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Awans zawodowy nauczycieli

26 lipca 2005 r. w Urz´dzie Gminy
Niepor´t odby∏y si´ post´powania eg-
zaminacyjne dla nauczycieli kontrak-
towych ubiegajàcych si´ o awans za-
wodowy na stopieƒ nauczyciela mia-
nowanego. W sesji letniej wnioski do
Wójta o wszcz´cie procedury egzami-

nacyjnej z∏o˝yli: Pan mgr in˝. Roman
Stanis∏aw Madej, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach
i Pani mgr Ma∏gorzata Wieczorek, wy-
chowawczyni Êwietlicy w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Bronis∏awa Toka-
ja w Niepor´cie, pe∏niàca te˝ funkcj´
kierownika Êwietlicy. Komisje egzami-
nacyjne rozpatrujàce wnioski nauczy-
cieli nie mia∏y najmniejszych wàtpli-
woÊci, ̋ e nauczyciele znakomicie spe∏-
nili wszystkie wymagania zawarte
w rozporzàdzeniu MENiS z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyski-
wania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli i w zwiàzku z tym
otrzymali zaÊwiadczenie komisji o zda-
niu egzaminu na stopieƒ nauczyciela
mianowanego. Ostateczna liczba na-
uczycieli, pracujàcych w szko∏ach
i przedszkolach prowadzonych przez
Gmin´ Niepor´t, którym uda∏o si´
w sesji letniej uzyskaç wy˝szy stopieƒ
zawodowego zostanie podana do wia-
domoÊci po zakoƒczeniu sesji letniej,
tzn. po 31 sierpnia br. ❐ hg

Sanepid zamknà∏ kàpielisko

Paƒstwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Legionowie zamknà∏ dwa kà-
pieliska nad Zalewem Zegrzyƒskim
w tym przy „Dzikiej Pla˝y” w Niepo-
r´cie. Pozosta∏e kàpieliska na terenie
Gminy sà dopuszczone do u˝ytkowa-
nia. Paƒstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Legionowie trzykrotnie ba-
da∏ wod´ z kàpieliska przy „Dzikiej
Pla˝y” (30.05, 11.07, 18.07). Przepro-
wadzone badania wykaza∏y przekro-
czenia norm jakim powinna odpowia-
daç woda w kàpieliskach. Stwierdzo-
no m.in. ponadnormatywnà
(2,5-krotnie) zawartoÊç bakterii coli
w badanych próbkach. Nadal bez prze-
szkód mo˝na korzystaç z pozosta∏ych
7 kàpielisk na terenie gminy. ❐ pz

Nowy rok szkolny

Ponad tysiàc uczniów w gminie Nie-
por´t, rozpocz´∏o nowy rok szkolny.
G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´
1 wrzeÊnia w Bia∏obrzegach. Po∏àczo-
no je z obchodami 66. rocznicy wy-
buchu II wojny Êwiatowej. Uroczysto-
Êci rozpocz´∏a polowa msza Êwi´ta na
boisku szkolnym. Nabo˝eƒstwo konce-
lebrowa∏ ks. Krzysztof Krzesiƒski, pro-
boszcz parafii w Bia∏obrzegach wraz
z kap∏anami ze wszystkich okolicznych

parafii. Homili´ wyg∏osi∏ natomiast ks.
Piotr Âliwka, proboszcz parafii w Jó-
zefowie. Po przejÊciu pod pomnik,
g∏os zabra∏ wójt Gminy Niepor´t S∏a-
womir Maciej Mazur, który przypo-
mnia∏ bohaterów wydarzeƒ sprzed 66
lat. Wspomnia∏ równie˝ o 25 roczni-
cy Porozumieƒ Sierpniowych i ducho-
wym przywódcy solidarnoÊciowego
zrywu Janie Pawle II. Kwiaty i wieƒ-
ce pod pomnikiem z∏o˝yli: przedsta-
wiciele w∏adz samorzàdowych, so∏ec-
twa Bia∏obrzegi oraz jednostki woj-
skowej. Nast´pnie Apel Poleg∏ych
poprowadzi∏ kpt. Albin Dudzik. Uro-
czystoÊç zakoƒczy∏a salwa honorowa.  

❐ pz

w skróciew skrócie➠➠

·WARSZAWSKI TYDZIE¡ ˚EGLARSKI
Port jachtowy w Niepor´cie,

0 3 – 1 1 . 0 9 . 2 0 0 5  r .

88..0099..22000055  ––  cczzwwaarrtteekk
• seminarium na temat Match Racingu dla
uczestników fina∏ów PPJK Frans Maas Cup 2005 
• eliminacje Fina∏u PPJK Frans Maas Cup 2005
Grupa I i II – os. „Port Pilawa”
• wieczór ˝eglarski dla uczestników fina∏ów PPJK
Frans Maas Cup 2005 – os. „Port Pilawa”

99..0099..22000055  ––  ppiiààtteekk  
• eliminacje Fina∏u PPJK Frans Maas Cup 2005
Grupa III i IV – os. „Port Pilawa”
• wieczór ˝eglarski dla uczestników fina∏ów PPJK
Frans Maas Cup 2005 – os. „Port Pilawa”

1100..0099..22000055  ––  ssoobboottaa
• festyn ˝eglarski „Jacht dla Ciebie” „Port Pilawa”:

kiermasz osprz´tu ˝eglarskiego
prezentacja jachtów klasy ˚agle – 500
prezentacja wystawionych jachtów „Jacht dla Ciebie” 
gry i zabawy ˝eglarskie 
pokazy ratowników WOPR
eliminacje i pó∏fina∏ PPJK Frans Maas Cup
2005 – os. „Port Pilawa”

• regaty o Puchar „˚agli” – klasy przygotowawcze
WOZ˚ – Mos II Zegrze
• regaty o puchar „Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa
M∏odzików” – w klasie Optymist grupa B
• regaty z cyklu „NIVEA B∏´kitne ˚agle”
• koncert szantowy – Port Pilawa
• ognisko ˝eglarskie – Port Pilawa

1111..0099..22000055  ––  nniieeddzziieellaa
• festyn ˝eglarski „Jacht dla Ciebie” – Port Pilawa:

kiermasz osprz´tu ˝eglarskiego
prezentacja wystawionych jachtów – „Jacht dla Ciebie”
prezentacja jachtów klasy ˚agle – 500
gry i zabawy ˝eglarskie
pokazy ratowników WOPR
og∏oszenie wyników konkursu – „Jacht dla Ciebie”

• pó∏fina∏ i fina∏ regat PPJK Frans Maas Cup
2005 – os. „Port Pilawa”
• regaty o Puchar „˚agli” – klasy przygotowawcze
WOZ˚
• regaty o puchar „Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa
M∏odzików” – w klasie Optymist grupa B
• regaty z cyklu „NIVEA B∏´kitne ˚agle”
• koncert szantowy dla dzieci
• koncert szantowy – Port Pilawa
• uroczystoÊç zakoƒczenia regat o Puchar „˚agli”
– Port Pilawa
• uroczystoÊç zakoƒczenia fina∏ów PPJK Frans Maas
Cup 2005 – Port Pilawa
• wr´czenie nagrody „Regaty Roku” PPJK Frans
Maas Cup 2005
• zakoƒczenie Warszawskiego Tygodnia ˚eglarskiego
– Port Pilawa godz. 17.00

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· Gminny OÊrodek Kultury zaprasza
ddzziieeccii  nnaa  bbaaÊÊnniioowwyy  ssppeekkttaakkll  ss∏∏oowwnnoo--mmuuzzyycczznnyy
pptt.. „„JJaakk  MMaauurryyccyy  ppookkoocchhaa∏∏  ppoorrzzààddkkii””,,
w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa. Widowisko przeznaczone jest dla
przrdszkolaków oraz uczniów klas I-III. 
CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  ––  ookk..  4455  mmiinn..
Przedstawienia odb´dà si´ 10 wrzeÊnia 2005 r.:
o godzinie 11.00 w Gminnym OÊrodku Kultury,
Niepor´t, ul. Dworcowa 9a oraz o godzinie 13.00
w Filii Gminnego OÊrodka Kultury w Micha∏owie
– Reginowie, ul. Nowodworska 31.

BBiilleett  wwsstt´́ppuu  ––  55 zz∏∏..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·Gminny OÊrodek Kultury zaprasza 
do swojej siedziby w Niepor´cie, 
przy ulicy Dworcowej 9a, na zaj´cia:
cceerraammiicczznnee::  
Êroda 18.00–20.00 i czwartek 16.30–18.30,

ppllaassttyycczznnee::
Êroda 16.00–18.00 i piàtek 16.00–18.00.
Zach´camy do udzia∏u w zaj́ ciach osoby w ka˝dym
wieku, otwarte na nowe wyzwania! Poznajemy ciekawe
techniki, udoskonalamy swoje umiej́ tnoÊci i Êwietnie sí
bawimy. Czekamy!

ZZaapprroosszzeenniiaa

85 rocznica Cudu nad Wis∏à

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´
o godz. 12:00 z∏o˝eniem kwia-

tów przez delegacj´ Urz´du Gmi-
ny i Rady Gminy oraz mieszkaƒ-
ców pod pomnikiem Legionistów
Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrze-
gach. O godz. 18:00 msz´ Êwi´tà
w koÊciele pod wezwaniem Naj-
Êwi´tszej Marii Panny Wspomo˝y-
cielki Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym odprawi∏ ks. proboszcz
Kazimierz Gniedziejko wraz z ksi´-
dzem pra∏atem Stanis∏awem Ku-
ciem. Msz´ uÊwietni∏y swojà obec-
noÊcià kompania honorowa oraz
poczet sztandarowy 9. Pu∏ku Do-
wodzenia Dowództwa Wojsk Là-
dowych w Bia∏obrzegach, a tak˝e
poczty sztandarowe: Gminnego

Ko∏a nr 27 Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych, OSP w Niepor´cie, OSP
w Kàtach W´gierskich, OSP
w Wólce Radzymiƒskiej, Centrum
Szkolenia Policji, Komendy Po-
wiatowej Policji w Legionowie,
Szko∏y Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie oraz Szko∏y Podsta-
wowej im. Wojska Polskiego w Bia-
∏obrzegach. Przed rozpocz´ciem
mszy delegacja w∏adz samorzàdo-
wych z∏o˝y∏a kwiaty przed tablicà
pamiàtkowà w ho∏dzie poleg∏ym
mieszkaƒcom Gminy Niepor´t
w wojnie 1920 r. i na wszystkich
frontach II wojny Êwiatowej.

Punktualnie o godz. 19:15 pod
pomnikiem Strzelców Kaniow-

skich w Wólce Radzymiƒskiej roz-
poczà∏ si´ Apel Poleg∏ych, który
odczyta∏ kpt. Artur Kruczyƒski.
Apel poprzedzi∏a wspólna modli-
twa w intencji bohaterskich ˝o∏-
nierzy z sierpnia 1920 roku popro-
wadzona przez pra∏ata ks. Stani-
s∏awa Kucia. WczeÊniej g∏os zabra∏
Wójt Gminy Niepor´t, który m.in.
przypomnia∏ postaç kpt. Stefana
Pogonowskiego, dowódcy 1 Bata-
lionu 28 Pu∏ku Strzelców Kaniow-
skich i podleg∏ych mu ˝o∏nierzy,
którzy wraz z dowódcà zgin´li
w potyczce z wojskiem sowieckim
pod Wólkà Radzymiƒskà w sierp-
niu 1920 r.

