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Awaryjne làdowanie awionetki
na polu w Michałowie-Grabinie

W sobotnie popołudnie
20 lutego mieszkaƒcy
Michałowa-Grabiny
byli Êwiadkami
niebezpiecznego
wydarzenia.
W bezpoÊrednim
sàsiedztwie domów
mieszkalnych,
na zaoranym polu
awaryjnie wylàdowała
Cessna 150M, nale˝àca
do lotniczego oÊrodka
szkoleniowego SALT
Aviation z Nowego 
Dworu (lotnisko Modlin).
Na szcz´Êcie, pilot
i pasa˝er wyszli
z wypadku bez obra˝eƒ. 

Dozdarzenia dosz∏o oko∏o

godziny 15.00, gdy sa-

molot lecia∏ z lotniska

w Modlinie. Awaria silnika, który na-

gle przesta∏ dzia∏aç, zmusi∏a pilota

do podj´cia decyzji o awaryjnym là-

dowaniu. Sytuacja by∏a bardzo nie-

bezpieczna, bo w pobli˝u znajduje si´

osiedle mieszkaniowe, blisko jest

t∏ocznia gazu i linia wysokiego napi´-

cia. Na szcz´Êcie pilot, który wyka-

za∏ si´ fachowoÊcià, znalaz∏ odpo-

wiednie miejsce i skierowa∏ maszy-

n´ nad puste pole. Gdyby làdowa∏

przy zgaszonym silniku ktoÊ z mniej-

szymi umiej´tnoÊciami lub zabrak∏o

przys∏owiowego szcz´Êcia, zdarzenie

mog∏o zakoƒczyç si´ tragicznie. Pi-

lot jednak posadzi∏ maszyn´, tylko ze-

tkni´cie przedniego ko∏a z zaoranà

ziemià doprowadzi∏o do kapota˝u.

Awionetka zary∏a nosem w ziemi´

i przewróci∏a si´ na plecy. Przebywa-

jàcym na pok∏adzie dwóm m´˝czy-

znom nic si´ nie sta∏o i opuÊcili sa-

molot o w∏asnych si∏ach. W dzia∏a-

niach ratowniczych uczestniczy∏y

jednostki PSP Legionowo, OSP Kà-

ty W´gierskie, pogotowie ratunkowe

z Zegrza, Stra˝ Gminna Niepor´t oraz

policjanci z Komisariatu w Niepor´-

cie. Na miejsce wypadku przyby∏ tak-

˝e Wójt Gminy Niepor´t Maciej Ma-

zur oraz kierownicy Dzia∏u Obrony

Cywilnej i Dzia∏u Ochrony Ârodowi-

ska. Po zakoƒczeniu czynnoÊci wy-

jaÊniajàcych przeprowadzonych

przez przedstawicieli Paƒstwowej

Komisji Badania Wypadków Lotni-

czych, majàcych pomóc ustaliç przy-

czyny zdarzenia, samolot przekaza-

no w∏aÊcicielowi. Nast´pnego dnia

wrak samolotu zosta∏ usuni´ty przez

w∏aÊciciela i przetransportowany

na lotnisko Modlin. � BWilk

PRZYPOMINAMY!
15 marca 2016 r. upływa termin płatnoÊç
I raty podatku od nieruchomoÊci, rolnego
i leÊnego od osób fizycznych.

W przypadku niedor´czenia decyzji ustalajàcej 
wysokoÊç zobowiàzania podatkowego na co najmniej
14 dni przed terminem płatnoÊci I raty podatku, termin
płatnoÊci podatku wynosi 14 dni od dnia dor´czenia
decyzji.

Zbli˝a si´ termin wnoszenia op∏at
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za I kwarta∏, który upływa 15 marca bie˝àcego roku.
Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której
dotyczy płatnoÊç, natomiast w tytule płatnoÊci: 
„OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI”
np. I kwartał 2016 r. lub w przypadku rat miesi´cznych 
np. styczeƒ 2016r., luty 2016r.” itp. – płacàc w ratach
miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach płatnoÊci
zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

22 stycznia w nocy w Józefowie spłonàł drewniany budynek
mieszkalny. 4-osobowa rodzina straciła cały dobytek, ale na szcz´Êcie
nikt nie ucierpiał w po˝arze.

Budynek znajdowa∏ si´ przy ulicy

szkolnej w Józefowie. Na miejscu

zdarzenia akcj´ gaÊniczà prowa-

dzi∏y zast´py Paƒstwowej Stra˝y

Po˝arnej z Legionowa, Ochotni-

czej Stra˝y Po˝arnej Kàtów W´-

gierskich, Ochotniczej Stra˝y Po-

˝arnej z Niepor´tu oraz zespó∏ po-

gotowia ratunkowego. Rodzina

zdo∏a∏a opuÊciç budynek jeszcze

przed przyjazdem stra˝aków i zna-

laz∏a schronienie u sàsiadów. Nie-

stety, drewniany dom wraz z wy-

posa˝eniem sp∏onà∏ doszcz´tnie.

Pogorzelcy otoczeni zostali opie-

kà – zamieszkali u rodziny, a gmi-

na udzieli∏a pomocy w remoncie

mieszkania. Zosta∏o ono odmalo-

wane, wymienione zosta∏y grzej-

niki i instalacja elektryczna. Rodzi-

nie udzielono równie˝ pomocy

w zaspokojeniu wszystkich nie-

zb´dnych potrzeb ˝yciowych.

W niedalekiej przysz∏oÊci poszko-

dowani planujà budow´ niewiel-

kiego murowanego domu. � BW
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Punkt udzielania bezp∏atnych po-

rad prawnych w Urz´dzie Gminy

Niepor´t czynny jest w ka˝dy

piàtek w godzinach 10.00-14.00,

pokój nr 1 (parter).

Pomoc prawnà otrzymajà:
• m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia,

• osoby posiadajàce wa˝nà Kart´

Du˝ej Rodziny,

• seniorzy po ukoƒczeniu 65 lat,

• osoby fizyczne, którym w okre-

sie roku poprzedzajàcego zosta-

∏o przyznane Êwiadczenie z po-

mocy spo∏ecznej na podstawie

ustawy o pomocy spo∏ecznej,

• kombatanci,

• weterani,

• zagro˝eni lub poszkodowani ka-

tastrofà naturalnà, kl´skà ̋ ywio-

∏owà lub awarià technicznà,

• porady dotyczàce prowadzenia

dzia∏alnoÊci gospodarczej do-

st´pne sà wy∏àcznie dla osób,

które przygotowujà si´ do jej roz-

pocz´cia.

W ramach nieodp∏atnej pomocy

prawnej uzyskamy informacj´ do-

tyczàcà Êcie˝ki post´powania

w naszej sprawie, pomoc w spo-

rzàdzeniu pisma do sàdu lub urz´-

du, projektu pisma o zwolnienie

od kosztów sàdowych lub ustano-

wienie pe∏nomocnika z urz´du

w post´powaniu sàdowym lub

ustanowienie adwokata, radcy

prawnego, doradcy podatkowego

lub rzecznika patentowego w po-

st´powaniu sàdowo-administra-

cyjnym.

Osoba uprawniona przed uzy-

skaniem nieodp∏atnej pomocy

prawnej sk∏ada pisemne oÊwiad-

czenie,˝e nie wydano wobec niej

decyzji o zwrocie nienale˝nie po-

branego Êwiadczenia.

Nieodp∏atna pomoc prawna nie
obejmuje spraw:
• podatkowych zwiàzanych z pro-

wadzeniem dzia∏alnoÊci gospo-

darczej;

• z zakresu prawa celnego, dewi-

zowego i handlowego;

• zwiàzanych z prowadzeniem

dzia∏alnoÊci gospodarczej.

