkowe – 46 % wydatków ogó∏em.
Deficyt za 2010 rok przewidywany jest w wysokoÊci 10 375 840 z∏
i w ca∏oÊci zostanie sfinansowany
z zaciàgni´cia kredytów. Warto
przypomnieç, ˝e spodziewany deficyt za 2009 r. to 7 254 628 z∏.

W najwi´kszym skrócie ide´ przewodnià projektu bud˝etu na 2010
rok mo˝na przedstawiç nast´pujàco:
1) wzrost wydatków 2010 do 2009
to 20, 8 mln z∏,
2) na kwot´ 20,8 mln z∏. sk∏adajà si´
inwestycje rosnàce o 17,8 mln z∏
i wydatki bie˝àce o ok. 3 mln. z∏.

Proinwestycyjny charakter
bud˝etu
Najwa˝niejszym wskaênikiem rozwoju gmin jest odsetek wydatków bud˝etu przeznaczonych na inwestycje.
W Gminie Niepor´t wskaênik ten najcz´Êciej oscylowa∏ wokó∏ 25 %, niekiedy przekraczajàc 30 %. Natomiast
w projekcie bud˝etu na 2010 rok
wskaênik ten osiàgnà∏ rekordowy poziom osiàgajà 46 % wydatków ogó∏em. Komisja Gospodarcza z zadowoleniem przyjmuje proinwestycyjny
charakter bud˝etu na 2010 r., gdy˝
jest on realizacjà sk∏adanych od wielu lat postulatów przyspieszenia realizacji inwestycji w Gminie.
NowoÊcià w projekcie bud˝etu,
oprócz odejÊcia od paragrafowego
uj´cia dochodów i wydatków, jest
przedstawienie wydatków inwestycyjnych zarówno w uj´ciu wieloletnim (11,9 mln z∏), jak i rocznym
z kwotà 18,2 mln z∏. ¸àczne nak∏ady inwestycyjne w 2010 r.
to 30,1 mln z∏, z czego 14,1 mln z∏
to Êrodki unijne 10,3 mln z∏ – kredyty i 5,6 mln z∏ to Êrodki w∏asne.
Udzia∏ Êrodków unijnych w ca∏oÊci
wydatków inwestycyjnych to 47 %.
Szybki wzrost wydatków na inwestycje najcz´Êciej wià˝´ si´ równie˝
ze wzrostem wartoÊci zaciàgni´tych
kredytów. O ile na koniec 2009 r. zobowiàzania z tytu∏u po˝yczek i kredytów wyniosà 4,9 mln z∏, to na 2010
r. planuje si´, ˝e osiàgnà kwot´ blisko 15,3 mln z∏, co stanowiç b´dzie 27,69 % planowanych dochodów. Prognoza ∏àcznej kwoty d∏ugu
i jego sp∏aty zak∏ada, ˝e najwy˝sze
zad∏u˝enie planuje si´ w 2012 r. czyli 50,62 % dochodów ogó∏em. Natomiast ca∏kowità sp∏at´ zad∏u˝enia
przewiduje si´ w 2018 roku.
W trakcie prac w Komisji Gospodarczej przedstawiony by∏ poglàd,
˝e prognozowane zad∏u˝enie wià˝e
si´ ze zbyt du˝ym zagro˝eniem dla
Gminy. Poglàd ten nie uzyska∏ po-

parcia przez wi´kszoÊç osób zasiadajàcych w Komisji. Przewa˝a
przekonanie, ˝e przy oszcz´dnym
i racjonalnym wydatkowaniu Êrodków na inwestycje nastàpi szybciej
przyrost dochodów z podatków,
zw∏aszcza z PIT-u. Szeroki zakres
inwestycji (kanalizacja i wodociàgi;
budowa dróg, chodników i oÊwietlenia; inwestycje oÊwiatowe i sportowe; „Dzika Pla˝a” itp.) spowoduje zwi´kszonà atrakcyjnoÊç Gminy,
przyciàgajàcà licznych inwestorów
budynków mieszkalnych oraz w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Wnioski koƒcowe
Nadchodzàcy 2010 rok oraz lata nast´pne b´dà okresem wyt´˝onej pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. Druga dekada
nowego wieku zdecyduje czy Gmina Niepor´t wykorzysta swojà szans´ rozwojowà czy jà zmarnuje. A˝eby wzmocniç szanse na ten rozwój
Komisja Gospodarcza przedk∏ada
nast´pujàce postulaty:
1) Nale˝y wzmocniç kadrowo i organizacyjnie dzia∏ Urz´du Gminy
ds. inwestycji, zamówieƒ publicznych i Êrodków unijnych.
2) W zakresie rozwoju sieci dróg
wi´kszy nacisk po∏o˝yç na zapewnienie lepszego dojazdu
do Warszawy.
3) Usprawniç system wymiaru i egzekucji podatków, sukcesywnie
zmniejszaç wartoÊç wierzytelnoÊci podatkowych Gminy.
4) Wdro˝yç system motywacji
do zameldowania si´ na terenie
Gminy, co spowoduje wzrost dochodów z PIT-u.
5) W miar´ pojawiajàcych si´ mo˝liwoÊci finansowych zakoƒczyç
budow´ chodnika przy ul. Akacjowej w Kàtach W´gierskich.
Komisja Gospodarcza, po zapoznaniu si´ z pozytywnymi opiniami
trzech sta∏ych Komisji Rady Gminy
oraz pozytywnà opinià RIO, przedk∏ada pozytywnà opini´ o przed∏o˝onym
przez Wójta Gminy Niepor´t projekcie uchwa∏y bud˝etowej na 2010 rok
wraz z objaÊnieniami i informacjà
o stanie mienia komunalnego.
Ë Andrzej Kula
Przewodniczàcy Komisji
Gospodarczej RGN
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I N F O R M A T O R