Nast´pnie pod pomnikiem
Strzelców Kaniowskich kwiaty
z∏o˝yli: rodzina kpt. Pogonowskie-
go, parlamentarzyÊci, w∏adze sa-
morzàdowe Niepor´tu i okolicz-
nych gmin oraz mieszkaƒcy Wólki
Radzymiƒskiej. Wart´ honorowà
przy pomniku pe∏nili harcerze
z Trzeciej Mazowieckiej Dru˝yny
Harcerskiej „Wilki”. UroczystoÊci,
zarówno w koÊciele, jak i pod po-
mnikiem w Wólce uÊwietnili ˝o∏-
nierze 9 Pu∏ku Dowodzenia Do-
wództwa Wojsk Làdowych w Bia-
∏obrzegach, dowodzeni przez
pu∏kownika Zbigniewa Ciekanow-
skiego. Po uroczystoÊci w Wólce
kwiaty z∏o˝one zosta∏y równie˝ na
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza
przy ul. Nowolipie w Niepor´cie.

❐ pz

W niedziel´ (14.08)
na terenie gminy
Niepor´t uroczyÊcie
obchodzono
85 rocznic´ Bitwy
Warszawskiej.
G∏ówne uroczystoÊci
odby∏y si´
tradycyjnie w Wólce
Radzymiƒskiej pod
pomnikiem
Strzelców
Kaniowskich.

Si∏a Ducha 
Wywiad z ks. kanonikiem Kazimierzem
Gniedziejko – proboszczem parafii p.w. NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym. czytaj na str. 8
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W czwartek (11.08) przez teren
Gminy przebiegli uczestnicy World
Hormony Run, mi´dzynarodowego
biegu sztafetowego, którego trasa
poprowadzona zosta∏a po terenie ca∏ej
Europy.

W Polsce bieg rozpoczà∏ si´ w ponie-
dzia∏ek (8.08) w Terespolu, dokàd przy-
jecha∏a 14-osobowa ekipa biegaczy. Po
terenie naszego kraju majà oni do po-
konania 610 kilometrów w 6 dni. Trasa
biegu poprowadzona jest z Terespola
przez Siedlce, Warszaw ,́ Ciechanów,
Malbork do Trójmiasta.

Niepor´cki odcinek liczy∏ niespe∏na
2 kilometry. Zawodnik, w asyÊcie po-
licji i stra˝y miejskiej, bieg∏ przez Mi-

cha∏ów-Reginów drogà krajowà nr 61
(od granicy z Legionowem do ronda
w Zegrzu). Na rondzie skr´ci∏ w kie-
runku Wieliszewa i Nowego Dworu
Mazowieckiego.

World Hormony Run rozpoczà∏ si´
2 marca w Lizbonie. Trasa wynoszàca
24 tysiàce kilometrów przebiega przez
48 paƒstw. Celem organizatorów bie-
gu jest szerzenie przyjaêni i porozu-
mienia mi´dzy narodami. Symbolem
biegu, jest p∏onàcy znicz, który za-
wodnicy trzymajà w trakcie biegu.
Mi´dzynarodowa sztafeta ma si´ za-
koƒczyç 28 paêdziernika w Budapesz-
cie.

❐ pz

WORLD HORMONY RUN
przez Niepor´t

Od 1 wrzeÊnia 2005 r. zmieni∏a si´
tak˝e kwota dochodu rodzin utrzy-
mujàcych si´ z gospodarstwa rolnego,
ubiegajàcych si´ o Êwiadczenia ro-
dzinne. Nowelizacja ustawy o Êwiad-
czeniach rodzinnych z 28.11.2003 r.,
która wesz∏a w ˝ycie od 1 czerwca
2005 r. wprowadzi∏a nowà stawk´
194 z∏ dochodu z 1 ha przeliczeniowe-
go w przypadku ubiegania si´
o Êwiadczenia rodzinne. Do tej pory
by∏a to kwota 252 z∏. Oznacza to, ˝e
aby uzyskaç prawo do Êwiadczeƒ ro-
dzinnych, rodzina mo˝e posiadaç
2,6 ha przeliczeniowego na osob ,́

a nie jak by∏o 2 ha przeliczeniowe.
Gdy w rodzinie wychowywane jest
dziecko niepe∏nosprawne – 3 ha prze-
liczeniowe (poprzednio 2,3 ha).

Zgodnie z nowelizacjà do gospodar-
stwa rolnego wlicza si´ tak˝e obszary
dzier˝awione. Ca∏a powierzchnia sta-
nowi wówczas podstaw´ wymiaru po-
datku rolnego, wed∏ug której ustala
si´ dochód rodziny.

Dochód rodziny uzyskany przez
dzier˝awc´ gospodarstwa rolnego, trze-
ba pomniejszyç o czynsz zap∏acony
z tego tytu∏u. 

❐ Szarnecka Halina

Póênym wieczorem na terenie le-
Ênym w okolicy miejscowoÊci Wólka
Radzymiƒska patrol jednej z firm
ochroniarskich wykonujàc czynnoÊci
s∏u˝bowe, zwróci∏ uwag´ na trzech
m´˝czyzn, którzy na widok zbli˝ajàce-
go si´ samochodu ochrony zacz´li
uciekaç. Ochroniarze ruszyli w poÊcig,
zatrzymali jednego z nich i wezwali
policjantów z Niepor´tu. Zatrzymany
to 21-letni mieszkaniec Warszawy.

W czasie penetracji terenu policjan-
ci ujawnili ukryte w zagajniku trzy ro-
wery, oraz ekwipunek w postaci szpa-
dli, pi∏ek do ci´cia metalu i innych
przydatnych do kradzie˝y kabla

przedmiotów. W trakcie czynnoÊci
policyjnych ustalono, ˝e m´˝czyêni
przybyli na ten teren w celu kradzie˝y
kabla telekomunikacyjnego i w∏aÊnie,
gdy zabierali si´ do pracy zostali „na-
mierzeni” przez ochroniarzy.

Dwóch zbieg∏ych „kablarzy” na
proÊb´ policji do komisariatu dopro-
wadzili rodzice. Sà mieszkaƒcami
Wólki Radzymiƒskiej i Stanis∏awowa,
majà 16 i 19 lat. Wszyscy, mimo ˝e
przed ró˝nymi sàdami, odpowiedzà za
usi∏owanie kradzie˝y. Po z∏o˝eniu wy-
jaÊnieƒ w komisariacie – zostali zwol-
nieni.

❐ KPP Legionowo

WPADKA „kablarzy” 
pod Wólkà Radzymiƒskà
Wspólne dzia∏anie pracowników jednej z firm ochrony i policjantów z Niepor´tu
pozwoli∏o na zatrzymanie trzech osi∏ków, którzy postanowili zajàç si´ sprzeda˝à kabla
telekomunikacyjnego. W∏aÊnie si´ zabierali do kopania, gdy spostrzegli zbli˝ajàcy si´
radiowóz. Ochroniarze zatrzymali jednego z nich, a policjanci zaj´li si´ resztà.

ZMIANY w zasadach przyznawania
rolnikom Êwiadczeƒ rodzinnych
Od 1 wrzeÊnia Êwiadczenia rodzinne wyp∏acane sà rolnikom przez
gminy. Do koƒca sierpnia wyp∏acane by∏y na dotychczasowych
zasadach przez KRUS i ZUS.

TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH PRZYGOTOWALI:

Gminne uroczystoÊci 61 rocz-
nicy Powstania Warszawskie-
go rozpocz´∏y si´ na placu
WolnoÊci, gdzie w obecnoÊci
kombatantów, w∏adz samo-
rzàdowych, mieszkaƒców zo-
sta∏y z∏o˝one kwiaty i wieƒce.
Wójt S∏awomir Maciej Mazur
podkreÊli∏, ˝e obowiàzkiem
kolejnych pokoleƒ jest znajo-
moÊç wiedzy historycznej na
temat wydarzeƒ z sierpnia
1944 r. i upami´tnianie boha-
terskiego czynu powstaƒców.

Nast´pnie delegacja w∏adz sa-
morzàdowych z kombatantami
pojecha∏a do Stanis∏awowa
Pierwszego, gdzie z∏o˝ono
kwiaty pod obeliskiem upa-
mi´tniajàcym Êmierç dwóch
podchorà˝ych: Mieczys∏awa
St´pnowskiego ps. Alfa i Stani-
s∏awa Fenickiego ps. Skiba, któ-
rzy zgin´li os∏aniajàc transport
broni dla walczàcej Warszawy.

Z∏o˝ono kwiaty i zapalono
znicze równie˝ na mogile 15
osób zamordowanych przez hi-

tlerowców w dniu 19 sierpnia
1944 r. w lesie pod Micha∏o-
wem-Reginowem, a tak˝e na
mogile zbiorowej na cmentarzu
w Niepor´cie i grobie Bronis∏a-
wa Tokaja (pierwszy dyrektor
szko∏y podstawowej w Niepo-
r´cie i oficera AK, dowódca III
batalionu w rejonie Niepor´t).

UroczystoÊci rocznicowe
zakoƒczy∏y si´ spotkaniem
w∏adz gminy i radnych z kom-
batantami.

❐ pz

61 rocznica
Mieszkaƒcy Niepor´tu nie zapomnieli
o bohaterskich ˝o∏nierzach Powstania
Warszawskiego. 1 sierpnia o godz.
13:00 z∏o˝ono kwiaty pod pomnikiem
na placu WolnoÊci i w innych
miejscach upami´tniajàcych walk´
˝o∏nierzy AK oraz bohaterskà Êmierç
mieszkaƒców Niepor´tu. O godz.
17:00 zawy∏y syreny, a kierowcy
zatrzymali samochody.

Sà efekty
Rozmawiamy ze STANIS¸AWEM

PEJTÑ (od lewej), funkcjonariuszem
Stra˝y Gminnej 

– Przesz∏o miesiàc pracuje Pan
w Stra˝y Gminnej, z jakimi in-
terwencjami zg∏aszajà si´ do
stra˝y mieszkaƒcy i jakie sà
pierwsze reakcje na mundur
stra˝nika?
– Mieszkaƒcy sà w wi´kszoÊci
zaskoczeni powstaniem stra˝y.
Ale jak do tej pory jest to zasko-
czenie pozytywne. Otwarcie wy-
ra˝ajà zadowolenie, ˝e poprawi
si´ bezpieczeƒstwo w gminie.
OczywiÊcie cz´Êç osób, która
jest przez nas upominana, naru-
sza porzàdek czy spo˝ywa alko-
hol w miejscach publicznych,
ma na temat powstania stra˝y
swój odr´bny poglàd. Pierwszà
zg∏oszonà interwencjà by∏ sy-
gna∏ od mieszkanki osiedla

w Zegrzu Po∏udniowym, która
skar˝y∏a si´ na sàsiada wypro-
wadzajàcego psy bez kagaƒca.
Poniewa˝ sàsiedzi obawiali si´
zwierzàt wypuszczanych luzem
na klatk´ schodowà, potrzebna
by∏a interwencja. Kolejne spra-
wy dotyczy∏y osób spo˝ywajà-
cych alkohol w miejscach pu-
blicznych m.in. na terenie osie-
dla w Bia∏obrzegach i wykrycia
w Ryni dzikiego wysypiska
Êmieci. PrzeprowadziliÊmy rów-
nie˝ szereg kontroli placówek
handlowych na terenie gminy
Niepor´t, w których sprzedawa-
ny jest alkohol. SprawdzaliÊmy,
czy nie jest spo˝ywany w miej-
scach publicznych i na terenie
sklepu. Wspó∏pracujemy rów-
nie˝ z komisariatem policji np.
w sprawie zachowania bezpie-
czeƒstwa w okolicach Dzikiej
Pla˝y.
– Ta wspó∏praca powinna uk∏a-
daç si´ dobrze. W komisariacie
w Niepor´cie przepracowa∏ Pan
19 lat, jako kierownik referatu
kryminalnego.
– To prawda znam zarówno
pracujàcà tam za∏og ,́ jak i pro-
blemy wyst´pujàce na naszym
terenie.

