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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PRPBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w sierpniu 2010. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 03 sierpnia 2010 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 10 sierpnia 2010 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 17 sierpnia 2010 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 24 sierpnia 2010 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;
• 31 sierpnia 2010 r. – E. Staniszewska.
Spotkania Komisji w sierpniu 2010 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 10 i 24 sierpnia
2010 r. od godz. 16.00.
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UROCZYSTE otwarcie 
„Dzikiej Pla˝y”

W czwartek 8 lipca
nastàpiło długo
oczekiwane,
uroczyste otwarcie
terenu rekreacyjno-
-wypoczynkowego
nad Zalewem
Zegrzyƒskim
znanego wszystkim
mieszkaƒcom gminy
i warszawiakom
pod nazwà „Dzika
Pla˝a”. 

W
mi∏ych „okolicznoÊciach
przyrody”, przy s∏onecz-
nej, wr´cz goràcej aurze

w uroczystoÊci udzia∏ wzi´li m.in.:
Wójt Gminy S∏awomir Maciej Ma-
zur, Przewodniczàcy Rady Gminy
Eugeniusz Woêniakowski, Zast´pca
Wójta Alicja Soko∏owska, Zast´pca
Przewodniczàcego Rady Gminy Ma-
rian Oszczyk, radni, so∏tysi, miesz-
kaƒcy oraz zaproszeni goÊcie, wÊród
których byli Pe∏nomocnik Marsza∏-
ka Województwa Mazowieckiego
Artur Pozorek, Wicestarosta Powia-
tu Legionowskiego Janusz Kubicki,
Prezydent Miasta Legionowa Ro-
man Smogorzewski, Przewodniczà-
cy Rady Powiatu Legionowskiego
Szymon Rosiak, Burmistrz Miasta
i Gminy Serock Sylwester Sokolnic-
ki oraz Wójt Gminy Wieliszew Wal-
demar Kownacki. Teren „Dzikiej
Pla˝y” poÊwi´ci∏ proboszcz Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. N. M. P.
Królowej Piotr Âliwka. Do uroczy-
stoÊci otwarcia przy∏àczyli si´ tak˝e
wypoczywajàcy pla˝owicze, a jeden
z najm∏odszych zosta∏ zaproszony
do symbolicznego przeci´cia wst´gi.
Uroczyste otwarcie odby∏o si´
przed wejÊciem na nowo powsta∏e
molo, które ma spe∏niaç funkcj´ cià-
gu spacerowego, miejsca imprez re-
kreacyjnych, a tak˝e cumowania ∏o-
dzi i jachtów. Molo ma 30 metrów
d∏ugoÊci i 6 metrów szerokoÊci,
a dzi´ki specjalnemu podjazdowi
jest przyjazne dla osób niepe∏no-
sprawnych. Powstanie mola stanowi-
∏o dope∏nienie prac zwiàzanych z za-
gospodarowaniem terenu, jakie
od 2009 r. by∏y systematycznie pro-

wadzone na Dzikiej Pla˝y; wybudo-
wany zosta∏ budynek socjalno-tech-
niczny z sanitariatami i pomieszcze-
niami dla ratowników, powsta∏y
Êcie˝ki spacerowe o nawierzchni
z kostki betonowej, d∏ugoÊci
ok. 1 km, a wzd∏u˝ nich stan´∏y ∏a-
weczki dla spragnionych chwili od-
poczynku. Ca∏y teren oÊwietla
28 lamp. Sama pla˝a zosta∏a powi´k-
szona, poprzez dosypanie ok.
2 tys. m3 piasku. Na wodach Zalewu
wyznaczono tak˝e kàpielisko, w któ-
rym bezpiecznie, pod opiekà ratow-
ników, mo˝na korzystaç z kàpieli
wodnych. Z myÊlà o najm∏odszych
powsta∏ plac zabaw z kolorowymi
zestawami sprawnoÊciowymi. Rów-

nie˝ rodzice nie b´dà si´ nudziç. Nie
spuszczajàc z oka swoich pociech,
mogà skorzystaç ze znajdujàcej si´
tu˝ obok placu zabaw si∏owni
na Êwie˝ym powietrzu. Pi´knie za-
gospodarowane tereny zielone, Êwie-
˝o nasadzone roÊliny i krzewy
ozdobne oraz zachowane wspania∏e
stare drzewa dope∏niajà urody ca∏e-
go obiektu. „Dzika Pla˝a” z pewno-
Êcià ma szanse staç si´ ulubionym
miejscem rodzinnych spacerów i re-
kreacji nad wodà zarówno dla miesz-
kaƒców gminy, jak i odwiedzajàcych
nas goÊci.

� R. Âwiàtkowski 
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Nowy system umo˝liwia przeglàdanie
tylko tych ksiàg, które zosta∏y wpisane
do Centralnej Bazy Danych Ksiàg
Wieczystych. 
Przejrzeç treÊç ksi´gi wieczystej mo˝-
na na stronie: 
http://ekw.ms.gov.pl
lub wchodzàc przez link na stronie
Ministerstwa SprawiedliwoÊci 
Dost´p internetowy ma zwi´kszyç bez-
pieczeƒstwo obrotu nieruchomoÊciami.
Dzi´ki swobodnemu przeglàdaniu
ksiàg nabywca mo˝e sprawdziç wszyst-
kie wpisy w ksi´dze.
Poni˝ej przedstawiam jakie informacje
sà zawarte w ksi´dze wieczystej.
Ksi´ga wieczysta zawiera cztery dzia∏y:
1. Dzia∏ pierwszy obejmuje oznaczenie

nieruchomoÊci oraz wpisy praw
zwiàzanych z jej w∏asnoÊcià. Tutaj
zatem znajdziemy adres nierucho-
moÊci, numer dzia∏ki, opis budynku,
jak równie˝ opis praw, jakie tej nie-
ruchomoÊci przys∏ugujà (np. s∏u˝eb-
noÊç gruntowa). 

2. Dzia∏ drugi zawiera wpisy dotyczà-
ce w∏asnoÊci i u˝ytkowania wieczy-
stego. Wpisy w tym dziale potwier-
dzà, kto jest w∏aÊcicielem (bàdê
u˝ytkownikiem wieczystym) nieru-
chomoÊci. 

3. Dzia∏ trzeci ksi´gi wieczystej prze-
znaczony jest na wpisy dotyczàce
ograniczonych praw rzeczowych,
z wyjàtkiem hipotek, na wpisy ogra-
niczeƒ w rozporzàdzaniu nierucho-

moÊcià oraz na wpisy innych praw
i roszczeƒ, z wyjàtkiem roszczeƒ do-
tyczàcych hipotek. Sprawdzamy za-
tem, czy nieruchomoÊç nie jest ob-
cià˝ona np. prawem u˝ytkowania,
s∏u˝ebnoÊcià bàdê czy innej osobie
trzeciej nie przys∏uguje roszczenie
o nabycie tej nieruchomoÊci, prawo
pierwokupu bàdê odkupu. 

4. Dzia∏ czwarty – jeden z najwa˝niej-
szych, przeznaczony jest na wpisy
dotyczàce hipotek. Jakiekolwiek
wpisy w tym dziale oznaczajà, i˝ ten,
komu hipoteka przys∏uguje (np.
bank) b´dzie móg∏ dochodziç zaspo-
kojenia z nieruchomoÊci bez wzgl´-
du na to, czyjà nieruchomoÊç sta∏a
si´ w∏asnoÊcià. W przypadku, kiedy
d∏u˝nik nie sp∏aci kredytu, nasza nie-
ruchomoÊç mo˝e zostaç sprzeda-
na w toku post´powania egzekucyj-
nego, tak aby zaspokoiç roszczenia
banku. Przed nabyciem takiej nieru-
chomoÊci nale˝y upewniç si´, ˝e hi-
poteka zosta∏a wykreÊlona. Ale mo-
˝e zdarzyç si´ równie˝ tak, ˝e bank
wystawi zezwolenie na wy∏àczenie
nabywanej przez nas nieruchomoÊci
spod obcià˝enia hipotecznego (np.
je˝eli nabywamy jednà dzia∏k´ grun-
tu z szeregu innych dzia∏ek, sk∏ada-
jàcych si´ na nieruchomoÊç) i wtedy
wystarczy tylko upewniç si´ u nota-
riusza, czy zaÊwiadczenie jest prawi-
d∏owe.

� Dzia∏ Geodezji GN 

NIEOGRANICZONY dost´p
do ksiàg wieczystych
przez internet 
Od 16 czerwca Ministerstwo SprawiedliwoÊci otworzyło bezpłatny dost´p
do przeglàdania ksiàg wieczystych w postaci elektronicznej. Nale˝y znaç
tylko prawidłowy numer ksi´gi i posiadaç dost´p do internetu.

PRACA – OGŁOSZENIE
DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NIEPOR¢CIE

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO UTRZYMANIA PORZÑDKU I CZYSTOÂCI NA TERENIE GMINY
NIEPOR¢T 

STOSUNEK PRACY – umowa zlecenie
Adres: Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Kandydat powinien zło˝yç nast´pujàce dokumenty:
• list motywacyjny,
• C.V. – z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny i C.V. powinny byç opatrzone klauzulà: 

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezb´dnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z póê. zm.).
II. OKREÂLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty nale˝y zło˝yç do dnia 16 sierpnia 2010 r., do godz. 14.00 w sekretariacie Gminnego
Zakładu Komunalnego w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t.

APEL
do mieszkaƒców gminy Niepor´t
odbiorców wody z wodociàgów gminnych 
Szanowni Paƒstwo!
Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie zwraca si´ z proÊbà 
O OSZCZ¢DNE KORZYSTANIE Z WODY W CZASIE UPAŁÓW. 
DoÊwiadczenie ostatnich tygodni wskazuje, ˝e rozbiór wody 
w godz. 17.00 – 22.00 cz´sto przekracza wydajnoÊç stacji wodociàgowych
powodujàc spadki ciÊnienia wody w sieci.
Dlatego prosimy, aby korzystanie z wody w tych godzinach ograniczyç
do potrzeb socjalno-bytowych.
Prosimy o zrozumienie sytuacji i oszcz´dne korzystanie z wody.

GZK w Niepor´cie

GMINNE inwestycje

Basenu w Stanisławowie
Pierwszym
Prace budowlane post´pujà bardzo spraw-
nie, nawet z lekkim wyprzedzeniem harmo-
nogramu. Wykonane ju˝ zosta∏o zadaszenie
samego basenu oraz cz´Êci socjalno-tech-
nicznej. Przygotowana zosta∏a tak˝e specjal-
na betonowa konstrukcja, na której spoczy-
waç b´dzie niecka basenowa. Stoi tak˝e
wie˝a, z której prowadziç b´dzie zje˝d˝al-
nia-Êlimak, wstawione zosta∏y okna. Obec-
nie wewnàtrz obiektu trwa murowanie
Êcian dzia∏owych. 

Szkoły w Izabelinie
Najwa˝niejsza informacja – wykonane zo-
sta∏o zadaszenie hali sportowej szko∏y.
Obecnie trwajà prace konstrukcyjne dachu
nad pozosta∏a cz´Êcià obiektu. Rozpocz´-
to równie˝ ocieplanie Êcian zewn´trznych.
Wewnàtrz budynku trwa murowanie Êcian
dzia∏owych.

Prowadzone sà prace przy utwardza-
niu nawierzchni dróg kruszywem be-
tonowym. Prace prowadzone sà w uli-
cach LeÊnej w Micha∏owie-Grabinie,
Gajowej w Woli Aleksandra oraz
wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej w Rem-
belszczyênie – ∏àcznie ok. 1 km. dróg.

Zakres robót obejmuje korytowanie,
po∏o˝enie 2 warstw kruszywa, zag´sz-
czenie pod∏o˝a oraz profilowanie.
Wykonawca, firma Cembud z Józefo-
wa, zobowiàzana jest do utrzymywa-
nia nawierzchni w okresie 3 lat.
Koszt prac wynosi 124 tys. z∏. 

Dobieg∏ koƒca II etap budowy chod-
nika przy ul. Akacjowej. Wykona-
no 700 mb nawierzchni z kostki be-

tonowej. Realizatorem prac by∏a fir-
ma SAS-BUD z Warszawy, a ich
koszt wyniós∏ 121 tys. z∏.

Do k∏adki w Niepor´cie prowadzi chod-
nik z nowà nawierzchnià. Wykonawcà
jest firma Partner z Chotomowa. Koszt
prac wyniós∏ 17 tys. z∏. � B Wilk

Przy cmentarzu w Niepor´cie powsta∏
parking na ok. 60 samochodów. Pra-
ce budowlane zrealizowa∏a firma
Us∏ugi Brukarskie Zbigniew Kruk
z T∏uszcza, za kwot´ 115 tys. z∏. 

Z PLACU 
BUDOWY...