B U D ˚ E T O W Y

ObjaÊnienia do bud˝etu gminy

Bud˝et Gminy Niepor´t
obejmuje:
1. dochody i wydatki oraz
przychody i rozchody
gminy,
2. dochody rachunku
dochodów własnych
i wydatki nimi
finansowane jednostek
bud˝etowych,
3. przychody i koszty
zakładu bud˝etowego
i funduszy celowych.
Planowaniem bud˝etowym obj´to ca∏à dzia∏alnoÊç finansowà.
G∏ównym za∏o˝eniem jakim
kierowa∏ si´ Wójt Gminy Niepor´t projektujàc bud˝et gminy, by∏a taka konstrukcja bud˝etu, aby
mo˝na by∏o prawid∏owo zarzàdzaç finansami, które sà Êrodkiem do osiàgni´cia zasadniczego celu, czyli coraz lepszego zaspokajania potrzeb cz∏onków
wspólnoty samorzàdowej. Dlatego ka˝dy planowany wydatek
jest uzasadniony i s∏u˝y do realizacji zadaƒ gminy.
Planów i celów do wykonania
zadaƒ b´dzie zawsze wi´cej ni˝
Êrodków dla ich realizacji. Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiàzaç konstruujàc
bud˝et, jest dostosowanie wydatków do mo˝liwoÊci finansowych. Ârodki bud˝etowe muszà
zapewniç mo˝liwoÊç wype∏niania zadaƒ w∏asnych gminy zawartych w ustawie o samorzàdzie gminnym (art. 7 ust. 1).
Zaplanowane osiàgni´cie dochodów umo˝liwi prawid∏owà realizacj´ zadaƒ bie˝àcych i w cz´Êci
zadaƒ inwestycyjnych. Dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych
istotne znaczenie ma pozyskanie Êrodków unijnych. Trudne
jest pozyskanie takiej wielkoÊci
dochodów, które mog∏yby zaspokoiç wszystkie spo∏eczne
potrzeby.
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BUD˚ET GMINY NIEPOR¢T W LATACH 2000-2010
wydatki

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

55 236 212 zł

65 612 052 zł

39 236 377 zł

47 775 897 zł

34 858 306 zł

40 897 511 zł

34 791 110 zł

39 323 139 zł

30 662 005 zł

37 223 311 zł

24 993 831 zł

28 537 581 zł

24 931 655 zł

22 095 961 zł

20 207 143 zł

19 573 438 zł

19 689 539 zł

18 972 192 zł

17 387 848 zł

14 558 331 zł

dochody

14 558 331 zł

B

14 580 807 zł

ud˝et gminy na 2010 rok
przedstawiony
przez
wójta Macieja Mazura zosta∏ opracowany w oparciu
o uchwa∏´ Rady Gminy Niepor´t Nr 153/XIV/03 z dnia
17 wrzeÊnia 2003 roku w sprawie procedury uchwalenia bud˝etu oraz rodzaju i szczegó∏owoÊci materia∏ów informacyjnych towarzyszàcych projektowi
bud˝etu, uwzgl´dniajàc przepisy
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póên. zm.)i przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) w zwiàzku
z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241).
Wed∏ug art.211 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, bud˝et
gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2010

WYDATKI INWESTYCYJNE
Łàcznie
30 116 000 zł
(w tym: 18 206 000 zł – zadania jednoroczne
i 11 910 000 zł – zadania wieloletnie)
• Wodociàgi i kanalizacja (13 340 000 zł – 44,3%),
w tym m.in.:
– Budowa wodociàgu i kanalizacji
w ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie 6 800 000 zł
– Budowa wodociàgu w Józefowie, Kàtach
W´gierskich, Niepor´cie i Białobrzegach 400 000 zł
– Rozbudowa wodociàgu w Wólce
Radzymiƒskiej
200 000 zł
– Rozbudowa wodociàgu w Beniaminowie 150 000 zł
– Modernizacja SUW
w Stanisławowie Pierwszym
150 000 zł
• Kubaturowe (8 185 000 zł – 27,2%),
w tym m.in.:
– Ciàg dalszy budowy Szkoły Podstawowej
w Izabelinie
2 500 000 zł
– Rozbudowa OÊrodka Zdrowia
w Niepor´cie
500 000 zł
– Modernizacja cz´Êci budynku w Zegrzu
Południowym na cele OÊrodka Kultury 600 000 zł
– Ciàg dalszy budowy pływalni sportowej
w Stanisławowie Pierwszym
3 000 000 zł
– Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a
Zalewu Zegrzyƒskiego p.n. „Dzika Pla˝a”
w Niepor´cie
800 000 zł

– Wykonanie placów zabaw m.in.
w Kàtach W´gierskich, Beniaminowie,
Stanisławowie Drugim i dla Osiedla Głogi
w Niepor´cie
200 000 zł
• Drogi, chodniki i infrastruktura
telekomunikacyjna
(6 640 000 zł – 22%),
w tym m.in.:
– Przebudowa ul. Kwiatowej
w Michałowie-Grabinie
600 000 zł
– Przebudowa ul. LeÊnej w Józefowie
500 000 zł
– Budowa ul. Radosnej
w Stanisławowie Drugim
400 000 zł
– Przebudowa ul. Âwierkowej i Cyprysowej
w Stanisławowie Pierwszym
400 000 zł
– Przebudowa chodników i parkingów na osiedlu
w Białobrzegach
250 000 zł
– Budowa chodnika na ul. Akacjowej
w Kàtach W´gierskich
200 000 zł
– Przebudowa
ul. Polnej w Aleksandrowie
200 000 zł
– Przebudowa ul. Wira˝owej w Wólce
Radzymiƒskiej
150 000 zł
– Przebudowa chodników na Osiedlu Las
w Niepor´cie
150 000 zł
– Budowa parkingów i chodników na Placu
WolnoÊci w Niepor´cie
150 000 zł
– Budowa parkingów na Osiedlu Głogi
w Niepor´cie
150 000 zł

DANE STATYSTYCZNE GMINY NIEPOR¢T
Liczba mieszkaƒców Gminy Niepor´t – 11 596 • Powierzchnia gminy – 9560 ha

Rok 2009:
Liczba urodzeƒ – 164 (w 2008 r. – 161)
Liczba zgonów – 113 (w 2008 r. – 95)
Liczba zawartych mał˝eƒstw – 143 (w 2008 r. – 164)
Stopa przyrostu naturalnego – 4,40š (w 2008 r. – 5,84š)
Roczny dochód Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca w 2010 r. – 4 763 zł
(w 2009 r. – 3 472 zł)
Wydatki Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca w 2010 r.– 5 658 zł (w 2009 r. – 4 228 zł)
Struktura u˝ytkowania gruntów:
• rolne 36% • leÊne 45% • woda 10% • grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny
mieszkaniowe, przemysłowe, rekreacyjne,drogi, koleje) – 6% • nieu˝ytki – 0,6% • tereny
ró˝ne – 2,40%
Liczba podmiotów gospodarczych: (styczeƒ 2010) – 1422
Stopa bezrobocia w powiecie legionowskim (styczeƒ 2010) – 11,5 %

– Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej
w Niepor´cie
150 000 zł
– Przebudowa ul. Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie
150 000 zł
– Przebudowa kładki dla pieszych
na Kanale ˚eraƒskim
150 000 zł.
• OÊwietlenie uliczne
(1 000 000 zł – 3,3%),
w tym m.in.:
– Budowa oÊwietlenia na ul. Jana Kazimierza
w Niepor´cie
200 000 zł
– Budowa oÊwietlenia na ul. Stru˝aƒskiej
w Józefowie
200 000 zł
– Budowa oÊwietlenia na ul. Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie
150 000 zł
– Budowa oÊwietlenia na ul. Spacerowej
w Ryni
80 000 zł
– Budowa oÊwietlenia na ul. ˚wirowej
w Beniaminowie
50 000 zł
• Inne wydatki inwestycyjne (951 000 zł – 3,2%),
w tym m.in.:
– Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
Gminy Niepor´t
150 000 zł
– Zakup sprz´tu i oprogramowania informatycznego
dla UG Niepor´t
150 000 zł
– Zakupy sprz´tu dla OSP
41 000 zł

W Y D A R Z E N I A

Niepor´t na 2010 rok
WADATKI INWESTYCYJNE
wodociàgi i kanalizacja 13 340 000 zł (44,3 %)
drogi – 5 070 000 zł (16,8 %)
3,3% 2,7%
1,8%

kultura fizyczna i sport – 3 800 000 zł (12,6 %)
oÊwiata – 2 835 000 zł (9,4 %)

12,6%

8,3%

9,4%

inne wydatki majàtkowe – 2 470 000 zł ~(8,3 %)

0,5%

oÊwietlenie – 1 000 000 zł (3,3 %)

0,3%

44,3%

16,8%

kultura – 800 000 zł (2,7 %)
ochrona zdrowia – 550 000 zł (1,8 %)
monitoring – 150 000 zł (0,5 %)
Ochotnicze Stra˝e Po˝arne – 101 000 zł (0,3 %)

WYDATKI BIE˚ÑCE
3,4 %

oÊwiata – 14 654 905 zł (41,3 %)

1%

administracja publiczna – 6 674 799 zł (18,8 %)

1,2 %

7,8 %
9,5 %

0,3 %
6,6%

5,4 %

pomoc społeczna – 3 358 843 zł (9,5 %)
gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska – 2 764 389 zł (7,8 %)

1,8 %

inne wydatki bie˝àce – 2 364 773 zł ~(6,6 %)
0,8 %
18,8 %

bie˝àce utrzymanie dróg i transport publiczny – 1 904 500 zł (5,4 %)
kultura – 1 214 200 zł (3,4 %)

41,3 %

bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciw po˝arowa – 743 100 zł (2,1 %)
2,1 %

gospodarka mieszkaniowa – 639 700 zł (1,8%)
ochrona zdrowia – 414 000 zł (1,2 %)
kultura fizyczna i sport – 355 500 zł (1 %)
plany zagospodarowania przestrzennego – 284 443 zł (0,8 %)
turystyka – 122 900 zł (0,3 %)

DOCHODY
dofinansowanie z UE – 17 574 078 zł (31,8%)

31,8 %

podatek dochodowy od osób fizycznych – 15 233 232 zł (27,6%)
podatki lokalne – 7 580 500 zł (13,7%)

27,6 %

13,2 %

subwencja oÊwiatowa – 7 274 606 zł (13,2%)
dotacje – 2 490 276 zł (4,5%)

4,5 %

inne podatki i opłaty – 2 034 150 zł (3,7%)
dochody z mienia – 1 731 600 zł (3,1 %)
podatek dochodowy od osób prawnych – 1 100 000 zł (2%)
inne dochody – 217 770 zł (0,4%)

0,4 %

3,7 %

13,7 %

3,1 %
2%
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E D U K A C J A

Rozmowa z...
ALEKSEM
BŁ¢DNIAKIEM
– laureatem
I nagrody oraz
Nagrody PublicznoÊci
szkolnego konkursu
„Masz talent”

Szkoła Podstawowa w Izabelinie została uhonorowana nagrodà za uzyskanie
„Zielonego Certyfikatu” – znaku jakoÊci, przyznawanego placówkom oÊwiatowym,
wyró˝niajàcym si´ działaniem na rzecz zrównowa˝onego rozwoju.

NAGRODA za „Zielony Certyfikat”
rzez dwa lata szko∏a realizowa∏a program, dzi´ki któremu
powsta∏a Âcie˝ka dydaktyczna ,,D´bowe opowieÊci”. W uznaniu zas∏ug – szko∏a znalaz∏a si´
w elitarnej setce polskich placówek,
posiadajàcych ten certyfikat – Wójt

P

Gminy Niepor´t, S∏awomir Maciej
Mazur ufundowa∏ nagrod´. Szko∏a
otrzyma∏a pi´ç mikroskopów wraz
z zestawem materia∏ów i narz´dzi
do obs∏ugi oraz pe∏nowymiarowy
ekran. Prezenty pomogà poszerzyç
wiedz´ i umiej´tnoÊci uczniów

– odkrywców Êwiata przyrody.
W mi∏ej uroczystoÊci wr´czenia
nagrody uczestniczyli Wójt Gminy
Niepor´t oraz Pani Henryka Galas,
Kierownik Dzia∏u OÊwiaty.
Ë SP Izabelin

POMAGAMY
ptakom
Zima w pełni. Ânieg
i mróz zagra˝ajà ˝yciu
dzikich zwierzàt. Ptaki
ch´tnie korzystajà
z przygotowanych przez
ludzi zapasów.
Przy Szkole Podstawowej w Izabelinie
równie˝ zorganizowano ptakom sto∏ówk´. Wysoko na drzewach wiszà,,pyzy” – kule t∏uszczu wymieszanego z ziarnami zbó˝. To prezent
od leÊniczego Czarnej Strugi, Jerzego

Dy∏o. Dzi´ki temu darowi uczniowie
i nauczyciele mogà z wielkà przyjemnoÊcià obserwowaç stadka sikorek, kosów i ˝ar∏oczne sójki, które najch´tniej
zaw∏aszczy∏yby pyzy tylko dla siebie.
Cieszy widok tych skrzydlatych goÊci.

Dla grubszej zwierzyny uczniowie
przygotowali ˝o∏´dzie i kasztany. Wysypià je na Uroczysku ,,Z∏odziejska
Góra” podczas zimowych warsztatów
przyrodniczych w lesie.
Ë SP Izabelin

W ramach akcji „Bezpieczne ferie” dzieci ze Êwietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
im. Tokaja w Niepor´cie wzi´ły udział w spotkaniu z policjantem mł. asp. Michałem Królem.