– Stra˝nicy rozdajà mandaty?
– Na razie staramy si´ t∏uma-
czyç i upominaç. To oddzia∏y-
wanie prewencyjne odnosi spo-
ry skutek. Mandat traktowali
b´dziemy jako ostatecznoÊç.
Prostym przyk∏adem oddzia∏y-
wania prewencyjnego sà samo-
chody zwalniajàce w chwili, gdy
widzà samochód Stra˝y Gmin-
nej. Jadàc z przepisowà pr´dko-
Êcià nie jesteÊmy wyprzedzani.
– Jakie zadania w najbli˝szym
czasie realizowali b´dà stra˝-
nicy?
– W najbli˝szym czasie planuje-
my przeprowadziç akcj´ kontro-
lnà, dotyczàcà posiadania przez
mieszkaƒców poszczególnych
miejscowoÊci umów z firmami
na wywóz odpadów komunal-
nych.
– Czy wzorem sàsiedniego Le-
gionowa i u nas pojawi si´ foto-
radar?
– Zakup fotoradaru szybko si´
zwraca i wydatnie podnosi bez-
pieczeƒstwo na drogach, jednak
ta decyzja nale˝a∏a b´dzie do ra-
dy gminy i wójta.

❐ Rozmawia∏: Robert Wróbel
(numer telefonu do Stra˝y

Gminnej – 774 87 91)

Pierwszego sierpnia
rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
Stra˝ Gminna. Na razie
s∏u˝b´ pe∏ni dwóch
stra˝ników wyposa˝onych
w Êrodki ∏àcznoÊci, pa∏ki,
gaz obezw∏adniajàcy
i kajdanki oraz samochód
terenowy Nissan Terano II.
W przysz∏oÊci rozwa˝any
b´dzie równie˝ zakup
fotoradaru. Siedzibà Stra˝y
jest stanica przy ulicy
Dworcowej.

Stra˝ Gminna Niepor´t zosta∏a powo∏a uchwa∏à Rady Gminy z dnia 28.04.05 r. Przez kilka
tygodni trwa∏o opracowywanie regulaminu nowej stra˝y, nabór funkcjonariuszy i ich szkolenie.
BezpoÊredni nadzór nad dzia∏aniem Stra˝y pe∏ni kierownik dzia∏u bezpieczeƒstwa, zarzàdzania
kryzysowego OC Urz´du Gminy, Grzegorz Kankiewicz.

Do zadaƒ stra˝ników (Stanis∏aw Pejta, Andrzej Wasilewski) nale˝a∏o b´dzie dbanie o bezpie-
czeƒstwo mieszkaƒców i nadzór nad przestrzeganiem obowiàzujàcych przepisów. Stra˝nicy ma-
jà wspó∏pracowaç z policjà i stra˝à po˝arnà podczas imprez masowych i wypadków, czy zda-
rzeƒ losowych. ❐ PZ/RW

Stra˝ Gminna
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1. W konkursie mogà uczestniczyç wszystkie osoby, któ-
re przedstawià kompozycje hejna∏u Gminy Niepor´t
zgodnie z Regulaminem konkursu udost´pnionym na
stronie internetowej Gminy – www.nieporet.pl

2. Kompozycja powinna uwzgl´dniaç specyfik´ Gmi-
ny i jej tradycj .́ 

3. Utwór musi byç kompozycjà w∏asnà, nie krótszà ni˝
20 sekund i nie d∏u˝szà ni˝ 40 sekund w dowolnej
formie muzycznej, jedno- lub wieloinstrumentalnej.

4. IloÊç nades∏anych kompozycji przez jednego auto-
ra jest nieograniczona. 

5. Kompozycja konkursowa powinna zawieraç zapis
nutowy oraz nagranie na dowolnym noÊniku ma-
gnetycznym (taÊma magnetofonowa lub CD).

6. Kompozycj´ konkursowà nale˝y umieÊciç w ko-
percie opisanej „Konkurs na hejna∏ Gminy Nie-
por´t”. 

7. Do zg∏oszenia pracy konkursowej nale˝y do∏àczyç:
a) dane teleadresowe uczestnika konkursu (imi´
i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefo-
nu oraz adres skrzynki mailowej),
b) pisemne oÊwiadczenie autora, ˝e kompozycja
jest jego dzie∏em i wszelkie prawa autorskie nale-
˝à do niego, 

c) oÊwiadczenie przeniesienia na Gmin´ autor-
skich praw majàtkowych w przypadku wygrania
konkursu na hejna∏ Gminy Niepor´t,
d) pisemne oÊwiadczenie o zapoznaniu si´ i akcep-
tacji regulaminu konkursu.

8. Prace konkursowe nale˝y z∏o˝yç w kancelarii Urz´-
du Gminy Niepor´t lub przes∏aç za poÊrednictwem
poczty na adres Urz´du Gminy Niepor´t: 05-126
Niepor´t, pl. WolnoÊci 1. 

9. Termin sk∏adania prac konkursowych up∏ywa
z dniem 15 paêdziernika 2005 roku. W przypadku
prac nades∏anych pocztà – decyduje data nadania
w Urz´dzie Pocztowym (data stempla pocztowego). 

10. Prace, które wp∏ynà po up∏ywie wyznaczonego termi-
nu nie b´dà rozpatrywane przez Komisje Konkursowà.

11. Rozstrzygni´cie konkursu odb´dzie si´ do dnia 30
listopada 2005 r.

12. Autor zwyci´skiej pracy konkursowej otrzymuje na-
grod´ w wysokoÊci 2.000,- z∏ (dwa tysiàce z∏otych). 

13. O wyborze laureata konkursu oraz terminie wr´cze-
nia nagrody laureat zostanie powiadomiony pisemnie. 

Dodatkowe informacje o warunkach konkursu mo˝-
na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t pok. nr 23
lub pod numerem tel. 767 04 29.

CZARNY punkt
Na wniosek Urz´du Gminy Niepor´t na drodze wojewódzkiej nr 631
w pobli˝u miejscowoÊci Wólka Radzymiƒska usytuowany zosta∏ tzw.
„czarny punkt”. Tylko w ciàgu ostatnich 3 lat w tym miejscu dosz∏o
do 16 wypadków i kolizji, w których zgin´∏y 3 osoby.

O tym niebezpiecznym odcinku drogi (ul. kpt. S. Pogonowskiego na wy-
sokoÊci skrzy˝owania z Topolowà w Wólce Radzymiƒskiej) kilkakrotnie
pisa∏a lokalna prasa. Mazowiecki Wojewódzki Zarzàd Dróg zdecydowa∏
si´ na usytuowanie „czarnego punktu” po wniosku Urz´du Gminy Nie-
por´t. Oprócz tablic informacyjnych, drogowcy „wtopili” w asfalt specjal-
ne (czerwone) ograniczniki pr´dkoÊci. Ich zadaniem jest zwrócenie uwa-
gi kierowcy na niebezpieczny odcinek drogi.

Niezale˝nie od nowego oznakowania policjanci nadal apelujà do kie-
rowców o ostro˝noÊç. I przypominajà, ̋ e najwi´cej osób ginie na drogach
w wakacje.

❐ pz

JAÂNIEJ na drogach
W tym roku gmina Niepor´t wykona∏a ju˝ szereg prac
majàcych na celu popraw´ bezpieczeƒstwa pieszych
i kierowców, mi´dzy innymi budujàc oÊwietlenie drogowe
na wybranych fragmentach ulic. Oto wykaz
zakoƒczonych ju˝ robót:

Na ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyênie wykonano li-
ni´ kablowà o d∏. 442 mb. i zamontowano 10 szt. s∏upów be-
tonowych WZ-11 z oprawami OUSc 150. Prace wykona∏a
firma: „LUMEN” z Legiono-
wa. ̧ àczny koszt prac zamknà∏
si´ kwotà 29 267 z∏.

Na ul. Stru˝aƒskiej w Kà-
tach W´gierskich wykonano
etap koƒcowy budowy oÊwie-
tlenia (od strony granicy ze
wsià Józefów). Firma: „Elek-
tro-Silver” z ¸om˝y ustawi∏a
8 szt. s∏upów stalowych S95
z oprawami OUSc 150 (koszt:
25 508 z∏).

W Józefowie na ul. Stru˝aƒ-
skiej firma: „Elzar” z Warszawy
wykona∏a 13 szt. s∏upów stalowych S95 z oprawami OUSc 150 za ponad
40 030 z∏. OÊwietlenie zyska∏a równie˝ ul. Wspólna w Józefowie, gdzie wy-
konano 12 szt. s∏upów betonowych ˚N – 10 z oprawami OUSc 100. Pra-
ce wykona∏a firma: „LUMEN” z Legionowa za kwot´ 30 083 z∏.

❐ (oprac. pz)

Pierwsza ∏opata
Na budowie przepompowni Êcieków P-8 w Niepor´cie wbito pierwszà
∏opat´ (17.08). w ten sposób rozpocz´∏y si´ prace na najwi´kszej
tegorocznej inwestycji Gminy Niepor´t o charakterze ekologicznym.

Ekologiczny charakter inwe-
stycji w pierwszej kolejnoÊci za-
uwa˝à okoliczni mieszkaƒcy,
którzy dotychczas musieli ko-
rzystaç z tradycyjnych, cz´sto
nieszczelnych, szamb. Skorzy-
stajà równie˝ osoby wypoczy-
wajàce nad Zalewem Zegrzyƒ-
skim i uprawiajàce tu sporty
wody. NieczystoÊci zamiast do
akwenu trafià do oczyszczalni
Êcieków.

Wykonawca pompowni, firma
WodBud z Wyszkowa, zosta∏
wy∏oniony w drodze przetargu.
Zaoferowa∏ on budow´ prze-
pompowni wraz z przewodami
t∏ocznymi pod kana∏em ˚eraƒ-
skim za kwot´ ok. 2,1 mln z∏.
Gmina z w∏asnego bud˝etu wy-
∏o˝y na ten cel jedynie 15 proc.
kosztów ca∏ej inwestycji. Reszt´
pokryje Unia Europejska (75
proc.) i bud˝et paƒstwa (10
proc.). – Realizacja projektów
unijnych wymaga od Gminy
i wykonawcy szczególnej dba∏o-
Êci, nie tylko o dokumentacj ,́
ale i prawid∏owà realizacj´ za-
dania inwestycyjnego. Dlatego
dobrze si´ sta∏o, ˝e przetarg wy-
gra∏a firma z doÊwiadczeniem,
która realizowa∏a ju˝ podobne
obiekty na terenie gminy i po-
wiatu – mówi∏ podczas wprowa-
dzenia wykonawcy na budow´

S∏awomir Maciej Mazur, wójt
Gminy Niepor´t.

Pierwotnie budow´ P-8 plano-
wano na 2004 r. Z przyczyn for-
malnych uniewa˝niono jednak
przetarg i ca∏à procedur´ trzeba
by∏o powtórzyç. Jednak dzi´ki
przesuni´ciu terminów, przy reali-
zacji pompowni gmina skorzysta-
∏a ze Êrodków strukturalnych UE.