� BW
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Przygotowania
do rozpocz´cia inwestycji
� Trwa procedura przetargowa

zwiàzana z przebudowà chod-
ników wraz z wjazdami
do posesji na ulicy Ogrodowej
na osiedlu Las w Niepor´cie.

Na odcinku d∏ugoÊci 150 me-

trów, po obu stronach ulicy, sta-

rà nawierzchni´ z p∏yt betono-

wych zastàpi kostka betonowa.

Równie˝ na wjazdach do pose-

sji po∏o˝ona zostanie kostka, za-

miast pokrywajàcego je asfaltu. 

� Podpisana zosta∏a umowa

na wykonanie projektów oÊwie-
tlenia ulic: Chabrowej i Sasan-
kowej w Niepor´cie, Wierzbo-
wej w Kàtach-W´gierskich,
Królewskiej i Izabeliƒskiej
w Aleksandrowie, Weso∏ej
w Stanis∏awowie Pierwszym,
Polnej w Rembelszczyênie
oraz terenu Filii GOK w Sta-
nis∏awowie Drugim. Projekty

wykona, w terminie do koƒca

lipca, firma Projektowanie, nad-

zory, pomiary elektryczne Kry-

stian Wieruszewski w Nowym

Dworze Mazowieckim, za kwo-

t´ 42 404 z∏.

� 10 marca up∏ywa termin sk∏ada-

nia ofert do zamówienia pu-

blicznego na przebudow´ uli-
cy Ma∏o∏´ckiej w Niepor´cie,

na odcinku d∏ugoÊci 1900 me-

trów, od ulicy Polnej do skrzy-

˝owania z ulicà Zwyci´stwa.

Zakres robót obejmuje frezowa-

nie istniejàcej nawierzchni, wy-

konanie stabilizacji betonowej,

po∏o˝enie siatki zabezpieczajà-

cej przed odkszta∏ceniami i ko-

leinowaniem, wykonanie no-

wej nawierzchni asfaltowej.

Planowany termin realizacji za-

mówienia – 30 czerwca.

� Og∏oszone zosta∏o zamówienie

publiczne na wykonanie II eta-
pu oÊwietlenia ulicy Rumian-
kowej w Niepor´cie, na której

planowane jest zamontowa-

nie 10 punktów Êwietlnych.

Termin sk∏adania ofert up∏y-

wa 17 marca, a realizacji inwe-

stycji – 30 czerwca.

� Og∏oszone zosta∏o zamówienie

publiczne na budow´ chodnika
o nawierzchni z kostki wzd∏u˝
ulicy G∏ównej w Ryni, na od-

cinku od koÊcio∏a do skrzy˝owa-

nia ulicy G∏ównej i Spacerowej.

Termin sk∏adania ofert up∏y-

wa 15 marca. Termin wykona-

nia prac up∏ywa 30 maja.

� Og∏oszone zosta∏o zamówienie

publiczne na budow´ sieci wo-
dociàgowej w drodze o nume-
rze ewidencyjnym 270/26
i 279/12 w Stanis∏awowie
Pierwszym. Termin sk∏adania

ofert up∏ywa 17 marca. Termin

wykonania prac up∏ywa

30 czerwca. � BW

W tegorocznym
bud˝ecie gminy
Niepor´t
zarezerwowane
zostały Êrodki
finansowe
na rozbudow´
budynku urz´du
gminy. Wykonawca
inwestycji został
właÊnie wyłoniony
w drodze przetargu.

Rozbudowa budynku urz´du
Pod ju˝ od dawna planowanà

inwestycj´ wykorzystany zo-

stanie teren, znajdujàcy si´

na ty∏ach istniejàcego budynku

urz´du. Jest to cz´Êç dzia∏ki zaku-

pionej przez gmin´ w 2012 roku,

na której znajduje si´ równie˝ pa-

wilon dawnego GS. Teraz na pozo-

sta∏ej jej cz´Êci stanie równie˝ no-

we skrzyd∏o urz´du. 

Decyzja o rozbudowie podj´ta

zosta∏a z myÊlà o poprawie warun-

ków pracy i znaczàcym usprawnie-

niu obs∏ugi interesantów. Obecnie

budynek urz´du nie mieÊci wszyst-

kich pracowników, cz´Êç dzia∏ów

pracuje w wynajmowanych po-

mieszczeniach, Gminny OÊrodek

Pomocy Spo∏ecznej znajduje si´

w innej cz´Êci Niepor´tu. Co ro-

ku pojawiajà si´ nowe regulacje

prawne, które zwi´kszajà zakres

obowiàzków gmin i zadaƒ do re-

alizacji, co cz´sto wià˝e si´ z ko-

niecznoÊcià zapewnienia nowych

stanowisk pracy. Rozbudowa po-

zwoli na ulokowanie w jednym

budynku wszystkich pracowni-

ków i mieszkaƒcy b´dà mogli za-

∏atwiaç swoje sprawy szybciej

i sprawniej w jednym miejscu. I to

jest najwa˝niejszy aspekt tej inwe-

stycji. Równie wa˝nym elementem

rozbudowy jest budowa nowocze-

snej sieci teletechnicznej, która

umo˝liwi realizacj´ wielu us∏ug

przez internet, bez koniecznoÊci

wizyty w urz´dzie. 

Budynek zostanie rozbudowany

o drugie skrzyd∏o, w którym znaj-

dà si´ mi´dzy innymi pomieszcze-

nia biurowe, dwie sale konfe-

rencyjne i kancelaria. 

� BW

Tegoroczna łagodna zima pozytywnie wpłyn´ła na post´p prac
przy rozbudowie szkoły. Wykonawca utrzymuje szybkie tempo robót
z zachowaniem dobrej jakoÊci, efektem czego jest wyprzedzenie prac
w stosunku do obowiàzujàcego harmonogramu.

Trwa rozbudowa szkoły w Józefowie

Zakoƒczono ju˝ prace murowe

i monta˝ stropu nad parterem, wy-

konana zosta∏a równie˝ wi´êba da-

chowa z pokryciem. W okresie fe-

rii zimowych, pod nieobecnoÊç

dzieci, w istniejàcym budynku

szko∏y wykonano fragment insta-

lacji centralnego ogrzewania, któ-

ra zasilaç b´dzie nowe pomiesz-

czenia. Zamontowana zosta∏a rów-

nie˝ stolarka okienna. Obecnie

na ukoƒczeniu sà prace zwiàzane

z monta˝em instalacji elektrycznej

i sukcesywnie wykonywane sà

wewn´trze tynki gipsowe. � BW

Bezpłatne porady prawne w Urz´dzie Gminy Niepor´t

P¸Aå PODATEK TU,
GDZIE MIESZKASZ!
Płacàc podatki w miejscu zamieszkania, 
ka˝dy mieszkaniec ma mo˝liwoÊç wsparcia 
rozwoju gminy. W 2016 roku udział gmin 
we wpływach bud˝etu paƒstwa z podatku PIT
wyniesie 37,79%. Pieniàdze te przeznaczamy
na budow´ infrastruktury, transport publiczny,
edukacj´ dzieci, sport i kultur´. Dlatego tak wa˝ne
jest, aby pieniàdze z naszego PIT-u trafiły tu, gdzie
mieszkamy. Im wi´cej osób rozliczy si´ w miejscu
zamieszkania, tym na lepszy standard ˝ycia
w gminie mo˝emy liczyç.

Je˝eli miejsce naszego zamieszkania nie pokrywa si´
z miejscem zameldowania, wystarczy w rozliczeniu
rocznym PIT wskazaç miejsce zamieszkania 
(wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego), 
by udział naszego podatku zasilił bud˝et gminy
Niepor´t, zwi´kszajàc mo˝liwoÊci jej rozwoju
i poprawiajàc komfort naszego ˝ycia. 