BEZPIECZNE
ferie
W trakcie spotkania dzieci pozna∏y
niebezpieczeƒstwa zwiàzane z beztroskimi zabawami oraz wa˝ne zasady bezpiecznego uprawiania sportów
zimowych. Rozmawia∏y tak˝e z prowadzàcym o tym, jak powinny zachowywaç si´ w domu, gdy rodzice
muszà wyjÊç do pracy. Uczniowie
mieli wiele pytaƒ, a tak˝e interesujàcych opowieÊci.
Bardzo dzi´kujemy Panu Policjantowi za przybycie i przekazanie
wa˝nych informacji.
Ë Wilga Herman
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Monika Kamiƒska-Thomas – Aleks
jesteÊ uczniem 4 klasy, czy masz ju˝
jakieÊ pasje?
Aleks B∏´dniak:OczywiÊcie! Mojà
pasjà jest taniec, Êpiew, szachy
oraz sport.
Fantastycznie wykona∏eÊ w szkolnym
konkursie MASZ TALENT bardzo
trudnà piosenk´ Króla Popu – Billie
Jean. Skàd u Ciebie zainteresowanie
muzykà Michaela Jacksona?
Widzia∏em teledyski w telewizji, nast´pnie poszuka∏em wi´cej informacji w internecie na temat jego osoby. Poprzez jego taniec oraz Êpiew
sta∏ si´ moim najwi´kszym idolem
i szkoda, ˝e ju˝ nie b´dzie tworzy∏.
Czy spodziewa∏eÊ si´ wygranej
w szkolnym konkursie i tego, ˝e zostaniesz og∏oszony szkolnym talentem?
Zawsze gdy bior´ udzia∏ w jakimkolwiek konkursie licz´ na podium, tym
razem mierzy∏em wy˝ej, gdy˝ Michael
to muzyka i Êpiew – czyli moje pasje!
Doceni∏o Ci´ szkolne jury, a tak˝e
publicznoÊç, która przyzna∏a Ci

swojà nagrod´. Która z nich sprawi∏a Ci najwi´kszà radoÊç?
Najbardziej ze wszystkich ucieszy∏a
mnie nagroda publicznoÊci, gdy˝
jest to nagroda od moich przyjació∏,
kolegów i kole˝anek ze szko∏y. I jest
to najwi´kszy dowód uznania.
Czy rozmyÊla∏eÊ ju˝ o tym co b´dziesz robi∏ w przysz∏oÊci?
Jeszcze nie myÊla∏em o tym, ale je˝eli ju˝, to chcia∏bym taƒczyç i Êpiewaç, rozwijaç si´ w tych dziedzinach, a czas poka˝e czy jestem
w tym dobry.
Wszyscy ˝yczymy Ci, abyÊ rozwija∏
si´ w artystycznym kierunku, bo
masz w sobie du˝o pozytywnej energii, ˝yczymy równie˝ wielu udanych
wyst´pów estradowych. Dzi´kuj´
za rozmow´.
Dzi´kuj´.
Konkurs „Masz talent” zorganizowany zosta∏ w Szkole Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie.
Ë Rozmawia∏a
Monika Kamiƒska-Thomas

WSPOMNIENIE KARNAWA¸U...

JEÂLI nie Rio to co?
Karnawał w Hiszpanii
Karnawa∏ to jedno z najbardziej barwnych i najhuczniej obchodzonych wydarzeƒ w Hiszpanii.
Najs∏ynniejszym karnawa∏owym celem kraju
(a drugim na Êwiecie, zaraz po Rio de Janeiro
w Brazylii) jest kanaryjska Santa Cruz de Tenerife, natomiast na Pó∏wyspie Iberyjskim – andaluzyjski Kadyks. Co roku Êciàgajà tam tysiàce turystów,
by oddaç si´ zabawie, ulicznym fiestom i taƒcom,
które bardzo cz´sto przed∏u˝ajà si´ i trwajà jeszcze w Wielkim PoÊcie.
Niezale˝nie od miejsca, karnawa∏owe atrakcje
przewa˝nie obejmujà koncerty, konkursy na najlepszy strój i uliczne parady. Czasami organizowany
jest niezwykle barwny pochód, w którym ugrupowania mieszkaƒców miast prezentujà specjalnie
przygotowane na t´ okazj´ kostiumy. Ka˝da dzielnica przebiera si´ inaczej i tak mo˝na podziwiaç orszak, w którym za grupà ufoludków idzie grupa pingwinów, a za nimi tanecznym krokiem podà˝ajà artyÊci flamenco poganiani przez groênych piratów.
Ten weso∏y orszak przemierza g∏ówne ulice miasta,
by póêniej rozejÊç si´ do barów i kawiarni lub
na karnawa∏owe bale i imprezy. PublicznoÊç te˝ dodaje uroku paradzie, bo ka˝dy stara si´ urozmaiciç
swój strój choçby jakimÊ drobiazgiem: perukà, maskà, okularami… W ostatni weekend karnawa∏u
sklepy z przebraniami prze˝ywajà prawdziwe obl´-

Burgos

˝enie, zdecydowanie lepiej wybraç si´ do nich wczeÊniej. Na ulicach miast panuje niezwyk∏a atmosfera: idàc na zakupy czy wracajàc z pracy mo˝emy zobaczyç rycerza i dam´ dworu na spacerze z dzieçmi, gejsze, baletnice i mnóstwo innych postaci, które
w mgnieniu oka przeniosà nas w zupe∏nie inny Êwiat.
Niemniej barwny jest koniec karnawa∏u, bowiem
w wielu miejscach m.in. w Burgos na pó∏nocy
na Ostatki Hiszpanie organizujà procesj´ ˝a∏obnà
dla… sardynki. W ten sposób oddajà ho∏d rybie, która b´dzie ich ˝ywiç przez 40 postnych dni. W procesji biorà udzia∏ ksi´˝a i zakonnice (oczywiÊcie
przebieraƒcy), p∏aczki w tradycyjnych eleganckich
czarnych strojach (niekiedy w t´ rol´ wcielajà si´
równie˝ m´˝czyêni), muzycy i t∏um ludzi ze Êwiecami. Pchajàc platform´ z wielkà figurà sardynki,
przemierzajà miasto, Êpiewajà i modlà si´ (na wzór
prawdziwego nabo˝eƒstwa). Atmosfera tego wydarzenia jest zaskakujàco powa˝na. Uczestnicy z uwagà s∏uchajà „mszy” i uciszajà tych, których za bardzo poniesie zabawa. Na koniec sardynka zostaje rytualnie podpalona, a poniewa˝ jej wn´trze wype∏nione
jest sztucznymi ogniami, wybucha z hukiem, wywo∏ujàc wiwaty publicznoÊci. Spektakularny karnawa∏
trzeba przecie˝ spektakularnie zakoƒczyç! No chyba
˝e Popielec przesuniemy o kilka dni… chocia˝ do naË Katarzyna Wilk
st´pnego weekendu!