Roboty budowlane majà roz-
poczàç si´ jeszcze w tym miesià-
cu. Wytyczono ju˝ plac budowy. 

Zgodnie z harmonogramem
prace majà si´ zakoƒczyç
w pierwszym kwartale przysz∏e-
go roku. Przepompownia P-8 to
skomplikowana budowla in˝y-

nieryjna. Po uruchomieniu
3 pompy przekazywaç b´dà Êcie-
ki (89 m3/s) ze wschodniej cz´Êci
Niepor´tu oraz miejscowoÊci
Bia∏obrzegi, a przysz∏oÊci rów-
nie˝ Ryni, do systemu opaski ka-
nalizacyjnej Zalewu Zegrzyƒ-
skiego. Skàd trafià do oczysz-
czalni Êcieków w Orzechowie.
Najbardziej skomplikowany ele-
ment ca∏ej inwestycji to dwa po-
nad 130. metrowe przewody
t∏oczne (o Êrednicy 250 mm) pod
dnem (5 m) Kana∏u ̊ eraƒskiego.

Po wybudowaniu przepom-
powni, zostanie ona przekazana
w eksploatacj´ sto∏ecznego
MPWiK, które b´dzie nadzoro-
waç i u˝ytkowaç obiekt. P-8 jest
jednà z najwi´kszych pompowni
w ca∏ym systemie 40 podobnych
urzàdzeƒ. – Zalew Zegrzyƒski to
êród∏o wody dla Warszawy. Bez
systemu kanalizacji zbiornik jest
systematycznie zanieczyszczany
przez nieszczelne szamba. Dlate-
go mam nadziej ,́ ˝e dojdzie do
spotkania przedstawicieli lokal-
nych samorzàdów oraz w∏adz
województwa i stolicy, aby osta-
tecznie podpisaç porozumienie
w sprawie przekazania ca∏ej
„opaski” wokó∏ Zalewu w∏a-
dzom Warszawy – t∏umaczy∏
wójt.

❐ pz

O G ¸ O S Z E N I E
Wójt Gminy Niepor´t og∏asza konkurs na hejna∏ Gminy Niepor´t UMOWA podpisana

Znamy ju˝ wykonawc´, który zbuduje i uruchomi Stacj´
Uzdatniania Wody w Józefowie. Przetarg na te prace wygra∏a
firma Wodrol z Pruszkowa oferujàc ok. 2,3 mln z∏.

Podpisana ju˝ zosta∏a umowa na wykonanie prac. Wykonawca wejdzie
na plac budowy we wrzeÊniu. Nowa Stacja Uzdatniania Wody powsta-
nie w przeciàgu dwóch lat na dzia∏ce gminnej w pobli˝u szko∏y podsta-
wowej w Józefowie. Inwestycja w du˝ej cz´Êci sfinansowana b´dzie ze
Êrodków zewn´trznych. 75
proc. kosztów pokryje
Unia Europejska (fundusz
ZPORR), 10 proc. bud˝et
paƒstwa, a reszt´ gmina.

Budowa stacji umo˝liwi
pod∏àczenie do sieci wo-
dociàgowej zachodniej
cz´Êci gminy. Odcià˝y rów-
nie˝ istniejàcà stacj´
w Niepor´cie. Dzi´ki temu
wyeliminowane zostanie
zjawisko obni˝enia si´ ci-
Ênienia wody w okresie let-
nich upa∏ów, co ostatnio
mia∏o miejsce w niektó-
rych miejscowoÊciach.

❐ pz
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Szanowni Paƒstwo!
Po raz pierwszy oddajemy do Paƒstwa ràk informator pt. „Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy?”. W ten
sposób postaramy si´ przybli˝yç mieszkaƒcom Gminy doÊç skomplikowane zagadnienia zwiàzane z finansami
samorzàdu oraz pokazaç, ˝e bud˝et gminny jest sprawà wspólnà i ca∏kowicie jawnà. Dane i wielkoÊci, na których si´
opieramy pochodzà z bud˝etu Gminy Niepor´t na rok 2005, przyj´tego Uchwa∏à Nr XXXII/124/04 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 30 grudnia 2004 r., opublikowanego w Dzienniku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego Nr 32
poz. 860 z 7 lutego 2005 r.

Bud˝et gminny podobny
do domowego

Ka˝da rodzina (podobnie jak firma, instytucja czy paƒ-
stwo) posiada dochody i ponosi wydatki. Zestawienie do-
chodów i wydatków dotyczàcych okreÊlonego czasu – np.:
miesiàca lub roku – nazywamy planem bud˝etu.

Bud˝et gminy jest rocznym planem dochodów i wydat-
ków oraz przychodów i rozchodów gminy. Bud˝et w for-
mie uchwa∏y bud˝etowej co roku uchwala Rada Gminy
przed rozpocz´ciem roku bud˝etowego (trwa on od
1 stycznia do 31 grudnia, czyli pokrywa si´ z rokiem ka-
lendarzowym), a szczególnie uzasadnionych przypadkach
– nie póêniej ni˝ do 31 marca roku bud˝etowego. 

Porównajmy bud˝et gminny do bud˝etu domowego:

Bud˝et gminy (w skali roku) jest wi´c podobny do bu-
d˝etu domowego, w którym tak˝e planuje si´ uzyskiwa-
nie co miesiàc okreÊlonych dochodów i dostosowanych do
nich wydatków.

Skàd si´ biorà pieniàdze
w bud˝ecie?

Powszechnie uwa˝a si ,́ ˝e dochody gminy pochodzà
z podatków i jest to prawda, ale cz´Êciowa. Ogó∏em do-
chody dzielimy na:

Dochody w∏asne – gromadzimy na podstawie ró˝nych
ustaw. Wp∏ywajà do kasy Gminy bezpoÊrednio od miesz-
kaƒców i firm w formie podatków i op∏at, a cz´Êç otrzy-
mujemy za poÊrednictwem Urz´du Skarbowego i Mini-
sterstwa Finansów. Odpowiednie ustawy okreÊlajà rów-
nie˝ na co gmina mo˝e przeznaczyç zgromadzone Êrodki.

Dotacje – otrzymujemy z bud˝etu paƒstwa za poÊred-
nictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje celowe
musza byç wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, gdy˝
w przeciwnym wypadku podlegajà zwrotowi wraz z od-
setkami.

Subwencje – sà bezzwrotnà formà zasilenia finansowe-
go gminy z bud˝etu paƒstwa. To forma wyrównywania

niewystarczajàcych dochodów w∏asnych. O przeznaczeniu
Êrodków subwencji decyduje Rada Gminy. Wi´kszoÊç sub-
wencji ogólnej (97,75 %), którà otrzymuje gmina przezna-
czana jest na potrzeby oÊwiaty.

Dochody Gminy Niepor´t
w 2005r.
Podatki i op∏aty 69,86%

osób fizycznych 9 174 741 z∏
od nieruchomoÊci 6 660 200 z∏
osób prawnych 700 000 z∏
podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych 450 000 z∏
od Êrodków transportowych 160 100 z∏
rolny i leÊny 127 200 z∏
podatek od spadków i darowizn 90 000 z∏
op∏aty skarbowe 55 000 z∏
dochodowy od osób fizycznych 42 000 z∏
od posiadania psa 2 000 z∏

Dochody z majàtku gminy 1,84%
op∏aty za u˝ytkowanie wieczyste, dzier˝aw´
i czynsze z najmu 460 500 z∏

Wp∏ywy z us∏ug 2,45%
dostarczanie wody 420 500 z∏
transport lokalny 7 400 z∏
wp∏aty z op∏at za odprowadzanie Êcieków 175 000 z∏
op∏aty za pod∏àczenie do kanalizacji 10 000 z∏

Odsetki bankowe 0,32%
odsetki bankowe 80 000 z∏

Ró˝ne op∏aty 1,36%
op∏ata administracyjna i op∏aty lokalne 49 000 z∏
zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu 250 000 z∏
wp∏aty za przy∏àcze wodociàgowe 40 000 z∏
odsetki za zaleganie w podatkach 46 000 z∏
op∏ata klimatyczna 20 000 z∏

Subwencja ogólna 16,35%
cz´Êç oÊwiatowa 3 955 688 z∏
cz´Êç równowa˝àca 90 806 z∏

Dotacje 7,55%
na zadania administracyjne 149 196 z∏
na obron´ cywilnà 500 z∏
na pomoc spo∏ecznà 1 738 000 z∏

D O C H O D Y 24 993 831 Z¸

Planowane êród∏a
dochodów bud˝etu gminy
• Najwi´kszà cz´Êç dochodów gminy stanowià wp∏ywy

z podatków i op∏at – 17 826 241 z∏ (71% bud˝etu).
W kategorii tej zawarte sà m.in. udzia∏y PIT 9 216 741 z∏
(podatek dochodowy od osób fizycznych), CIT 700
000 z∏ (podatek dochodowy od osób prawnych) oraz po-
datek od nieruchomoÊci 6 706 200 z∏.

• Drugim, co do wielkoÊci êród∏em dochodu sà subwen-
cje otrzymywane z bud˝etu paƒstwa – 4 086 494z∏
(16% bud˝etu), z czego 96% to subwencja przeznaczo-
na na szkolnictwo.

• Dochody zwiàzane z pomocà spo∏ecznà – g∏ównie do-
tacje – to 1 738 000z∏.

• Dochody z majàtku gminy, gospodarki komunalnej
i ochrony Êrodowiska wynoszà 1 066 000z∏ pochodzà
m. in. ze sprzeda˝y wody i Êcieków, op∏at za wieczyste
u˝ytkowanie i dzier˝aw´ oraz wynajem mieszkaƒ.

• Pozosta∏e dochody (∏àcznie 277 096z∏) tworzà m.in.:
op∏aty administracyjne i lokalne, op∏aty za zezwolenia
na sprzeda˝ alkoholu, op∏ata miejscowa tzw. klimatycz-
na, odsetki bankowe.
Szczegó∏owe êród∏a dochodów gminy okreÊla ustawa

o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego.
Je˝eli uzyskiwane dochody nie wystarczajà na pokrycie

wydatków lub te˝ gmina chce zrealizowaç inwestycje, na któ-
re nie ma pieni´dzy, to mo˝e zaciàgnàç kredyt, po˝yczk´ lub
emitowaç obligacje komunalne albo te˝ wydaç pieniàdze za-
oszcz´dzone z lat ubieg∏ych. Jednak ustawa o finansach pu-
blicznych pozwala na maksymalne zad∏u˝enie si´ gminy do
wysokoÊci 60% planowanych w danym roku dochodów.

Na co wydajemy pieniàdze…
Wydawanie pieni´dzy publicznych musi odbywaç si´

w granicach przewidzianych prawem. Ka˝dy wydatek jest
dok∏adnie analizowany, a jego celowoÊç potwierdzajà
podpisem odpowiedzialni pracownicy. Niestety, tutaj po-
jawia si´ problem stary jak Êwiat – pieni´dzy w bud˝ecie
jest ciàgle za ma∏o, a potrzeby mieszkaƒców nieustannie
rosnà.

Na poczàtek warto wiedzieç, kto wydaje pieniàdze na
realizacj´ zadaƒ gminy.