UTWARDZANIE NAWIERZCHNI

CHODNIK 
W KÑTACH W¢GIERSKICH

WYGODNE 
PARKOWANIE
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Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Obwód nr 8 Obwód nr 9 Obwód nr 10
w Niepor´cie w Stanisławowiew Białobrzegach Wólce Kàtach Zegrzu w Stanisławowie Józefowie Niepor´cie

Pierwszym Radzymiƒskiej W´gierskich Południowym Drugim
F 68,23% F 68,12% F 61,86 % F 59,50% F 65,78% F 63,03 % F 67,64% F 68,59% F 72,91%

2910 głosy
46,18%

Ogłoszenie Wójta Gminy Niepor´t
Zapraszam mieszkaƒców Gminy do uczestnictwa w Projekcie pn.
„BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”.
Potwierdzeniem ch´ci uczestnictwa w Projekcie jest wypełnianie i zło˝enie do UG Niepor´t deklaracji uczestnictwa w ww. przedsi´wzi´ciu.
GŁÓWNE INFORMACJE I ZASADY
UCZESTNICTWA W PRZEDSI¢WZI¢CIU:

1. Wójt Gminy Niepor´t, na przełomie
wrzeÊnia i paêdziernika 2010r., pla-
nuje zło˝yç do Mazowieckiej Jed-
nostki Wdra˝ania Programów Unij-
nych w Warszawie wniosek o dofi-
nansowanie ze Êrodków unijnych
(Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3
– Ochrona powietrza, energetyka)
budowy systemu kolektorów sło-
necznych na terenie Gminy Niepor´t.

2. Powy˝szy Projekt przewiduje insta-
lowanie indywidualnych zestawów
kolektorów słonecznych na budyn-
kach poło˝onych na terenie Gminy
Niepor´t i stanowiàcych własnoÊç
mieszkaƒców Gminy Niepor´t, któ-
rzy przystàpià do Projektu oraz pod-
piszà z Gminà stosowne umowy
w powy˝szym zakresie. Wymaga si´,
aby właÊciciel budynku, w którym
b´dzie montowany zestaw kolekto-
rów, był zameldowany na terenie
Gminy Niepor´t.

3. Indywidualny zestaw kolektorów
słonecznych, zwany dalej zesta-
wem, b´dzie obejmował kolektory
wraz z mocowaniem, zasobnik,
układ pompowy, układ bezpieczeƒ-
stwa i układ hydrauliczny. Skład ze-
stawu mo˝e ulec zmianie w zale˝no-
Êci od istniejàcych ju˝ w danym bu-
dynku elementów instalacji.
Zestaw b´dzie słu˝ył do podgrze-

wania wody (nie do ogrzewania bu-
dynku), dlatego ka˝dy z zadeklaro-
wanych budynków musi ju˝ posia-
daç êródło wytworzenia ciepłej wo-
dy u˝ytkowej (np. terma, piec
gazowy, w´glowy) wraz z rozpro-
wadzeniem, tak ˝eby zapewniç
w niesłoneczne dni ogrzewanie
wody w sposób tradycyjny (bez wy-
korzystywania zestawu kolekto-
rów). Zestaw kolektorów b´dzie
wykorzystywany do wspomagania
podgrzewania ciepłej wody.

4. Realizacja przedsi´wzi´cia przewi-
dziana jest w latach 2011/2012
– pod warunkiem podpisania umo-
wy o dofinansowanie ze Êrodków
unijnych – pomi´dzy Gminà Niepo-
r´t a Samorzàdem Województwa
Mazowieckiego.

5. Zakłada si´, ˝e inwestycja sfinanso-
wana zostanie ze Êrodków prywatnych
mieszkaƒców w wysokoÊci 15%
wartoÊci inwestycji oraz ze Êrodków
Unii Europejskiej w wysokoÊci 85%
wartoÊci inwestycji, przy czym reali-
zacja i finansowanie nastàpi nie
wczeÊniej ni˝ po podpisaniu umowy
o dofinansowanie, o której mowa
w pkt. 4. Szacuje si´, ̋ e wartoÊç po-
jedynczego zestawu kolektorów wy-
niesie ok. 16 000 zł brutto, zatem
wkład własny mieszkaƒca powinien
wynieÊç ok. 2 400 zł brutto.

6. Warunkiem udziału w Projekcie jest
zło˝enie deklaracji oraz podpisanie
stosownej umowy, w tym umowy
u˝yczenia cz´Êci budynku na potrze-

by instalacji zestawu kolektorów
(cz´Êç dachu i budynku przez który
przechodzi instalacja) na okres do
5 lat od zakoƒczenia inwestycji
– umowa z Gminà. Jest to tzn. okres
trwałoÊci projektu wynikajàcy z za-
sad RPO WM. W trakcie okresu trwa-
łoÊci projektu właÊcicielem zestawu
b´dzie Gmina, natomiast koszty
eksploatacji i przeglàdów b´dzie po-
nosił mieszkaniec, który po upływie
okresu trwałoÊci przejmie na wła-
snoÊç od Gminy cały zestaw.

7. Monta˝ instalacji zestawu kolekto-
rów (wraz z niezb´dnymi pracami
remontowymi m.in. w pomieszcze-
niu kotłowni) oraz nadzór nad pra-
widłowà realizacjà zapewni Urzàd
Gminy.

8. Szczegółowe informacje oraz karty
deklaracji uczestnictwa w przed-
si´wzi´ciu znajdujà si´ na stronie
internetowej Urz´du Gminy Niepo-
r´t: www.nieporet.pl oraz w Dziale
Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych
Urz´du Gminy Niepor´t (budynek
Banku Spółdzielczego, pi´tro I,
pok. nr 2), tel. 22 767 04 05,
inwestycje@nieporet.pl.

Deklaracje uczestnictwa nale˝y do-
starczyç do kancelarii Urz´du Gminy
Niepor´t najpóêniej do dnia
31.08.2010r. (wtorek) do godz. 16.00.
Liczy si´ data wpływu deklaracji
do Urz´du Gminy.

Sławomir Maciej Mazur
Wójt Gminy Niepor´t

LII SESJA Rady Gminy Niepor´t
8 lipca w Sali konferencyjnej urz´du Gminy Niepor´t odbyła si´
LII sesja Rady Gminy Niepor´t, podczas której radni podj´li
nast´pujàce uchwały (treÊç uchwał dost´pna w BIP):

– uchwa∏´ nr LII/68/2010 w sprawie
podzia∏u Gminy Niepor´t na okr´gi
wyborcze.
Rada Gminy majàc na wzgl´dzie istnie-

jàce obecnie uwarunkowania terytorialne
i wi´zi spo∏eczne dokona∏a nast´pujàcych
zmian w podziale Gminy na okr´gi wy-
borcze:
1) w dotychczasowym Okr´gu Wybor-

czym Nr 1 – Stanis∏awów Pierwszy
i Izabelin zwi´kszy∏a si´ liczba miesz-
kaƒców, w zwiàzku z czym obecny
wspó∏czynnik normy przedstawiciel-
stwa dla tego okr´gu jest równy – 2,24,
co w konsekwencji powoduje koniecz-
noÊç utworzenia okr´gu 2 – mandato-
wego (dotychczas okr´g 1 – mandato-
wy), 

2) dotychczasowy Okr´g Wyborczy nr 5
– Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna
podzielono na dwa mniejsze 1 manda-
towe okr´gi wyborcze, w których nor-
ma przedstawicielstwa kszta∏tuje si´
nast´pujàco:
– Rembelszczyzna – norma przedsta-

wicielstwa wynosi – 0,61, 
– Kàty W´gierskie – norma przedsta-

wicielstwa wynosi – 0,80. 
Sà to dwie du˝e obszarowo, intensyw-

nie rozwijajàce si´ miejscowoÊci, w któ-
rych liczba mieszkaƒców nieustannie
wzrasta.

Za przyj´ciem takiego jak wy˝ej po-
dzia∏u przemawia koniecznoÊç zachowa-
nia jednolitej normy przedstawicielstwa,
stale wzrastajàca liczba mieszkaƒców
w tych miejscowoÊciach oraz warunki wy-
nikajàce z art. 89 ust. 2 ordynacji wybor-
czej, zgodnie z którymi, na terenach wiej-
skich okr´giem wyborczym jest so∏ectwo.

Zmiany w podziale na okr´gi wyborcze
by∏y konieczne m.in. w zwiàzku ze:
1) zmianà granic gminy (obszar gminy

uleg∏ zwi´kszeniu lub zmniejszeniu
w wyniku zmian w podziale terytorial-
nym kraju),

2) zmianà liczby mieszkaƒców gminy
(liczba mieszkaƒców zwi´kszy∏a si´
lub zmniejszy∏a wskutek przyczyn na-
turalnych, takich jak zgony, urodzenia,
migracja lub w wyniku zmian w po-
dziale terytorialnym kraju).

Po zmianach administracyjnych granic
gminy, liczba radnych w Gminie Niepo-
r´t w bie˝àcej kadencji Rady zmniejszy-
∏a si´ o 2 radnych. Wobec powy˝szego
Rada Gminy Niepor´t liczy 13 radnych
do koƒca kadencji 2006-2010. Zgodnie
z art. 17 pkt 1 ustawy o samorzàdzie
gminnym w gminach do 20.000 miesz-
kaƒców w sk∏ad rady wchodzà radni
w liczbie 15. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Or-
dynacji wyborczej do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw ustalenie
liczby radnych dla ka˝dej rady nast´puje
na podstawie liczby mieszkaƒców za-
mieszka∏ych na obszarze danej gminy,
wed∏ug stanu ewidencji ludnoÊci na ko-
niec roku poprzedzajàcego rok, w którym
wybory majà byç przeprowadzone.

Liczba mieszkaƒców na dzieƒ 31 grud-
nia 2009 r. wynosi∏a 11 596, ustalo-
na na podstawie liczby mieszkaƒców nor-
ma przedstawicielstwa wynosi 773,07
(liczba mieszkaƒców – 11 596 podzielo-
na przez liczb´ mandatów przypadajàcà
na Gmin´ Niepor´t (15)).

Powy˝sze okolicznoÊci spowodowa∏y,
˝e dotychczasowy podzia∏ Gminy Niepo-
r´t na okr´gi wyborcze nie spe∏nia obec-
nie wymogów, o których mowa w Ordy-
nacji wyborczej, koniecznych do w∏aÊci-
wego przeprowadzenia wyborów
na kolejnà kadencj´

– uchwa∏´ nr LII/69/2010 w sprawie
ustalenia podzia∏u Gminy Niepor´t
na sta∏e obwody g∏osowania. Rada
Gminy dokona∏a nast´pujàcych zmian
polegajàcych na utworzeniu sta∏ych
obwodów g∏osowania:

1) obwód g∏osowania nr 1 – obejmujàcy
so∏ectwo Niepor´t z wy∏àczeniem
Osiedla G∏ogi liczàcy 2421 mieszkaƒ-
ców,

2) obwód g∏osowania nr 2 – obejmujàcy
so∏ectwo Aleksandrów oraz Osiedle
G∏ogi – cz´Êç so∏ectwa Niepor´t, liczà-
cy – 1049 mieszkaƒców,

3) obwód g∏osowania nr 3 – obejmujàcy
so∏ectwa: Izabelin i Stanis∏awów
Pierwszy liczàcy – 1484 mieszkaƒców,

4) obwód g∏osowania nr 4 – obejmujàcy
so∏ectwa: Bia∏obrzegi i Rynia liczàcy
– 1440 mieszkaƒców,

5) obwód g∏osowania nr 5 – obejmujàcy
so∏ectwa: Beniaminów i Wólka Radzy-
miƒska liczàcy – 924 mieszkaƒców 

6) obwód g∏osowania nr 6 – obejmujàcy
so∏ectwa: Kàty W´gierskie i Rem-
belszczyzna liczàcy – 1095 mieszkaƒ-
ców,

7) obwód g∏osowania nr 7 – obejmujàcy
so∏ectwa: Micha∏ów-Grabina i Józefów
liczàcy – 1453 mieszkaƒców,

8) obwód g∏osowania nr 8 – obejmujàcy
so∏ectwa: Stanis∏awów Drugi i Wola
Aleksandra liczàcy – 803 mieszkaƒ-
ców,

9) obwód g∏osowania nr 9 – obejmujàcy
so∏ectwo Zegrze Po∏udniowe liczàcy
– 927 mieszkaƒców

Powy˝szy podzia∏ spe∏nia ustawowe
przes∏anki odnoszàce si´ do podzia∏u
Gminy na sta∏e obwody g∏osowania; pro-
jektowane obwody g∏osowania liczà zgod-
nie z ustawà – od 500-3000 mieszkaƒców. 