Urzàd Skarbowy właÊciwy dla mieszkaƒców 
gminy Niepor´t znajduje si´ w Legionowie, 
przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 43 c.
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Z korytarza prowadzà drzwi do sal lekcyjnych i szatni 
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Program Rodzina 500+
w gminie Niepor´t
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w ˝ycie ustawa
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paƒstwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195).
Ustawa okreÊla zasady przyznawania i ubiegania si´
o Êwiadczenie wychowawcze.
W gminie Niepor´t program Ro-

dzina 500+ realizowany b´dzie

przez Gminny OÊrodek Pomocy

Spo∏ecznej w Niepor´cie. Podsta-

wà do ubiegania si´ o Êwiadczenie

przez osoby uprawnione b´dzie

z∏o˝ony wniosek. Osoby zamiesz-

kujàce na terenie Gminy Niepor´t

b´dà mog∏y sk∏adaç wnioski od 1

kwietnia 2016 r. w siedzibie

Gminnego OÊrodka Pomocy Spo-

∏ecznej w Niepor´cie, ul. Pod-

leÊna 4a. Ponadto wnioski b´dzie

mo˝na sk∏adaç równie˝ za po-

Êrednictwem portalu empa-

tia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz

bankowoÊci elektronicznej. Wnio-

ski z∏o˝one przed dniem 1 kwiet-

nia 2016 r. nie b´dà rozpatrywa-

ne.

Na stronie www.gopsnieporet.pl

w zak∏adce Rodzina 500+ znajdu-

jà si´ wszystkie informacje doty-

czàce przyznawania Êwiadczeƒ:

kto mo˝e si´ o nie ubiegaç, kiedy

Êwiadczenie nie przys∏uguje, wy-

jaÊnienia dotyczàce kryterium do-

chodowego, gdzie i kiedy nale˝y

sk∏adaç wnioski, jakie dokumenty

sà wymagane. 

Zapoznaç si´ te˝ mo˝na z akta-

mi prawnymi, regulujàcymi pro-

gram Rodzina 500+: Ustawà

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomo-

cy paƒstwa w wychowywaniu

dzieci; Rozporzàdzeniem Mini-

stra Rodziny, Pracy i Polityki

Spo∏ecznej z dnia 18 lutego 2016

r. w sprawie sposobu i trybu po-

st´powania w sprawach o Êwiad-

czenie wychowawcze; Rozporzà-

dzeniem Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Spo∏ecznej z dnia 18 lu-

tego 2016 r. w sprawie sprawoz-

daƒ rzeczowo-finansowych z wy-

konywania zadaƒ z zakresu Êwiad-

czenia wychowawczego.

� BWilk

Najwa˝niejszà zmianà jest przywró-

cenie obowiàzku szkolnego dla sied-

miolatków, tzn. ˝e we wrzeÊniu br.

do I klasy obowiàzkowo pójdà dzie-

ci urodzone w roku 2009. Rodzice

dziecka szeÊcioletniego uzyskajà

prawo do zdecydowania o podj´ciu

bàdê niepodj´ciu edukacji szkolnej

przez ich dziecko. Dyrektor szko∏y

przyjmie do klasy I dziecko szeÊcio-

letnie, jeÊli korzysta∏o ono w roku

poprzedzajàcym rok szkolny, w któ-

rym ma podjàç nauk´ w szkole pod-

stawowej, z wychowania przed-

szkolnego lub posiada opini´ o mo˝-

liwoÊci rozpocz´cia nauki w szkole

podstawowej wydanà przez poradni´

psychologiczno-pedagogicznà. 

Kolejnà zmianà w nowym roku

szkolnym jest zniesienie obowiàzku

odbycia rocznego przygotowania

przedszkolnego przez dziecko pi´-

cioletnie. Od wrzeÊnia 2016 r. dziec-

ko pi´cioletnie b´dzie mia∏o prawo

do korzystania z wychowania przed-

szkolnego w przedszkolu, oddziale

przedszkolnym w szkole podstawo-

wej lub innej formie wychowania

przedszkolnego – publicznych lub

niepublicznych. 

Najbardziej zaskakujàcà zmianà

jest mo˝liwoÊç kontynuowania na-

uki w klasie I i klasie II przez dzie-

ci ju˝ ucz´szczajàce do tych klas.

Dotyczy to dzieci urodzonych w ro-

ku 2009, które w roku szkol-

nym 2015/2016 rozpocz´∏y nauk´

w klasie I szko∏y podstawowej oraz

dzieci urodzone w I po∏owie 2008 r.,

które w roku szkolnym 2015/2016

ucz´szczajà do klasy II szko∏y pod-

stawowej. Na wniosek rodziców

z∏o˝ony do dyrektora szko∏y do 31

marca br. ww. uczniowie mogà

w roku szkolnym 2016/2017 konty-

nuowaç nauk´ w klasie I i II szko-

∏y podstawowej. W tym przypadku

dzieci te nie biorà udzia∏u w post´-

powaniu rekrutacyjnym na nowy rok

szkolny. Nie podlegajà klasyfikacji

rocznej i promowaniu do klasy pro-

gramowo wy˝szej – nie otrzymajà

te˝ Êwiadectwa szkolnego promocyj-

nego.

Z uzyskanych od dyrektorów

gminnych szkó∏ podstawowych in-

formacji wynika, ˝e dzieci szeÊcio-

letnie (rocznik 2009), które w roku

szkolnym 2015/2016 rozpocz´∏y

edukacj´ szkolnà w klasie I, radzà

sobie w szkole nie gorzej ni˝ ich

starsi o rok koledzy. Dlatego warto

skorzystaç z mo˝liwoÊci pos∏ania

dziecka szeÊcioletniego do I klasy.

Ogromnà rol´ w dobrej adaptacji

dzieci do wymagaƒ szkolnych ma-

jà nauczyciele pracujàcy w klasach

pierwszych i oddzia∏ach przedszkol-

nych w szko∏ach podstawowych.

Nie bez znaczenia jest tak˝e dobra

wspó∏praca rodziców z wychowaw-

cà i ze szko∏à.

Rodzice najlepiej znajà swoje

dzieci i z pewnoÊcià b´dà potrafili

oceniç, czy ich dziecko sprosta wy-

maganiom szkolnym, czy te˝ nale-

˝y daç mu dodatkowy rok na rozwój

w oddziale przedszkolnym. Ponie-

wa˝ w roku szkolnym 2015/2016

wi´kszoÊç szeÊciolatków posz∏a

do I klasy, bardzo zach´cam Paƒ-

stwa do zapisywania swoich szeÊcio-

letnich dzieci do klasy pierwszej

szkó∏ podstawowych, w obwodzie

których Paƒstwo mieszkajà. 

Gmina Niepor´t, tak jak inne

gminy w Polsce, zosta∏a zaskoczo-

na tempem zmian wprowadzanych

w oÊwiacie w 2016 r. Istniejàce

w Gminie Niepor´t przedszkola nie

sà w stanie przyjàç dzieci trzy-,

cztero-, pi´cio- i szeÊcioletnich. Ro-

dzice dzieci szeÊcioletnich, którzy

podejmà decyzj´ o przed∏u˝eniu

edukacji przedszkolnej swojego

dziecka, b´dà mogli, tak jak w latach

poprzednich, zapisaç dzieci do od-

dzia∏ów przedszkolnych w szko-

∏ach podstawowych, a nie w przed-

szkolach. Pozostawienie dzieci

szeÊcioletnich w przedszkolach

gminnych spowodowa∏oby ca∏kowi-

te pozbawienie dost´pu do edukacji

przedszkolnej w przedszkolach pu-

blicznych dzieci cztero- i trzyletnich. 