Dochody
• wyp∏ata m´˝a,

˝ony
• stypendium
• emerytura

dziadka
• profity ze

sprzeda˝y
majàtku

• odsetki z lokat

Dochody
• podatki
• subwencje
• dotacje
• wp∏ywy 

z mienia
• op∏aty np.:

za dzier˝aw´,
sprzeda˝ us∏ug)

• odsetki bankowe

Wydatki
• wy˝ywienie
• utrzymanie

mieszkania
• odzie˝

• podr´czniki do
szko∏y

• us∏ugi medyczne
• wyjazd wakacyjny

Wydatki
• oÊwiata

• inwestycje
• utrzymanie dróg

• pomoc spo∏eczna
• gospodarka

komunalna
• ochrona Êrodowiska

• kultura i sport
• administracja

BUD˚ET
DOMOWY

BUD˚ET
GMINY

„Skàd mamy pieniàdze 

W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST PODOBNIE:I

DOCHODY – nasze pensje WYDATKI – idà na ˝ycie
PRZYCHODY – pieniàdze, które po˝yczamy i mo˝emy
je wykorzystaç, ale kiedyÊ trzeba je oddaç ROZCHODY

– sp∏acamy raty kredytu na mieszkanie lub pralk .́
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wieÊci NIEPOR¢CKIE

Po pierwsze sà to gminne jednostki organizacyjne, to
znaczy:
• Urzàd Gminy,
• OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej,
• Szko∏y podstawowe i gimnazjum,
• Przedszkola,

…które na swojà dzia∏alnoÊç otrzymujà Êrodki z bud˝etu
gminy i wszystkie swoje dochody odprowadzajà do bud˝etu.

Po drugie w naszej gminie sà jednostki, które Êrodki na
dzia∏alnoÊç dostajà w postaci dotacji z bud˝etu i dodatko-
wo uzupe∏niajà je swoimi dochodami, sà to:

• Gminny OÊrodek Kultury
• Biblioteka Publiczna
• Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
• Kluby sportowe (na realizacj´ zadaƒ w∏asnych gminy

z zakresu sportu)
• Ochotnicze Stra˝e Po˝arne (na utrzymanie gotowoÊci

przeciwpo˝arowej)

Wydatki Gminy Niepor´t
w 2005r.
Transport 8,05%

transport 500 000 z∏
budowa i utrzymanie dróg 1 796 200 z∏

Turystyka 0,09%
Gospodarka mieszkaniowa 1,90%

remonty mieszkaƒ 
i lokali komunalnych 277 000 z∏
gospodarka gruntami 
i nieruchomoÊciami 265 000 z∏

Administracja publiczna 12,95%
Rada Gminy 278 000 z∏
Urzàd Gminy 3 014 770 z∏

wynagrodzenia pracowników 1 766 600z∏ 
zadania zlecone przez Wojewod´ 201 500 z∏ 
zadania zlecone przez Starost´ 
Powiatowego 67 722 z∏
pozosta∏a dzia∏alnoÊç 134 550 z∏

Obs∏uga d∏ugu publicznego 0,63%
sp∏acone zostanà odsetki od kredytów 
i po˝yczek zaciàgni´tych w latach 
poprzednich 180 000 z∏

OÊwiata 40,44%
szko∏y podstawowe 3 480 228 z∏
przedszkola 1 268 832 z∏
gimnazjum 5 543 526 z∏
(w tym budowa nowego gimnazjum 4 240 000 z∏)
dowóz uczniów do szkó∏ 310 658 z∏
Êwietlice szkolne 381 858 z∏
stypendia i pomoc materialna 
dla uczniów 30 000 z∏
dokszta∏canie i awans zawodowy 
nauczycieli 33 260 z∏
obs∏uga placówek oÊwiatowych 491 638 z∏

Ochrona zdrowia 1,03%
przeciwdzia∏anie alkoholizmowi 250 000 z∏
badania profilaktyczne 45 200 z∏

Pomoc spo∏eczna 8,70%
dodatki mieszkaniowe 105 000 z∏
Êwiadczenia rodzinne 1 437 000 z∏
oÊrodki wsparcia 32 920 z∏
sk∏adki na ubezpieczenia zdrowotne 12 000 z∏
zasi∏ki i pomoc w naturze 449 000 z∏
us∏ugi opiekuƒcze 6 400 z∏
utrzymanie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej 3 36 460 z∏
utrzymanie Domu Pomocy Spo∏ecznej 13 200 z∏
pozosta∏a dzia∏alnoÊç 91 500 z∏

Kultura 2,39%
dotacje dla Gminnego OÊrodka Kultury 421 500 z∏
dotacja dla Biblioteki gminnej 160 000 z∏
pozosta∏e zadania kultury 
(np. organizacja Âwi´ta Gminy Niepor´t) 100 200 z∏

Sport 0,56%
dotacje dla klubów sportowych, organizowanie
zaj´ç i zawodów sportowych 160 000 z∏

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 18,92%
oczyszczanie miast i wsi 464 300 z∏
kanalizacja 2 387 000 z∏
utrzymanie zieleni w gminie 12 000 z∏
oÊwietlenie ulic, placów i dróg 837 000 z∏

pozosta∏a dzia∏alnoÊç 48 000 z∏
budowa wodociàgów 1 350 000 z∏
wydatki bie˝àce i pozosta∏e 2 000 z∏
dostarczanie wody 300 000 z∏

Pozosta∏e dzia∏y razem 4,34%
prace geodezyjne kartograficzne 144 750 z∏
aktualizacja spisu wyborców 1 872 z∏
stra˝ po˝arna, stra˝ gminna 
i obrona cywilna 139 500 z∏
obs∏uga poboru podatków 62 000 z∏
rezerwy bud˝etowe 400 000 z∏
ró˝ne rozliczenia 489 037 z∏

R A Z E M 28 537 581 z∏

Gminne inwestycje 2005
Wydatki inwestycyjne s∏u˝à rozwojowi Gminy, ponie-

wa˝ albo powi´kszajà majàtek gminy albo zwi´kszajà
wartoÊç ju˝ posiadanego majàtku (stan wydatków inwe-
stycyjnych na 04.07.2005r.).
1) Budowa Gimnazjum z salà gimnastycznà

w Stanis∏awowie Pierwszym 4 240 000 z∏
2) Budowa sieci wodociàgowej w Rembelszczyênie,

Kàtach W´gierskich i Micha∏owie-Grabinie 
865 298 z∏

3) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie 
200 000 z∏

4) Projektowanie wodociàgów 50 000 z∏
5) Budowa pompowni P-8 Êcieków 

w Niepor´cie wraz z przewodami t∏ocznymi 
pod Kana∏em ˚eraƒskim 1 500 000 z∏

6) Budowa kanalizacji dla osiedla „D´bina”
i gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym 460 000 z∏

7) Modernizacja oczyszczalni Êcieków 
w Niepor´cie 340 000 z∏

8) Projektowanie kanalizacji 20 000 z∏
9) Budowa oÊwietlenia ulicznego

a) ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyênie 30 000 z∏
b) ul. Stru˝aƒska w Kàtach W´gierskich 

i Józefowie i ul. Akacjowa w Kàtach 
W´gierskich 67 000 z∏

c) ul. Polna w Micha∏owie Reginowie 30 000 z∏
d) ul. Wira˝owa w Wólce Radzymiƒskiej 20 000 z∏
e) ul. Wspólna w Józefowie 40 000 z∏

10) Projektowanie i modernizacja oÊwietlenia 
ulicznego 90 000 z∏

11) Projektowanie, budowa i modernizacja chodników,
wiat przystankowych, ciàgów pieszo-jezdnych, par-
kingów 
i dróg gminnych 1 690 000 z∏
a) ul. G∏ówna w Rynii (asfalt)
b) ul. G∏ówna w Micha∏owie-Reginowie (asfalt)
c) ul. Kwiatowa w Micha∏owie-Reginowie (asfalt)
d) ul. LeÊna w Micha∏owie-Reginowie
e) ul. Pla˝owa w Bia∏obrzegach
f) ul. Kàpielowa w Bia∏obrzegach
g) ul. Kàpielowa w Zegrzu P∏d
h) ul. D´bowa w Zegrzu P∏d 
i) ul. Objazdowa w Józefowie
j) ul. Radosna w Stanis∏awowie Drugim
k) ul. bez nazwy odchodzàca od ul. Jana Kazimierza
l) ul. KoÊcielna w Kàtach W´gierskich
m) ul. LeÊna w Wólce Radzymiƒskiej 
n) ul. Koncertowa Stanis∏awów Pierwszy
o) ul. Przysz∏oÊç Stanis∏awów Pierwszy
p) Projekt ulicy Wzgórz – Zegrze P∏d
r) Projekt ul. Przysz∏oÊç – Stanis∏awów Pierwszy

DANE STATYSTYCZNE W PRZELICZENIU  

NA 1 MIESZKA¡CA: 

W Gminie Niepor´t jest 11 752 mieszkaƒców.
Roczny dochód Gminy na 1 osob´ to 2 127 z∏,

a wydatki to 2 428 z∏. Utrzymanie oÊwiaty to koszt
w wysokoÊci 982 z∏, administracji publicznej 315 z∏,

pomocy spo∏ecznej 211 z∏, na ochron´ zdrowia
przeznaczamy 25 z∏ a kultur´ i sport 72 z∏.

GMINNA OÂWIATAI

1 gimnazjum – 276 uczniów
4 szko∏y podstawowe – 626 uczniów

2 zespo∏y szkolno-przedszkolne – 252 uczniów 
RAZEM: 8 placówek 133 nauczycieli 49 pracowników

obs∏ugi i administracji

i na co je wydajemy?”
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s) Wiata autobusowa w Wólce Radzymiƒskiej
t) Wiata autobusowa w Rembelszczyênie

12) Budowa chodnika
a) ul. Wolska w Woli Aleksandra 60 000 z∏
b) l. Jana Kazimierza w Niepor´cie 150 000 z∏
c) ul. Stru˝aƒska w Rembelszczyênie 200 000 z∏
d) ul. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach 31 000 z∏
e) Beniaminów 55 000 z∏

f) Projekt chodnika ul. Warszawska 20 000 z∏
g) Projekt chodnika ul. Ma∏o∏´cka 15 000 z∏
h) Projekt uproszczony chodnika – Bia∏obrzegi 2 900 z∏
13) Budowa skrzy˝owania ul. Stru˝aƒskiej z ul. Szkolnà

w Józefowie 33 000 z∏
14) Budynki komunalne w tym Osiedle Silikaty 

100 000 z∏
15) Zakupy gruntów 100 000 z∏
16) Wymiana instalacji c.o. w budynku SPZOZ

Niepor´t 20 000 z∏
17) Komputeryzacja Urz´du Gminy 80 000 z∏
18) Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego

w Urz´dzie Gminy 15 000 z∏
19) Projektowanie i budowa boisk sportowych 

137 519 z∏
20) Instalacja systemu monitoringu i ochrony

w Gimnazjum 15 000 z∏
21) Instalacja systemu monitoringu i ochrony

w Urz´dzie Gminy 17 000 z∏
22) Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a

Zalewu Zegrzyƒskiego p.n. „Dzika Pla˝a” 55 000 z∏
23) Baza sportowa w porcie jachtowym 

w Niepor´cie 85 000 z∏
R A Z E M 10 709 817 z∏

Zmiany w bud˝ecie
Bud˝et gminy zmieniany mo˝e byç na ka˝dej sesji

Rady Gminy (odpowiednià uchwa∏à rady) np.: w dniu
25 sierpnia 2005 r. Rada na wniosek Wójta zwi´kszy∏a
zadania inwestycyjne o kwot´ 1 190 000 z∏. Do zadaƒ
inwestycyjnych zosta∏y dodane:
• Projektowanie, budowa, modernizacja chodników, wiat

przystankowych, ciàgów pieszo-jezdnych,

parkingów i dróg gminnych 90 000 z∏
• Przebudowa ul. Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie

Pierwszym 1 000 000 z∏
• Projektowanie i modernizacja oÊwietlenia ulicznego

50 000 z∏
• Projekt budynku gara˝owego dla OSP w Kàtach

W´gierskich 30 000 z∏
• Projekt komunalnego budynku socjalno-technicznego

20 000 z∏
Zatem po ostatnich zmianach bud˝etu, gmina planuje
wydaç na inwestycje blisko 11 900 000 z∏.