W Y D A R Z E N I A

SYLWETKI LAUREATÓW NAGRODY SPORTOWEJ GMINY
Daria Przybył to kolejna
laureatka „Nagrody sportowej
Gminy Niepor´t” w 2009 roku
za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym.

29 stycznia, tu˝ przed feriami,
w CSP w Legionowie
rozstrzygni´to IX edycj´ Konkursu
„Bezpieczna droga do szkoły”,
nad którym patronat objàł
Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik.

Bezpieczna
droga do szkoły
200 uczestników z powiatu legionowskiego musia∏o wykazaç si´ wiedzà o ruchu drogowym, rozwiàzujàc test ze znajomoÊci
przepisów, oraz sprawnà jazdà na rowerze.
Z naszej gminy zosta∏y wystawione trzy
reprezentacje: dwie ze szko∏y podstawowej
w Józefowie i Izabelinie i jedna z gimnazjum. W sumie 20 uczestników, którymi
opiekowali si´ nauczyciele: Aneta Pàtek
i Piotr Kutra. Byli to laureaci gminnego etapu turnieju, zorganizowanego przez Urzàd
Gminy Niepor´t i szko∏´ w Józefowie.
W rywalizacji powiatowej nasi ch∏opcy
okazali si´ najlepsi. W kategorii szkó∏
podstawowych pierwsze miejsce zajà∏
Kamil Bieƒ z SP w Józefowie, natomiast
w kategorii gimnazjów na najwy˝szym
podium stanà∏ Piotr ¸empicki z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. Nagrody w postaci rowerów górskich ch∏opcy
odebrali z ràk Wicestarosty Powiatu Legionowskiego Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego oraz przedstawiciela Urz´du
Marsza∏kowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni zestawami do bezpiecznej jazdy
na rowerze.
Organizatorzy konkursu przygotowali
tak˝e dla uczniów szereg atrakcji. Ten, kto
chcia∏, móg∏ sprawdziç swoje umiej´tnoÊci
w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu lub przymierzyç mundur stra˝acki. Mo˝na by∏o równie˝ zobaczyç, jak policjanci zbierajà Êlady na miejscu zdarzenia.
Konkurs „Bezpieczna droga do szko∏y”
to doskona∏a mo˝liwoÊç sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci i wiadomoÊci o ruchu drogowym, ale tak˝e wa˝ne przedsi´wzi´cie
pokazujàce, ˝e bez wzgl´du na wiek powinniÊmy zachowywaç si´ odpowiednio, by nie
stwarzaç niebezpiecznych sytuacji na drodze.
Ë P.I.K

Jest mieszkankà Zegrza
Południowego i uczennicà I klasy
Liceum Ogólnokształcàcego im.
Marii Konopnickiej w Legionowie
o profilu biologicznochemicznym.

Jej pasja to sport motorowodny
rozmowa z Darià Przybył
Daria, prosz´ przybli˝ czytelnikom „WieÊci
Niepor´ckich” jakà dyscyplin´ sportowà uprawiasz i w jaki zawodach startujesz?
Trenuj´ sport motorowodny. Sà to wyÊcigi ∏odzi motorowodnych w ró˝nych klasach i na ró˝nego rodzaju sprz´cie, który jest dostosowany
technicznie do ka˝dej kategorii. Obecnie jestem
zawodniczkà Wojskowego Klubu Sportowego
w Zegrzu.
A co oznaczajà skróty JT – 250 i F-4S?
Skrót JT-250 to nazwa klasy m∏odzie˝owej z pojemnoÊcià silnika do 250 cm?. F-4S to inaczej
motorowodna Formu∏a 4 na silnikach czterosuwowych. W klasie JT-250 p∏ywa∏am na ∏odzi
V-dennej (Winrace MK9) z doczepnym silnikiem Yamaha. Pr´dkoÊci, które osiàga∏am
w tej klasie to 72-74 km/h. Natomiast w nowej
klasie F4S, która dopiero si´ rozwija, p∏ywam
na katamaranach z kokpitem bezpieczeƒstwa,
który wytrzymuje nacisk 2 ton oraz silnikiem
Mercury 60 KM. Jest to klasa szybsza. ¸odzie
uzyskujà pr´dkoÊç powy˝ej 110 km/h.
W 2009 roku uzyska∏aÊ bardzo wysokie wyniki sportowe: I miejsce w Pucharze Polski Polskiego Zwiàzku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego rozgrywanym w Niepor´cie 4 lipca 2009 roku, I miejsce w Mistrzostwach Polski rozgrywanych w okresie od maja do paêdziernika w formie pi´ciokrotnych eliminacji, V miejsce w Mistrzostwach Âwiata klasy JT
– 250 rozgrywanych w Tallinie w dniach 1012 lipca 2009 roku, XII miejsce w Mistrzostwach Âwiata klasy F-4S rozgrywanych w Berlinie w dniach 15-16 sierpnia 2009 roku. Jak
d∏ugo trzeba trenowaç aby osiàgnàç taki sukces?
Trenuj´ od 2005 roku. Wtedy w∏aÊnie przyglàda∏am si´ treningom mojej kuzynki. Podziwia∏am
jej umiej´tnoÊci i postanowi∏am spróbowaç
swoich si∏. Zapisa∏am si´ na kurs organizowany przez Polski Zwiàzek Motorowodny i Narciar-

stwa Wodnego. Nast´pnie wzi´∏am udzia∏ w specjalistycznym zgrupowaniu i uda∏o si´. Uzyska∏am patent sternika oraz licencj´. Od tego czasu zacz´∏am treningi i starty w pierwszych zawodach na Zalewie Zegrzyƒskim. W 2006 roku
pierwszy raz wystartowa∏am w Mistrzostwach
Polskich. Dzi´ki zdobyciu I miejsca na Mistrzostwach Polski oraz V miejsca na Mistrzostwach
Âwiata w 2009 roku zosta∏am powo∏ana do Kadry Narodowej.
Ile czasu poÊwi´casz na treningi? Na czym one
polegajà, jakie umiej´tnoÊci doskonalisz?
Mój sezon sportowy zaczyna si´ pod koniec
kwietnia i trwa do koƒca paêdziernika. W tym
czasie ca∏y swój wolny czas poÊwi´cam na treningi i wyjazdy na zawody. Praktycznie ka˝de
wolne popo∏udnie oraz weekendy sp´dzam
nad wodà na treningach. Wtedy w∏aÊnie „ustawiamy” sprz´t, testujemy ró˝ne warianty ustawienia silnika, a tak˝e ró˝ne Êruby. Doszkalam
wtedy swoje umiej´tnoÊci szybkiego startu,
„brania boi” (zakr´tów). W czasie zimy, gdy
warunki nie pozwalajà p∏ywaç, odbywa si´
sprawdzanie oraz remontowanie sprz´tu
przed nast´pnym sezonem.
Kto jest dla Ciebie idea∏em w dyscyplinie którà uprawiasz?
Nie jestem jakoÊ szczególnie zapatrzona w jednà osob´, którà chc´ naÊladowaç i braç z niej
przyk∏ad. W tym sporcie ka˝dy ma swojà technik´ i sam musi jà opracowaç i wyszkoliç. Ka˝dy zawodnik jest inny, tak samo jak ka˝da ∏ódê
jest inna i nie ma tu ˝adnej regu∏y, jednego sposobu, który b´dzie pasowa∏ wszystkim. Jednak
niewàtpliwie, najwi´kszà ikonà sportu motorowodnego jest Pan Waldemar Marsza∏ek, ale
tak˝e inni zawodnicy jak Tadeusz Har´za czy
Lechos∏aw Rybarczyk i myÊl´, ˝e ka˝dy zawodnik dà˝y do tego, aby mieç na koncie tyle sukcesów co Oni.
Jak to jest mieç tat´ trenera?