Dokonanie nowego podzia∏u Gminy
Niepor´t na sta∏e obwody g∏osowania po-
dyktowane zosta∏o zmianà w podziale
gminy na okr´gi wyborcze – art. 31 ust. 1
Ordynacji wyborczej.
– uchwa∏´ nr LII/70/2010 w sprawie za-

∏o˝enia przedszkola publicznego
w Bia∏obrzegach, przyj´cia aktu za∏o-
˝ycielskiego przedszkola oraz nadania
statutu. Dyrektor Gminnego Zespo∏u
OÊwiaty H. Galas wyjaÊni∏a, ˝e Rada
Gminy Niepor´t w dniu 14 listopa-
da 2008 r. przyj´∏a stanowisko w spra-
wie dotyczàcej nieodp∏atnego przej´cia
publicznego Przedszkola nr 32 w Bia-
∏obrzegach. W stanowisku rada pozy-
tywnie zaopiniowa∏a przej´cie od Do-
wództwa Wojsk Làdowych publiczne-
go Przedszkola nr 32 w Bia∏obrzegach
z dniem 1 wrzeÊnia 2010 r. w celu re-
alizacji zadaƒ w∏asnych w zakresie
oÊwiaty – wychowania przedszkolnego,
z uwzgl´dnieniem interesów zatrudnio-
nej w przedszkolu kadry pedagogicznej
i pracowników niepedagogicznych oraz
potrzeb kadry zatrudnionej w jednost-
ce przekazujàcej przedszkole w zakre-
sie miejsc przedszkolnych, zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami. Zgodnie
ze stanowiskiem oraz na podstawie
przepisów prawa Rada Gminy Niepor´t
ma kompetencje do za∏o˝enia gminne-
go przedszkola na bazie przej´tego
Przedszkola Nr 32 w Bia∏obrzegach,
które b´dzie realizowaç zadania w∏asne
Gminy w zakresie edukacji publicznej
obejmujàce wychowanie przedszkolne. 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów

porzàdku obrad zebrani udali si´ na uro-
czyste otwarcie terenu rekreacyjno-wypo-
czynkowego „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie.

� J Joƒska

WYNIKI głosowania II tury 
w Gminie Niepor´t w wyborach
Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r.

Wyniki g∏osowania w Gminie Niepor´t – ogó∏em frekwencja 66,43 %

Wyniki g∏osowania w Gminie Niepor´t w poszczególnych obwodach (F przy nazwie obwodu oznacza frekwencj´)
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Akcja

Zbli˝a si´ półmetek 
Akcji lato 2010,
zorganizowanej przez
Szkoł´ Podstawowà
w Józefowie, Gminny
OÊrodek Kultury
w Niepor´cie oraz filie
GOK w Stanisławowie
Drugim i Kàtach
W´gierskich, Caritas
Parafia w Józefowie.

Mimo ˝e właÊnie trwajà wakacje, Operator Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ju˝ myÊli o kolejnym roku szkolnym 1010/2011. 

S
∏oneczna pogoda sprzyja realiza-
cji atrakcyjnego programu – wy-
cieczek rowerowych, kàpieli

w Zalewie Zegrzyƒskim na Dzikiej
Pla˝y, wyjazdów do Warszawy. Dzie-
ci mieszka∏y ju˝ w wiosce indiaƒskiej,
poznajàc kultur´ i zwyczaje wojow-
ników, zwiedza∏y skanseny, by∏y
na wycieczkach rowerowych po gmi-
nie Niepor´t. Atrakcjà w czasie upa-
∏u by∏a jazda na nartach, a zawody
sportowe w szkole w Józefowie zgro-
madzi∏y rekordowa liczb´ uczestni-
ków. W organizacj´ programu w∏à-
czyli si´ równie˝ funkcjonariusze
niepor´ckiej policji, zapoznajàc dzie-
ci podczas spotkania z tajnikami swo-
jego zawodu. Uczestnicy Akcji kilka
dni sp´dzili z goÊçmi z Bu∏garii. By-
∏a wycieczka do Warszawy i wyst´-
py w muszli koncertowej Parku Pra-
skiego, rejs statkiem po WiÊle i wy-
st´py na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie.

Jak dobrze mo˝na bawiç si´ w cza-
sie wakacji, nie wyje˝d˝ajàc daleko,
pokazujà zamieszczone zdj´cia. 

� BW

Nowy rok szkolny z GAZ-SYSTEM S.A. 
Wychodzàc naprzeciw potrzebom dzie-
ci i ich rodziców, firma przygotowa∏a
niespodziank´ dla wszystkich pierwszo-
klasistów, którzy we wrzeÊniu 2010 ro-
ku rozpocznà nauk´ w Szkole Podsta-
wowej im. Bronis∏awa Tokaja w Niepo-
r´cie. Przekaza∏a najm∏odszym uczniom
wyprawki szkolne, w sk∏ad których
wchodzà: plecak, piórnik z ca∏ym wy-
posa˝eniem oraz zeszyty. 

Zgodnie z przyj´tym Programem
Spo∏ecznej OdpowiedzialnoÊci Biznesu
GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie anga˝u-
je si´ w dialog z otoczeniem oraz
wspiera inicjatywy mi´dzy innymi z za-

kresu edukacji. Prowadzone przez spó∏-
k´ inwestycje w zakresie rozbudowy
systemu przesy∏owego, s∏u˝àce dywer-
syfikacji dostaw gazu ziemnego oraz
bezpieczeƒstwu energetycznemu kraju,
wzmacniajà poczucie odpowiedzialno-
Êci GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkaƒ-
ców regionów oraz wykorzystywane za-
soby naturalne. Spó∏ka dok∏ada wszel-
kich staraƒ, aby podejmowane dzia∏ania
by∏y w pe∏ni rozumiane i akceptowane,
realizowane z poszanowaniem Êrodowi-
ska oraz stwarza∏y szans´ na to, by da-
ny region sta∏ si´ znaczàcym beneficjen-
tem wdra˝anych projektów.

Do 2014 roku GAZ-SYSTEM S.A.
planuje wybudowaç w Polsce
ok. 1000 km nowych gazociàgów.
Oprócz rozbudowy krajowego systemu
przesy∏owego, spó∏ka realizuje budow´
nowego po∏àczenia mi´dzysystemowe-
go Polska – Czechy. Rozbudowywane
sà tak˝e gazociàgi przesy∏owe na Dol-
nym Âlàsku, które umo˝liwià odbiór
zwi´kszonych iloÊci gazu ziemnego
przez punkt w Lasowie na granicy pol-
sko-niemieckiej. GAZ-SYSTEM S.A.
jest tak˝e w∏aÊcicielem spó∏ki Polskie
LNG S.A., która zosta∏a powo∏a-
na do budowy i eksploatacji terminalu

skroplonego gazu ziemnego (LNG)
w ÂwinoujÊciu. 

Wszystkim, którzy po wakacjach roz-
pocznà nauk´ GAZ-SYSTEM S.A. ̋ yczy
wielu ciekawych i kreatywnych chwil
sp´dzonych w szkole. Spo∏ecznoÊç Szko-
∏y Podstawowej w Niepor´cie, z dyrektor
Edytà KuÊ na czele, wyra˝a podzi´kowa-
nia dla w∏adzom spó∏ki za podj´tà inicja-
tyw´, która z pewnoÊcià jest cennym
wsparciem dla wielu rodzin i wp∏ynie
na zmniejszenie wydatków zwiàzanych
z rozpocz´ciem przez dzieci nauki
w szkole. � GAZ – SYSTEM S.A.,

Iwona Kopka, SP Niepor´t
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Ogłoszenie Wójta Gminy Niepor´t
Zapraszam mieszkaƒców Gminy do uczestnictwa 

w Projekcie pn. „BUDOWA SYSTEMU 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”.

Szczegółowe informacje i zasady realizacji projektu pn. „BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T” planowanego do realizacji w ramach Działania 4.3

– Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013:

D O D A T E K  S P E C J A L N Y

GŁÓWNE INFORMACJE I ZASADY UCZESTNICTWA
W PRZEDSI¢WZI¢CIU:

1. Wójt Gminy Niepor´t, na przełomie wrzeÊnia
i paêdziernika 2010r., planuje zło˝yç do Mazowiec-
kiej Jednostki Wdra˝ania Programów Unijnych
w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze Êrod-
ków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, ener-
getyka) budowy systemu kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Niepor´t.

2. Powy˝szy Projekt przewiduje instalowanie indywi-
dualnych zestawów kolektorów słonecznych na bu-
dynkach poło˝onych na terenie Gminy Niepor´t
i stanowiàcych własnoÊç mieszkaƒców Gminy Nie-
por´t, którzy przystàpià do Projektu oraz podpiszà
z Gminà stosowne umowy w powy˝szym zakresie.
Wymaga si´, aby właÊciciel budynku, w którym b´-
dzie montowany zestaw kolektorów, był zameldo-
wany na terenie Gminy Niepor´t.

3. Indywidualny zestaw kolektorów słonecznych,
zwany dalej zestawem, b´dzie obejmował kolekto-
ry wraz z mocowaniem, zasobnik, układ pompo-
wy, układ bezpieczeƒstwa i układ hydrauliczny.
Skład zestawu mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci
od istniejàcych ju˝ w danym budynku elementów
instalacji.

Zestaw b´dzie słu˝ył do podgrzewania wody (nie
do ogrzewania budynku), dlatego ka˝dy z zadekla-
rowanych budynków musi ju˝ posiadaç êródło wy-
tworzenia ciepłej wody u˝ytkowej (np. terma, piec
gazowy, w´glowy) wraz z rozprowadzeniem, tak
˝eby zapewniç w niesłoneczne dni ogrzewanie wo-
dy w sposób tradycyjny (bez wykorzystywania ze-
stawu kolektorów). Zestaw kolektorów b´dzie wy-
korzystywany do wspomagania podgrzewania cie-
płej wody.

4. Realizacja przedsi´wzi´cia przewidziana jest w la-
tach 2011/2012 – pod warunkiem podpisania umo-
wy o dofinansowanie ze Êrodków unijnych – pomi´-
dzy Gminà Niepor´t a Samorzàdem Województwa
Mazowieckiego.

5. Zakłada si´, ˝e inwestycja sfinansowana zostanie
ze Êrodków prywatnych mieszkaƒców w wysoko-
Êci 15% wartoÊci inwestycji oraz ze Êrodków Unii
Europejskiej w wysokoÊci 85% wartoÊci inwestycji,
przy czym realizacja i finansowanie nastàpi nie
wczeÊniej ni˝ po podpisaniu umowy o dofinanso-
wanie, o której mowa w pkt. 4. Szacuje si´, ̋ e war-
toÊç pojedynczego zestawu kolektorów wyniesie
ok. 16 000 zł brutto, zatem wkład własny miesz-
kaƒca powinien wynieÊç ok. 2 400 zł brutto.

6. Warunkiem udziału w Projekcie jest zło˝enie dekla-
racji oraz podpisanie stosownej umowy, w tym
umowy u˝yczenia cz´Êci budynku na potrzeby in-

stalacji zestawu kolektorów (cz´Êç dachu i budyn-
ku przez który przechodzi instalacja) na okres do
5 lat od zakoƒczenia inwestycji – umowa z Gminà.
Jest to tzn. okres trwałoÊci projektu wynikajàcy z za-
sad RPO WM. W trakcie okresu trwałoÊci projektu
właÊcicielem zestawu b´dzie Gmina, natomiast
koszty eksploatacji i przeglàdów b´dzie ponosił
mieszkaniec, który po upływie okresu trwałoÊci
przejmie na własnoÊç od Gminy cały zestaw.

7. Monta˝ instalacji zestawu kolektorów (wraz z nie-
zb´dnymi pracami remontowymi m.in. w pomiesz-
czeniu kotłowni) oraz nadzór nad prawidłowà re-
alizacjà zapewni Urzàd Gminy.

8. Szczegółowe informacje oraz karty deklaracji
uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu znajdujà si´
na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t:
www.nieporet.pl oraz w Dziale Inwestycji i Zamó-
wieƒ Publicznych Urz´du Gminy Niepor´t (budynek
Banku Spółdzielczego, pi´tro I, pok. nr 2),
tel. 22 767 04 05, inwestycje@nieporet.pl.

Deklaracje uczestnictwa nale˝y dostarczyç do kan-
celarii Urz´du Gminy Niepor´t najpóêniej do dnia
31.08.2010r. (wtorek) do godz. 16.00.
Liczy si´ data wpływu deklaracji do Urz´du Gmi-
ny.

Sławomir Maciej Mazur
Wójt Gminy Niepor´t

1. Wójt Gminy Niepor´t, na przełomie
wrzeÊnia i paêdziernika 2010 r., planu-
je zło˝yç w Mazowieckiej Jednostce
Wdra˝ania Programów Unijnych
w Warszawie – wniosek o dofinanso-
wanie ze Êrodków unijnych Projektu
pn.,, Budowa systemu kolektorów sło-
necznych na terenie Gminy Niepor´t”,
zwanego dalej ,,Projektem” – w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013 RPOWM, Działa-
nie 4.3 – Ochrona powietrza, energe-
tyka.