Dzi´ki inwestycjom gmina mo˝e lepiej realizowaç swo-
je zadania i przez to poprawia warunki i poziom ˝ycia sa-
mych mieszkaƒców. W przysz∏oÊci dzi´ki inwestycjom
mogà pojawiç si´ dodatkowe dochody lub zmniejszà si´
wydatki bie˝àce (np. zmniejszà si´ koszty ogrzewania bu-
dynku komunalnego dzi´ki ociepleniu) co w efekcie ozna-
cza wi´cej pieni´dzy na inne rzeczy.

Gmina planuje wydaç wi´cej ni˝ zgromadzi dochodów.
Ró˝nica mi´dzy wydatkami a dochodami to deficyt bu-
d˝etowy (wynosi on – 3 543 750 z∏). Deficyt w bud˝ecie
bierze si´ stàd, i˝ zaspokajanie potrzeb w ró˝nych dzie-
dzinach, którymi opiekuje si´ samorzàd, wymaga wyda-
nia wi´cej pieni´dzy, ni˝ gmina jest w stanie zgromadziç.
Deficyt bud˝etowy pokrywa si´ z przychodów, wolnych
Êrodków i nadwy˝ki bud˝etowej z lat ubieg∏ych.

Jednak bilans musi byç równy zero. Jak to zrobiç? Otó˝
dochody i wydatki (o których ju˝ mówiliÊmy) nie sà jedy-
nymi sk∏adnikami bud˝etu. Wyst´pujà w nim jeszcze
przychody oraz rozchody.

Przychody – sà to kredyty i po˝yczki, które zostanà po-
brane, po to aby sfinansowaç wi´ksze wydatki. Planujemy

w 2005 r. zaciàgni´cie kredytów i po˝yczek
na sum´ 2 465 570 z∏. Przychodami sà te˝
wolne Êrodki, których mamy 1 306 961 z∏
oraz nadwy˝ki z lat ubieg∏ych 369 810 z∏.

Rozchody – sà to sp∏aty otrzymanych
po˝yczek i kredytów z lat ubieg∏ych – 598
591 z∏.

Bilans gminy musi byç na zero;
czyli:

(dochody + przychody) 
– (wydatki + rozchody) = 0 

Unia Europejska i My
Gmina Niepor´t realizuje w ramach Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego pi´ç inwestycji na ∏àcznà
kwot´: 7 686 967 z∏. (wg. stanu na 25 sierpnia 2005 r.) z cze-
go 5 765 225 z∏ dofinansowane b´dzie z Unii Europejskiej.
Realizacja zadaƒ roz∏o˝ona jest na lata 2004 – 2007.

Udzia∏ UE w finansowaniu
inwestycji:
1. Budowa sieci wodociàgowej w zachodniej 

cz´Êci Gminy Niepor´t 1 687 092 z∏
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla 

„D´bina” i gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
287 285 z∏

3. Budowa stacji uzdatniania wody w Józefowie 1 762 226 z∏
4. Budowa pompowni Êcieków P-8 w Niepor´cie 

wraz z przewodami t∏ocznymi pod Kana∏em 
˚eraƒskim 1 578 622 z∏

5. Modernizacja oczyszczalni Êcieków 
w Niepor´cie 450 000 z∏

W/w zadania inwestycyjne w ca∏oÊci finansowane sà
przez gmin .́ Za zrealizowane inwestycje otrzymamy
zwrot w wysokoÊci 85% poniesionych kosztów.

Jak si´ z nami skontaktowaç?
Zach´camy do wyra˝ania swoich opinii o bud˝ecie i po-

trzebach Paƒstwa Êrodowisk i otoczenia. Sygna∏y takie mo˝-
na zg∏aszaç radnym z Paƒstwa so∏ectw i osiedli, którzy ma-
jà bezpoÊredni wp∏yw na kszta∏t bud˝etu. Zapewniamy, ˝e
ka˝dy wniosek zostanie dok∏adnie przeanalizowany.
Czekamy na Paƒstwa w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

Adres: 
05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, 
tel. 767 04 00, fax 767 04 41
W Internecie na stronie www.nieporet.pl 
oraz e-mail: urzàd@nieporet.pl

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

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

Dochody  
24 993 831 z∏
Wydatki
28 537 581 z∏

Przychody
4 142 341z∏
Rozchody 
598 591z∏

29 136 172 z∏

PRZYJ¢CIA INTERESANTÓW:I

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

Zast´pca Wójta Gminy 
Marek Stpiczyƒski wtorek 12–16

6 wieÊci NIEPOR¢CKIE



7wieÊci NIEPOR¢CKIE

s p o r t

Z 27 dyscyplin OOM na tere-
nie gminy Niepor´t rozegrano
zawody ˝eglarskie w 5 klasach
regatowych. WczeÊniej zapro-
szenie do udzia∏u w Komitecie
Honorowym Olimpiady przyjà∏
S∏awomir Maciej Mazur, wójt
Gminy Niepor´t.

Oficjalne otwarcie regat
(12.08) odby∏o si´ w Mi´dzysz-
kolnym OÊrodku Sportowym
w Zegrzu. Oprócz delegacji ze
wszystkich bioràcych udzia∏
w Olimpiadzie województw, obecni byli przedstawiciele par-
lamentu, w∏adz województwa Mazowieckiego i lokalnych
samorzàdów. Sygna∏ do rozpocz´cia regat da∏ wicewojewo-
da mazowiecki Maciej Sieczkowski. WczeÊniej znicz olim-
pijski zapali∏ Artur Ponierzyƒski, mistrz Warszawy w kla-
sie Cadet.

WyÊcigi rozgrywano na Zalewie Zegrzyƒskim w dwóch ter-
minach: 12 – 15.08 (w klasach: Optymist i Kadet) oraz
w dniach 18 – 21.08 (w klasach: Mistral 6,6, Laser 4,7 oraz
L'Equipe). ¸àcznie wzi´∏o w nich udzia∏ 360 zawodników
z 51 klubów z terenu ca∏ej Polski, którzy zakwaterowani zo-
stali w 3 oÊrodkach nad Zalewem. Baz´ sportowà dla zawo-

dów stanowi∏y: WOZ˚
i Emper Jacht w Niepor´cie
oraz MOS Zegrze (˝eglar-
stwo by∏o ostatnià rozgry-
wanà podczas Olimpiady
dyscyplinà sportowà).

W trakcie pierwszej cz´Êci
zawodów rozegrano 8 bie-
gów. Organizatorzy narze-
kali na wiatr, którego si∏a
przez kolejne dni nie prze-
kroczy∏a 5 metrów na se-
kund .́ Pierwsza cz´Êç regat

zakoƒczy∏a si´ w poniedzia∏ek (15.08). Startowali w nich za-
wodnicy z dwóch najpopularniejszych klas regatowych:
Optymist i Cadet (zarówno dziewcz´ta, jak i ch∏opcy). Dla
dru˝yny Mazowsza medale zdobyli: z∏oto w klasie Optymist
– Weronika Fogel (KS Spójnia Warszawa) oraz srebro w kla-
sie Cadet – Artur Ponieczyƒski (sternik) i Mateusz Laskow-
ski (MKS Dwójka Warszawa). 

W reprezentacji Mazowsza znalaz∏ si´ jeden z mieszkaƒ-
ców Niepor´tu – Pawe∏ Kar∏owski, który startowa∏ w klasie
Cadet wraz Miko∏ajem Poznerowiczem (MKS Dwójka War-
szawa). Wywalczyli oni 28. pozycj .́ Pawe∏ ma 14 lat, a od
siedmiu trenuje ˝eglarstwo. Najpierw startowa∏ w klasie

Optymist, a teraz p∏ywa na Cadet’ach. Jego najwi´kszy do-
tychczasowy sukces to 2 miejsce na Warszawskiej Olimpia-
dzie M∏odzie˝y.

W drugiej cz´Êci zawodów odby∏o si´ 11 biegów. Znów
uczestników nie rozpieszcza∏a pogoda. Dominowa∏ raczej s∏a-
by wiatr, którego pr´dkoÊç nie przekracza∏a 2 – 4 m/s. W kla-
sie „Laser” z∏oto wywalczyli: Mateusz Hanke z Bazy Mràgo-
wo oraz Agnieszka Skrzypulec z Sejk Pogoƒ Szczecin. W kla-
sie Mistral triumfowali: Piotr Myszkowski (JKW Poznaƒ)
oraz Nina Szymczak (Baza Mràgowo). Natomiast w klasie
l najwy˝sze miejsce na podium wywalczy∏a za∏oga Wojciech
Artysiew i Filip Orliƒski z KS Spójnia Warszawa. Filip (15 lat)
jest mieszkaƒcem Niepor´tu i tej zimy zdoby∏ tytu∏ Mistrza
Polski równie˝ w OOM w Sportach Zimowych „Podkarpa-
cie 2005” w konkurencji Slalom Gigant (równoleg∏y).

W klasyfikacji dru˝ynowej najlepiej wypad∏a MKS Dwój-
ka Warszawa. Drugie miejsce zaj´∏o Sejk Pogoƒ Szczecin,
a trzecie KS Spójnia Warszawa. W klasyfikacji województw
najlepiej wypad∏o woj. Pomorskie, drugie by∏o Mazowiec-
kie, a trzecie Zachodniopomorskie. W klasyfikacji general-
nej województw wygrali natomiast gospodarze, wyprzedza-
jàc województwa: Wielkopolskie i Âlàskie.

Oficjalne zakoƒczenie olimpiady odby∏o si´ w niedzielne
popo∏udnie w porcie jachtowym w Niepor´cie. Medale i pu-
chary dla najlepszych zawodników wr´czali m.in. Waldemar
Roszkiewicz, cz∏onek zarzàdu Województwa Mazowieckie-
go, Ryszard Raczyƒski, Mazowiecki Kurator OÊwiaty oraz
S∏awomir Maciej Mazur, wójt Gminy Niepor´t. Ostatnim
elementem uroczystoÊci, by∏o przekazanie flagi olimpijskiej
przedstawicielom województwa ̧ ódzkiego, które b´dzie or-
ganizatorem kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady M∏o-
dzie˝y.

❐ pz

OLIMPIADA zakoƒczona
W niedziel´ (21.08) w porcie Emper Yacht w Niepor´cie zakoƒczy∏a si´ XI Ogólnopolska
Olimpiada M∏odzie˝y w Sportach Letnich – Mazowsze 2005.

Blisko 70 uczniów szkó∏ podstawowych
i gimnazjów, p∏ywajàcych na desce z ˝aglem,
startowa∏o w Niepor´cie podczas Mi-
strzostw Polski UKS w Windsurfing’u. Na-
grody najlepszym wr´cza∏ wójt Gminy Nie-
por´t, S∏awomir Maciej Mazur.

Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Spor-
towych zorganizowa∏ Witold Nerling z Yacht

Club Polska. W zawodach wzi´∏o udzia∏
6 dru˝yn z ca∏ego kraju. Najliczniej reprezen-
towane by∏y poznaƒski i sto∏eczny Yacht Clu-
by oraz Sopocki Hals. Organizatorom uda∏o
si ,́ mimo doÊç s∏abego wiatru, rozegraç
5 wyÊcigów. Mistrzostwa rozgrywano w dwóch
kategoriach wiekowych (do 13 lat i pow. 13 lat
– Masters), oddzielnie dla dziewczàt i ch∏op-
ców.

W klasyfikacji indywidualnej wygrali:
Arkadiusz Brzozowski z Mràgowa oraz
Natalia Wójcik z Sopotu. W klasyfikacji
dru˝ynowej wygra∏ UKS Hals Sopot,
a drugie miejsce zaj´∏a UKS Trójka z Mrà-
gowa. Puchary i dyplomy dla najlepszych
zawodników wr´cza∏ wójt Gminy Niepo-
r´t, S∏awomir Maciej Mazur. Zebranym
gratulowa∏ sportowej postawy i zapowie-
dzia∏, ˝e b´dzie dà˝y∏, aby Mistrzostwa
Polski UKS w Windserfingu na sta∏e zago-
Êci∏y w kalendarzu imprez sportowych
Gminy Niepor´t. ❐ pz

M I S T R Z O W I E  U K S ZWYCI¢STWO w Gi˝ycku

Dru˝yna Gminy Nie-
por´t zaj´∏a pierwsze
miejsce podczas Mi´dzy-
narodowych Mistrzostw
Polski Jachtów Kabino-
wych w Gi˝ycku. Zawo-
dy rozgrywane by∏y

w dniach 21 – 24 lipca na
jeziorze Niegocin.

W mistrzostwach wzi´-
∏o udzia∏ 95 jachtów
z Polski i zagranicy, które
startowa∏y w 12 klasach.
Za∏oga z Niepor´tu
w sk∏adzie: Sylwester Pie-
trucha – sternik, Anita
Kwieciƒska, Krzysztof
Anio∏kowski, Tomasz
Swadkowski wzi´∏a udzia∏
w 9 biegach w klasie Ma-
jestic 24 weekend.

Poczàtkowo pogoda
niezbyt sprzyja∏a ˝egla-
rzom (silne opady desz-
czu). Dopiero ostatniego
dnia zawodów (niedziela)
wysz∏o s∏oƒce. ˚eglarze
z Niepor´tu startowali ze

zmiennym szcz´Êciem.
W pierwszym biegu zaj´-
li ostatnie miejsce. Po nie-
udanej rozgrzewce, szyb-
ko poprawili wyniki, zaj-
mujàc kolejno w szeÊciu
startach pierwsze miejsce.
Dopiero w przedostatnim
biegu na met´ wp∏yn´li ja-
ko trzeci. W ostatnim bie-
gu ugruntowali natomiast
swojà pozycj´ jako lidera.

To nie pierwszy sukces
dru˝yny Gminy Niepor´t
w tym roku. Startujàc
w ˚eglarskiej Lidze Bizne-
su „Emper Cup” po 5 za-
wodach zajmujà pierwsze
miejsce w swojej klasie
rozgrywkowej.

❐ pz

Za chwil´ zap∏onie znicz olimpijski Czas podnieÊç ˝agiel UroczystoÊç otwarcia Olimpiady

Pawe∏ Kar∏owski

Wypychanie ∏odzi na wod´

Przed
kolejnym
startem

Cadet z rozwini´tym
spinakerem
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m i e s z k a ƒ c y

– W parafii w Stanis∏awowie odby∏a si´ Msza
Êw., b´dàca cz´Êcià gminnych obchodów 85
Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Skàd inicjatywa
podkreÊlenia tej rocznicy akurat w tej parafii?
– Mówi∏em o tym 14 sierpnia na poczàtku
Mszy Êw., która w naszym koÊciele zosta∏a
odprawiona w intencji Ojczyzny oraz za tych,
co zgin´li broniàc jej niepodleg∏oÊci w wojnie
1920 roku oraz na przestrzeni ca∏ej historii
Polski. Cieszy∏em si´ bardzo z tego modlitew-
nego zgromadzenia, gdy˝ w naszej m∏odej
jeszcze parafii i budowanym wcià˝ koÊciele
pragniemy pami´taç o historii zwiàzanej
z tym terenem, zw∏aszcza z okresu wojny pol-
sko – bolszewickiej i II wojny Êwiatowej. Kie-
dy 9 lat temu zosta∏em pos∏any przez ks. bi-
skupa do Stanis∏awowa Pierwszego w Gmi-
nie Niepor´t,  by tworzyç nowà wspólnot´
parafialnà i budowaç koÊció∏, stwierdzi∏em ̋ e
tak powiem „naocznie”, ̋ e pami´ç o tamtych
wydarzeniach jest bardzo ̋ ywa i kultywowa-
na. To pi´kna tradycja Gminy Niepor´t oraz
okolicznych gmin i miejscowoÊci tego regio-
nu. Moja propozycja ufundowania i wmuro-
wania w naszym koÊciele tablicy upami´tnia-
jàcej udzia∏ mieszkaƒców naszej Gminy
w walkach o wolnà i niepodleg∏à Polsk´ zo-
sta∏a z wielkà ̋ yczliwoÊcià podj´ta przez Wój-
ta i Rad´ Gminy. I tak oto 2 lata temu mo-
gliÊmy uroczyÊcie wmurowaç i poÊwi´ciç t´
tablic .́ Poprzez takie w∏aÊnie akty i corocz-
ne obchody wa˝nych rocznic mo˝emy uczyç
si´ mi∏oÊci ojczyzny i wszystkiego co polskie,
bo zosta∏o przecie˝ okupione krwià naszych
przodków. 
– Jak ksiàdz myÊli, skàd tak liczny udzia∏
mieszkaƒców i zaanga˝owanie ca∏ej spo∏eczno-
Êci lokalnej w tradycje „Cudu nad Wis∏à”?
Odpowiedzi na to pytanie trzeba doszukiwaç
si´ w potrzebie naszego serca – czymÊ na-
prawd´ naturalnym, zapisanym w sercu cz∏o-
wieka jest mi∏oÊç Ojczyzny i myÊl ,́ ˝e ka˝dy
z nas zauwa˝a nieraz w sobie takà potrzeb´
pami´ci, o tych, którzy swoje ̋ ycie z∏o˝yli „na
o∏tarzu Ojczyzny”. Nast´pny powód jest ta-
ki. Skoro Bitwa Warszawska rozegra∏a si´ na
tych terenach, skoro brali w niej udzia∏ rów-
nie˝ mieszkaƒcy Niepor´tu i okolicznych
miejscowoÊci, skoro konkretni mieszkaƒcy
tych terenów w tej bitwie zgin´li (kapitan Ste-
fan Pogonowski jest ich najbardziej chyba
znanym przedstawicielem), wi´c wszyscy
traktujà to jako coÊ naturalnego i oczywiste-
go, ˝e na nas niejako spoczywa obowiàzek
przekazania prawdy historycznej nast´pnym
pokoleniom. Tym bardziej, ˝e przez dziesiàt-
ki lat po II wojnie Êwiatowej ta prawda by∏a
przemilczana, starano si´ za wszelkà cen´ za-
trzeç pami´ç o wielu polskich bohaterach na-
rodowych. MyÊl ,́ ̋ e ̋ yjàc teraz w wolnej Pol-
sce, na uroczystoÊci patriotyczno – religijne
ludzi idà nie tylko ze wzgl´du na Kompani´
Honorowà Wojska Polskiego, nie tylko ze
wzgl´du na pi´kny udzia∏ harcerzy z dru˝y-

ny „Wilki”, ani nawet nie najwa˝niejsi sà u∏a-
ni na koniach. (Chocia˝ naprawd´ „serce ro-
Êcie, patrzàc na te czasy”, kiedy w ramach na-
szych gminnych obchodów majà miejsce te
pi´kne akcenty). Jednak w odpowiedzi na py-
tanie skàd zaanga˝owanie naszej spo∏eczno-
Êci lokalnej w obchody si´ga∏bym g∏´biej. CoÊ
nam w duszy gra i pami´ç o „Cudzie nad Wi-
s∏à”, przechowana w polskich koÊcio∏ach,
w których co roku w uroczystoÊç Wniebo-
wzi´cia Matki Bo˝ej dzi´kowaliÊmy Bogu za
tamto zwyci´stwo i modliliÊmy si´ za tych
którzy wtedy zgin´li, pami´ç przechowana

cz´sto jakby w drugim obiegu przez niektó-
rych historyków i publicystów, pozosta∏a
w nas samych i dlatego nie trzeba wielkich
s∏ów zach´ty, by ludzie przyszli na modlitw´
w koÊciele, czy na apel poleg∏ych przy pomni-
ku w Wólce Radzymiƒskiej. Jest te˝ tutaj nie-
wàtpliwa zas∏uga radnych i wójtów wszyst-
kich kadencji minionych pi´tnastu lat Samo-
rzàdu Gminy Niepor´t. Liczy si´ te˝
profesjonalizm i zaanga˝owanie pracowni-
ków Urz´du Gminy, którzy bezpoÊrednio
przygotowujà obchody. 
– Szczególnie wydarzenia 1920 roku podkreÊla-
jà udzia∏ duchownych w wielkich…
– „Kap∏an z ludu wzi´ty, dla ludu jest ustana-
wiany”. Jest wi´c sprawà oczywistà, ˝e tam
gdzie istnieje potrzeba pos∏ugi kap∏aƒskiej
wÊród wiernych, tam spotkamy kap∏anów.
W wojsku, zw∏aszcza w czasie wojny ta pos∏u-
ga jest tym bardziej potrzebna. Idàcy na bi-
tw´ majà prawo oczekiwaç pos∏ugi kap∏aƒ-
skiej: spowiedzi, Mszy Êw., Komunii Êw., na-
maszczenia chorych, wiatyku dla
umierajàcych. Walczà przecie˝ w s∏usznej
sprawie, broniàc ˝ycia i wolnoÊci innych. To
wspaniale, ˝e na kartach historii Polski znaj-
dziemy zawsze ksi´˝y wÊród swoich owieczek,
nawet wtedy, gdy te owieczki by∏y prowadzo-
ne na Sybir, czy do obozów koncentracyjnych.
Wsz´dzie: i w radoÊci i w poniewierce wÊród
swoich wiernych byli kap∏ani. Podobnie by∏o
równie˝ w okresie powojennym. Wspomina-
jàc w tych dniach rok 1980 i obchodzàc 25
rocznic´ powstania ruchu spo∏ecznego, a po-
tem Zwiàzków Zawodowych „SolidarnoÊç”,
doskonale pami´tamy o tym, ˝e równie˝
wÊród strajkujàcych robotników byli ksi´˝a,
i nie po to, aby uprawiaç polityk ,́ lecz po to
by wyspowiadaç, odprawiç Msz´ Êw., pod-
nieÊç na duchu. Wracajàc do wydarzeƒ roku
1920 trzeba podkreÊliç, ˝e w∏aÊnie KoÊció∏
Polski: biskupi i kap∏ani majà swój konkret-
ny udzia∏ w „Cudzie nad Wis∏à”. Wszystko
dzia∏o si´ zapewne z natchnienia Bo˝ego.
Przypomnijmy, ˝e Polska w 1920 roku (nie
ostatni zresztà raz) zosta∏a sama wobec nawa-
∏y bolszewickiej. Mo˝e naprawd´ nikt na za-