MyÊl´, ˝e fajnie. Dzi´ki temu jest taka luêna atmosfera, nie musz´ si´ baç ˝e jest to ktoÊ obcy, kogo nie b´d´ umia∏a zrozumieç. Ale nie jest
tak, ˝e tata mi „odpuszcza”. Chyba nawet
wr´cz przeciwnie. Na samym poczàtku zdarza∏y si´ k∏ótnie i spi´cia oraz ∏zy, kiedy coÊ nie
wychodzi∏o. Tata jest nie tylko moim trenerem
ale równie˝ mechanikiem i opiekunem na wodzie. Robi wszystko co w jego mocy, aby mój
sprz´t by∏ niezawodny i doskonale przygotowany do startu. Mam do niego ogromne zaufanie.
A w mojej dyscyplinie to szczególnie wa˝ne ze
wzgl´du na bezpieczeƒstwo.
Czy masz ju˝ za sobà niebezpieczne doÊwiadczenia jako zawodnik?
Niestety tak. Do najniebezpieczniejszych nale˝à na pewno wypadki i kolizje. W 2008 roku
w Janikowie na pierwszych zawodach nowego
sezonu, na nowej ∏ódce mia∏am wypadek
z dwoma W´grami. Nasze ∏odzie po prostu
na siebie wpad∏y „ocierajàc si´” o siebie bardzo niebezpiecznie. Na szcz´Êcie nam (zawodnikom) nic si´ nie sta∏o. Jednak ∏odzie W´grów
uleg∏y takim zniszczeniom, ˝e nie mogli ju˝ startowaç. Ja, dzi´ki pomocy znajomym, a tak˝e innych zawodników mia∏am mo˝liwoÊç dalszego
Êcigania si´.
Czego najbardziej si´ obawiasz uprawiajàc wyÊcigi motorowodne?
Chyba tego, ˝e nie b´d´ umia∏a zachowaç si´
w jakiejÊ sytuacji i nie dotrwam do koƒca wyÊcigu.
Jakie sà Twoje plany na przysz∏oÊç – sportowe i inne.
Rok 2009, by∏ ostatnim rokiem, kiedy startowa∏am w m∏odzie˝owej klasie JT-250. Ze wzgl´du na to, ˝e przekroczy∏am granic´ wieku, która wynosi 16 lat, w sezonie 2010 zaczynam
starty w nowej klasie, którà jest F4S – formu∏a czterosuwów. Sà to katamarany z silnikiem
Mercury 60KM. W nowej klasie zadebiutowa-

∏am ju˝ na Mistrzostwach Âwiata w Berlinie
w sierpniu ubieg∏ego roku. Jest to zupe∏nie nowa klasa, która b´dzie wymaga∏a ode mnie opanowanie wielu nowych rzeczy oraz ci´˝kiej pracy, by w przysz∏oÊci móc osiàgaç sukcesy. I na razie tylko o tym myÊl´. A planów
osobistych na razie brak?.
Par´ s∏ów o klubie w barwach którego startujesz
Startuj´ w barwach klubu Wojskowy Klub
Sportowy Zegrze. Klub istnieje od 1969, jednak
dopiero od roku 2005 jest klubem do którego
nale˝à zawodnicy sportu motorowodnego.
Obecnie w barwach klubu stratuje 6 zawodników. Nasz klub to taka du˝a „rodzina”, gdzie
wszyscy ch´tnie ze sobà przebywajà. W okresie wakacji staje si´ dla nas drugim domem. To
w∏aÊnie tam sp´dzam najwi´cej czasu. Prezesem Klubu jest dziadek Józef Przyby∏. Klub
od dwóch lat posiada te˝ sponsora, którym jest
firma Torn. Jej produktem jest jPalio – wszechstronny program do obs∏ugi firm. Jest to tak˝e
mój sponsor.
Twoje inne zainteresowania?
Poza sportem motorowodnym uwielbiam siatkówk´, w którà tak˝e bardzo cz´sto gramy
na zawodach, jazd´ na rolkach, czytanie ciekawych ksià˝ek, wypady do kina, na zakupy.
Dlaczego wybra∏aÊ klas´ biologiczno-chemicznà?
Z wybraniem profilu by∏ du˝y problem, bo by∏am bardzo niezdecydowana. Nie wiem jeszcze
co chc´ robiç w przysz∏oÊci. Nie mam sprecyzowanych planów. Lubi´ chemi´ i biologi´. Postanowi∏am wi´c spróbowaç si∏ na takim kierunku.
Dzi´kujàc za rozmow´ w imieniu czytelników
„WieÊci Niepor´ckich” ˝ycz´ udanych wyst´pów na arenie krajowej i mi´dzynarodowej,
zdrowej rywalizacji i przede wszystkim bezpieczeƒstwa.
Ë U. Mitka-Karandziej

GOSPODARKA odpadami na terenie gminy Niepor´t w 2009 roku – podsumowanie cz. I
Odpady segregowane (głównie
opakowaniowe)
Minà∏ kolejny rok trwania systemu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych „u êród∏a” prowadzonego przez Urzàd Gminy Niepor´t od wrzeÊnia 2007 roku. Zauwa˝yliÊmy, ˝e wy˝ej wspomniany system cieszy si´ wÊród mieszkaƒców gminy du˝ym zainteresowaniem, poniewa˝ uczestniczy w nim
ju˝ ok. 800 osób (posesji), jak równie˝ z roku na rok
zbieranych jest coraz wi´cej odpadów segregowanych
(g∏ównie opakowaniowych).
W 2008 roku zebrano ok. 88 ton ww. odpadów, natomiast w 2009 roku zebrano ich a˝ o 26 % wi´cej,
czyli ok. 119 ton. W powy˝szym systemie w 2009 r.
zebrano oko∏o: 60 ton papieru, 11 ton plastiku, 43 tony szk∏a, 5 ton metalu.
NIESTETY! Podczas trwania systemu zebrano
równie˝ – ok. 4 ton innych odpadów, które NIE MOGÑ TRAFIAå DO WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO SEGREGACJI!!!