2. Projekt przewiduje instalowanie indy-
widualnych zestawów kolektorów sło-
necznych na budynkach poło˝onych
na terenie Gminy Niepor´t, stanowià-
cych własnoÊç mieszkaƒców Gminy
Niepor´t, którzy przystàpià do Projek-
tu oraz podpiszà z Gminà stosowne

umowy w powy˝szym zakresie. Wyma-
ga si´, aby właÊciciel budynku, przyst´-
pujàcy do Projektu był zameldowany
na terenie Gminy Niepor´t.

3. Zakłada si´, ̋ e typowy zestaw kolekto-
rów słonecznych, zwany dalej ,,zesta-
wem”, b´dzie składał si´ z nast´pujà-
cych elementów: 
1) kolektorów płaskich, które sà po-

wszechnie stosowane w przypadku
wykorzystania energii słonecznej
do podgrzewania CWU;

2) zasobnika;
3) układu pompowego;
4) układu bezpieczeƒstwa;
5) układu hydraulicznego;
6) sterowania;
7) izolacji;
8) stela˝y do mocowania kolektorów,

z zastrze˝eniem, ˝e wskazany wy˝ej
skład zestawu mo˝e ulec zmianie

w zale˝noÊci od elementów instalacji
istniejàcych ju˝ w danym budynku. 

Zestaw b´dzie słu˝ył do podgrzewania
wody (nie do ogrzewania budynku),
dlatego ka˝dy z zadeklarowanych bu-
dynków musi posiadaç ju˝ êródło wy-
twarzania ciepłej wody u˝ytkowej (np.
term´, piec gazowy, w´glowy) wraz
z rozprowadzeniem, tak ̋ eby zapewniç
– w niesłoneczne dni ogrzewanie wo-
dy w sposób tradycyjny, bez wykorzy-
stywania z zestawu. Zestaw kolektorów
b´dzie wykorzystywany do wspomaga-
nia podgrzewania ciepłej wody.

4. Powierzchnia kolektora, odpowiadajà-
ca zapotrzebowaniu na ciepłà wod´
dla jednej osoby – to 1-1,5 m2 Jedna
osoba zu˝ywa Êrednio ok. 60 litrów
wody dziennie, a 1 m2 kolektora jest
w stanie ogrzaç około 40-60 litrów wo-
dy. Dla 4 – osobowej rodziny – potrze-

ba ok. 6 m2 kolektorów oraz zasobni-
ka ciepłej wody o pojemnoÊci ok. 240
litrów.

5. Kolektory słoneczne powinny byç zwró-
cone na południe lub południowy
– zachód, pod kàtem ok. 45 stopni. Ko-
lektorów nie nale˝y instalowaç w miej-
scach zacienionych i zasłoni´tych.

6. Zakłada si´, ˝e optymalnym rozwiàza-
niem jest zapewnienie mniejszym go-
spodarstwom domowym  pokrycia za-
potrzebowania ciepłej wody na pozio-
mie 60% rocznie, a w przypadku
w wi´kszych  gospodarstwach – na po-
ziomie 40% rocznie.

7. Monta˝ instalacji zestawów wraz z nie-
zb´dnymi pracami remontowymi, m.in.
w pomieszczeniu  kotłowni, oraz nad-
zór nad jego prawidłowym wykona-
niem zapewni Urzàd Gminy.

ciàg dalszy na str. 6
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Szczegółowe informacje i zasady realizacji projektu pn. 
„BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”

planowanego do realizacji w ramach Działania 4.3 
– Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:
dokoƒczenie ze strony 5

8. Realizacja Projektu przewidziana jest
w latach 2011/2012 – pod warun-
kiem, ̋ e Województwo Mazowieckie
zawrze z Gminà Niepor´t – umow´
w sprawie dofinansowania realizacji
Projektu ze Êrodków unijnych. 

9. Zakłada si´, ˝e realizacja Projektu
– sfinansowana zostanie:
1) ze Êrodków prywatnych – miesz-

kaƒców w Gminy Niepor´t – wyso-
koÊci 15% wartoÊci inwestycji, 

oraz 
2) ze Êrodków Unii Europejskiej – wy-

sokoÊci 85% wartoÊci inwestycji,
przy czym realizacja i finansowanie
nastàpi nie wczeÊniej ni˝ po pod-
pisaniu umowy o dofinansowanie
Projektu, tj. umowy, o której mo-
wa pkt. 8.

10. Zało˝ono, ˝e łàczny koszt indywidu-
alnego zestawu kolektorów słonecz-
nych wraz z jego instalacjà w budyn-
ku wynosiç b´dzie orientacyjnie od 14
do 20tys. zł brutto, w zale˝noÊci
od doboru wielkoÊci zestawu do po-
trzeb u˝ytkownika. Ostateczny koszt
instalacji zestawów na budynkach
mieszkaƒców, znany b´dzie po roz-
strzygni´ciu procedury przetargowej
na monta˝ zestawów, po podpisaniu
umowy o dofinansowanie Projektu
z Gminà Niepor´t, oraz po ustaleniu
przez firm´ dostarczajàcà i montujà-
cà zestawy kolektorów – kosztów ze-
stawów w poszczególnych gospodar-
stwach domowych. Mieszkaƒcy – za-
interesowani realizacjà Projektu
w swoich budynkach mieszkalnych
– w przypadku podpisania umowy

o dofinansowanie, t.j. umowy, o któ-
rej mowa w pkt 8 – b´dà zobowiàza-
ni jako Strona umowy – do wniesie-
nia wkładu własnego, to jest do po-
krycia co najmniej 15% wartoÊci
całoÊci instalacji zestawu kolektorów
słonecznych. WartoÊç wkładu własne-
go na poziomie 15% odpowiada wa-
runkom Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007-2013
RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona po-
wietrza, energetyka.
Planowane do podpisania umowy
z mieszkaƒcami – b´dà obowiàzywaç
(b´dà wykonalne) w zakresie zobo-
wiàzaƒ finansowych – tylko w przy-
padku, gdy Gmina Niepor´t jako
wnioskodawca uzyska dotacj´ UE,
w przeciwnym wypadku umowy nie
b´dà zrealizowane. 
Mieszkaƒcy zostanà wezwani
do wniesienia wkładu własnego – nie
wczeÊniej ni˝ po rozstrzygni´ciu prze-
targu na dostaw´ i monta˝ zestawów
kolektorów słonecznych w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych
oraz po ustaleniu indywidualnych
kosztów w poszczególnych budyn-
kach. 

11. Koszt eksploatacji zestawu szacuje si´
na ok. 100 – 120 zł rocznie (ok. 40 zł
to koszty energii elektrycznej zu˝ywa-
nej przez pompy + 80 zł wymiana raz
na ok. 6 lat 25 litrów płynu) dla do-
mu jednorodzinnego z kolektorami
płaskimi o pow. 5 m2.

12. Warunkiem udziału w Projekcie jest
zło˝enie przez zainteresowanego

mieszkaƒca Gminy Niepor´t stosow-
nej deklaracji o przystàpieniu do Pro-
jektu oraz podpisanie z Gminà sto-
sownej umowy, w tym umowy u˝y-
czenia cz´Êci budynku na potrzeby
instalacji zestawu kolektorów (cz´Êç
dachu i budynku, przez który prze-
chodzi instalacja) na okres do 5 lat
od zakoƒczenia inwestycji – umowa
z Gminà. 

13. Stosowna umowa, którà powinien
– przyst´pujàc do Projektu – podpisaç
WłaÊciciel, regulowaç b´dzie wzajem-
ne prawa i obowiàzki Gminy Niepor´t
oraz właÊcicieli budynków zgłoszo-
nych do instalacji zestawów. Zgodnie
z zasadami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego, Gmina, która zamierza zre-
alizowaç projekt polegajàcy na zakupie
i instalacji zestawów kolektorów sło-
necznych w indywidualnych gospo-
darstwach domowych w ramach Dzia-
łania 4.3 RPO Województwa Mazo-
wieckiego – zobowiàzana jest
do zachowania własnoÊci zakupionej
infrastruktury, tj. zestawów kolekto-
rów słonecznych – przez cały czas
trwania projektu, tj. minimum 5 lat, li-
czàc od dnia zatwierdzenia koƒcowe-
go raportu z realizacji Projektu. Po tym
okresie zestaw przechodzi na wła-
snoÊç właÊcicieli budynków. Zgodnie
z zasadami RPO WM gmina, która
przyst´puje do projektu polegajàcego
na zakupie i instalacji zestawów kolek-
torów słonecznych w indywidualnych
gospodarstwach domowych w ra-
mach Działania 4.3 RPO Wojewódz-

twa Mazowieckiego zobowiàzana jest
do zawarcia z mieszkaƒcami umów,
które zapewnià jej, jako wnioskodaw-
cy, prawo do władania infrastrukturà
(zestawami kolektorów słonecznych)
oraz cz´Êcià nieruchomoÊci – budyn-
ku. W zwiàzku powy˝szym warunkiem
formalnym przystàpienia Gminy
do Projektu i zło˝enia wniosku o do-
finansowanie projektu ze Êrodków
funduszu Unii Europejskiej – jest u˝y-
czenie przez mieszkaƒców/właÊcicieli
nieruchomoÊci, zapewniajàce zabez-
pieczenie Gminie prawa do władania
cz´Êcià nieruchomoÊci prywatnej, nie-
zb´dnej do zainstalowania i prawidło-
wej eksploatacji zestawu kolektorów
słonecznych. Prawo do władania cz´-
Êcià Paƒstwa nieruchomoÊci – budyn-
ku, na podstawie podpisanej umowy
u˝yczenia, wykorzystane b´dzie wy-
łàcznie w celu realizacji projektu obej-
mujàcego zakup i instalacj´ zestawów
kolektorów słonecznych płaskich w in-
dywidualnych gospodarstwach do-
mowych mieszkaƒców Gminy Niepo-
r´t.

14. Warunkiem koniecznym do realizacji
zobowiàzaƒ wynikajàcych z podpisa-
nych umów jest zło˝enie przez właÊci-
ciela danego budynku do dnia wska-
zanego w umowie aktualnego odpi-
su z ksi´gi wieczystej. KoniecznoÊç
potwierdzenia własnoÊci budynków
zgłoszonych do projektu z danymi za-
deklarowanymi w umowach jest wa-
runkiem formalnym do zło˝enia przez
Gmin´ wniosku aplikacyjnego
do RPO.
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§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiàzaƒ

prawnych, w tym u˝yczenie cz´Êci nieruchomoÊci/budynku przez Wła-
Êciciela, organizacyjnych i finansowych, zwiàzanych z monta˝em in-
dywidualnego zestawu kolektorów słonecznych (urzàdzeƒ, wytwarza-
jàcych energi´ cieplnà przy wykorzystaniu promieniowania słoneczne-
go), zwanego dalej,,zestawem kolektorów”, w budynku
mieszkalnym/u˝ytkowym WłaÊciciela – w ramach projektu pn. „Budo-
wa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”. 

2. WłaÊciciel oÊwiadcza, ̋ e jest właÊcicielem/współwłaÊcicielem nierucho-
moÊci oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym …………., po-
ło˝onej w miejscowoÊci................................, w obr´bie geodezyj-
nym..................................., pod adresem ………………………………,
dla którego Sàd Rejonowy w Legionowie – Wydział Ksiàg Wieczystych
– prowadzi KW Nr …………………, zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym/u˝ytkowym, na którym ma nastàpiç monta˝ zestawu kolekto-
rów, o którym mowa w ust. 1.

3. WłaÊciciel oÊwiadcza, ˝e w zlokalizowanym na terenie nieruchomo-
Êci, o której mowa w ust. 2 – budynku mieszkalnym/u˝ytkowym za-
mieszkuje/u˝ytkuje …….… osób. 

4. W zwiàzku z liczbà osób, wskazanà w ust. 3, zestaw kolektorów cha-
rakteryzowaç si´ b´dzie parametrami technicznymi odpowiadajàcymi
zaspokojeniu zapotrzebowania na podgrzanie c.w.u dla budynku,
w którym mieszka/u˝ytkuje na stałe ………. osób.

5. Zestaw kolektorów, b´dàcy przedmiotem niniejszej umowy, b´dzie
obejmował kolektory wraz z mocowaniem, zasobnik, układ pompo-
wy, układ bezpieczeƒstwa i układ hydrauliczny*.
* – Skład zestawu mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od istniejàcych ju˝ w danym

budynku elementów instalacji. 
6. Gmina zobowiàzuje si´ do aplikowania o dofinansowanie ze Êrodków ze-

wn´trznych w ramach Działania 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2007-2013” – budowy indywidualnych zestawów kolektorów słonecz-
nych poprzez zło˝enie wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn. „Budowa
systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”, zwane-
go dalej,,Projektem” – obejmujàcego zakup i monta˝ zestawu kolekto-
rów, b´dàcego przedmiotem niniejszej umowy w budynku poło˝onym
na nieruchomoÊci stanowiàcym własnoÊcià/współwłasnoÊç WłaÊciciela.