Szko∏y prowadzone przez Gmin´

Niepor´t sà zadbane, dobrze wypo-

sa˝one, majà odpowiednio wykwa-

lifikowanà kadr´ nauczycielskà

i przyjaznà kadr´ niepedagogicznà.

Aby rodzice mogli poznaç warunki,

w jakich dzieci b´dà si´ uczyç od

1 wrzeÊnia 2016 r., ka˝da szko∏a

podstawowa zorganizuje tzw. dni

otwarte dla szeÊciolatków i ich ro-

dziców.

� Henryka Galas

W nowym roku szkolnym w edukacji dzieci najmłodszych wiele b´dzie si´
działo. Zarówno dzieci jak i ich rodziców czeka wiele zmian i trudnych decyzji.  

UZALE˚NIENIA – bezpłatna
pomoc w trudnych sytuacjach
JeÊli jesteÊ zaniepokojony, swoim lub innych członków rodziny,
problemem z nadu˝ywaniem alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, jesteÊ ofiarà lub Êwiadkiem przemocy, skorzystaj
z bezpłatnej pomocy!

• Gminna Komisja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych
oferuje: fachowà pomoc
zmierzajàcà do zmiany sytuacji,
informacj´ o mo˝liwoÊciach
profesjonalnej terapii 
odwykowej, motywowanie
do leczenia, wsparcie
po zakoƒczonej terapii.
Urzàd Gminy Niepor´t, 
ul. Plac WolnoÊci 1, Niepor´t,
pok. 3, tel. (022) 767-04-25.
Spotkania Komisji – w drugi
i czwarty wtorek miesiàca,
godz. 16.00 – pokój nr 3.

• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
w ramach którego działajà:
– Punkt informacyjno-konsultacyjny
ds. uzale˝nieƒ
– terapeuta Marek Grunwald,
przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym
ul. Izabeliƒska 8, 
Stanisławów Pierwszy.
Czynny: poniedziałek godz. 9.00-
15.00, Êroda godz. 14.00-18.00
– Punk Profilaktyki, Pomocy Dziecku
i Rodzinie
– psycholog Artur ˚uchowski.
Centrum Medyczne 
Niepor´t Sp. z. o. o
ul. PodleÊna 4, Niepor´t. 
Ka˝dy czwartek miesiàca
od godziny 16.00-19.00

• Gminny Zespół
Interdyscyplinarny 
Gminy Niepor´t
Przewodniczàca Aneta Wrzostek
Gminny OÊrodek Pomocy

Społecznej, ul. PodleÊna 4a,
Niepor´t, tel. (22) 490 43 41 lub 44

• Grupa AA
Przy Parafii Rzymskokatolickiej NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym,
ul. Izabeliƒska 8, 
Stanisławów Pierwszy.
Wtorek – sala domu parafialnego
o godz. 18.00 

• Niebieska linia
Pogotowie dla ofiar przemocy
w rodzinie – tel.801 120 002

• Telefon zaufania dla dzieci
i młodzie˝y
tel. 116-111, mo˝na dzwoniç
codziennie w godzinach od 12.00
do 20.00

• Pomaraƒczowa Linia 1
Pomaga rodzicom, których dzieci
majà problem z alkoholem
– 801 140 068

• Zielona linia
Porady i informacje na temat
HIV/AIDS – tel. (22) 621-33-67
Całodobowy telefon zaufania
(022) 692 82 26

• Narkotyki, narkomania
Informacja, porady, wsparcie
– tel. 801 199 990
czynny codziennie od 16.00
do 21.00

• Policyjny Telefon Zaufania
numer ogólnopolski 800 120 226,
(codziennie 8.00-22.00)

Zmiany w oÊwiacie 
w roku szkolnym 2016/2017

Zmodernizuj kotłowni´
z pomocà WFOÂiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ârodowiska ogłosił program
modernizacji indywidualnych
kotłowni, którego celem jest
ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ do powietrza. Beneficjenci
programu mogà staraç si´ o uzyskanie dofinansowania
w wysokoÊci do 5 tysi´cy złotych ze Êrodków Funduszu.

Program adresowany jest do osób

fizycznych, nieprowadzàcych

dzia∏alnoÊci gospodarczej w miej-

scu realizowanego zadania. Zg∏a-

szane mogà byç inwestycje pole-

gajàce na modernizacji indywidu-

alnych êróde∏ ciep∏a – wymianie

kot∏owni lub palenisk w´glowych

na gazowe, olejowe lub opalane

biomasà, zastàpienie pieców gazo-

wych olejowych lub opalanych

biomasà na êród∏o o wy˝szej ni˝

dotychczas sprawnoÊci wytwarza-

nia ciep∏a (z wy∏àczeniem monta-

˝y pieca na w´giel lub eko gro-

szek). Program nie dotyczy nieru-

chomoÊci wykorzystywanych se-

zonowo np. domów letniskowch. 

Dofinansowanie w formie dota-

cji mo˝e wynieÊç do 75% kosztów

kwalifikowanych, jednak˝e nie

wi´cej ni˝ 5000 z∏otych dla jedne-

go beneficjenta. Istnieje tak˝e

mo˝liwoÊç zwi´kszenia dofinanso-

wania do 100% kosztów kwalifi-

kowanych w formie po˝yczki.

Nabór wniosków rozpocznie
si´ 4 kwietnia. Informacje na te-

mat programu znajdujà si´ na stro-

nie http://wfosigw.pl. Telefon

do WFOÂiGW – (22) 504 41 00,

email: poczta@wfosigw.pl � BW

NASZYM SO¸TYSOM,
OPIEKUNOM I GOSPODARZOM WSI,
z okazji ich Êwi´ta ˝yczymy du˝o zdrowia, wszelkiej pomyÊlnoÊci 
oraz sukcesów w dzia∏alnoÊci so∏eckiej.
Sk∏adamy jednoczeÊnie serdeczne podzi´kowania 
i s∏owa uznania za Waszà prac´ i zaanga˝owanie 
w dzia∏ania s∏u˝àce poprawie ˝ycia ca∏ej spo∏ecznoÊci gminy.

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Wójt Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woêniakowski Sławomir Maciej Mazur
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XXI sesja Rady Gminy
Niepor´t
W poniedziałek 29 lutego 2016 r. odbyła si´ XXI sesja
Rady Gminy Niepor´t. Obrady poprowadził
Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski. 
Podczas sesji Radni podj´li m.in.

nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç

uchwa∏ pod adresem interneto-

wym: (www.bip.nieporet.pl):

• uchwa∏à Nr XXI/8/2016 zdecy-

dowano o przystàpieniu do spo-

rzàdzenia zmiany „Studium uwa-

runkowaƒ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy

Niepor´t”, uchwalonego w dniu 9

czerwca 2011 r. uchwa∏à Rady

Gminy Niepor´t Nr X/46/2011.

Studium jest dokumentem okre-

Êlajàcym polityk´ przestrzennà

i lokalne zasady zagospodarowa-

nia przestrzennego na obszarze

ca∏ej gminy. Aby Studium wy-

pe∏ni∏o swoje funkcje postano-

wienia Studium powinny obej-

mowaç teren ca∏ej Gminy.

W oparciu o ustalenia Studium

tworzone sà miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego,

które stanowià instrument umo˝-

liwiajàcy kszta∏towanie i prowa-

dzenie polityki przestrzennej

na terenie Gminy. Brak Stu-

dium uniemo˝liwia uchwalenie

planu zagospodarowania prze-

strzennego. Wytyczenie przez

organy Gminy okreÊlonych kie-

runków i zasad kszta∏towania

przestrzeni, a nast´pnie odpo-

wiednie ich uwzgl´dnienie

w ustaleniach Studium, umo˝li-

wia realizacj´ polityki prze-

strzennej na terenie gminy. 