Wspomniany wy˝ej bezp∏atny system przeznaczony jest tylko dla mieszkaƒców gminy (tylko
z gospodarstw domowych – od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Niepor´t, odpady surowcowe
odbierane sà wed∏ug indywidualnych ustaleƒ zawartych pomi´dzy ww. podmiotami gospodarczymi,
a dowolnie wybranà firmà zajmujàcà si´ odbiorem
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci), którzy wywiàzujà si´ z przepisów prawa ustawowego, czyli posiadajà podpisanà umow´ na wywóz odpadów komunalnych (tzw. mieszanych)
z dowolnie wybranà firmà oraz jà realizujà. Zach´camy wszystkich mieszkaƒców gminy do uczestnictwa w w nim.
Aby zapisaç si´ do systemu nale˝y wziàç ze sobà
podpisanà umow´ na wywóz odpadów komunalnych
(tzw. mieszanych) z dowolnie wybranà firmà oraz
ostatni rachunek za realizacj´ ww. umowy, przyjÊç
do Urz´du Gminy Niepor´t (pok. 30, II pi´tro
– tel. 767 04 47) i podpisaç deklaracj´.

PRZYPOMINAMY!
Odbiór wystawianych przy furtce worków odbywa si´
w ostatni czwartek i piàtek ka˝dego miesiàca,
od godz. 7.00 – worki nale˝y wystawiaç przed godzinà 7.00 rano – w podziale:
czwartek – Józefów, Micha∏ów-Grabina, Kàty W´gierskie, Rembelszczyzna, Stanis∏awów Pierwszy,
Aleksandrów, Izabelin;
piàtek – Niepor´t – os. G∏ogi/os. D´bina, Niepor´t,
Zegrze Po∏udniowe, Wólka Radzymiƒska, Beniaminów, Rynia, Bia∏obrzegi, Wola Aleksandra, Stanis∏awów Drugi.
Ponadto Urzàd Gminy Niepor´t prowadzi 3 Gminne Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych tj. plastiku, papieru, szk∏a
i metalu, do których mieszkaƒcy gminy posiadajàcy podpisanà umow´ na wywóz odpadów komunalnych (tzw. mieszanych) z dowolnie wybranà firmà
oraz jà realizujàcy (umow´ nale˝y okazaç osobie
pracujàcej na danym punkcie), mogà bezp∏atnie do-

starczaç segregowane odpady komunalne (zebrane
zgodnie ze znajdujàcym si´ na puncie regulaminem)
w workach 120 litrowych i wk∏adaç je do kontenerów KP-7, które nast´pnie odbierane sà przez specjalistycznà firm´.
Ww. punkty znajdujà si´ w Niepor´cie (ul. Ma∏o∏´cka), w Micha∏owie-Grabina (ul. Przyrodnicza) i w Woli Aleksandra (ul. Wolska).
W ka˝dym z punktów ustawiona zosta∏a tablica
informacyjna, na której znajduje si´ regulamin
punktu oraz dni i godziny otwarcia tj.:
w miejscowoÊci Niepor´t i Micha∏ów-Grabina:
a) poniedzia∏ek 15.00-18.00,
b) Êroda 15.00-18.00,
c) sobota 12.00-17.00;
w miejscowoÊci Wola Aleksandra:
a) wtorek 15.00-18.00,
b) czwartek 15.00-18.00,
c) sobota 12.00-17.00.
W powy˝szych punktach równie˝ z roku na rok

zbieranych jest coraz
wi´cej segregowanych
odpadów komunalnych.
Dla przyk∏adu – w 2008 roku
zebrano ok. 47 ton, natomiast w 2009 roku o 25 %
wi´cej, czyli ok. 62 ton.
W 2009 roku w powy˝szych punktach zebrano oko∏o: 16 ton papieru, 17 ton plastiku, 26 ton
szk∏a, 3 tony metalu.
Podsumowujàc – w wy˝ej wspomnianych
systemach w 2009 roku zebrano oko∏o: 76 ton
papieru, 28 ton plastiku, 69 ton szk∏a, 8 ton metalu, czyli oko∏o 181 ton segregowanych odpadów
komunalnych (g∏ównie opakowaniowych).
Ë Renata Szkolniak
W kolejnym numerze WieÊci Niepor´ckich b´dziemy
kontynuowaç podsumowanie gospodarki odpadami
na terenie gminy Niepor´t.
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Siedzà od lewej Tadeusz Bieƒ, Jan KopyÊciƒski, Tadeusz Kuêma (foto zbiory prywatne T. Kuêmy)

WOJENNE opowieÊci

Làdowania na „KOCU”
cz´Êç I

Jan Stromecki, ˝o∏nierz AK dru˝yny Karola KopyÊciƒskiego (foto zbiory prywatne T.
Kuêmy)

rzutowisko to obok drugiego
o nazwie „STOLNICA” w rejonie Rejentówka-Arciechów
ko∏o Radzymina by∏o jednym z nielicznych, które zosta∏o zlokalizowane w tak bliskiej odleg∏oÊci (ok.12
km) od centrum du˝ego oÊrodka administracyjnego jakim by∏a Warszawa, z siedzibà w∏adz administracyjnych, policyjnych i wojskowych
okupanta dla ca∏ego dystryktu. Dowództwo Armii Krajowej organizowa∏o place zrzutowe, w celu odbioru zrzutów lotniczych g∏ównie ze
sprz´tem wojskowym (broƒ, amunicja, materia∏y wybuchowe) oraz
innym wyposa˝eniem, niezb´dnym
do prowadzenia dzia∏alnoÊci konspiracyjnej na terenie kraju (Êrodki
∏àcznoÊci, medykamenty itp.). Ponadto zrzucano na spadochronach,
przeszkolonych w Anglii do kierowania walkà i organizacjà sabota˝u
„cichociemnych” oraz kurierów
przewo˝àcych dokumenty i pieniàdze. Lokalizacja zrzutowiska musia∏a zapewniç z jednej strony jego
os∏on´ przez obszary leÊne, znacznà powierzchni´ np. ∏àki do làdowania skoczków i zasobników oraz
w miar´ dobrà komunikacj´ z oto-