7. Realizacja Projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Niepor´t” przewidziana jest pod warunkiem pod-
pisania przez Mazowieckà Jednostk´ Wdra˝ania Programów Unijnych
w Warszawie, zwanà dalej,,MJWPU w Warszawie” z Gminà Niepor´t
– umowy o dofinansowanie Projektu ze Êrodków Unii Europejskiej. 

8. Wykonanie umowy nastàpi z uwzgl´dnieniem warunków realizacji Pro-
jektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gmi-
ny Niepor´t”, okreÊlonych w umowie, o której mowa w ust. 7, które
to warunki b´dà obowiàzujàce dla Stron umowy. 

§ 2. Warunki u˝yczenia nieruchomoÊci na cele realizacji umowy
1. WłaÊciciel u˝ycza Gminie, na czas okreÊlony w niniejszej umowie, do bez-

płatnego korzystania cz´Êç nieruchomoÊci – budynku, o którym mowa
w § 1 ust. 2, w tym: cz´Êç dachu o pow. ok. ….. m2 oraz cz´Êç wewn´trz-
nà budynku – niezb´dnà do zainstalowania pozostałej cz´Êci zestawu
kolektorów – na potrzeby zainstalowania zestawu kolektorów oraz ich
funkcjonowania przez okres trwania umowy, a tak˝e cz´Êç nieruchomo-
Êci koniecznà do dost´pu do miejsca monta˝u zestawu kolektorów oraz
do zamontowanego zestawu kolektorów i urzàdzeƒ z nimi zwiàzanych.
Umowa w powy˝szym zakresie stanowi tytuł prawny do wykorzystywa-
nia nieruchomoÊci przez Gmin´ na cele budowlane w rozumieniu od-
r´bnych przepisów, w tym przepisów prawa budowlanego.

2. Przedmiot u˝yczenia, o którym mowa w ust. 1, wykorzystany b´dzie
do przeprowadzenia niezb´dnych prac przygotowawczych i monta˝o-
wo – budowlanych w celu zainstalowania na budynku zestawu kolek-
torów, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. WłaÊciciel oÊwiadcza, ˝e w ramach niniejszej umowy zapewni Gmi-
nie oraz osobom przez nià wskazanym, niezakłócony dost´p do zain-
stalowanego zestawu kolektorów i urzàdzeƒ z nim zwianych, przez ca-
ły czas trwania niniejszej umowy.

4. Przekazanie Gminie przedmiotu u˝yczenia, o którym mowa w ust. 1, dla
celów realizacji umowy nastàpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umo-
wy – na podstawie, sporzàdzonego na piÊmie, protokołu przekazania cz´-
Êci nieruchomoÊci – budynku – podpisanego przez Strony umowy.

5. Gmina oÊwiadcza, ̋ e b´dzie u˝ywała przedmiotu u˝yczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, zgodnie z jego przeznaczeniem, nie odda go w u˝yczenie
osobie trzeciej oraz nie b´dzie ponosiç odpowiedzialnoÊci za zu˝ycie przed-
miotu u˝yczenia, b´dàce nast´pstwem prawidłowego u˝ywania.

6. Po zakoƒczeniu umowy u˝yczenia, Gmina:
1) zwróci WłaÊcicielowi przedmiot u˝yczenia w stanie niepogorszonym

ponad normalne zu˝ycie – bez dodatkowego wezwania ze strony
WłaÊciciela, oraz

2) przeniesie zestaw kolektorów na własnoÊç WłaÊciciela, 
co zostanie stwierdzone stosownym pisemnym protokołem, podpisa-
nym przez Strony umowy.

§ 3. Termin realizacji i zwiàzania umowà
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od dnia zatwierdze-

nia koƒcowego raportu z realizacji Projektu pn. „Budowa systemu ko-
lektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”, jednak nie dłu-
˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Umowa ulega rozwiàzaniu ze skutkiem natychmiastowym w nast´pu-
jàcych przypadkach:
1) gdy Gmina uzyska informacj´ od MJWPU w Warszawie, ˝e Gmina

nie otrzyma dofinansowania ze Êrodków dotyczàcych Działania 4.3
„Ochrona powietrza, energetyka” w ramach RPO WM na lata 2007-
2013 do projektu „Budowa systemu kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Niepor´t”,

2) gdy Gmina uzyska informacj´ od MJWPU w Warszawie, ˝e Gmina
otrzyma dofinansowanie ze Êrodków dotyczàcych Działania 4.3
„Ochrona powietrza, energetyka” w ramach RPO WM na lata 2007-
2013 do Projektu „Budowa systemu kolektorów słonecznych na te-
renie Gminy Niepor´t”, natomiast nie dojdzie ostatecznie do pod-
pisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu,

3) gdy WłaÊciciel nie dokona wpłaty wymaganego wkładu własnego
w realizacji przedmiotowej inwestycji – w terminie i w wysokoÊci okre-
Êlonych w § 6 ust. 1 umowy, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 6 ust. 3,

4) gdy WłaÊciciel nie zło˝y Gminie odpisu z ksi´gi wieczystej, dotyczà-
cego nieruchomoÊci, o której mowa w mowa w § 1, w terminie
do dnia 30.09.2010 r.

3. W przypadku rozwiàzania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn le˝àcych po stronie WłaÊciciela, w tym w okolicznoÊciach,
o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 – WłaÊciciel zobowiàzany jest
do dokonania zwrotu nakładów poniesionych przez Gmin´ na prace
przygotowawcze do realizacji umowy oraz zakup i monta˝ zestawu ko-
lektorów, którego szacunkowà wartoÊç w dniu podpisania umowy okre-
Êla si´ na kwot´ 16 000 zł.

4. Postanowienia ust. 3 majà zastosowanie tak˝e w przypadku, zbycia nie-
ruchomoÊci, jeÊli nabywca lub nast´pca prawny nie wstàpi w prawa
WłaÊciciela jako Strony niniejszej umowy.

§ 4. OkreÊlenie warunków organizacyjnych
1. Gmina zabezpieczy realizacj´ celu projektu, tj.:

1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieƒ publicznych – wyło-
ni wykonawc´ zestawu kolektorów, 

2) ustali harmonogram realizacji prac monta˝owych, 
3) b´dzie sprawowaç bie˝àcy nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, 
4) przeprowadzi odbiory koƒcowe oraz rozliczenie finansowe projektu,
5) ustali koszty indywidualnych zestawów zamontowanych na poszcze-

gólnych budynkach na podstawie stosownej dokumentacji.
2. WłaÊciciel oÊwiadcza, ̋ e w obszarze nieruchomoÊci opisanej w § 1 ust. 2,

przez cały okres trwania realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1
(przez czas trwania umowy), wyra˝a zgod´ na umiejscowienie zestawu
kolektorów (urzàdzeƒ, wytwarzajàcych energi´ cieplnà przy wykorzysta-
niu promieniowania słonecznego) oraz na przeprowadzenie przez Gmi-
n´ wszelkich niezb´dnych prac adaptacyjnych i/lub remontowych, w ce-
lu monta˝u urzàdzeƒ energetycznych przedmiotowego zestawu kolek-
torów.

3. Na mocy niniejszej umowy WłaÊciciel upowa˝nia Gmin´, do wyst´po-
wania w jego imieniu przed właÊciwymi organami administracyjnymi,
przy ubieganiu si´ o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególny-
mi pozwoleƒ, niezb´dnych do usytuowania w/w urzàdzeƒ, na obsza-
rze nieruchomoÊci WłaÊciciela, w przypadku gdy b´dzie to konieczne.

§ 5. OkreÊlenie warunków własnoÊciowych i eksploatacyjnych
1. Po zakoƒczeniu prac monta˝owych, sprz´t i urzàdzenia wchodzàce

w skład zestawu kolektorów, pozostajà własnoÊcià Gminy przez cały
czas trwania Projektu, tj. minimum 5 lat, liczàc od dnia zatwierdzenia
koƒcowego raportu z realizacji projektu.

2. Po upływie czasu, o którym mowa w ust. 1, własnoÊç całoÊci zestawu
kolektora słonecznego przejdzie na własnoÊç WłaÊciciela*. 
* – Forma, w jakiej nastàpi przeniesienie prawa własnoÊci, zostanie uregulowa-

na odr´bnà umowà.
3. WłaÊciciel zobowiàzuje si´ w trakcie trwania umowy do właÊciwej, tj.

zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi,
eksploatacji urzàdzeƒ energetycznych wchodzàcych w skład zestawu
kolektorów. 

4. WłaÊciciel zobowiàzuje si´ do przeprowadzania we własnym zakresie
i na własny koszt, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1, przeglà-
dów serwisowych zgodnych z warunkami okreÊlonymi w karcie gwa-
rancyjnej, przekazanej przez wykonawc´ instalacji zestawu kolektorów
oraz do ponoszenia w tym czasie wszelkich kosztów niezb´dnych
do utrzymania całego zestawu we właÊciwym stanie technicznym oraz
do jego prawidłowej eksploatacji.

§ 6. OkreÊlenie warunków finansowych
1. WłaÊciciel zobowiàzuje si´ do wniesienia wkładu własnego w realiza-

cj´ przedmiotowej inwestycji, okreÊlonego w umowie o dofinansowa-
nie podpisanej przez Gmin´ z MJWPU w Warszawie – w wysokoÊci 15%
całkowitej wartoÊci indywidualnego zestawu kolektorów, nie wi´cej jed-
nak ni˝ 2.400 zł – w terminie 14 dni od wezwania przez Gmin´, na ra-
chunek Gminy wskazany w wezwaniu.

2. Nie dokonanie przez WłaÊciciela wpłaty w terminie i wysokoÊci okre-
Êlonej w ust. 1 umowy jest równoznaczne z rezygnacjà z udziału w Pro-
jekcie i rozwiàzaniem niniejszej umowy.

3. W przypadku rezygnacji z Projektu WłaÊciciel zobowiàzuje si´
do wskazania innego właÊciciela nieruchomoÊci spełniajàcego warun-
ki niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia rezygnacji i poniesie-
nia kosztów prac przeprowadzonych do dnia rezygnacji.

4. W przypadku dokonania wpłaty przez WłaÊciciela kwoty okreÊlonej
w ust. 1 umowy i niezrealizowania Projektu – kwota wkładu własnego
zostanie zwrócona niezwłocznie przez Gmin´ na wskazane konto.

§ 7.
Ustalenia koƒcowe

1. Planowany termin realizacji Projektu (2012 r.) nie jest zale˝ny od Gmi-
ny i z tego tytułu WłaÊciciel nie b´dzie dochodził ˝adnych roszczeƒ
w stosunku do Gminy.

2. WłaÊciciel oÊwiadcza, ˝e wyra˝a zgod´ na przetwarzanie jego danych
osobowych, dla potrzeb niezb´dnych do realizacji przedmiotowego
projektu, zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póên. zm.) oraz na zamiesz-
czanie materiałów ilustrujàcych realizowany projekt, włàcznie z foto-
grafiami, w zbiorze materiałów promocyjnych Gminy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treÊci niniejszej umowy, wymagajà anek-
su sporzàdzonego w formie pisemnej – pod rygorem niewa˝noÊci.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygaç
b´dzie sàd właÊciwy miejscowo dla miejsca siedziby Gminy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszà umowà majà zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz umowy, o której mowa w § 1 ust.7.

6. Umow´ sporzàdzono w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach,
w tym: jeden dla WłaÊciciela i dwa dla Gminy.

WłaÊciciel: Gmina:

IZ 0717-32/10

UMOWA NR ……………./10
w sprawie wzajemnych zobowiàzaniach organizacyjnych i finansowych, zwiàzanych z monta˝em indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym/u˝ytkowym stanowiàcym własnoÊç
mieszkaƒca Gminy Niepor´t, w ramach projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t” oraz o u˝yczeniu cz´Êci nieruchomoÊci – budynku.

zawarta w dniu.................................................. pomi´dzy:
1. Gminà Niepor´t – Urzàd Gminy Niepor´t, adres: 05 – 126 Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1, NIP 536-10-10-904, REGON 000544390, zwanà dalej „Gminà”, reprezentowanà przez:
– Sławomira Macieja Mazura – Wójta Gminy Niepor´t,
a
2.…………………………………………………….., nr dowodu osobistego ……….…………, PESEL , NIP ……………………………………………….,
3.…………………………………………………….., nr dowodu osobistego ……….…………, PESEL , NIP ……………………………………………….,
zameldowanym/zameldowanymi pod adresem   …………………………………………................................................................................................,
zwanym/i dalej WłaÊcicielem, 
zwanych łàcznie ,,Stronami umowy”,
o nast´pujàcej treÊci:
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D O D A T E K  S P E C J A L N Y

Załàcznik do deklaracji uczestnictwa 
w przedsi´wzi´ciu 

pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych 
na terenie Gminy Niepor´t”

GŁÓWNE INFORMACJE I ZASADY UCZESTNICTWA
W PRZEDSI¢WZI¢CIU PN. 

„BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”, 

PLANOWANYM DO REALIZACJI W RAMACH
DZIAŁANIA 4.3 – OCHRONA POWIETRZA,

ENERGETYKA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2007-2013:

1. Wójt Gminy Niepor´t, na przełomie wrzeÊnia i paêdziernika 2010r., pla-
nuje zło˝yç do Mazowieckiej Jednostki Wdra˝ania Programów Unijnych
w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze Êrodków unijnych (Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energety-
ka) budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepo-
r´t. 

2. Powy˝szy Projekt przewiduje instalowanie indywidualnych zestawów
kolektorów słonecznych na budynkach poło˝onych na terenie Gminy
Niepor´t i stanowiàcych własnoÊç mieszkaƒców Gminy Niepor´t, któ-
rzy przystàpià do Projektu oraz podpiszà z Gminà stosowne umowy
w powy˝szym zakresie. Wymaga si´, aby właÊciciel budynku, w któ-
rym b´dzie montowany zestaw kolektorów, był zameldowany na te-
renie Gminy Niepor´t.

3. Indywidualny zestaw kolektorów słonecznych, zwany dalej zestawem,
b´dzie obejmował kolektory wraz z mocowaniem, zasobnik, układ pom-
powy, układ bezpieczeƒstwa i układ hydrauliczny. Skład zestawu mo-
˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od istniejàcych ju˝ w danym budynku ele-
mentów instalacji. 
Zestaw b´dzie słu˝ył do podgrzewania wody (nie do ogrzewania bu-
dynku), dlatego ka˝dy z zadeklarowanych budynków musi ju˝ posia-
daç êródło wytworzenia ciepłej wody u˝ytkowej (np. terma, piec ga-
zowy, w´glowy) wraz z rozprowadzeniem, tak ˝eby zapewniç w nie-
słoneczne dni ogrzewanie wody w sposób tradycyjny (bez
wykorzystywania zestawu kolektorów). Zestaw kolektorów b´dzie wy-
korzystywany do wspomagania podgrzewania ciepłej wody.

4. Realizacja przedsi´wzi´cia przewidziana jest w latach 2011/2012
– pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie ze Êrodków
unijnych – pomi´dzy Gminà Niepor´t a Województwem Mazowieckim.

5. Zakłada si´, ˝e inwestycja sfinansowana zostanie ze Êrodków prywat-
nych mieszkaƒców w wysokoÊci 15% wartoÊci inwestycji oraz ze Êrod-
ków Unii Europejskiej w wysokoÊci 85% wartoÊci inwestycji, przy czym
realizacja i finansowanie nastàpi nie wczeÊniej ni˝ po podpisaniu umo-
wy o dofinansowanie, o której mowa w pkt. 4. Szacuje si´, ˝e wartoÊç
pojedynczego zestawu kolektorów wyniesie ok. 16 000 zł brutto, za-
tem wkład własny mieszkaƒca powinien wynieÊç ok. 2 400 zł brutto.

6. Warunkiem udziału w Projekcie jest zło˝enie deklaracji oraz podpisa-
nie stosownej umowy, w tym umowy u˝yczenia cz´Êci budynku na po-
trzeby instalacji zestawu kolektorów (cz´Êç dachu i budynku przez któ-
ry przechodzi instalacja) na okres do 5 lat od zakoƒczenia inwestycji
– umowa z Gminà. Jest to tzn. okres trwałoÊci projektu wynikajàcy z za-
sad RPO WM. W trakcie okresu trwałoÊci projektu właÊcicielem zesta-
wu b´dzie Gmina, natomiast koszty eksploatacji i przeglàdów b´dzie
ponosił mieszkaniec, który po upływie okresu trwałoÊci przejmie na wła-
snoÊç od Gminy cały zestaw.

7. Monta˝ instalacji zestawu kolektorów (wraz z niezb´dnymi pracami re-
montowymi m.in. w pomieszczeniu kotłowni) oraz nadzór nad prawi-
dłowà realizacjà zapewni Urzàd Gminy.

8. Szczegółowe informacje znajdujà si´ na stronie internetowej Urz´du
Gminy Niepor´t: www.nieporet.pl oraz w Dziale Inwestycji i Zamó-
wieƒ Publicznych Urz´du Gminy Niepor´t (budynek Banku Spółdziel-
czego, pi´tro I, pok. nr 2), tel. 22 767-04-05, inwestycje@nieporet.pl.

Deklaracj´ uczestnictwa nale˝y dostarczyç do kancelarii Urz´du
Gminy Niepor´t najpóêniej do dnia 31.08.2010r. (wtorek)

do godz. 16.00. 
Liczy si´ data wpływu deklaracji do Urz´du Gminy.

……………………………, dn. ……………… 2010r.

Deklaracja uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu 
pn. „BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T”
Dane uczestnika/uczestników:

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;
imi´ i nazwisko właÊciciela/współwłaÊciciela nieruchomoÊci obj´tej przedsi´wzi´ciem

………..…...……….................................; ……….….....................…………..........…; ……..…….............................…..………;

………..…...……….................................; ……….….....................…………..........…; ……..…….............................…..………;
NIP właÊciciela PESEL właÊciciela nr dowodu osobistego właÊciciela

/współwłaÊciciela /współwłaÊciciela /współwłaÊciciela

…………………………..
liczba osób zamieszkujàcych/u˝ytkujàcych budynek na danej nieruchomoÊci

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;

………………..…………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;
adres zameldowania właÊciciela

/współwłaÊciciela

………………..…………………………………………………………………….………………………………….………………………………;
nr ew. działki / adres nieruchomoÊci obj´tej przedsi´wzi´ciem

………………..………………………………………………………………….…………………………………….………………………………;
tel. kontaktowy, adres mail

DEKLARACJA
Ja/My, ni˝ej podpisany/ni oÊwiadczam/my, ˝e:
1) zapoznałem si´/zapoznaliÊmy si´ z zasadami* uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu – Projekcie pn. „Budowa systemu kolektorów

słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”, planowanym do realizacji w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, oraz 

2) deklaruj´/deklarujemy ch´ç uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu – Projekcie pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Niepor´t”, w tym do zawarcia stosownych umów, umo˝liwiajàcych realizacj´ powy˝szego przedsi´wzi´cia.

…………………………………..

…………………………………..
(podpis właÊciciela/współwłaÊciciela nieruchomoÊci)

* – Główne informacje i zasady uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Niepor´t”, planowanym do realizacji w ramach Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013stanowià załàcznik do niniejszej deklaracji.

D E K L A R A C J A  U C Z E S T N I C T W A  W  P R Z E D S I ¢ W Z I ¢ C I U  
P N .  „ B U D O W A  S Y S T E M U  K O L E K T O R Ó W  S Ł O N E C Z N Y C H  N A  T E R E N I E  G M I N Y  N I E P O R ¢ T ”
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WIZYTA goÊci z Bułgarii 
w Gminie Niepor´t

Na zaproszenie Wójta
Gminy Niepor´t
Sławomira Macieja
Mazura, w ramach
partnerskiej wymiany,
odwiedziła gmin´
Niepor´t grupa
młodzie˝y wraz
z opiekunami z gminy
Dolna Bania w Bułgarii.

D
elegacja bu∏garska, sk∏adajà-
ca si´ z 21 dzieci oraz 6 opie-
kunów, przyby∏a 13 lipca

póênà nocà do OÊrodka Wypoczyn-
kowego Promenada. Nast´pnego
dnia rano odby∏o si´ uroczyste po-
witanie, które mia∏o miejsce
w Urz´dzie Gminy. Do goÊci do∏à-
czy∏a grupa dzieci ze szko∏y w Jó-
zefowie i towarzyszy∏a im przez ca-
∏y okres pobytu. PostaraliÊmy si´
o zapewnienie dzieciom ciekawego
programu. Pierwsza by∏a wycieczka
do Warszawy na Górk´ Szcz´Êliwic-
kà. Jazda na nartach w Êrodku upal-
nego lata sprawi∏a wiele radoÊci. Na-
st´pnie wszyscy udali si´ na obiad
do Portu Pilawa, a stamtàd przeje-
chali tramwajem wodnym na Dzikà
Pla˝´ w Niepor´cie. Najbardziej
atrakcyjne okaza∏y si´ przeja˝d˝ki
na dmuchanym bananie. By∏a rów-
nie˝ pi∏ka siatkowa, kàpiel w Zale-
wie oraz opalanie. Po tak aktywnym
pla˝owaniu grupa uda∏a si´ na kola-
cj´ w sali Mario. Po kolacji przysz∏a
pora na wspólnà zabaw´ na parkie-
cie, Êpiew i taƒce. I tak póênym wie-
czorem zakoƒczy∏ si´ pierwszy
dzieƒ pobytu goÊci z Bu∏garii. Ko-
lejny dzieƒ rozpoczà∏ si´ od zwie-
dzania budynku szko∏y w Józefowie,
którym goÊcie byli zachwyceni. Na-
st´pnie grupa uda∏a si´ do Parku
Praskiego w Warszawie, gdzie Bu∏-
garzy dali pi´kny popis umiej´tno-
Êci tanecznych i wokalnych. Wszy-
scy wokó∏ byli zainteresowani
wyst´pami. W tym czasie do wy-
cieczki przy∏àczy∏y si´ dzieci biorà-
ce udzia∏ w akcji „Lato na Wsi”.
Po pi´knym wyst´pie nadszed∏ czas
na wspólnà zabaw´ i taƒce, do któ-

rych spontanicznie w∏àczali si´ spa-
cerujàcy po parku. Po obiedzie od-
by∏ si´ rejs statkiem, z którego
mo˝na by∏o podziwiaç pi´kno War-
szawy. Nast´pnie grupa uda∏a si´
na Dzikà Pla˝´ w Niepor´cie, gdzie
goÊcie po raz kolejny zaprezentowa-
li swoje umiej´tnoÊci, tym razem
przed mieszkaƒcami gminy i pla˝o-
wiczami. Po kolacji przyszed∏ czas
na wymian´ podarunków oraz kon-
taktów. Niestety, nadszed∏ czas rów-
nie˝ na po˝egnanie, które okaza∏o
si´ nie∏atwe, poniewa˝ dzieci bardzo
si´ ze sobà z˝y∏y. Pomimo trudno-
Êci j´zykowych, Êwietnie si´ doga-

dywa∏y i zintegrowa∏y. Sp´dzi∏y ze
sobà tylko dwa dni, ale temperatura
po˝egnania sugerowa∏a d∏u˝szy
wspólny pobyt. By∏ to bardzo wzru-
szajàcy widok. 

Serdeczne podzi´kowania nale˝à
si´ organizatorom pobytu goÊci
z Bu∏garii w gminie Niepor´t, któ-
rzy czuwali nad zapewnieniem dzie-
ciom ciekawego programu i spraw-
nà jego realizacjà, a przede wszyst-
kim Dyrektor Szko∏y Podstawowej
w Józefowie Agnieszce Powa∏a oraz
Dyrektor Gminnego Zespo∏u OÊwia-
ty Henryce Galas.

� SP Józefów
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E K O L O G I A / A K T U A L N O Â C I

W dniach od 1 wrzeÊnia do 31 paêdziernika na terenie całego kraju zostanie
przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2010, według stanu na dzieƒ
30 czerwca 2010 r. 

POWSZECHNY Spis Rolny 2010
B

´dzie pierwszym spisem reali-
zowanym od czasu przystà-
pienia Polski do Unii Europej-

skiej, w tym samym terminie i w tym
samym zakresie tematycznym, co
w innych paƒstwach cz∏onkowskich
UE. Dane zebrane w spisie rolnym
pozwolà na: analiz´ zmian polskie-
go rolnictwa przed i po przystàpie-
niu do UE oraz na porównanie ich
z danymi gospodarstw w innych
paƒstwach cz∏onkowskich, kreowa-
nie przez Komisj´ Europejskà
Wspólnej Polityki Rolnej i wytycze-
nie jej nowych ram po 2013 r. Do-
starczà równie˝ szczegó∏owych in-
formacji o jednostkach funkcjonujà-
cych w rolnictwie, sytuacji
spo∏eczno-demograficznej i ekono-
micznej rolników oraz o prowadzo-
nej produkcji rolnej. W po∏àczeniu
z informacjami zebranymi w bada-
niu metod produkcji rolnej i Narodo-
wym Spisie Powszechnym w 2011 r.
dadzà odpowiedê na wiele pytaƒ do-

tyczàcych m. in. starzenia si´ ludno-
Êci wiejskiej i problemu nast´pców,
zatrudnienia w rolnictwie, obszarów
wiejskich oraz wp∏ywu rolnictwa
na Êrodowisko.