Zmiana Studium polega m.in.

na uzupe∏nieniu jego ustaleƒ dla

terenów, które wskutek zmian

przepisów prawnych, utraci∏y

charakter terenów zamkni´tych.

Zmian´ Studium uzasadnia tak-

˝e okolicznoÊç, i˝ zgodnie z roz-

porzàdzeniem Rady Ministrów

z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie

ustalenia granic niektórych gmin

i miast, nadania niektórym miej-

scowoÊciom statusu miast oraz

zmiany siedziby w∏adz gminy

(Dz. U. z 2013 r. poz. 869), któ-

re z dniem 01.01.2014 r. zmieni-

∏o granice administracyjne gmin

Niepor´t i Radzymin – Studium

winno objàç tak˝e obszar przy-

∏àczony do gminy Niepor´t, sta-

nowiàcy cz´Êç so∏ectwa ¸àki

z gminy Radzymin.

Obszar obj´ty „Zmianà Studium”

obejmuje równie˝ cz´Êç so∏ectwa

Stanis∏awów Pierwszy, dla któ-

rego brak jest ustaleƒ, z uwagi

na rozstrzygni´cie nadzorcze

Wojewody kwestionujàce wska-

zywanie terenów budowlanych

na obszarach nara˝onych na za-

lanie, wyznaczonych w studiach

ochrony przeciwpowodziowej,

a które wobec nowych map za-

gro˝enia powodziowego utraci-

∏y taki status;

• uchwa∏à Nr XXI/10/2016
uchwalono miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla

cz´Êci so∏ectwa Aleksandrów

w gminie Niepor´t;

• uchwa∏à Nr XXI/11/2016 Rad-

ni podj´li uchwa∏´ w sprawie

przyj´cia „Planu gospodarki ni-

skoemisyjnej dla Gminy Niepo-

r´t do 2020 roku”. Jest to doku-

mentem o charakterze strate-

gicznym, który koncentruje si´

na podniesieniu efektywnoÊci

energetycznej, zwi´kszeniu wy-

korzystania odnawialnych êróde∏

energii oraz redukcji gazów cie-

plarnianych z obszaru gminy.

Celem PGN jest stworzenie stra-

tegicznych kierunków, których

podj´cie jest niezb´dne dla po-

prawy stanu powietrza atmosfe-

rycznego na terenie gminy |Nie-

por´t oraz wypracowanie mecha-

nizmów do uzyskania korzyÊci

ekonomicznych, spo∏ecznych

i Êrodowiskowych z dzia∏aƒ s∏u-

˝àcych zmniejszaniu niskiej emi-

sji.

Ponadto Przewodniczàcy Rady

Gminy przedstawi∏ Sprawozda-

nie z pracy Rady Gminy Niepor´t

za 2015 rok, a przewodniczàcy ko-

misji Rady Gminy przedstawili

sprawozdania z pracy poszczegól-

nych komisji Rady Gminy za 2015

rok. 

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy zamknà∏ ob-

rady XXI sesji Rady Gminy Nie-

por´t.

� J.Joƒska

Podczas lutowego spotkania wójta Macieja Mazura
z sołtysami gminy odbyły si´ konsultacje na temat
bezpieczeƒstwa w gminie. Ich celem było
przedstawienie informacji na temat powstajàcej
mapy zagro˝eƒ na terenie gminy, b´dàcej cz´Êcià
pracowania obejmujàcego cały kraj.

Powstaje mapa
zagro˝eƒ gminy
Niepor´t
Za∏o˝enia realizowanego progra-

mu przedstawili so∏tysom Ko-

mendant Powiatowy Policji w Le-

gionowie inspektor Waldemar Per-

dion, I Zast´pca Komendanta

podinspektor Krzysztof KapuÊciƒ-

ski oraz Komendant Komisariatu

Policji w Niepor´cie podinspektor

Marek Kur. 

Mapa zagro˝eƒ powstaje

w oparciu o dzia∏ania policji, stra-

˝y gminnej, stra˝y po˝arnej, ale

tak˝e, a mo˝e nawet przede

wszystkim, dzi´ki informacjom

pozyskanym od mieszkaƒców.

Dzi´ki nim trafià na nià równie˝

sygna∏y o incydentach, wykrocze-

niach, a nawet przest´pstwach,

które nigdy wczeÊniej nie trafi∏y

do policyjnych baz danych. Mapa

b´dzie zawieraç informacje mi´-

dzy innymi o przest´pstwach po-

spolitych i kryminalnych (bójki,

pobicia, gwa∏ty, zabójstwa, kra-

dzie˝e) oraz drogowych, a tak˝e

uwzgl´dniaç b´dzie wybrane kate-

gorie przest´pstw gospodarczych

oraz narkotykowych. Zagro˝enia

zobrazowane b´dà w sposób gra-

ficzny i opisowy. 

Dzi´ki mapie mieszkaƒcy b´dà

mogli na bie˝àco zapoznaç si´

z poziomem bezpieczeƒstwa i po-

tencjalnymi zagro˝eniami w swo-

jej najbli˝szej okolicy, jak i na te-

renie ca∏ego kraju. Dla s∏u˝b b´-

dzie to materia∏ do m.in. bardziej

efektywnego zarzàdzania logi-

stycznego, gwarantujàcego szyb-

kie reagowanie i likwidowanie

niepo˝àdanych zjawisk. Podczas

spotkania funkcjonariusze policji

podkreÊlali, jak istotne dla realiza-

cji tego przedsi´wzi´cia, jak i dla

pracy policji w ogóle, sà informa-

cje pozyskiwane od mieszkaƒców

i dobra z nimi wspó∏praca. To

mieszkaƒcy obserwujàc swoje naj-

bli˝sze otoczenie sà Êwiadkami

zdarzeƒ lub niepokojàcych sytu-

acji, o których mogà poinformo-

waç policj´, korzystajàc z nume-

ru 112 lub 997. So∏tysi przekaza-

li otrzymane ju˝ sygna∏y

o powtarzajàcych si´ zak∏óceniach

porzàdku w so∏ectwach, o miej-

scach, w których nale˝y zwróciç

szczególna uwag´ na bezpieczeƒ-

stwo w ruchu drogowym. Policjan-

ci ostrzegali przed trwajàcym pro-

cederem oszustw „na wnuczka”,

które obecnie przybra∏y form´

„na policjanta”. Ich ofiarà padajà

nie tylko osoby w starszym wieku,

tak przekonujàcy potrafià byç

przest´pcy. O ka˝dej takiej, nawet

nieudanej próbie, nale˝y powiado-

miç w∏aÊciwe s∏u˝by. � BW

Przeka˝ 1% podatku
WW rroozzlliicczzeenniiuu  rroocczznnyymm  PPIITT  mmoo˝̋eemmyy  ookkrreeÊÊlliiçç,,  kkoommuu  cchhcceemmyy  pprrzzeekkaazzaaçç
11%%  nnaasszzeeggoo  ppooddaattkkuu..
Na stronie www.nieporet. pl, 
w zakładce Przeka˝ 1%, znajduje si´ lista
organizacji po˝ytku publicznego,
reprezentujàcych osoby z terenu gminy
Niepor´t, potrzebujàce wsparcia. Na liÊcie

jest te˝ klub sportowy i organizacja
kombatancka. Zach´camy Paƒstwa
do przekazania 1% podatku naszym
współmieszkaƒcom. 