Z

czeniem, aby przej´te zrzuty szybko ukryç w przygotowanych wczeÊniej skrytkach i póêniej dostarczyç
w inne miejsca. Otoczone lasami
rozleg∏e ∏àki ko∏o Izabelina i Olesina by∏y bardzo dobrym miejscem
na zrzutowisko. Gdy ju˝ wyznaczono miejsce, przyst´powano do organizowania ca∏ego systemu zabezpieczenia i obs∏ugi. Zygmunt Mirecki ps. „Zim”, leÊniczy
z Bia∏obrzegów, w swoich wspomnieniach tak opisuje organizacj´
zabezpieczenia
zrzutowiska
„KOC”: „Pierwszà czynnoÊcià dowódcy zrzutowiska by∏o skontaktowanie si´ z wyznaczonym przez
Komend´ G∏ównà Armii Krajowej
kierownikiem zrzutów „Kupcem”
na ul. Jasnej w Warszawie. Po omówieniu szczegó∏ów technicznych
kierownik podawa∏ terminy zrzutów i sygna∏ wyjÊcia na plac. Po zakoƒczeniu polskiego komunikatu
w londyƒskiej stacji radiowej BBC
o godzinie 18 grano umówionà melodi´ (np.”Krakowiaczek jeden”).
Oznacza∏o to rozkaz wyjÊcia
na plac zrzutowy. O godz. 20 powtarzano komunikat i melodi´.
Przed spodziewanym zrzutem czu-

Nawiàzujàc do mojego wczeÊniejszego artykułu
z grudniowego numeru „WieÊci Niepor´ckich”, powracam
do wojennych wspomnieƒ o zrzutowisku „KOC” na łàkach
koło Izabelina i Olesina.
wa∏o kilka zrzutowisk w ró˝nych,
odleg∏ych od siebie miejscowoÊciach, gdy˝ mog∏y powstaç niespodziewane przeszkody uniemo˝liwiajàce odbiór w pierwotnie ustalonym miejscu. W wyznaczonym
dniu przyje˝d˝a∏ „Delegat” z Komendy G∏ównej z zadaniem sprawdzenia przygotowaƒ i za∏atwienia
dokumentów dla spadochroniarzy.
Dla ubezpieczenia przed wojskiem
niemieckim, stacjonujàcym na Pradze, w Legionowie, Zegrzu i Beniaminowie oraz przed g´sto rozmieszczonymi placówkami ˝andarmerii, braliÊmy do akcji 100-120
˝o∏nierzy, ustawiajàc posterunki
wokó∏ placu. Na Êrodku zrzutowiska znajdowa∏a si´ grupa przeznaczona do odbioru zrzutu oraz parokonny wóz na pneumatycznych ko∏ach tzw. balonowiec”. Zbierajàc
informacje o zrzutowisku wys∏ucha∏em bardzo interesujàcych relacji Pana Tadeusza Kuêmy ps.
„Kruk” mieszkaƒca Rembelszczyzny, który osobiÊcie uczestniczy∏
w zabezpieczeniu zrzutów na „KOCU”. Ze wzgl´du na bliskie po∏o˝enie, do obstawy zrzutowiska cz´sto by∏a wystawiana 1 dru˝yna, 2

plutonu, 8 kompanii, 3 batalionu
AK por. Bronis∏awa Tokaja ps.
„Bogdan”, z∏o˝ona z mieszkaƒców
Rembelszczyzny. Dowódcà dru˝yny by∏ Karol KopyÊciƒski, przedwojenny kawalerzysta, który wróci∏ z wojska w 1938 roku w stopniu kaprala. By∏ to cz∏owiek
o du˝ym poczuciu patriotyzmu, cechujàcy si´ ˝yciowà màdroÊcià i odpowiedzialnoÊcià za podleg∏ych mu
m∏odych ˝o∏nierzy, co w przysz∏oÊci wielu z nich mia∏o uratowaç ˝ycie, dlatego jego losy opisz´ w oddzielnym artykule. Oprócz Tadeusza Kuêmy z Rembelszczyzny
byli w dru˝ynie te˝: Jan i Henryk
KopyÊciƒscy, Jan Marian Kuêma s.
Karola, W∏adys∏aw Bieƒ, Stanis∏aw Deput, Tadeusz Bieƒ, Jan
Stromecki, W∏adys∏aw Borkowski,
Henryk Bo˝uta i Jan Kuêma s. Józefa. Do dzia∏alnoÊci konspiracyjnej zostali wciàgni´ci przez dowódc´ dru˝yny i Bronis∏awa Tokaja
kierownika szko∏y, który ich zna∏,
poniewa˝ niektórzy byli uczniami
szko∏y podstawowej w Niepor´cie.
Jan KopyÊciƒski i Jan Stromecki
zostali wywiezieni w 1940 roku
na roboty do Niemiec, ale w 1941

roku uciekli i powrócili do Rembelszczyzny, wst´pujàc w szeregi
Armii Krajowej. Jan KopyÊciƒski
jako pierwszy z dru˝yny ukoƒczy∏
kurs podoficerski. W drugim turnusie kursu uczestniczyli Tadeusz
Kuêma i Jan Marian Kuêma z Rembelszczyzny, Czes∏aw Wróbel i Marian Pisarek z Bia∏obrzegów oraz
Grocholski z Poniatowa. Pierwsze
zadania zwiàzane z os∏onà zrzutów
dru˝yna z Rembelszczyzny otrzyma∏a jesienià 1942 roku. Zostali
wtedy przewiezieni wozami konnymi w rejon Rejentówki, do obstawy
zrzutowiska „STOLNICA” ko∏o
Radzymina. Jak wspomina Pan Tadeusz Kuêma nie czuli si´ wtedy
pewnie, gdy˝ dzia∏ania by∏y prowadzone nocà, a brak dobrej znajomoÊci terenu budzi∏ obawy. Jednak to
zrzutowisko w wyznaczonym terminie by∏o tylko pomocniczym,
a dru˝yna spokojnie wróci∏a do Rembelszczyzny. Póêniej we wrzeÊniu 1943 roku i kwietniu 1944 roku zabezpieczali ju˝ udane zrzuty
na „KOCU” ko∏o Izabelina i Olesina.
Cdn
Ë Dariusz Wróbel

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Gminy Niepor´t do współtworzenia kolumny „Ocalic od zapomnienia” i dzielenia si´
zapomnianymi opowieÊciami i materiałem zdj´ciowym.
Kontakt z redakcjà 22 767 04 10 lub drogà mailowà d.wrobel@niepor´t.pl
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