PSR 2010 zostanà obj´te gospo-
darstwa rolne osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych nie majàcych osobowoÊci
prawnej. Ze wzgl´du na minimaliza-
cj´ kosztów spisu oraz zmniejszenie
respondentów, planuje si´ ogranicze-
nie liczby badanych gospodarstw
rolnych do poziomu gwarantujàcego
wype∏nienie zobowiàzaƒ mi´dzyna-
rodowych i zaspokojenie potrzeb od-
biorców krajowych. W PSR 2010
przewiduje si´ obj´cie badaniem
pe∏nym ok. 1,7 mln gospodarstw rol-
nych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç rol-
niczà, o powierzchni u˝ytków rol-
nych wynoszàcej co najmniej 1 ha
i ok. 10 tys. gospodarstw rolnych,
prowadzàcych upraw´ roÊlin lub
chów zwierzàt gospodarskich, o po-

wierzchni u˝ytków rolnych poni-
˝ej 1 ha. Spis reprezentacyjny ma
dotyczyç ok. 150 tys. innych gospo-
darstw, tj. takich, które prowadzà
dzia∏alnoÊç rolniczà na gruntach po-
wierzchni poni˝ej 1 ha u˝ytków rol-
nych oraz gospodarstw rolnych, któ-
re nie zajmujà si´ rolnictwem. W ra-
mach spisu przeprowadzone zostanie
tak˝e badanie metod produkcji rol-
nej w 200 tys. gospodarstw rolnych.

Spisem b´dà obj´te informacje m.
in. dotyczàce ogólnej charakterysty-
ki gospodarstwa rolnego, powierzch-
ni gruntów, zasiewów, liczebnoÊci
i struktury pog∏owia zwierzàt gospo-
darskich, o liczbie ciàgników i in-
nych maszyn rolniczych, zu˝yciu na-
wozów, strukturze dochodów gospo-
darstwa rolnego i na temat
korzystania z programów wsparcia
dla rolnictwa.

Obowiàzek udzielenia odpowiedzi
na pytania wynika z art. 9 ust. 4 i 5
ustawy o powszechnym spisie rol-

nym (Dz. U. z 2009 roku, nr 126,
poz. 1040). Udzielenie odpowiedzi
niezgodnych ze stanem faktycznym
oraz odmowa udzielenia odpowiedzi
pociàgajà za sobà skutki prawne
przewidziane w przepisach art. 56
i 57 ustawy o statystyce publicznej
(Dz. U. z 1995 roku, nr 88,
poz. 439). Gromadzone dane b´dà

pozyskiwane od mieszkaƒców z za-
chowaniem przepisów ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statysty-
ce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439 z póên. zm.), która gwaran-
tuje respondentom pe∏nà poufnoÊç
ujawnionych informacji.

� K. Kula

Zbiórka 
przeterminowanychprzeterminowanych
ii zb´dnych lekówzb´dnych leków
Przeterminowane i zb´dne leki uznane sà
za odpady niebezpieczne. Cz´Êci sk∏adowe
leków stanowià Êrodki szkodliwe lub truci-
zny, które sà groêne dla organizmu ludzkie-
go. Zbudowane z szeregu zwiàzków che-
micznych, szczególnie po terminie przydat-
noÊci stanowià potencjalne zagro˝enie dla
zdrowia, a nawet ̋ ycia ludzi, a g∏ównie dzie-
ci, które nieÊwiadome zagro˝enia, mogà je
po∏knàç. Wyrzucone do kosza, na Êmietnik,
potem wywiezione na sk∏adowisko razem
z odpadami komunalnymi, stanowià zagro-
˝enie, zw∏aszcza gdy zacznà si´ rozk∏adaç
lub rozpuszczaç pod wp∏ywem warunków
atmosferycznych. Mogà doprowadzaç do za-
nieczyszczenia gleby i wód gruntowych sub-
stancjami toksycznymi, co w konsekwencji
prowadzi do ska˝enia Êrodowiska.
Kiedy porzàdkujemy domowe apteczki,
nie wyrzucajmy przeterminowanych
i zb´dnych leków do kosza, do kanaliza-
cji, a tym bardziej nie spalajmy ich
w piecach centralnego ogrzewania!
Pami´tajmy, ˝e przeterminowane i zb´d-
ne leki nale˝y zbieraç oddzielnie i wrzu-
caç je do specjalnych pojemników!
Urzàd Gminy Niepor´t zorganizowa∏ dla
mieszkaƒców gminy ,,Zbiórk´ przetermi-
nowanych leków”, która ma na celu ogra-
niczenie iloÊci przeterminowanych lekarstw
wyrzucanych na sk∏adowiska odpadów, lub
trafiajàcych do Êrodowiska w sposób nie-
kontrolowany. Zbiórka przeterminowanych
leków dla mieszkaƒców Gminy Niepor´t jest
nieodp∏atna. Koszty zwiàzane z przekaza-
niem przeterminowanych leków specjali-
stycznej firmie do utylizacji ponosi Urzàd
Gminy Niepor´t.

Zakupione przez Urzàd Gminy Niepor´t
specjalne pojemniki ustawione zosta∏y w:
1. Gminnym OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie

– ul. PodleÊna 4 – godz. otwarcia 8.00 – 19.00
2. OÊrodku Zdrowia w Zegrzu Po∏udnio-

wym – ul. Warszawska 13 – godz. otwar-
cia 8.00 – 12.00

Do wspomnianych wy˝ej specjalnych po-
jemników:
mo˝na wrzucaç: 
• leki w postaci tabletek, dra˝etek, ampu∏ek

w opakowaniach lub luzem,
• syropy, krople, roztwory – tylko w szczel-

nie zamkni´tych opakowaniach!,
• maÊci;
nie mo˝na wrzucaç:
• termometrów (szczególnie rt´ciowych),

urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych,
odpadów zakaênych (zu˝ytych igie∏, strzy-
kawek, ig∏ostrzykawek, gazików itp.), ae-
rozoli, pampersów itp.

PAMI¢TAJMY – przed wrzuceniem
przeterminowanych lub zb´dnych leków
do specjalnego pojemnika, usuƒmy tektu-
rowe opakowanie (pude∏ko), które jako
odpad podlegajàcy segregacji, mo˝na
wrzuciç do worka lub pojemnika prze-
znaczonego na papier!
Dok∏adne informacje na powy˝szy temat
mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
pl. WolnoÊci 1, pok. nr 30 (II pietro),
tel. 022 767 04 47 (10).

� R. Szkolniak
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Nieznane epizody Wojny 1920 r.
– Walki Huzarów Âmierci w rejonie Niepor´tu

M
ojà uwag´ zwróci∏ bowiem krót-
ki zapis w ksià˝ce genera∏a Lu-
cjana ˚eligowskiego „Woj-

na w roku 1920 Wspomnienia i Rozwa-
˝ania” brzmiàcy nast´pujàco:
„W Niepor´cie pu∏kownik Thommee zna-
laz∏ oddzia∏y ró˝nych formacji, które bro-
ni∏y si´ dzielnie mimo, ˝e nie by∏o ogól-
nego dowództwa, a walczàcy szwadron
kawalerii nie mia∏ nabojów”.*** Ten
fragment pobudzi∏ we mnie to co najcie-
kawsze w przygodach z historià – poszu-
kiwanie w literaturze i innych êród∏ach
informacji na temat tajemniczego szwa-
dronu kawalerii, który walczy∏ w Niepo-
r´cie i nie mia∏ amunicji! Od kilku mie-
si´cy szuka∏em informacji na ten temat
i nic konkretnego nie znalaz∏em, kiedy
zupe∏nie przypadkowo, w czasie rozmo-
wy w pracy z kolegà Jankiem Kwiatkow-
skim (zawód architekt-pasja ksià˝ki hi-
storyczne) on nieoczekiwanie rzuca py-
tanie: „Czy wiesz, ˝e Huzarzy Âmierci
dowodzeni przez porucznika Józefa Si∏´-
-Nowickiego walczyli w Niepor´cie
w sierpniu 1920 roku”? To pytanie
i rzucone has∏o huzarzy Êmierci ju˝ wy-
starczy∏o, aby moje poszukiwania w∏aÊci-
wie ukierunkowaç, bo w literaturze temat
opisany jest bardzo skromnie. Najwi´cej
informacji uzyska∏em w OÊrodku Badaƒ
Historii Wojskowej Muzeum Wojska
Polskiego w Bia∏ymstoku, który wyda∏
w 1999 roku, jedyne chyba monograficz-
ne opracowanie historii tej jednostki au-
torstwa Marka Gajewskiego. Bo w∏aÊnie
Bia∏ystok by∏ miejscem formowania
w lipcu 1920 roku ochotniczego Dyonu
„Huzarów Âmierci” przez por. Józefa Si-
∏´-Nowickiego. O samym dowódcy hu-
zarów pozosta∏o niewiele informacji
w archiwach i wiemy jedynie, ˝e w cza-
sie I wojny Êwiatowej s∏u˝y∏ w armii jed-
nego z zaborców i by∏ postrzegany jako
wspania∏y kawalerzysta. Na poczàtku
wojny polsko-bolszewickiej s∏u˝y∏ w Dy-
wizjonie Jazdy Kresowej majora Felik-
sa Jaworskiego. W czasie walk odwroto-
wych znad wielkich rzek kresowych
na rozkaz mjr. Jaworskiego por. Si∏a-No-
wicki zosta∏ oddelegowany do tworzonej
jednostki kawalerii w Bia∏ymstoku, któ-
rà personalnie okreÊlono jako Ochotniczy
Dyon Jazdy 1 Armii. Jednak por. Si∏a-
-Nowicki jako dowódca tej jednostki sam
dokona∏ zmiany nazwy na Dyon „Huza-
rów Âmierci”, która mia∏a symbolizowaç
elitarnoÊç tego oddzia∏u kawalerii. Sym-
bolem huzarów sta∏ si´ granatowy pro-
porczyk z trupià czaszkà i piszczelami.
By∏ to znany od wieków, mi´dzynarodo-
wy symbol oddzia∏ów wyborowych, któ-
re brawurowe w boju gardzà Êmiercià i sà
bezwzgl´dne nie oszcz´dzajàc wroga.
Na ró˝nego rodzaju umundurowaniu
˝o∏nierzy oddzia∏u pojawi∏ si´ z∏owiesz-
czy znak, wzorowany na odznace „Ja-
worczyków” – czaszka wyci´ta z blachy
konserwowej lub wymalowana farbà
na okràg∏ych angielskich czapkach, u˝y-
wanych powszechnie w polskiej kawale-
rii. Po opuszczeniu pod naporem oddzia-

∏ów sowieckich Bia∏egostoku dyon uda∏
si´ w okolice Ma∏kini, gdzie nastàpi∏o
dalsze formowanie poprzez wcielenie
do oddzia∏u ochotników oraz zebranych
w czasie odwrotu ˝o∏nierzy m.in. jazdy
mjr. Jaworskiego, Pu∏ku Jazdy Tatar-
skiej,18 Pu∏ku U∏anów i jezdnych arty-
lerii konnej. Uroczysta przysi´ga huza-
rów mia∏a miejsce 2 sierpnia 1920 roku
przed koÊcio∏em Âwi´tej Trójcy w Pro-
styni nad Bugiem. Na marginesie autor
w 1997 roku bra∏ Êlub w obecnie ju˝
Sanktuarium Trójcy PrzenajÊwi´tszej
i Âw. Anny w Prostyni, to taki nieocze-
kiwany zbieg okolicznoÊci i miejsc! Dy-
wizjon kawalerii „Huzarów Âmierci”
sk∏ada∏ si´ z dwóch szwadronów jazdy
(∏àcznie 511 szabel) i plutonu karabinów
maszynowych (20 karabinów maszyno-
wych)*. W czasie walk odwrotowych od-
dzia∏ os∏ania∏ wycofujàce si´ oddzia∏y
piechoty nad Bugiem w rejonie Granne
– Âledzieniewo – Nurzec – Soko∏ów oraz
utrzymywa∏ ∏àcznoÊç pomi´dzy oddzia∏a-
mi 1 i 4 Armii si∏ Frontu Pó∏nocno-
-Wschodniego. Na fali odwrotu huzarzy
dotarli w rejon Jab∏onny ko∏o Warszawy,
gdzie na rozkaz gen. Józefa Hallera dy-
wizjon zosta∏ skierowany do odwodu 1
Armii celem reorganizacji. Rozkazem
gen. Franciszka Latinika dowódcy 1 Ar-
mii nastàpi∏o po∏àczenie dywizjonu „Hu-
zarów Âmierci”, z uzupe∏nionym w War-
szawie szwadronem Policji Konnej mia-
sta ¸odzi, w sile 118 szeregowych i 3
oficerów* pod dowództwem komisarza
Andrzeja Jezierskiego. Szwadron policyj-
ny sk∏ada∏ si´ z funkcjonariuszy majàcych
du˝e doÊwiadczenie frontowe w kawale-
rii, a ponadto posiada∏ dobre uzbrojenie
w broƒ maszynowà i strzeleckà, niezwy-
kle celne choç niepor´czne dla jazdy an-
gielskie karabiny typu Enfield wz.14.
Umundurowanie policyjne, czyli granato-
we mundury i okràg∏e czapki wzoru an-
gielskiego dobrze wkomponowa∏y si´
w oddzia∏y huzarów, oficerowie policyj-
ni nominowani zostali na stopnie wojsko-
we podporuczników, a szwadron policyj-
ny otrzyma∏ oficjalnà nazw´ 3 szwadro-
nu Dyonu „Huzarów Âmierci”. Dywizjon
porucznika Si∏y-Nowickiego ju˝ 12

sierpnia 1920 roku zosta∏ przydzielony
do grupy „Zegrze”, majàcej za zadanie
obron´ przyczó∏ków mostowych na Na-
rwi w Zegrzu i D´bem i pe∏ni∏ tam s∏u˝-
b´ patrolowà na kierunkach Serock i fort
D´be. 14 sierpnia wszystkie szwadrony
„Huzarów Âmierci” zosta∏y wys∏ane
przez dowódc´ grupy operacyjnej „Ze-
grze” p∏k. Stanis∏awa Ma∏achowskiego
do Niepor´tu, jako ubezpieczenie ty∏ów
grupy, ze wzgl´du na przerwanie ciàg∏o-
Êci linii frontu na odcinku pomi´dzy Be-
niaminowem i Radzyminem przez bryga-
dy z 27 „˝elaznej” Dywizji Strzelców
wchodzàcej w sk∏ad 16 Armii So∏∏ochu-
ba. Do Niepor´tu Dyon dotar∏ 14 sierp-
nia w godzinach po∏udniowych i natych-
miast wys∏ano kilkuosobowy patrol kon-
ny w kierunku Wólki Radzymiƒskiej,
celem rozeznania si∏ bolszewickich
w tym rejonie. Patrol zosta∏ ostrzelany
z broni maszynowej przez sowieckie od-
dzia∏y od strony Wólki Radzymiƒskiej
i Dàbkowizny, ale oddzia∏ polski dalej
prowadzi∏ rozpoznanie terenu stwier-
dzajàc obecnoÊç rosyjskiej 81 Brygady
Strzelców. Huzarzy g∏ównie z 3 szwadro-
nu policyjnego podporucznika Jezierskie-
go prowadzili sta∏e rozpoznanie przedpo-
la Niepor´tu oraz okolic i przez ∏àczni-
ków wysy∏ali meldunki sytuacyjne
do sztabu grupy operacyjnej „Zegrze”.
Porucznik Si∏a-Nowicki rozlokowa∏ do-
wództwo Dyonu centralnie w Niepor´cie,
a patrole by∏y wysy∏ane w kierunku Be-
niaminowa, Dàbkowizny, Wólki Radzy-
miƒskiej oraz Izabelina, gdzie niespo-
dziewanie patrol huzarów spotka∏ gen.
Latinik wizytujàcy lini´ frontu. Genera∏
by∏ zaniepokojony sytuacjà w rejonie
Niepor´tu i za˝àda∏, aby 10 Dywizja Pie-
choty wyrzuci∏a nieprzyjaciela z lasów
Niepor´t-Izabelin. Bolszewicy wtargn´li
bowiem przez luk´ radzymiƒskà na kie-
runek Jab∏onny i genera∏ rozkaza∏ przy-
prowadzenie przez dywizj´ gen. ̊ eligow-
skiego obsady tej linii do porzàdku**.
Jednym z patroli osobiÊcie dowodzi∏ do-
wódca Dyonu jednak oddzia∏ wpad∏ w za-
sadzk´ sowieckà i ze stratami w rannych
i zabitych wycofa∏ si´ do Niepor´tu. Aby
jeszcze bardziej poprawiç ∏àcznoÊç,

z rozkazu dowódcy grupy „Zegrze” za-
instalowano w kwaterze dowódcy 3
szwadronu telefon, celem nawiàzania
bezpoÊredniej ∏àcznoÊci pomi´dzy p∏k.
Ma∏achowskim dowodzàcym w Zegrzu,
a por. Si∏à-Nowickim stacjonujàcym
w Niepor´cie. Bardzo ciekawy jest wà-
tek budowy tej linii telefonicznej przez
oddzia∏y ∏àcznoÊci ze szko∏y w Zegrzu.
Ponadto z 3 szwadronu wydzielono spe-
cjalny, wzmocniony pluton policyjny
w sile 35 konnych pod dowództwem
podporucznika Sarneckiego, którego za-
daniem by∏o utrzymywanie sta∏ej ∏àczno-
Êci z dowództwem 48 pu∏ku piechoty sta-
nowiàcego za∏og´ fortu w Beniaminowie.
Pluton utrzymywa∏ ∏àcznoÊç pomi´dzy
za∏ogà fortu oraz stacjonujàcymi w Nie-
por´cie bateriami grupy artylerii p∏k. Ma-
luszyckiego. Meldunki huzarów o spo-
dziewanym ataku brygad 27 Dywizji
Strzelców na Niepor´t, spowodowa∏y
wys∏anie do Niepor´tu jako wzmocnie-
nia oddzia∏ów IV baonu 157 pu∏ku pie-
choty z VII Brygady Rezerwowej pod-
pu∏kownika Kazimierza Zenktelera. Do-
wodzenie zgrupowaniem si∏
w Niepor´cie przejà∏ por. Stanis∏aw Sty-
pa. Gdy wzmacniano odcinek frontu
w Niepor´cie nadal ciàgle dzia∏a∏y
na przedpolu 10-20 osobowe patrole hu-
zarów. Bardzo wa˝na by∏a wspó∏praca
kawalerzystów Dyonu z artylerzystami,
którym przekazywano na bie˝àco mel-
dunki o pozycjach sowieckich w rejonie
Nieporetu, Beniaminowa, Dàbkowizny
i Wólki Radzymiƒskiej. Porucznik Sty-
pa rozkaza∏, aby szwadrony huzarów za-
bezpieczy∏y Niepor´t od strony po∏udnio-
wej i stale utrzymywa∏y ∏àcznoÊç z za∏o-
gà fortu w Beniaminowie. 14 sierpnia
w godzinach wieczornych plutony
pod dowództwem podporucznika Jezier-
skiego, w ramach zabezpieczenia po∏u-
dniowego odcinka frontu toczy∏y zaci´-
te walki z 241 pu∏kiem strzelców w oko-
licy Aleksandrowa. 15 sierpnia Dyon
zosta∏ skierowany do Beniaminowa, po-
zostawiajàc cz´Êç oddzia∏ów w rejonie
Aleksandrowa, celem utrzymania ∏àczno-
Êci pomi´dzy oddzia∏ami 10 Dywizjà
Piechoty i 1 Dywizji Litewsko-Bia∏oru-
skiej. W rejonie Beniaminowa i Wólki
Radzymiƒskiej szwadrony potyka∏y si´
z liczniejszymi oddzia∏ami wroga jednak
odwaga i brawura z jakà walczyli huza-
rzy niejednokrotnie pomaga∏a wyjÊç pa-
trolom bez wi´kszych strat. Dla przyk∏a-
du 2 pluton 3 szwadronu pod dowódz-
twem plutonowego Smo∏agi, patrolujàc
okolice Wólki Radzymiƒskiej bardzo
blisko podjecha∏ do pozycji rosyjskich.
Plutonowy pods∏ucha∏ rozmowy bolsze-
wickich oficerów o dalszych kierunkach
natarcia, kiedy niespodziewanie nadje-
cha∏ patrol kozacki udajàcy si´ w stron´
Beniaminowa. Po naradzie huzarzy po-
stanowili zaatakowaç Kozaków i prze-
drzeç si´ w kierunku polskich pozycji.
Gdy tylko huzarzy ruszyli do ataku zo-
stali zauwa˝eni przez inny du˝y oddzia∏
kozacki jadàcy od strony Wólki Radzy-

miƒskiej, który ruszy∏ galopem w ich kie-
runku. Plutonowy Smo∏aga postanowi∏
„podprowadziç” oddzia∏y kozackie
pod pozycje polskiej piechoty z 48 pu∏-
ku w rejonie Beniaminowa. PoÊcig ko-
zackiego szwadronu zakoƒczy∏ si´
w ogniu broni maszynowej polskiej pie-
choty jego rozproszeniem i rozbiciem
oraz wzi´ciem do niewoli kilku Koza-
ków. W innych walkach wyró˝nili si´ te˝
m´stwem i odwagà m.in. plutonowy
Braun i dowódca 4 plutonu 3 szwadronu
wachmistrz Paku∏a. Udzia∏ dywizjonu
„Huzarów Âmierci” w walkach pod Nie-
por´tem w dniach 14-16 sierpnia 1920
roku, to jedna z najchlubniejszych kart
w krótkiej historii oddzia∏u. W trakcie
tych walk dywizjon jednak poniós∏
pierwsze straty osobowe: zgin´∏o 11 hu-
zarów, 9 by∏o rannych a kilku zaginio-
nych. Ponadto utracono kilkanaÊcie sztuk
koni*.16 sierpnia dywizjon uda∏ si´
na odpoczynek do Zegrza, a 17 sierpnia
skutecznie walczy∏ o odzyskanie Seroc-
ka i przepraw na Narwi. Ostatnim akcen-
tem walk huzarów w okolicy Niepor´tu
by∏a szar˝a, wykonana wieczorem 17
sierpnia we wsi Borki przez szwadron
huzarów pod dowództwem por. Si∏y-No-
wickiego na bolszewickà kolumn´ holu-
jàcà cztery polskie dzia∏a z jaszczami.
W czasie szar˝y rozbito oddzia∏ rosyjski
odzyskujàc dzia∏a. Niestety w tej akcji
zgin´∏o trzech huzarów i kilku zosta∏o
ci´˝ko rannych. W godzinach poran-
nych 18 sierpnia szwadrony dywizjonu
wyruszy∏y ze wsi Borki do Wyszkowa*.
Dzia∏ajàc w ramach 10 Dywizji Piecho-
ty dywizjon otrzyma∏ wiele pochwa∏
za pe∏nionà s∏u˝b´ m.in. od gen. ̊ eligow-
skiego, g∏ównie za prowadzone rozpozna-
nie i utrzymywanie ∏àcznoÊci pomi´dzy
oddzia∏ami piechoty i artylerii. Szczegól-
nie wyró˝niali si´ policjanci ze szwadro-
nu podporucznika Jezierskiego, jak wspo-
mina∏ jeden z oficerów IV baonu 157 pu∏-
ku piechoty: „Nastrój konnych
policjantów by∏ rzeczywiÊcie doskona∏y,
ci bardzo odwa˝nie patrolowali, opowia-
dajàc z zapa∏em i humorem o zetkni´ciu
si´ z patrolami bolszewickimi. Byli to sta-
rzy kawalerzyÊci, przewa˝nie z armii ro-
syjskiej”.* Przy okazji kolejnych rocznic
„Cudu nad Wis∏à” przedstawi´ czytelni-
kom inne ciekawe opisy walk oddzia∏ów
polskiej piechoty, artylerii i ∏àcznoÊci
w rejonie Niepor´tu oraz stosowane przez
nie nowatorskie metody walki, które
przesàdzi∏y o losach kampanii 1920 roku. 

� Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t
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Piszàc wczeÊniejsze artykuły o walkach polskich oddziałów w okolicach Niepor´tu, w czasie wojny polsko-
bolszewickiej 1920 roku, w przeczytanej literaturze zwracałem szczególnà uwag´ na opisy walk
poszczególnych formacji Wojska Polskiego np. piechoty, artylerii, kawalerii oraz pierwszych oddziałów
łàcznoÊci. Dzisiaj przybli˝´ czytelnikom mało znany wàtek udziału kawalerii w walkach z oddziałami
rosyjskimi na naszym terenie. 

Dowództwo 3 szwadronu policyjnego. Od lewej: podkom. Rozumski, kom.Jezierski
i podkom.Sarnecki êród∏o: Marek Gajewski „Huzarzy Âmierci Wojny 1920R.”

Odznaka „Huzarów Âmierci” wz. 1920
êród∏o: Wikipedia 
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