Agencja PKO Banku Polskiego 
zaprasza do siedziby przy ul. Jana Kazimierza 142 w Niepor´cie

NOWA AGENCJA BANKU W NIEPOR¢CIE
W Agencji PKO Banku Polskiego
szybko i komfortowo:
� uzyskasz atrakcyjnà po˝yczk´

gotówkowà
� otworzysz wygodne i nowoczesne

konto osobiste

� zło˝ysz wniosek o kart´ kredytowà
� zało˝ysz korzystnà lokat´
� zło˝ysz wniosek o kredyt

mieszkaniowy Własny Kàt 
� opłacisz rachunki
� wypłacisz pieniàdze z konta

Agencja czynna jest od poniedziałku do piàtku w godzinach 9.00–17.00.

NIEPOR¢CKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE zaprasza na prelekcj´

HHYYDDRROOZZAAGGAADDKKAA
CCZZYYLLII  WWAARRUUNNKKII  HHYYDDRROOLLOOGGIICCZZNNEE  JJEEZZIIOORRAA  ZZEEGGRRZZYY¡¡SSKKIIEEGGOO

którà przedstawi 
dr hab. Artur Magnuszewski, 

prof. UW.

Restauracja „Zagłobianka” 
(Niepor´t, pl. WolnoÊci 2)
10 marca godz. 18.30

Z A P R O S Z E N I E
Naczelnik Urz´du Skarbowego w Legionowie

zaprasza na spotkanie informacyjne w zakresie 

ULG PODATKOWYCH MO˚LIWYCH DO ODLICZENIA 
W ROZLICZENIU ROCZNYM (PIT) ZA 2015 ROK

Spotkanie informacyjne odb´dzie si´ 
10 marca 2016r. o godz. 12.00 

w sali konferencyjnej Urz´du Miasta Legionowo
ZAPRASZAMY
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Tegoroczne spotkanie wzbogaco-

ne zosta∏o, zgodnie z oczekiwa-

niami goÊci, o prezentacj´ infor-

macji na temat gminy – zrealizowa-

nych w 2015 roku inwestycjach,

o pozyskanych Êrodkach zewn´trz-

nych, o pracach nad planami zago-

spodarowania przestrzennego, po-

datkach, oÊwiacie, kulturze i sporcie.

Podsumowaniem tych wiadomoÊci

by∏ film promujàcy gmin´ – Niepo-

r´t, idealne miejsce dla Ciebie, Two-

jej rodziny i biznesu, zrealizowany

w ubieg∏ym roku. Istotne informacje

dotyczàce p∏atnoÊci podatków prze-

kaza∏a przedsi´biorcom Naczelnik

Urz´du Skarbowego w Legionowie

pani El˝bieta Duszyc.

Tradycjà spotkaƒ jest wr´czenie

szczególnego wyró˝nienia w posta-

ci pamiàtkowej statuetki firmie,

która odnoszàc sukcesy na rynku,

jednoczeÊnie w znaczàcy sposób

anga˝uje si´ w ˝ycie gminy. W tym

roku uhonorowana zosta∏a firma

KK-POL Kuczyƒscy, a statuetk´

odebra∏ pan Adam Kuczyƒski, Pre-

zes KK-POL Kuczyƒscy wraz

z Dyrektorem Generalnym, panem

Jackiem Szymczakiem. Firma ist-

nieje od 25 lat i przez lata ugrunto-

wa∏a sobie silnà pozycj´ na rynku,

specjalizujàc si´ w produkcji urzà-

dzeƒ i akcesoriów sanitarnych, któ-

re pozwalajà na kompletne wypo-

sa˝enie zbiorników. W∏asne labora-

torium badawcze umo˝liwia

przeprowadzanie badaƒ produko-

wanych wyrobów. JednoczeÊnie,

firma KK-POL Kuczyƒscy od lat

wspiera finansowo organizacj´

gminnych imprez kulturalnych

i sportowych, ˝ywo interesujàc si´

osiàgni´ciami siatkarek z UKS D´-

bina i wyst´pami zespo∏ów teatral-

nych z Gminnego OÊrodka Kultury. 

Listy gratulacyjne za ubieg∏o-

roczne osiàgni´cia firmy odebrali:

pan Jaros∏aw Jurczak, Prezes Grod-

no S.A., które z sukcesem zadebiu-

towa∏o w ubieg∏ym roku na Gie∏-

dzie Papierów WartoÊciowych; pa-

ni Beata Olszewska-Marra z firmy

Marra Design, której nowy salon

sprzeda˝y wybudowany w centrum

Niepor´tu sta∏ si´ jego architekto-

nicznà ozdobà; pan Krzysztof Ko-

stro z firmy DKK, któremu za-

wdzi´czamy nowy wyglàd restau-

racji „Zag∏obianka”. 

Podzi´kowania za wieloletnià

dzia∏alnoÊç na terenie gminy oraz

wspó∏prac´ przy realizacji imprez

kulturalnych i sportowych otrzyma-

li przedstawiciele firm ze strefy

przemys∏owej: pan Jacek Bàk, Pre-

zes Zarzàdu Bericap Polska, pan Ja-

cek Górecki, Dyrektor Generalny

Lantmannen Unibake Polska, pan

Bart∏omiej Wojtunik, Dyrektor Stal

Service, pan Zygmunt Sko∏o˝yƒski,

w∏aÊciciel firmy Neon Efekt oraz

paƒstwo Joanna i Janusz Fusiako-

wie z Rancha Bena.

Pamiàtkowymi przypinkami wy-

ró˝nieni zostali przedstawiciele firm

i instytucji, którzy po raz pierwszy

uczestniczyli w spotkaniu: dyrektor

Marek Ró˝ycki i zast´pca dyrekto-

ra Krzysztof ¸ysek z Wojskowego

Instytutu ¸àcznoÊci im. Janusza

Groszkowskiego w Zegrzu Po∏u-

dniowym; p∏k Piotr Adamski, za-

st´pca Dowódcy 9. Brygady Wspar-

cia Dowodzenia Dowództwa Gene-

ralnego Rodzajów Si∏ Zbrojnych

w Bia∏obrzegach odebra∏ wyró˝nie-

nie w imieniu Dowódcy; przedsta-

wiciela Jeronimo Martins Polska,

w∏aÊciciela sklepu Biedronka

w Rembelszczyênie pani Katarzyna

K´pka; pan Piotr Sadowski Grupa

E4E; pani Marta Pawluk Atelier

Ubioru Lamia, prezes Niepor´ckie-

go Stowarzyszenia Historycznego

Jaros∏aw Sieczka oraz wiceprezes

Konrad Szostek.

Wójt Gminy Niepor´t Maciej

Mazur otrzyma∏ z ràk starosty Ro-

berta Wróbla list gratulacyjny

za stwarzanie lokalnym przedsi´-

biorcom dobrych warunków do roz-

woju firmy. 

Spotkanie zakoƒczy∏ wyst´p sa-

tyryka Krzysztofa Daukszewicza,

mieszkaƒca gminy Niepor´t, który,

od pierwszego spotkania Firma

Przyjazna Gminie Niepor´t nosi pa-

miàtkowà przypink´. � BW

Firmy i przedsi´biorstwa działajàce na terenie
gminy Niepor´t majà wpływ na rozwój
gospodarczy gminy, tworzà miejsca pracy 
dla mieszkaƒców, wiele z nich wspiera
organizacj´ imprez kulturalnych, oÊwiatowych
i sportowych. Spotkanie „Firma Przyjazna
Gminie Niepor´t” jest okazjà do wyra˝enia
przedsi´biorcom podzi´kowaƒ za współprac´
z gminà Niepor´t i zaanga˝owanie
w realizacj´ projektów wa˝nych 
dla mieszkaƒców i rozwoju gminy. 
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Pierwszy tydzieƒ zapewni∏ oÊro-

dek z Niepor´tu oraz filia z Zegrza

Po∏udniowego. Drugi tydzieƒ re-

alizowany by∏ w Wolce Radzy-

miƒskiej, Beniaminowie, Kàtach

W´gierskich oraz Stanis∏awowie

Drugim. W ofercie znalaz∏y si´

warsztaty plastyczne i r´kodzie∏o,

zaj´cia ruchowe jak taniec czy ka-

rate, zaj´cia kulinarne, muzyczne

oraz bal karnawa∏owy. Odby∏y si´

spotkania z policjà, z robotykà,

z eksperymentami chemicznymi

oraz ze zwierz´tami. Organizo-

wane by∏y zaj´cia integrujàce dzie-

ci z ró˝nych oÊrodków oraz wy-

cieczki: do Muzeum Historyczne-

go w Legionowie, do kina, na ba-

sen, do centrum zabaw Grahula

oraz Kiddos.