chodzie nie zdawa∏ sobie sprawy, ˝e po poko-
naniu Polski Europa sta∏aby otworem przed
bolszewikami?! Doskonale natomiast rozu-
mieli to polscy biskupi, którzy w liÊcie do pp.
Benedykta XV, a tak˝e do wszystkich bisku-
pów Êwiata prosili o modlitw´ w intencji zwy-
ci´stwa. W liÊcie do narodu apelowali zaÊ
o zjednoczenie wszystkich Polaków wobec
nadrz´dnego obowiàzku obrony ojczyzny.
Dokonali te˝ na Jasnej Górze poÊwi´cenia
Polski NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa i po-
nownie obrali Maryj´ za Królowà Polski. Czy
dziwiç si´ nale˝y, ˝e w∏aÊnie wtedy tysiàce
m∏odych ludzi codziennie zg∏asza∏o si´ do B∏´-
kitnej Armii gen. Hallera? Bolszewicy mieli
o wiele liczniejszà armi´ i nic nie pomog∏oby
z∏amanie sowieckich szyfrów, o których teraz
si´ dyskutuje, gdyby nie m´stwo, bohaterstwo
i krew polskiego ˝o∏nierza oraz cudowna Bo-
˝a interwencja. Pan Jezus w czasie swojego
ziemskiego ̋ ycia nieraz czyni∏ cuda w∏aÊnie ze
wzgl´du na wielkà wiar ,́ pokor´ i mi∏oÊç oso-
by b∏agajàcej Go o pomoc. Na placu przed
Jasnà Górà od 7 sierpnia, kiedy to rozpocz´-
∏a si´ nowenna b∏agalno – pokutna w intencji
ocalenia Polski, tysiàce ludzi trwa∏o na modli-
twie; niektórzy wr´cz le˝eli krzy˝em b∏agajàc
o wstawiennictwo Matki Bo˝ej i ratunek dla
Ojczyzny. W Warszawie równie˝ trwa∏y ca∏o-
dobowe adoracje NajÊwi´tszego Sakramentu
i procesje Eucharystyczne. Z drugiej strony
trzeba by∏o równie˝ ksi´dza Ignacego Skorup-
ki i tylu innych kapelanów, by zapewniç idà-
cych do boju, ˝e oto kolejny raz nasza Ojczy-
zna sta∏a si´ przedmurzem chrzeÊcijaƒstwa
i tego w∏aÊnie przedmurza musimy broniç nie
tylko we w∏asnym narodowym interesie.
– Niedawno, na Pradze przed Bazylikà Kate-
dralnà poÊwi´cono pomnik wspomnianego ju˝
ksi´dza Skorupki. Jakie wartoÊci niesie dla
ksi´dza ta postaç i czy powinniÊmy o nim pa-
mi´taç w naszych gminnych obchodach? 
– Ks. major Ignacy Jan Skorupka jest niewàt-
pliwie bohaterem narodowym. Mi∏oÊç Ojczy-
zny wyniesionà z patriotycznego klimatu do-
mu rodzinnego oraz swoje powo∏anie kap∏aƒ-

skie potrafi∏ po∏àczyç w jedno
poprzez decyzj ,́ ̋ e jego miejsce
jest wÊród m∏odzie˝y, która te-
raz idzie na front. Z pi´knej
uroczystoÊci ods∏oni´cia i po-
Êwi´cenia pomnika ks. Skorup-
ki utkwi∏ mi w pami´ci frag-
ment jego testamentu, ˝e „za
wpojonà mi∏oÊç Ojczyzny p∏a-
c´ mi∏oÊcià serca”. Mo˝e nie
wszyscy te˝ wiedzà o tym, ˝e
w dniu swoich imienin 31 lipca
ks. Ignacy mówi∏ do sióstr za-
konnych sk∏adajàcych mu ˝y-
czenia, by si´ nie martwi∏y, Bóg
nas nie opuÊci i zeÊle nam cz∏o-
wieka, jak ks. Kordecki, jak Jo-
anna d’Arc we Francji. Mówi∏
te˝ proroczo, ̋ e nie minie dzieƒ
Matki Bo˝ej Zielnej, czyli 15
sierpnia, a wróg zostanie pobi-
ty. Czy przeczuwa∏ wtedy, ˝e
Bóg jemu powierzy t´ rol´ po-
derwania ˝o∏nierzy do boju,
a jednoczeÊnie za˝àda od niego
najwy˝szej daniny, daniny ˝y-
cia? Ks. Ignacy Skorupka jest
dla mnie przede wszystkim ka-
p∏anem, który z ogromnym za-
anga˝owaniem realizuje swoje

pos∏annictwo tam, gdzie posy∏a go KoÊció∏,
a konkretnie mówiàc prze∏o˝eni. Pracowa∏
ko∏o Moskwy, na Ukrainie, w ¸odzi, w War-
szawie. Wsz´dzie wnosi∏ swojà ogromnà ener-
gi´ i zaanga˝owanie wybiegajàce daleko po-
za ramy wyznaczone mu przez w∏adz´ du-
chownà. Np. czy harcerze wiedzà, ̋ e pracujàc
w Kliƒcach ko∏o Homla na Ukrainie zawià-
za∏ nawet tajny skauting prowadzàc z ch∏op-
cami zaj´cia w duchu patriotycznym. Harce-
rze pewnie wiedzà, bo byli przecie˝ na ods∏o-
ni´ciu pomnika, ale inni te˝ niech si´ o tym
dowiedzà. Wczytujàc si´ w ˝yciorys ks. Sko-
rupki wiele mo˝emy si´ od niego nauczyç: my
ksi´˝a powinniÊmy uczyç si´ jak byç do koƒ-
ca przy tych, wÊród których nas Bóg posta-
wi∏, m∏odzie˝ powinna od ks. Skorupki uczyç
si´ mi∏oÊci Ojczyzny, a wszyscy powinni uczyç
si´ trudnej historii Polski i pami´ci o tych co
zgin´li, byÊmy my ˝yç mogli. Bardzo bym
chcia∏, aby ks. major Ignacy Skorupka sta∏ si´
bliski nam wszystkim równie˝ podczas co-
rocznych obchodów rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej w naszej Gminie Niepor´t. W naszym
niewykoƒczonym wcià˝ koÊciele znalaz∏oby
si´ godne miejsce dla uczczenie pami´ci ks.
Ignacego Skorupki, a byç mo˝e równie˝ ka-
pitana Stefana Pogonowskiego. Jak to uczy-
niç? Musimy jeszcze nad tym pomyÊleç.
W ka˝dym bàdê razie epitafium, które zosta-
∏o umieszczone na tablicy w naszym koÊciele:
„GdybyÊmy o nich zapomnieli, Ty o nas za-
pomnij Bo˝e” zobowiàzuje nas do pami´ci
o tych, którzy na przestrzeni trudnej i nieraz
jak˝e bolesnej historii Polski walczyli, cierpie-
li i gin´li za Ojczyzn .́ Pragnieniem moim jest,
byÊmy co roku 14 sierpnia wieczorem spoty-
kali si´ w naszej Êwiàtyni, która, mamy na-
dziej ,́ z roku na rok b´dzie coraz pi´kniejsza.
Co roku wi´c zapraszam serdecznie 14 sierp-
nia do Stanis∏awowa. Niech nasze Msze za
Ojczyzn´ stanà si´ tradycjà obchodów w na-
szej gminie i regionie kolejnych rocznic „Cu-
du nad Wis∏à” i dnia Wojska Polskiego.

❐ Rozmawia∏ Robert Wróbel

ks. kanonik Kazimierz GNIEDZIEJKO

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2005/2006
Wszystkim osobom zainteresowanym z∏o˝eniem wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym na rok szkolny 2005/2006 przypominamy, ˝e wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zgodnie z art. 90n
ust. 6 ustawy o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze. zm.), nale˝y z∏o˝yç w terminie do dnia 15
wrzeÊnia 2005 r. w kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Komisj´ Stypen-
dialnà jest:
1. Z∏o˝enie prawid∏owo wype∏nionego wniosku w ustawowym terminie.
2. Do∏àczenie do wniosku zaÊwiadczeƒ o dochodach w rodzinie ucznia ubiegajàcego si´ o pomoc materialnà (uzy-

skiwanych przez wszystkich cz∏onków rodziny wchodzàcych w sk∏ad wspólnego gospodarstwa). W zale˝noÊci
od êród∏a uzyskiwania dochodu mogà to byç:

• zaÊwiadczenie o dochodach lub zaÊwiadczenie o korzystaniu ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej,
• bezrobotni – zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego urz´du pracy,
• rolnicy – kserokopie nakazu podatkowego lub zaÊwiadczenie z Urz´du Gminy z Dzia∏u Bud˝etu i Podatków o wy-

sokoÊci rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego,
• emeryci, renciÊci – aktualny odcinek emerytury, renty,
• prowadzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà – oÊwiadczenie o dochodzie oraz zaÊwiadczenie z urz´du skar-

bowego,
• oÊwiadczenie o braku innych dochodów.
3. Do∏àczenie do wniosku rachunków i faktur poÊwiadczajàcych poniesienie wydatków o charakterze edukacyj-

nym, np. zakup podr´czników szkolnych, s∏owników, encyklopedii, komputerowych programów edukacyjnych,

op∏aty za dodatkowe zaj´cia edukacyjne prowadzone poza szko∏à, rachunki zawiàzane z pobieraniem nauki po-
za miejscem zamieszkania (dotyczy wy∏àcznie uczniów i s∏uchaczy szkó∏ ponadgimnazjanych) 

Obowiàzujàce w Gminie Niepor´t druki wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze materialnym
(okreÊlone Uchwa∏à nr XXXVI/35/05 Rady Gminy Niepor´t z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze socjalnym) dost´pne sà w Urz´dzie Gminy Niepor´t (pokój nr 21) oraz
w sekretariatach szkó∏.

OBOWIÑZEK NAUKI
Urzàd Gminy Niepor´t zwraca si´ do wszystkich rodziców uczniów w wieku obowiàzku nauki (urodzonych w la-
tach 1988–1989) zameldowanych na terenie gminy Niepor´t, o wywiàzanie si´ z ustawowego obowiàzku powia-
damiania gminy o formie spe∏niania przez Paƒstwa dzieci obowiàzku nauki.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze. zm.) na gminie spoczywa obowiàzek kontroli spe∏niania obowiàzku nauki przez m∏odzie˝ w wieku 16-18 lat,
a na rodzicach, zgodnie z art. 18 pkt 5 cytowanej ustawy, obowiàzek „powiadamiania organów gminy o formie
spe∏niania obowiàzku szkolnego lub obowiàzku nauki przez m∏odzie˝ w wieku 16-18 lat i zmianach w tym za-
kresie”.
Pisemne oÊwiadczenie o spe∏nianiu przez dziecko obowiàzku obowiàzku nauki, zawierajàce dane dziecka i adres
szko∏y do której ucz´szcza, mo˝na dostarczyç osobiÊcie, przes∏aç pocztà na adres urz´du (05-126 Niepor´t, pl. Wol-
noÊci 1) lub faksem nr 767 04 41. Dokumentem poÊwiadczajàcym spe∏nianie przez dziecko obowiàzku szkolnego
lub obowiàzku nauki jest tak˝e zaÊwiadczenie wydane przez szko∏ ,́ w której dziecko si´ uczy. 

dokoƒczenie ze str. 1

Si∏a Ducha
Wywiad z ks. kanonikiem Kazimierzem Gniedziejko – proboszczem parafii p.w.
NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie Pierwszym.