� GOK

W grudniu 2015 roku uczennice
klasy VI B Szkoły Podstawowej im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie
wzi´ły udział w organizowanym
przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie konkursie plastycznym
na „Wró˝k´ Powiatuszk´”. 

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e czytanie pobudza wyobraêni´
i rozwija kreatywnoÊç, dlatego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole w Izabelinie
zorganizowany został Gminny Konkurs Czytelniczy „Âwiat
baÊni Andersena”.

Celem konkursu by∏o stworzenie

projektu maskotki b´dàcej wizy-

tówkà akcji zdrowotnych skierowa-

nych do dzieci i m∏odzie˝y z po-

wiatu legionowskiego. Do Staro-

stwa Powiatowego w Legionowie

wp∏yn´∏o blisko 50 projektów wró-

˝ek. SpoÊród nich komisja konkur-

sowa wybra∏a cztery zwyci´skie

prace – po jednej z ka˝dej katego-

rii wiekowej oraz przyzna∏a szeÊç

wyró˝nieƒ.

Laureatkami konkursu zosta∏y:

• Natalia Tyczkowska – I miejsce

w kategorii klas IV-VI,

• Maja W∏odarczyk – Klimek - wy-

ró˝nienie,

• Aleksandra Zalewska – wyró˝nie-

nie.

Jak dowiedzieç mo˝emy si´

z opisu, zwyci´ska wró˝ka Pusz-

czynianka, której autorkà jest Na-

talia Tyczkowska „˝yje w zielo-

nych lasach powiatu legionow-

skiego. Kochajà jà wszystkie dzie-

ci, poniewa˝ kojarzy si´ z naturà,

zdrowym trybem ˝ycia oraz czy-

stym powietrzem. Pomaga dzie-

ciom w sytuacjach, w których czu-

jà strach przed zabiegami medycz-

nymi. Jej wielka magiczna moc

ukryta jest w d∏oniach”. Uroczyste

wr´czenie nagród odby∏o si´ 26 lu-

tego podczas sesji rady powiatu.

Wszystkim laureatom serdecznie

gratulujemy! � M.Staniszewska

Gminny Konkurs
Czytelniczy
Do udzia∏u w konkursie zosta∏y za-

proszone dzieci z kl. II –III ze

szkó∏ gminy Niepor´t. Rywaliza-

cja mi´dzy dru˝ynami przebiega-

∏a w formie dobrej zabawy.

Za ka˝dà poprawnà odpowiedê

dzieci otrzymywa∏y klocki, z któ-

rych budowa∏y wie˝e. A ˝e wiedza

uczestników by∏a ogromna, wie˝e

ros∏y w mgnieniu oka. O ostatecz-

nych wynikach zadecydowa∏o

uk∏adanie puzzli na czas:

I miejsce – SP Izabelin,

II miejsce – SP Wólka Radzymiƒ-

ska,

III miejsce – SP Józefów. 

Wyró˝nienia: SP Niepor´t i SP

Bia∏obrzegi.

Gratulujemy i zapraszamy za rok!

� Aneta Kowalska

Sabina Âlaziƒska

Przez dwa tygodnie ferii
w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie
oraz w ka˝dej filii GOK
odbywały si´ zaj´cia dla
dzieci z gminy Niepor´t. 

Ferie zimowe z GOK

Konkurs 
na „Wró˝k´ 
Powiatuszk´”
rozstrzygni´ty!

GMINNY OÂRODEK KULTURY ZAPRASZA
Repertuar spektakli Gminnego OÊrodka Kultury wystawianych w MOK Legionowo, Ratusz, ul. J. Pi∏sudskiego 42

20 marca – Za pustem, za pustem czyli staropolskie zapusty 
3 kwietnia – Opowiadanie o ZOO
15 maja – Osiem kobiet
12 czerwca – Przez park na bosaka

PLAN WYDARZE¡ NA 2016 ROK
MARZEC

11.03 – Warszawska Syrenka – gminny etap konkursu recytatorskiego.

KWIECIE¡
02–04 – VIII Edycja Mistrzostw Polski Firm w Siatkówce – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.
19.04. – Mi´dzypowiatowe mistrzostwa w pływaniu indywidualnym i sztafetowym

–Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym.

MAJ
03.05 – UroczystoÊci z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Pl. WolnoÊci

w Niepor´cie.
08.05 – Grand Prix Niepor´tu w pływaniu – Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym.
19–20.05 – Mazovia Cup – Orlik w Józefowie.
21.05 – Noc muzeum – Chrzest Polski – Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie.
22.05 – Piknik rodzinny „Matczyna Niedziela” – KoÊciół NMP Wspomo˝ycielki Wiernych

w Stanisławowie Pierwszym.
29.05 – Festyn „U-RODZINY SOŁTYSA” – Józefów.

CZERWIEC
11.06 – Festyn Dzieƒ Dziecka – Filia OÊrodka Kultury w Beniaminowie.
17.06 – Zło˝enie kwiatów pod Pomnikiem podchorà˝ych „Alfy „i „Skiby” – ul. Stru˝aƒska.
18.06 – ÂWI¢TO GMINY NIEPOR¢T – Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Niepor´t Pilawa.

LIPIEC
09–10.07 – TRIATHLON – CKR Promenada.

SIERPIE¡
01.08 – Obchody 72 rocznica wybuch Powstania Warszawskiego – Pl. WolnoÊci w Niepor´cie.
12.08 – Składanie kwiatów w miejscach pami´ci narodowej: na Placu WolnoÊci w Niepor´cie,

przy ul. Nowolipie w Niepor´cie, przy Pomniku legionistów marszałka J. Piłsudskiego
w Białobrzegach.

14.08 – UroczystoÊci 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej – Wólka Radzymiƒska.
15.08 – Msza Âwieta w intencj Ojczyzny w KoÊciele Parafialnym NMP Wspomo˝ycielki Wiernych

w Stanisławowie Pierwszym.
16.08 – 19.08 – VII Gminna Olimpiada s Port Dzieciom – Kompleks Rekreacyjno -

Wypoczynkowy Niepor´t Pilawa.

WRZESIE¡
01.09 – Obchody 78 rocznica wybuchu II Wojny Âwiatowej – Pl.Wolnosci 1 w Niepor´cie.
03.09 – Regaty Niepor´ckie ˚agle – Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Niepor´t Pilawa.
07.09 – Zło˝enie kwiatów pod pomnikiem poÊwi´conym załodze polskiego bombowca

Pzl 37 ŁoÊ z 16 eskadry w Wólce-Radzyiƒskiej.
10.09 – Festyn rodzinny – Filia OÊrodka Kultury w Wólce Radziƒskiej.
19.09 – Festiwal słoików – Filia OÊrodka Kultury w Stanisławowie Drugim.

PAèDZIERNIK
02.10 – Do˝ynki Gminne „Âwi´to Ziemniaka” – Stanisławów Pierwszy.

LISTOPAD
10.11 – Obchody Narodowego Âwi´ta NiepodległoÊci – Pl.WolnoÊci w Niepor´cie.
11.11 – Bieg NiepodległoÊci

GRUDZIE¡
14.12 – Spotkania wigilijne Klubu Seniora – Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie.
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Mistrzostwa powiatu w unihokeju

Ostatnià, czwartà edycj´ spotkaƒ nasze

siatkarki zakoƒczy∏y na drugim miej-

scu, najlepszym w tym sezonie roz-

grywkowym.

Po raz pierwszy w historii gminy Niepor´t ma-

my swojego reprezentanta wÊród gier zespo-

∏owych w pó∏finale Mistrzostw Mazowsza. Re-

prezentacja gminy Niepor´t dziewczàt w ka-

tegorii m∏odziczka zaprasza wszystkich miesz-

kaƒców gminy Niepor´t do wspólnego kibico-

wania:). Mecze pó∏fina∏owe b´dà rozgrywane

w Hali Sportowej Ko∏o, ul. Obozowa 60. 

Klub zapewnia dojazd kibicom i zaprasza

na siatkarskie emocje – wyjazd o godz. 9.00

w sobot´ i niedziel´, Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym. � BW

W minionym tygodniu w Szkole

Podstawowej nr 7 w Legionowie

odby∏y si´ Mistrzostwa Powiatu

Legionowskiego w Mini Pi∏k´

R´cznà. Dziewcz´ta rywalizowa-

∏y w poniedzia∏ek tj. 22.02 z nast´-

pujàcymi szko∏ami podstawowymi

z powiatu: SP Skrzeszew, SP Ja-

b∏onna, SP Wola Kie∏piƒska oraz

SP nr 1 i SP nr 7 z Legionowa.

Uczennice szko∏y nie przegra∏y

˝adnego spotkania i doÊç g∏adko

zwyci´˝y∏y w ca∏ym turnieju. 

Ch∏opcy natomiast rozgrywali

swoje mecze dwa dni póêniej.

W turnieju wzi´∏o udzia∏ szeÊç

szkó∏ podstawowych z powiatu,

wy∏onionych w etapach gmin-

nych i by∏y to: SP Skrzeszew, SP

Jab∏onna, SP Wola Kie∏piƒska, SP

nr 8 i gospodarze SP nr 7. Swój

pierwszy mecz grupowy ucznio-

wie z SP Józefów przegrali z SP 8

i to doÊç znacznie. Ale z kolejnych

zarówno grupowych jak i pó∏fina-

∏owych wychodzili zwyci´sko.

W finale po raz dugi trafili

na ósemk´ i tu oba zespo∏y zafun-

dowa∏y swoim opiekunom horror.

W meczu zasadniczym by∏ remis.

W 3 minutowej dogrywce rów-

nie˝. Wi´c oba zespo∏y rzuca∏y

karne. I w tej rozgrywce ch∏opcy

z Józefowa wykazali si´ wi´kszym

opanowaniem i ostatecznie zwy-

ci´˝yli. � K.S∏omiƒska

Wybieramy Sportowca 
Roku 2015 Powiatu
Legionowskiego

Siatkarskie gladiatorki z Niepor´tu
w półfinale Mistrzostw Mazowsza!

W plebiscycie „Sportowiec Roku 2015 Powiatu
Legionowskiego” mo˝emy zagłosowaç
na mieszkank´ gminy Niepor´t, wychowank´
UKS D´bina – ALEKSANDR¢ RASI¡SKÑ.

Po rozegranym w dniach 23-24 stycznia
turnieju w ramach I ligi młodziczek,
siatkarki z UKS D´bina zagwarantowały
sobie udział w półfinale Mistrzostwa
Mazowsza. 

W Gimnazjum Stanisławowie
Pierwszym odbyły si´
Mistrzostwa Powiatu
Legionowskiego Szkół
Gimnazjalnych w unihokeju
dziewczàt i chłopców,
w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej. 

Drugi rok z rz´du Szkoła Podstawowa w Józefowie zdobyła
Mistrzostwo Powiatu Legionowskiego w Mini Piłce R´cznej
zarówno w kategorii dziewczàt jak i chłopców.

Ju˝ po raz trzeci wybieramy spor-

towca roku Powiatu Legionow-

skiego. Do tegorocznej edycji ple-

biscytu zg∏oszono 14 kandyda-

tów. WÊród nich jest Ola Rasiƒska

(17 lat), znakomita siatkarka, któ-

ra karier´ rozpocz´∏a w UKS D´-

bina Niepor´t. By∏a najlepszà

uczennicà w swojej klasie, a jed-

noczeÊnie najbardziej zmotywowa-

nà do siatkarskich treningów.

Obecnie Ola reprezentuje barwy

klubu SK Bank Legionowo, gra

w M∏odej Orlen Lidze oraz w roz-

grywkach o Mistrzostwo Polski Ju-

niorek, jest tak˝e reprezentantkà

Polski Juniorek. 

G∏osowanie trwa do 31 mar-

ca 2016 roku. G∏os mo˝na oddaç

m.in.za pomocà aplikacji na fanpa-

ge’u Powiat Legionowski. Informa-

cje dotyczàce g∏osowania znajdujà

si´ na stronie www.powiat-legio-

nowski.pl w zak∏adce Wybieramy

Sportowca Roku! � BW

W rozgrywkach udzia∏ wzi´∏y mi-

strzowskie zespo∏y ze wszystkich

gmin powiatu. Szkoleniowcem

zespo∏ów dziewczàt i ch∏opców,

reprezentujàcych gmin´ Niepor´t,

jest Micha∏ Madej. 

Po zaci´tej rywalizacji w duchu

fair play,wyniki dwudniowej ry-

walizacji Mistrzostw przedstawia-

∏y si´ nast´pujàco: 

KKaatteeggoorriiaa  ddzziieewwcczzààtt::

• I miejsce Gimnazjum Nr 3

w Legionowie

• II m-ce Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym

• III m-ce Gimnazjum w ¸ajskach

• IV m-ce Gimnazjum w Serocku

• V m-ce Gimnazjum Nr 4

w Legionowie

• VI m-ce Gimnazjum

w Chotomowie

KKaatteeggoorriiaa  cchh∏∏ooppccóóww::

• I miejsce Gimnazjum

w ¸ajskach

• II m-ce Gimnazjum Nr 2

w Legionowie

• III m-ce Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym

• IV m-ce Europejskie

Gimnazjum Niepubliczne

J´zykowe w Legionowie

• V m-ce Gimnazjum

w Chotomowie

• VI m-ce Gimnazjum w Woli

Kie∏piƒskiej

Puchary i dyplomy dla szkó∏

za zaj´cie poszczególnych miejsc

ufundowa∏o Starostwo Powiatowe

w Legionowie.

Za bardzo dobrze zorganizowa-

ne i przeprowadzone Mistrzostwa

Powiatu Legionowskiego nale˝à

si´ goràce podzi´kowania Dyrek-

cji i nauczycielom wychowania fi-

zycznego Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym.

S´dzià zawodów by∏ wiceprze-

wodniczàcy Powiatowego Szkol-

nego Zwiàzku Sportowego Roman

Madej.

� D.Brzozowska

Mistrzostwa Powiatu
w minipiłce r´cznej

5.03.2016 (sobota) – od godz. 10.00
UKS D¢BINA NIEPOR¢T – SMS Warszawa
UKS D¢BINA NIEPOR¢T – Atena Warszawa
UKS D¢BINA NIEPOR¢T – Metro Warszawa

6.03.2016 (niedziela) – od godz. 10.00
UKS D¢BINA NIEPOR¢T – Esperanto Warszawa
UKS D¢BINA NIEPOR¢T – Mos Wola Warszawa

TERMINARZ ROZGRYWEK

fo
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r
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  MMAARRCCUU 2016 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska
Polskiego, Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga,
Heleny, Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika,
Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci


