• nr 1 (120) • 10 stycznia 2014 • nakład 5 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

koniecznie przeczytaj

8 POMOC SPO¸ECZNA – PORADNIK

Obowiàzek alimentacyjny cz. II
– STRONA 3
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8 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy
so∏ectwa Gminy Niepor´t. Zapraszamy
do zapoznania si´ z so∏ectwem
NIEPOR¢T
– STRONA 3

GMINNA komunikacja w 2014 roku
Komunikacja publiczna
na terenie Gminy
Niepor´t jest
systematycznie
rozwijana, a przy jej
planowaniu
uwzgl´dniane sà,
w miar´ mo˝liwoÊci,
oczekiwania i potrzeby
mieszkaƒców. Linie, jakie
obecnie funkcjonujà,
umo˝liwiajà dogodny
dojazd do ró˝nych
miejscowoÊci na terenie
gminy, a tak˝e
do okolicznych miast.

L-8
Pod koniec 2013 roku, Gmina Niepor´t w porozumieniu z Zarzàdem
Transportu Miejskiego w Warszawie
wspólnie og∏osi∏y zamówienie publiczne na kontunuowanie po∏àczeƒ
autobusowych linii L-8 w 2014 roku. Jej trasa prowadzi z Dàbkowizny
przez Wólk´ Radzymiƒskà, Niepor´t, Aleksandrów, Izabelin, Stanis∏awów Pierwszy, Rembelszczyzn´,
Kàty W´gierskie, Wol´ Aleksandra,
Stanis∏awów Drugi do Legionowa
i stacji PKP. L-8 umo˝liwia uczniom
dojazd do gimnazjum, a wielu pasa˝erom do SKM i do Warszawy.
Uwzgl´dniajàc uwagi pasa˝erów,
dotyczàce funkcjonowania tej komunikacji w 2013 roku oraz ich oczekiwania odnoÊnie iloÊci przejazdów
i ich godzin, zaostrzone zosta∏y kryteria wyboru wykonawcy. Ju˝
pod koniec roku zmieniony zosta∏
rozk∏ad jazdy i dostosowany do po-

trzeb uczniów Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Zamówienie publiczne wygra∏a
firma RAF-BUS z Wo∏omina, która
obs∏ugiwa∏a lini´ w pierwszym roku
jej funkcjonowania, czyli w 2011 r.
Od 2 stycznia liczba po∏àczeƒ L-8
zosta∏a zwi´kszona, przede wszystkim w godzinach porannych i popo∏udniowych, czyli wówczas, gdy
najwi´cej pasa˝erów z niej korzysta.

Białobrzegi – Beniaminów
– Radzymin
W grudniu 2013 roku zosta∏o og∏oszone i rozstrzygni´te wspólne
z Miastem i Gminà Radzymin zamówienie publiczne na realizacj´ kursów na trasie Bia∏obrzegi – Beniaminów – Radzymin. Dzi´ki tej wspó∏pracy mieszkaƒcy Gminy Niepor´t,
w szczególnoÊci Beniaminowa i Bia∏obrzegów, majà mo˝liwoÊç dogodnego dojazdu do i z Radzymina.

Linia ta umo˝liwia przesiadk´
do miejskich autobusów (obs∏ugiwanych przez ZTM w Warszawie) zarówno na p´tli w Bia∏obrzegach jak
i w Radzyminie.

Wólka Radzymiƒska – Słupno
Równie˝ w grudniu 2013 r. rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie publiczne na obs∏ug´ trasy Wólka Radzymiƒska (Dàbkowizna) – S∏upno. Linia ta dowozi mieszkaƒców Wólki
Radzymiƒskiej do linii miejskich
kursujàcych na trasie Radzymin
– Warszawa Wileƒska, co umo˝liwia
dogodny dojazd do prawobrze˝nej
cz´Êci Warszawy, a ju˝ wkrótce do
nowo otwartej lini metra.

Józefów – Legionowo
Kolejne zamówienie publiczne rozstrzygnà∏ Urzàd Miasta i Gminy Legionowo w zakresie wspólnej linii
autobusowej na trasie Józefów – Le-

gionowo. W tym przypadku mieszkaƒcy Józefowa majà dogodny dojazd do Legionowa, skàd mogà skorzystaç z przesiadki do linii Kolei
Mazowieckich i SKM obs∏ugiwanej
przez ZTM w Warszawie.

705, 735 i 736
Ponadto w dalszym ciàgu Gmin´
obowiàzuje porozumienie zawarte
z miastem sto∏ecznym Warszawa,
na realizacj´ przez Zarzàd Transportu Miejskiego komunikacji lokalnej
na liniach 705, 735 i 736. Stosowny
Aneks do porozumienia przed∏u˝y∏
funkcjonowanie tych linii na 2014
rok, jednak nie oby∏o si´ bez podwy˝ki ceny za jeden wozokilometr
przejechany po terenie gminy przez
miejskie autobusy.
Nak∏ady finansowe gminy na funkcjonowanie komunikacji w 2014 roku wyniosà prawie 2 mln z∏.
Ë K. Anio∏kowski

dla rozwoju Mazowsza
„Projekt współfinansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

BUDOWA systemu kolektorów słonecznych
W zwiàzku z podpisaniem umowy
z Samorzàdem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu kolektorów s∏onecznych na terenie Gminy Niepor´t” , który
wspó∏finansowany jest ze Êrodków
Unii Europejskiej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007
– 2013, Priorytetu IV „Ârodowisko,
zapobieganie zagro˝eniom i energetyka”, Dzia∏ania 4.3 „Ochrona
powietrza, energetyka”, przekazujemy Czytelnikom informacj´ o realizacji projektu.
W ramach projektu planowana jest instalacja kolektorów s∏onecznych
w 590 prywatnych obiektach mieszkalnych po∏o˝onych na terenie gminy.
Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów realizacji inwestycji, pozosta∏e 30% zobowiàzani sà pokryç Mieszkaƒcy – uczestnicy projektu. Ca∏kowity koszt realizacji zadania to
9 857 211,32 z∏, w tym dofinansowanie 6 345 766,00 z∏. Gmina Niepor´t
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planuje ponieÊç w ramach Êrodków
w∏asnych koszty organizacyjne, zwiàzane z przygotowaniem inwestycji
do realizacji, koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty podatku Vat
w projekcie.
Obecnie trwajà prace nad opracowaniem dokumentacji do przetargu,
który wy∏oni wykonawc´ robót instalacyjnych. Og∏oszenie przetargu nastàpi w styczniu 2014 roku, rozstrzygni´cie przetargu planowane jest
w I kwartale 2014 roku. Samo wykonanie instalacji kolektorów s∏onecznych planowane jest na II i III kwarta∏ 2014 roku. W przypadku korzystnych warunków pogodowych prace te
mogà rozpoczàç si´ nieco wczeÊniej.
Informujemy ponadto, ˝e Wykonawca robót b´dzie zobowiàzany udzieliç
Zamawiajàcemu gwarancji jakoÊci
na wykonane roboty, wykorzystane
materia∏y oraz zamontowane kolektory s∏oneczne na okres co najmniej 5
lat, liczàc od daty wykonania przedmiotu umowy.
W ka˝dym roku trwania gwarancji,

100. URODZINY
Pani Marcjanny
Wróbel
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Wykonawca b´dzie zobowiàzany
przeprowadziç co najmniej 1 przeglàd
serwisowy.
W zwiàzku z d∏ugim, prawie 3-letnim okresem oczekiwania na przyznanie Êrodków w ramach projektu
pn. „Budowa systemu kolektorów
s∏onecznych na terenie Gminy Niepor´t”, prosimy o pisemne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.
Druk potwierdzenia do∏àczony zosta∏ do pisma, które wys∏ane zosta∏o
do wszystkich uczestników projektu.
W przypadku rezygnacji z udzia∏u
w projekcie uczestnik zobowiàzany
jest podpisaç aneks do umowy, który
dost´pny jest w Dziale Inwestycji
i Zamówieƒ Publicznych.
Ka˝dy mieszkaniec, który potwierdzi uczestnictwo w projekcie, zobowiàzany b´dzie do wp∏aty kwoty stanowiàcej 30% kosztów realizacji inwestycji, który znany b´dzie
po rozstrzygni´ciu przetargu, dotyczàcego wykonania instalacji solarnych
oraz po obliczeniu ostatecznej warto-
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Êci projektu – w terminie 14 dni
od dnia otrzymania z Urz´du Gminy
Niepor´t pisemnej informacji o wysokoÊci wp∏aty.
Informacja dla osób
prowadzàcych działalnoÊç
gospodarczà na nieruchomoÊci
na której majà zostaç
zamontowane kolektory

Gmina Niepor´t instalujàc kolektory
s∏oneczne na nieruchomoÊci, w której
zarejestrowana jest dzia∏alnoÊç gospodarcza b´dzie udziela∏a danemu podmiotowi tzw. pomocy publicznej
na drugim poziomie. Oznacza to
m.in. koniecznoÊç udokumentowania wsparcia oraz zg∏oszenia takiej
pomocy do UOKiK przez Gmin´.
W zwiàzku z powy˝szym mieszkaƒcy, którzy majà zarejestrowanà dzia∏alnoÊç gospodarczà na nieruchomoÊci, gdzie ma byç zainstalowany system
kolektorów
s∏onecznych
zobowiàzani sà do z∏o˝enia w Urz´dzie Gminy oÊwiadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de mi-
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nimis. Nazwà ta okreÊla si´ pomoc
przyznanà podmiotowi gospodarczemu w ciàgu bie˝àcego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzajàcych go
lat podatkowych, która ∏àcznie z pomocà udzielonà w ramach niniejszego projektu nie przekroczy równowartoÊci 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego).
W oÊwiadczeniu, które równie˝ do∏àczone zosta∏o do listu przes∏anego
uczestnikom projektu, nale˝y podaç
dane firmy zarejestrowanej na nieruchomoÊci, na której zainstalowane
majà byç kolektory.
Osobami do kontaktów w sprawie
projektu sà Pracownicy Dzia∏u Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych
– tel. 22 767 04 05, tel. 22 767 04 42,
e-mail: inwestycje@nieporet.pl, adres: Urzàd Gminy Niepor´t, Plac
WolnoÊci 2a, 05-126 Niepor´t pok. 2.
Informacje, dotyczàce programu
znajdujà si´ na stronie internetowej
Gminy – www.nieporet.pl.
Ë P.Brysiacz

„NIEPOR¢CKA KARTA RODZINY 3+”,
a opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
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I N W E S T Y C J E / W Y D A R Z E N I A

O komentarz
w sprawie
bud˝etu gminy
Niepor´t
w 2014 roku
poprosiliÊmy
Wójta Gminy
MACIEJA MAZURA
– Panie Wójcie, Rada Gminy prawie jednog∏oÊnie zatwierdzi∏a zaproponowany przez Pana projekt bud˝etu Gminy Niepor´t na 2014 rok. Bud˝et jest wyjàtkowy – wydatki na poziomie 70 milionów, na same inwestycje przeznaczono przesz∏o 23 miliony.
– RzeczywiÊcie, tegoroczny bud˝et pod wzgl´dem wielkoÊci stanowi wyjàtek w ca∏ej historii samorzàdu Gminy. Zwiàzane jest to przede wszystkim z pozyskaniem
przez Gmin´ wysokich dotacji ze Êrodków unijnych
na realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych. Najwa˝niejsze
umowy podpisane na budow´ opaski kanalizacyjnej,
na budow´ kolektorów s∏onecznych, na dofinansowanie wodociàgów powodujà, ˝e zaplanowane na 2014
rok inwestycje sà na rekordowym poziomie 23 mln z∏otych i stanowià przesz∏o 33% wydatków.
Jednà z podstawowych inwestycji jest budowa kolektorów, na którà przeznaczyliÊmy blisko 10 mln z∏otych.
Mówimy o zainstalowaniu prawie 600 kolektorów
na indywidualnych gospodarstwach domowych. Jest to
du˝e i trudne zadanie tym bardziej, ˝e musimy je zrealizowaç do koƒca roku.
Kolejne przedsi´wzi´cie to budowa kanalizacji i wodociàgów. Wreszcie koƒczymy opask´ kanalizacyjnà
wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego. Sukces polega na tym, ˝e
wniosek nasz i Serocka zosta∏ zaliczony do kluczowych
dla Mazowsza, stàd du˝e dofinansowanie w wysokoÊci
przesz∏o 80%, zacznie zmniejszajàce obcià˝enie bud˝etu gminy.
Trzecià kategorià zadaƒ sà inwestycje oÊwiatowe, które od lat intensywnie realizujemy. Teraz przysz∏a kolej
na hal´ sportowà w Niepor´cie. Ju˝ znikn´∏a stara sala i mam nadziej´, ˝e w 2014 roku zakoƒczona zostanie budowa nowej, która znaczàco zmieni wyglàd terenu i przyczyni si´ do powszechnego uprawiania sportu przez m∏odzie˝. Budowaç te˝ b´dziemy boisko
przy szkole w Izabelinie oraz projektujemy sal´ w Bia∏obrzegach. Nie mo˝emy dalej opieraç si´ tylko
na wspó∏pracy z Jednostkà Wojskowà, szko∏a musi mieç
w∏asne zaplecze sportowe.
Kontynuujemy prace w Centrum Medycznym Niepor´t.
Mam nadziej´, ze powo∏anie nowej formy organizacyjnej jakà jest spó∏ka, a tak˝e modernizacja oÊrodka, pozwolà na prowadzenie us∏ug medycznych na profesjonalnym poziomie i w dogodnych dla pacjentów warunkach, co skutkowaç b´dzie pozyskaniem kontraktów
z NFZ.
Kolejne wa˝ne zadanie przed nami to zagospodarowanie portów Niepor´t i Pilawa. PrzeznaczyliÊmy na ten
cel 500 tys. z∏otych. Po wygaÊni´ciu umów dzier˝awy
w listopadzie 2013 roku Gmina przej´∏a tereny. PrzeprowadziliÊmy konsultacje w formie ankiety w sprawie
sposobu zagospodarowania portów, og∏oszony zosta∏
te˝ konkurs na ten sam temat. Wyniki pos∏u˝à nam
do wykonania dokumentacji projektowej, która b´dzie
jednym z elementów wniosku do aplikacji o Êrodki unijne w nowej perspektywie 2014-2020. Naszym zamiarem jest uczynienie z portów Niepor´t i Pilawa wizytówki nie tylko gminy, ale i województwa mazowieckiego.
Chc´ podkreÊliç, ˝e tak zaplanowany bud˝et oznacza
wiele pracy, ale jestem pewien, ˝e przy zaanga˝owaniu kadry Urz´du Gminy zostanie zrealizowany.
A jeÊli chodzi o pozyskiwanie Êrodków unijnych, to nie
jest nasze ostatnie s∏owo. Mam nadziej´, ˝e otrzymamy dofinansowanie na budow´ kanalizacji zachodniej
cz´Êci gminy. B´dzie to kwota ok. 20 mln. z∏otych, tak
wi´c bud˝et gminy by∏by wielkoÊci bud˝etu Êredniego
miasta.
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AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE
BUDOWA SALI SPORTOWEJ
W NIEPOR¢CIE
Sala sportowa wraz z ∏àcznikiem przygotowane zosta∏y
do zimy. Za∏o˝ona zosta∏a
stolarka okienna i drzwiowa,
która zabezpieczy pomieszczenia przed Êniegiem i mrozem.
Sprzyjajàca pogoda nie przerywa jak dotàd prac budowlanych. Wykonana zosta∏a konstrukcja dachu z drewna klejo-

nego sali, wylany strop ∏àcznika, trwajà prace pokrycia dachu. W ∏àczniku murowane sà
Êciany dzia∏owe z wyodr´bnieniem stref zabezpieczajàcych
przed rozprzestrzenianiem si´
ognia. W nast´pnym etapie
montowana b´dzie instalacja
wewnàtrz pomieszczeƒ oraz
wykonywane roboty tynkarskie.

BUDOWA CHODNIKA
W REMBELSZCZYèNIE
Chodnik budowany jest
na odcinku od ronda do ulicy Polnej, po obydwu stronach jezdni.
Po prawej stronie (w kierunku
Warszawy) po∏o˝ona ju˝ zosta∏a nawierzchnia z kostki na ca∏ym zaplanowanym odcinku,
d∏ugoÊci 173 metrów.

Po drugiej stronie jezdni trwajà prace ziemne – korytowanie
i wykonywanie podbudowy
pod chodnik.
Wykonawcà inwestycji, której
koszt wyniesie ok. 160 tys. z∏,
jest firma Roboty Ziemne
– Budowlane J. Mróz z Legionowa.

TERMOMODERNIZACJA CENTRUM
MEDYCZNEGO NIEPOR¢T
¸agodna jak dotàd zima
umo˝liwia kontunuowanie
prac przy termomodernizacji budynku Centrum Medycznego Niepor´t.
Wykonano ju˝ docieplenie budynku styropianem, cz´Êciowà
wymian´ starej stolarki okiennej, obróbki blacharskie – za-

∏o˝ono nowe parapety zewn´trzne i rynny. Obecnie
warstwa ocieplajàca zabezpieczona zosta∏a siatkà i pokrywana jest klejem. W kolejnym
etapie prac przewidziano budow´ pochylni dla osób niepe∏nosprawnych przed g∏ównym
wejÊciem do budynku.

9 stycznia mieszkanka
Niepor´tu,
Pani Marcjanna
Wróbel, obchodziła
100. urodziny. W domu
rodzinnym przy ulicy
Dworcowej odbyła si´
szczególna uroczystoÊç.

Z ˝yczeniami dla Pani Marcjanny Wróbel
Do Dostojnej Jubilatki z ˝yczeniami przybyli
Wójt Gminy Maciej Mazur, Przewodniczàcy
Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski, Kierownik Urz´du Stanu Cywilnego Ma∏gorzata
Gajda, so∏tys Halina Okoƒska, przedstawiciele KRUS i rodzina. Pani Marcjanna przyj´∏a
serdeczne gratulacje z okazji osiàgni´cia
wspania∏ego wieku oraz ˝yczenia, aby jak najd∏u˝ej cieszy∏a si´ zdrowiem, mi∏oÊcià i opiekà rodziny, a ka˝dy nowy dzieƒ przynosi∏ radoÊç i satysfakcj´ z godnie prze˝ytego ˝ycia.
List gratulacyjny przes∏a∏ równie˝ Premier
Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk. Wi´kszoÊç cz∏onków rodziny Pani Marcjanny, paƒstwo Wróblowie i Smoczyƒscy oraz ich dzieci sà znanymi muzykami, podczas spotkania
nie zabrak∏o wi´c muzyki. Uroczysty koncert
w wykonaniu rodziny odby∏ si´ tak˝e 1 stycznia w koÊciele w Niepor´cie, po mszy w intencji Jubilatki.
Pani Marcjanna urodzi∏a si´ 9 stycznia 1914
roku w Izabelinie i zosta∏a ochrzczona przez
ksi´dza W∏adys∏awa Âlepowroƒskiego. Cieszy
si´ dobrym zdrowiem i uczestniczy w ˝yciu
codziennym rodziny.
Ë BWilk
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Przedstawiamy Paƒstwu kolejnà cz´Êç poradnika
pomocy społecznej

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY cz. II
Podstawowe dokumenty
Do wniosku o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego nale˝y
do∏àczyç:
– zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du
skarbowego o dochodzie, podlegajàcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, ka˝dego cz∏onka
rodziny, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzajàcym okres Êwiadczeniowy.
– zaÊwiadczenia lub oÊwiadczenia dokumentujàce wysokoÊç innych dochodów,
– zaÊwiadczenia od komornika prowadzàcego post´powanie egzekucyjne
stwierdzajàce bezskutecznoÊç egzekucji,
– dokument stwierdzajàcy wiek osoby
uprawnionej,
– zaÊwiadczenie o ucz´szczaniu osoby
uprawnionej do szko∏y lub szko∏y
wy˝szej, w przypadku gdy osoba
uprawniona ukoƒczy∏a 18 rok ˝ycia,
– orzeczenie o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
– orzeczenie sàdu rodzinnego o ustaleniu
opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
– odpis prawomocnego orzeczenia sàdu
zasàdzajàcego alimenty, odpis postanowienia sàdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protoko∏u
zawierajàcego treÊç ugody sàdowej lub
ugody zawartej przed mediatorem.
W przypadku wystàpienia zmian
w liczbie cz∏onków rodziny, uzyskania
lub utraty dochodu albo innych zmian,
majàcych wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego, nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç je do organu wyp∏acajàcego Êwiadczenia.
Dzia∏ania podejmowane wobec d∏u˝ników alimentacyjnych
Dzia∏ania te podejmowane sà na wniosek organu w∏aÊciwego wierzyciela tj.
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeÊli:
– osobie uprawnionej zosta∏o przyznane
prawo do Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
– osoba uprawniona do Êwiadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy z∏o˝y do organu
w∏aÊciwego wierzyciela wniosek

PRZYPOMINAMY

Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO

NIEPOR¢T
Poło˝one jest w centralnej
cz´Êci gminy, graniczy
z sołectwami: Białobrzegi,
Wólka Radzymiƒska,
Stanisławów Pierwszy,
Aleksandrów, Kàty W´gierskie
i Zegrze Południowe.
Północnà granic´ sołectwa
wyznacza Jezioro Zegrzyƒskie.
Sołtys – Halina Okoƒska
Rada Sołecka –
Irena Kowalczyk,
Zenona Powała,
Danuta Kos,
Marzena Kochel,
Dorota Brzozowska,
Wiesław Smoczyƒski,
Ewa Zadro˝yƒska,
Anna Sarlej,
Maria Gleb.
Powierzchnia – 1245,4 ha,
w tym:
– grunty orne – 433 ha
– grunty leÊne – 106 ha
– grunty pod zabudow´
mieszkaniowà – 87 ha.
Liczba mieszkaƒców – 3526,
w tym:
– kobiety – 1859
– m´˝czyêni – 1667

o podj´cie dzia∏aƒ wobec d∏u˝nika alimentacyjnego,
– prawo do z∏o˝enia wniosku o podj´cie
dzia∏aƒ wobec d∏u˝nika alimentacyjnego przys∏uguje równie˝ osobie, która
nie pobiera Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego.
Organ w∏aÊciwy d∏u˝nika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej,
dochodowej i zawodowej d∏u˝nika alimentacyjnego, a tak˝e stanu zdrowia
oraz przyczyn nie∏o˝enia na utrzymanie
osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oÊwiadczenie majàtkowe.
Je˝eli d∏u˝nik alimentacyjny uniemo˝liwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówi∏:
– z∏o˝enia oÊwiadczenie majàtkowego,
– zarejestrowania si´ w PUP jako bezrobotny albo poszukujàcy pracy,
– bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy,
przyj´cia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spo∏ecznie
u˝ytecznych, prac interwencyjnych,
robót publicznych, prac na zasadach
robót publicznych albo udzia∏u w szkoleniu, sta˝u lub przygotowaniu zawodowym doros∏ych.
Organ w∏aÊciwy d∏u˝nika:
– wszczyna post´powanie dotyczàce
uznania d∏u˝nika alimentacyjnego
za uchylajacego si´ od zobowiàzaƒ alimentacyjnych.
– Je˝eli decyzja o uznania d∏u˝nika
za uchylajàcego si´ od zobowiàzaƒ alimentacyjnych stanie si´ ostateczna, organ w∏aÊciwy d∏u˝nika kieruje wniosek
do starosty o zatrzymanie prawa jazdy
d∏u˝nika alimentacyjnego, oraz sk∏ada
wniosek o Êciganie za przest´pstwo
okreÊlone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r – Kodeks Karny.
D∏u˝nik alimentacyjny jest zobowià˝any do zwrotu organowi w∏aÊciwemu
wierzyciela nale˝noÊci w wysokoÊci
wyp∏aconych Êwiadczeƒ z funduszu
alimenatcyjnego osobie urawnionej
∏àcznie z ustawowymi odsetkami.
Nale˝noÊci podlegajà Êciàgni´ciu
w trybie przepisów ustawy z dnia
17 czerwca 1966r o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Ë Barbara S∏upek

KONKURS!

„Konkurs otwarty na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
zagospodarowania gminnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad
Jeziorem Zegrzyƒskim tzw. „Porty Niepor´t i Pilawa” w Gminie Niepor´t”
Organizator Konkursu: Gmina Niepor´t – Urzàd Gminy Niepor´t
05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1
reprezentowana przez Wójta Gminy
Forma Konkursu – otwarty, koncepcyjny, jednoetapowy.
Rodzaj Konkursu – studialny
Ostatecznym celem Konkursu jest
przygotowanie wytycznych i kierunków przekszta∏cenia istniejàcej przestrzeni publicznej nadajàc jej nowà jakoÊç zagospodarowania z uwagi
na po∏o˝enie w bezpoÊrednim sàsiedztwie Jeziora Zegrzyƒskiego.
Zaproponowane rozwiàzania wykorzystane zostanà na etapie opracowywania miejscowego planu zagospoda-

G M I N I E

rowania przestrzennego i projektów
budowlanych.
Sk∏adanie wniosków o udost´pnienie
materia∏ów – u Sekretarza Konkursu
– Maciej Czerski, tel. 22 767 04 20,
e-mail: m.czerski@nieporet.pl
Termin sk∏adania prac konkursowych
– do dnia 31.03.2014 r. do godz. 16.00.
Organizator przewiduje nagrodzenie
trzech najlepszych prac zg∏oszonych
do Konkursu
I nagroda – 6 000 z∏otych;
II nagroda – 3 000 z∏otych;
III nagroda – 2 000 z∏otych.
Regulamin oraz szczegó∏owe informacje o Konkursie na stronie www.nieporet.pl oraz u Sekretarza Konkursu.

SOŁECTWO NIEPOR¢T
Ze wzgl´du na du˝à powierzchni´ sołectwa, obj´te jest ono 7 planami zagospodarowania przestrzennego,
które zaplanowane sà do realizacji
w ciàgu 3 kolejnych lat. W 2014 roku planowane jest podj´cie uchwały
o przystàpieniu do sporzàdzenia
dwóch planów. Nowe plany
uwzgl´dniaç b´dà zapisy uchwalonego w 2011 roku „Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepor´t”.
Wyznaczone zostanà m.in. nowe tereny budowlane, zmienione normatywy wielkoÊci działek budowlanych
i wskaêniki terenu biologicznie czynnego.
W êródłach pisanych Niepor´t pojawia si´ ju˝ w 1387 roku. Na Placu
WolnoÊci znajduje si´ zabytkowy koÊciół z XVII (wybudowany w latach 1661-1667) p. w. Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Marii Panny,
Urzàd Gminy Niepor´t, Bank Spółdzielczy, Polo Market (otwarty
w 2013 roku), poczta. Nieopodal poło˝ony jest cmentarz parafialny, którego najstarsza cz´Êç wpisana jest
do rejestru zabytków.
Na placu roÊnie Dàb WolnoÊci,
przy którym stoi pomnik oraz tablica
poÊwi´cona ˝ołnierzom AK – mieszkaƒcom gminy. W tym miejscu odbywajà si´ patriotyczne uroczystoÊci
– z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, wybuchu Powstania
Warszawskiego, wybuchu II Wojny
Âwiatowej oraz Odzyskania NiepodległoÊci. Przy ulicy Nowolipie znajduje
si´ mogiła Nieznanego ˚ołnierza, poległego w sierpniu 1920 roku podczas
Bitwy Warszawskiej.
Nad Kanałem Królewskim, który przepływa przez Niepor´t, zlokalizowana
jest Szkoła Podstawowa noszàca

imi´ Bronisława Tokaja, dowódcy
niepor´ckiego oddziału AK. Uczy si´
w niej 322 uczniów, działa tu od lat
Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa”
z pr´˝nà sekcjà ˝eglarskà. Poczàtki
szkolnictwa w Niepor´cie si´gajà
pierwszych lat XIX wieku, kiedy dobra niepor´ckie znajdowały si´ w r´kach rodziny Potockich. Boisko sportowe kryje pod powierzchnià historyczne tajemnice. Podczas prac
ziemnych znaleziono tu pozostałoÊci
„domu holenderskiego” Jana Kazimierza, liczne fragmenty ceramiki
u˝ytkowej oraz kafli piecowych. Eksponaty przekazane zostały Muzeum
Historycznemu w Legionowie. Z terenem szkolnym sàsiaduje budynek,
w którym majà swoje siedziby Gminny OÊrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
oraz Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne. W wie˝y budynku zorganizowana została stała ekspozycja
„Zbiorów historycznych Regionu
Gminy Niepor´t”.
Przy osiedlu Las, pierwszym zbudowanym w Niepor´cie, znajduje si´
Gminne Przedszkole z VI oddziałami,
do których ucz´szcza obecnie 142
wychowanków, Centrum Medyczne
Niepor´t, Gminny Zakład Komunalny oraz Gminny OÊrodek Pomocy
Społecznej. Jadàc w kierunku Warszawy, głównà arterià, ul. Jana Kazimierza (drogà wojewódzkà nr 633)
mijamy z lewej strony osiedle Głogi,
a z prawej gminnà oczyszczalni´
Êcieków.
Północna cz´Êç sołectwa graniczy
z Jeziorem Zegrzyƒskim. To atrakcyjny turystycznie obszar, obfitujàcy
w propozycje rekreacyjno-sportowe.
Najwa˝niejsza z nich to rozbudowany i zrewitalizowany kompleks Dzika

Pla˝a, z pi´knà pla˝à, drewnianym
molo, siłownià zewn´trznà i placem
zabaw dla dzieci. Latem i zimà odwiedzajà to miejsce tysiàce turystów. Tutaj znajduje si´ te˝ siedziba Stra˝y
Gminnej. Poło˝ony nieopodal teren
Portu Jachtowego w 2013 roku przeszedł pod zarzàd Gminy, i w przyszłoÊci staç si´ ma najatrakcyjniejszym
miejscem turystyczno-wypoczynkowym na Mazowszu.
Od lat w porcie organizowane jest
czerwcowe Âwi´to Gminy Niepor´t.
W pasie przybrze˝nym zlokalizowane
sà liczne hotele, restauracje, sale weselne, kluby sportowe. Ostatnio
otwarty został Mc Donalds przy rondzie Jana Pawła II.
Nad Jeziorem swoja siedzib´ majà
równie˝ Komisariat Policji oraz Komisariat Rzeczny.
Sołectwo jest zwodociàgowane, systematycznie rozbudowywana jest sieç
kanalizacyjna w ramach realizacji
opaski sanitarnej wokół Jeziora Zegrzyƒskiego.
W 2013 roku zmodernizowana została kładka nad Kanałem Królewskim,
którà przystosowano do potrzeb
osób niepełnosprawnych, wyburzono starà sal´ gimnastycznà i rozpocz´to budow´ nowej sali sportowej
przy szkole, rozpocz´to modernizacj´
Centrum Medycznego Niepor´t, wykonano termomodernizacj´ przedszkola, poło˝ono nawierzchni´
z kostki na ulicy P´czkowskiego
(I etap).
Głównà ulicà Jana Kazimierza kursujà autobusy 705 i 735, zapewniajàce
bezpoÊredni dojazd do stacji Metro
Marymont w Warszawie, Białobrzegów, Zegrza Południowego i Ryni.
Ë BW

3

W

G M I N I E

Bud˝et Gminy Niepor´t na 2014
Podczas sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku Rada Gminy uchwaliła zaproponowany
przez wójta – Macieja Mazura bud˝et.
przyj´ciem uchwa∏y bud˝etowej g∏osowa∏o 14 radnych, jeden radny
wstrzyma∏ si´ od g∏osu. Projekt
uchwa∏y bud˝etowej zyska∏ pozytywnà opini´
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przyj´∏a go bez uwag. Pozytywnie ocenili go tak˝e radni, których opinie przedstawili na sesji
przewodniczàcy Komisji Rady.

Za

DOCHODY w łàcznej kwocie
wyniosà
64 614 821 zł
• bie˝àce w kwocie
50 894 739 zł
• majàtkowe w kwocie
13 720 082 zł
w tym
Dotacje z Unii Europejskiej 10 687 279 zł
WYDATKI ustalone zostały
w kwocie
70 971 214 zł
• bie˝àce w kwocie
47 378 115 zł
• majàtkowe (inwestycyjne)
w kwocie
23 593 099 zł
33,24 % wydatków, czyli ponad
23,5 miliona złotych przeznaczonych
jest na inwestycje w gminie.

PLANOWANE WYDATKI BIE˚ÑCE NA 2014 r.
²OÊwiata i wychowanie

20 071 256 zł

²Administracja publiczna

7 327 207 zł

²Gospodarka komunalna

i ochrona Êrodowiska

4 294 854 zł

²Pomoc społeczna

4 210 385 zł

²Transport i łàcznoÊç

2 889 200 zł

²Kultura fizyczna

2 364 213 zł

²Ró˝ne rozliczenia

1 504 883 zł

²Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

1 374 594 zł

²Obsługa długu publicznego

1 200 000 zł

²Bezpieczeƒstwo publiczne

• 50 000 z∏ – Wykonanie nawierzchni z kruszywa na drogach wewn´trznych – Zamostki w Wólce Radzymiƒskiej
• 100 000z∏ – Projekt i przebudowa ul. Cichej
w Rembelszczyênie
• 80 000 z∏ – Przebudowa chodników na osiedlu Las w Niepor´cie
• 80 000 z∏ – Przebudowa dróg na osiedlu
w Zegrzu Po∏udniowym
• 100 000 z∏ – Przebudowa dróg na osiedlu
w Bia∏obrzegach
• 100 000 z∏ – Przebudowa ul. Pla˝owej
w Bia∏obrzegach
• 100 000 z∏ – Przebudowa ul. ˚wirowej w Beniaminowie

²Drogi publiczne gminne

²Urzàd gminy oraz rozbudowa

i drogi wewn´trzne:
drogi publiczne gminne

²Gospodarka mieszkaniowa

782 650 zł
697 000 zł

²DziałalnoÊç usługowa

342 668 zł

²Ochrona zdrowia

305 000 zł
14 205 zł

PLANOWANE WYDATKI MAJÑTKOWE
²Kanalizacja i wodociàgi:
6 191 719
• 5 331 719 z∏ – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociàgowej na odcinku Bia-

pozostałe

730 000 zł

1 430 000 zł

• 20 000 z∏ – Projekt i budowa dróg na osiedlu D´bina w Stanis∏awowie Pierwszym
• 250 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. Pilawa (Niepor´t/Bia∏obrzegi)
• 150 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. LeÊnej
w Zegrzu Po∏udniowym
• 100 000 z∏ – Przebudowa ul. Bagiennej
w Kàtach W´gierskich – III etap
• 100 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. Polnej
w Rembelszczyênie
• 100 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. Rumiankowej w Niepor´cie
• 100 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. Rodziny Kaliƒskich w Józefowie – II etap

190 000 zł

• 30 000 z∏ – Wykonanie zjazdu na parking
na po∏udniowym wybrze˝u Zalewu Zegrzyƒskiego w Niepor´cie
• 100 000 z∏ – Przebudowa parkingu na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie
• 30 000 z∏ – Wykonanie parkingu pomi´dzy
przedszkolem a Centrum Medycznym w Niepor´cie
• 30 000 z∏ – Zakup wiat przystankowych

2 350 000 zł

• 200 000 z∏ – Projekt i budowa chodnika
wzd∏u˝ ul. S∏onecznej w Stanis∏awowie Pierwszym wraz z przebudowà odcinka drogi
• 100 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. P´czkowskiego w Niepor´cie – II etap
• 100 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej
• 100 000 z∏ – Projekt i budowa chodnika
na ul. Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie
• 100 000 z∏ – Projekt i budowa chodnika
na ul. G∏ównej w Józefowie
• 100 000 z∏ – Projekt i przebudowa ul. Wierzbowej w Kàtach W´gierskich – II etap
• 30 000 z∏ – Wykonanie odwodnienia dróg
gminnych

drogi wewn´trzne

i ochrona przeciwpo˝arowa

²Inne wydatki bie˝àce

∏obrzegi – Rynia wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego gm. Niepor´t
• 200 000 z∏ – Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsi´wzi´cia „Czysta
Gmina Niepor´t – czysty Zalew Zegrzyƒski
– budowa systemów odbioru i oczyszczania
Êcieków na terenie Gminy Niepor´t
• 150 000 z∏ – Projekt i budowa sieci wodociàgowej w ul. Stru˝aƒskiej w Józefowie
• 120 000 z∏ – Projekt i budowa sieci wodociàgowej w ul. Stru˝aƒskiej w Stanis∏awowie
Pierwszym
• 100 000 z∏ – Budowa sieci wodociàgowej
w ul. GoÊcinnej i Letniej w Stanis∏awowie
Drugim
• 100 000 z∏ – Budowa sieci wodociàgowej
w ul. Porannej Rosy w Kàtach W´gierskich
• 60 000 z∏ – Projekt i budowa sieci wodociàgowej w ul. Weso∏ej w Stanis∏awowie Pierwszym
• 60 000 z∏ – Projekt i budowa sieci wodociàgowej w ul. Zwyci´stwa i Bia∏ego Bzu
w Niepor´cie
• 50 000 z∏ – Projekt i budowa sieci wodociàgowej w ul. Ksià˝´cej w Aleksandrowie
• 20 000 z∏ – Projekt sieci wodociàgowej w ul.
BaÊniowych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej

systemu monitoringu
na terenie gminy

260 000 zł

• 200 000 z∏ – Zakup sprz´tu i oprogramowania informatycznego
• 60 000 z∏ – Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy
²Szkoły i przedszkola:
3 690 000 zł
• 3 120 000 z∏ – Projekt i budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Niepor´cie
• 400 000 z∏ – Projekt i budowa boiska
przy Szkole Podstawowej w Izabelinie
• 100 000 z∏ – Projekt sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Bia∏obrzegach
• 20 000 z∏ – Koncepcja programowo-przestrzenna mo˝liwoÊci rozbudowy Szko∏y Podstawowej w Józefowie
• 50 000 z∏ – Projektowanie przedszkola w zachodniej cz´Êci gminy
²Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

9 061 380 zł

• 9 061 380 z∏ – Budowa systemu kolektorów
s∏onecznych na terenie Gminy Niepor´t
²OÊwietlenie ulic, placów i dróg

470 000 zł
• 50 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia
(punktów Êwietlnych) na ul. Letniej w Stanis∏awowie Drugim
• 30 000 z∏ – Modernizacja oÊwietlenia ulicznego (punktów Êwietlnych) na terenie gminy
• 100 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia

(punktów Êwietlnych) na ul. Wiosennej,
ul. Sienkiewicza i ul. LeÊnej w Józefowie
• 100 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia
(punktów Êwietlnych) na ul. Granicznej
i ul. Warsztatowej w Stanis∏awowie Pierwszym
• 30 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia
(punktów Êwietlnych) na ul. Zacisznej w Woli Aleksandra – II etap
• 80 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia
(punktów Êwietlnych) na ul. LeÊnej i ul. BaÊniowych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej
• 30 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia
(punktów Êwietlnych) wzd∏u˝ chodnika do jeziora w Ryni
• 50 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietlenia
(punktów Êwietlnych) na ul. KoÊcielnej
w Kàtach W´gierskich
²Lecznictwo ambulatoryjne
500 000 zł
• 500 000 z∏ – Modernizacja budynku Centrum Medycznego Niepor´t
²Gospodarka odpadami
50 000 zł
• 50 000 z∏ – Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niepor´cie
²Obiekty sportowe
10 000 zł
• 10 000 z∏ – Koncepcja boiska w Stanis∏awowie Pierwszym
²Kultura fizyczna
520 000
• 450 000 z∏ – Zagospodarowanie terenu portów Niepor´t i Pilawa wraz z zakupem
• 60 000 z∏ – Koncepcja zagospodarowania terenu portów Niepor´t i Pilawa
• 10 000 z∏ – Koncepcja boiska w Stanis∏awowie Pierwszym
²Pomoc finansowa i rzeczowa

dla Starostwa Powietowego
i Województwa Mazowieckiego 500 000 zł
• 300 000 z∏ – Pomoc finansowa dla Starostwa
Powiatowego w Legionowie na przebudow´
drogi powiatowej nr 1816W (ul. Królewska,
ul. Zwyci´stwa i ul. Ma∏o∏´cka)
• 100 000 z∏ – Pomoc rzeczowa dla Starostwa
Powiatowego w Legionowie na projekt i budow´ chodnika w ciàgu drogi powiatowej 1810W,
ul. Akacjowa w Kàtach W´gierskich
• 50 000 z∏ – Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt chodnika
w ciàgu drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Stru˝aƒska w Józefowie)
• 50 000 z∏ – Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt i budow´
chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza (droga
wojewódzka 633) w Rembelszczyênie.
Ë oprac. R. Âwiàtkowski

BUD˚ETY SAMORZÑDÓW TERYTORIALNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO W 2014 ROKU
Niepor´t

Serock

Wieliszew

Jabłonna

miasto Legionowo

Starostwo
Powiatowe w Legionowie

DOCHODY

64 614 821,00 zł

48 613 762,45 zł

47 473 120,27 zł

51 543 564,00 zł

177 382 800,00 zł

75 208 519,19 zł

WYDATKI

70 971 214,00 zł

49 569 821,40 zł

48 796 745,27 zł

55 427 954,00 zł

179 628 880,00 zł

83 658 511,19 zł

– bie˝àce

47 378 115,00 zł

38 496 568,80 zł

39 389 998,34 zł

48 643 506,00 zł

140 490 938,00 zł

70 718 589,01 zł

– majàtkowe

23 593 099,00 zł

11 073 252,60 zł

9 406 746,93 zł

6 784 448,00 zł

39 137 942,00 zł

12 939 922,18 zł

(inwestycyjne)
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rok uchwalony!
2,12%

2,12%

1,10%

1,99%

WYDATKI MAJÑTKOWE (INWESTYCYJNE) 23 593 099 ZŁ

0,21%

2,20%
9,96%

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Niepor´t 9 061 380 zł
Kanalizacja i wodociàgi 6 191 719 zł
38,41%

Szkoły i przedszkola 3 690 000 zł

15,64%

Drogi publiczne gminne i drogi wewn´trzne 2 350 000 zł
Kultura fizyczna 520 000 zł
26,24%

Pomoc finansowa i rzeczowa dla Starostwa Powietowego i Województwa Mazowieckiego 500 000 zł
Lecznictwo ambulatoryjne 500 000 zł
OÊwietlenie ulic, placów i dróg 470 000 zł
Urzàd gminy i rozbudowa systemu monitoringu 260 000 zł
Gospodarka odpadami 50 000 zł

WYDATKI BIE˚ÑCE 47 378 115 ZŁ
OÊwiata i wychowanie 20 071 256 zł

2,53%

1,65% 1,47% 0,72% 0,64%
0,03%

2,90%
3,18%
4,99%

Administracja publiczna 7 327 207 zł
Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 4 294 854 zł

6,10%

Pomoc społeczna 4 210 385 zł
Transport i łàcznoÊç 2 889 200 zł

8,89%

42,36%

Kultura fizyczna 2 364 213 zł
Ró˝ne rozliczenia 1 504 883 zł

9,07%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 374 594 zł

15,47%

Obsługa długu publicznego 1 200 000 zł
Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 782 650 zł
Gospodarka mieszkaniowa 697 000 zł
DziałalnoÊç usługowa 342 668 zł
Ochrona zdrowia 305 000 zł
Inne wydatki bie˝àce 14 205 zł

DOCHODY 64 614 821 ZŁ

0,16%

0,02%
1%

Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 149 108 zł

2%

Subwencja oÊwiatowa 10 788 422 zł

16,54%
4,94%

29,64%

Podatki lokalne 10 213 400 zł
Inne dochody (m.in. wpływy z usług, najem, dzier˝awa) 5 105 505 zł

5,51%

Wpływy z pozostałych podatków i opłat 3 560 606 zł
7,90%

Dotacje z bud˝etu paƒstwa 3 190 613 zł
15,81%

16,70%

Dochody z mienia 1 000 000 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych 800 000 zł
Dofinansowanie z UE 10 687 279 zł
Dotacje w ramach programów finansowych ze Êrodków europejskich i Êrodków bud˝etu krajowego 15 174 zł
Dotacje od innych j.s.t. 104 714 zł
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„Niepor´cka Karta Rodziny 3 +”,
a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ramach prowadzenia przez Gmin´
polityki spo∏ecznej w zakresie wspierania dzia∏aƒ na rzecz rodziny 12
grudnia 2013 r. uchwalony zosta∏ przez Rad´
Gminy Niepor´t Gminny program „Niepor´cka Karta Rodziny 3 +”, w którym wprowadzona zosta∏a mi´dzy innymi 50 % dop∏ata
do op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana w dalszej cz´Êç artyku∏u „dop∏atà”.

W

Konsekwencjà powy˝szych dzia∏aƒ by∏o
uchwalenie przez Rad´ Gminy Niepor´t
dnia 19 grudnia 2013 r. kolejnych uchwa∏, które szczegó∏owo okreÊlajà warunki stosowania
dop∏aty, a tak˝e wprowadzajà nowy wzór deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:
a) uchwa∏a Nr XLIX/114/2013 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie metody ustalenia
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okreÊlenia stawki tej op∏aty,
b) uchwa∏a Nr XLIX/115/2013 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie okreÊlenia wzoru
deklaracji op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jaka jest wysokoÊç dopłaty?
Dop∏ata wynosi 50 % stawki op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszkujà mieszkaƒcy na rzecz Gminy Niepor´t, je˝eli odpady komunalne sà
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Stawka op∏aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 50 % z 10,00 z∏
= 5,00 z∏ miesi´cznie od ka˝dej osoby zamieszkujàcej danà nieruchomoÊci, posiadajàcà uprawnienia do dop∏aty.
Przyk∏ad:
Rodzina posiadajàca uprawnienia do dop∏aty
– dwoje rodziców i trójka dzieci = 5 osób.
5 osób x 5,00 z∏ = 25 z∏.
WysokoÊç op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 miesiàc wynosi 25 z∏.

Komu przysługuje dopłata?
Dop∏ata przys∏uguje:
1. W∏aÊcicielom nieruchomoÊci, na których
zamieszkujà mieszkaƒcy, b´dàcych cz∏onkami rodzin wielodzietnych, w tym rodzin
zast´pczych, majàcych na utrzymaniu troje lub wi´cej dzieci w wieku do 18 roku ˝ycia lub do 24 roku ˝ycia, gdy dziecko uczy
si´ lub studiuje, na ka˝dà osob´ b´dàcà
cz∏onkiem tej rodziny – jest to przypadek,
gdy cz∏onek rodziny wielodzietnej jest
równie˝ w∏aÊcicielem ww. nieruchomoÊci
i ma obowiàzek z∏o˝enia deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. rodzice (rodzice zast´pczy itp.) posiadajàcy troje lub wi´cej
dzieci, którzy sà w∏aÊcicielami danej nieruchomoÊci lub jedno z nich jest w∏aÊcicielem
danej nieruchomoÊci itp.;
2. Rodzinie wielodzietnej, w tym rodzinie zast´pczej, majàcych na utrzymaniu troje lub
wi´cej dzieci w wieku do 18 roku ˝ycia lub
do 24 roku ˝ycia, gdy dziecko uczy si´ lub
studiuje, na ka˝dà osob´ b´dàcà cz∏onkiem
tej rodziny, zamieszkujàcej na danej nieruchomoÊci – jest to przypadek, gdy cz∏onkiem rodziny wielodzietnej, nie jest osoba,
która jest w∏aÊcicielem danej nieruchomoÊci, na której rodzina zamieszkuje i nie ma
obowiàzku z∏o˝enia deklaracji o wysokoÊci
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op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. rodzice z trojgiem lub wi´cej
dzieci zamieszkujàcy u dziadków, którzy sà
w∏aÊcicielami danej nieruchomoÊci lub wynajmujà cz´Êç nieruchomoÊci od jej w∏aÊcicieli itp.

Warunki przyznania dopłaty
Aby uzyskaç dop∏at´ trzeba:
1. Posiadaç „Niepor´ckà Kart´ Rodziny 3 +”.
2. Mieszkaç na danej nieruchomoÊci – dotyczy to wszystkich osób, które otrzymajà dop∏at´ (rodziców i dzieci).
3. Prowadziç selektywnà zbiórk´ odpadów komunalnych.
4. Uiszczaç na bie˝àco i terminowo op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku nieuregulowania terminowo nale˝nych op∏at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe traci
si´ uprawnienia do dop∏aty.
5. Z∏o˝yç (zmieniç) deklaracj´ o wysokoÊci
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której nale˝y wyliczyç wysokoÊç ww. op∏aty wraz z dop∏atà (deklaracja
wg nowo obowiàzujàcego wzoru, dost´pna
w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t,
na stronie internetowej zak∏adka Odpady,
BIP, zak∏adka „Niepor´cka Karta Rodziny 3
+” itp.).

UWAGA!
Deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale˝y zmieniç zarówno, w przypadku uzyskania uprawnieƒ do dop∏aty jak i w przypadku ich utraty.

Co nale˝y zrobiç aby uzyskaç
dopłat´? – kroki
1. Spe∏niaç warunki przyznawania dop∏aty.
2. Wyrobiç „Niepor´ckà Kart´ Rodziny 3 +”.
3. Po otrzymaniu „Niepor´ckiej Karty Rodziny 3 +” zg∏osiç si´ wraz z nià do Dzia∏u Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urz´dzie Gminy Niepor´t (pok. 26, II pi´tro)
i zmieniç deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiàzuje nowy wzór deklaracji).

Jak ustala si´ liczb´ osób
uprawnionych do uzyskania
dopłaty?
Przy ustaleniu liczby osób uprawnionych
do uzyskania dop∏aty uwzgl´dnia si´ liczb´
cz∏onków rodziny wielodzietnej obejmujàcà:
1) liczb´ rodziców (opiekunów prawnych)
wraz z liczbà dzieci i m∏odzie˝y do 18 roku ˝ycia, zamieszkujàcych na danej nieruchomoÊci,
2) liczb´ m∏odzie˝y od 18 do 24 roku ˝ycia
w przypadku kontynuowania nauki, zamieszkujàcà na danej nieruchomoÊci.

OBOWIÑZUJE NOWY WZÓR
DEKLARACJI O WYSOKOÂCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
W zwiàzku z wprowadzeniem dop∏aty obowiàzywaç b´dzie nowy wzór deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zwany w dalszej cz´Êci artyku∏u deklaracjà – dost´pny w siedzibie Urz´du
Gminy Niepor´t, na stronie internetowej w zak∏adce Odpady, w BIP itp.

Jak nale˝y wypełniç deklaracj´?
1. Wype∏niç jasne pola czytelnie, drukowanymi literami (pola ciemne wype∏nia urzàd).
2. Przed wype∏nieniem zapoznaç si´ z objaÊnieniami.
3. Cz´Êç G deklaracji wype∏niajà wy∏àcznie
w∏aÊciciele nieruchomoÊci, na której zamieszkujà mieszkaƒcy.
4. Cz´Êç H deklaracji wype∏niajà w∏aÊciciele
nieruchomoÊci, którzy otrzymali uprawnienia do dop∏aty np. rodzice (rodzice zast´pczy itp.) posiadajàcy troje lub wi´cej dzieci, którzy sà w∏aÊcicielami danej nieruchomoÊci lub jedno z nich jest w∏aÊcicielem
danej nieruchomoÊci itp.
5. Cz´Êç G, Cz´Êç H i Cz´Êç I – wype∏niajà
w∏aÊciciele nieruchomoÊci, którzy nie posiadajà uprawnieƒ do dop∏aty ale na ich nieruchomoÊci zamieszkuj´ rodzina wielodzietna posiadajàca te uprawnienia np. rodzice z trojgiem lub wi´cej dzieci
zamieszkujàcy u dziadków, którzy sà w∏aÊcicielami danej nieruchomoÊci lub wynajmujà cz´Êç nieruchomoÊci od jej w∏aÊcicieli itp.
6. Cz´Êç J deklaracji – zawiera informacje
do celów sprawozdawczych – warto jà wype∏niç.
7. W przypadku wspó∏w∏asnoÊci ma∏˝eƒskiej
– deklaracj´ wype∏nia jedno z wspó∏ma∏˝onków wpisujàc swoje dane, natomiast w cz´Êci K (pkt 40 i 41) oboje sk∏adajà podpisy.
8. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej deklaracj´ wype∏nia jeden cz∏onek zarzàdu
wspólnoty, wpisujàc dane wspólnoty, natomiast w cz´Êci K (pkt 40 i 41) podpisy sk∏ada dwóch cz∏onków zarzàdu wspólnoty.
9. W cz´Êci L deklaracji nale˝y wymieniç za∏àczniki tzn. dokumenty, które nale˝y
do niej za∏àczyç.
10. Do deklaracji nale˝y za∏àczyç:
a) w przypadku gdy deklaracj´ wype∏nia inna
osoba ni˝ w∏aÊciciel, wspó∏w∏aÊciciel, u˝ytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, inne osoby posiadajàce nieruchomoÊç
w zarzàdzie lub u˝ytkowaniu, a tak˝e inne
podmioty w∏adajàce nieruchomoÊcià nale˝y – kopi´ dokumentu potwierdzajàcego
posiadanie pe∏nomocnictwa do sk∏adania
oÊwiadczeƒ w imieniu zobowiàzanego
do z∏o˝enia deklaracji,

b) w przypadku gdy deklaracj´ sk∏ada wspó∏w∏aÊciciel – wykaz pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, w imieniu których
sk∏adana jest deklaracja,
c) wykaz osób zamieszka∏ych na danej nieruchomoÊci obj´tych ww. deklaracjà – imi´,
nazwisko, ew. stopieƒ pokrewieƒstwa,
d) w przypadku wyst´powania ró˝nicy pomi´dzy iloÊcià osób zameldowanych, a iloÊcià
osób zamieszka∏ych danà nieruchomoÊç
(iloÊç osób zameldowanych jest wi´ksza,
ni˝ iloÊç osób zamieszka∏ych) – wype∏niç
„OÊwiadczenie dotyczàce ró˝nicy osób pomi´dzy iloÊcià osób zameldowanych, a iloÊcià osób zamieszka∏ych danà nieruchomoÊç” – znajdujàce si´ na odwrocie deklaracji.

UWAGA!
Deklaracje dotychczas z∏o˝one przez mieszkaƒców Gminy Niepor´t nadal obowiàzujà
– nie ma obowiàzku ich zmieniania.

PRZYPOMINA SI¢!
W przypadku wystàpienia zmiany danych b´dàcych podstawà ustalenia wysokoÊci nale˝nej op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. liczba osób (narodziny, zgony, przeprowadzka itp.), sposób zbierania
odpadów, stawka, otrzymanie lub utrata
uprawnieƒ do dop∏aty) – w ciàgu 14 dni trzeba z∏o˝yç nowà deklaracj´ – zaznaczajàc
w cz´Êci B pkt 4 kwadrat „nowa deklaracja”
i wpisujàc dat´, nastàpienia zmiany np. dzieƒ
urodzenia, zgonu, wprowadzenia si´ nowej
osoby lub wyprowadzenia si´ osoby zamieszka∏ej na danej nieruchomoÊci itp.
W przypadku, gdy nieruchomoÊç przez pewien czas b´dzie pozostawa∏a niezamieszka∏a, równie˝ trzeba z∏o˝yç w ciàgu 14 dni nowà deklaracj´ – zaznaczajàc w cz´Êci B pkt 4
kwadrat „nowa deklaracja”, wpisujàc dat´ nastàpienia zmiany np. dzieƒ wyjazdu, wyprowadzki itp., natomiast w cz´Êci G wpisaç zera – jest to tzw. deklaracja „zerowa”. Po powrocie do domu lub wprowadzeniu si´
nowych osób procedur´ trzeba powtórzyç,
wpisujàc w cz´Êci G odpowiednià stawk´
i liczb´ osób zamieszka∏ych.
Ë Renata Szkolniak

W Y D A R Z E N I A

9 i 10 grudnia dwie
grupy uczniów
ze SP w Niepor´cie
spotkały si´ z Kapitanem
Wyderkà w Komisariacie
Rzecznym Policji
w Warszawie, by u progu
zimowych ferii
porozmawiaç
o bezpieczeƒstwie
podczas zimowych zabaw.

Obserwacje prowadzone w toku codziennej słu˝by
zainspirowały niepor´ckich stra˝ników gminnych
do podj´cia działaƒ, majàcych na celu
przeciwdziałanie w przyszłoÊciom niepo˝àdanym
zachowaniom młodzie˝y szkolenej.

KAPITAN Wyderka przygotowuje do zimy
bli˝ajàce si´ d∏ugie przerwy
od nauki – Êwiàteczna w grudniu
oraz ferie zimowe w lutym, b´dà dla dzieci okazjà do sp´dzania czasu na powietrzu. Rodzà si´ wówczas
w ma∏ych g∏owach pomys∏y ró˝nych
zabaw, które bywajà zagro˝eniem dla
zdrowia, a czasami i ˝ycia.
Podczas spotkaƒ z uczniami sier˝ant
sztabowy Kinga Czerwiƒska przestrzega∏a szczególnie przed wchodzeniem na zamarzni´te zbiorniki wodne,
których w naszej najbli˝szej okolicy
nie brakuje. Uczniowie dowiedzieli
si´, jaka gruboÊç lodu jest bezpieczna
i jak mogà jà oceniç, poznali sposoby

Z

STRA˚NIK – wersja Belfer 2.0
Z takà myÊlà powsta∏ program „Bezpieczny maluch” realizowany w ramach zaj´ç profilaktycznych promujàcych prawid∏owe postawy i zachowania w kontaktach z otoczeniem.
Zaj´cia skierowane sà do dzieci
w przedziale wiekowym 6–8 lat.
Dzi´ki wiedzy zdobytej w trakcie
trwania lekcji, m∏odzi obywatele
mogà poszerzyç swojà wiedz´ w zakresie kszta∏towania prawid∏owych
postaw i zachowaƒ, przestrzegania
podstawowych zasad bezpieczeƒstwa w zró˝nicowanych sytuacjach:

w domu, przedszkolu, szkole na spacerach i wycieczkach, podczas wypoczynku, a tak˝e rozwijaç wiedz´
o otaczajàcym Êwiecie. Stra˝nicy
przypomnieli o zasadach korzystania
z przejÊcia dla pieszych i poruszania
si´ po drodze, a tak˝e zaznajomili ze
specyfikà pracy stra˝ników gminnych. W tym aspekcie du˝ym zainteresowaniem cieszy∏o si´ wyposa˝enie do s∏u˝by funkcjonariuszy
stra˝y w postaci kajdanek, pa∏ki
obronnej typu Tonfa, a tak˝e tarczy
sygnalizacyjnej czy paralizatora.

O cel i zadania programu zapytaliÊmy jego pomysłodawc´,
Komendanta Stra˝y Gminnej w Niepor´cie, JOANN¢ MIZERSKÑ.
J.M. – Celem takich spotkaƒ jest
kszta∏towanie odpowiedzialnoÊci
ucznia za swoje zdrowie, swoje wybory i decyzje. W mojej kilkuletniej
pracy z m∏odzie˝à szkolnà zdoby∏am
wiele doÊwiadczenia zawodowego,
wprowadzi∏am kilka innowacji do realizacji spotkaƒ edukacyjnych oraz
poczyni∏am obserwacje, które zosta∏y potwierdzone w wyniku przeprowadzonych badaƒ ankietowych
wÊród legionowskiej m∏odzie˝y
szkolnej.
– Czy nie wystarczà programy profilaktyczne realizowane w ramach
zaj´ç szkolnych?
– M∏odzie˝ szkolna ze zdecydowanie
wi´kszym zainteresowaniem podchodzi do osoby w mundurze. Czuje
respekt, jest przekonana, ˝e ma
do czynienia z osobà kompetentnà
i jest zaciekawiona takim nauczycielem, bo przecie˝ cywilnych nauczycieli ma na co dzieƒ.
– W czasie trwania roku szkolnego
widujemy stra˝ników przy szko∏ach.
Jaki jest cel takich dzia∏aƒ?
– W ramach komponentu prewencyjnego realizowane jest obj´cie znajdujàcych si´ w otoczeniu przedmiotowych szkó∏ newralgicznych przejÊç
dla pieszych dzia∏aniami funkcjonariuszy Stra˝y Gminnej. Funkcjonariusze pe∏nià posterunek sta∏y
przy przejÊciach dla pieszych czuwajàc nad bezpieczeƒstwem dzieci m.
in. poprzez dyscyplinowanie stwarzajàcych zagro˝enie kierowców
i poprzez przypominanie najm∏odszym podstawowych zasad prawid∏owego poruszania si´ po drogach ze
szczególnym uwzgl´dnieniem przechodzenia przez jezdni´.

– Czy planowane sà zaj´cia profilaktyczne dla starszej m∏odzie˝y?
– Tak. Wa˝ne jest, aby dla dzieci
szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych
prowadzone by∏y zaj´cia profilaktyczne. Celem takiej profilaktyki jest
ochrona ucznia przed zak∏óceniami
rozwoju. Cz∏owiek niedojrza∏y mo˝e sam dla siebie byç zagro˝eniem,
dlatego wprowadzajàc go w doros∏e
˝ycie zarówno wychowujemy jak
i dzia∏amy profilaktycznie. Zaj´cia
takie planuj´ przeprowadziç w tym
roku. Oprócz przypomnienia najnowszych zasad poruszania si´
po drodze, szczególnie dla rowerzystów i motorowerzystów, zaj´cia
obejmà agresj´ rówieÊniczà, u˝ywki, zagro˝enia p∏ynàce z Internetu
oraz promowanie bezpiecznych zachowaƒ.
– Internet i u˝ywki to trudny temat.
– Tak, to jest trudny, ale i bardzo
wa˝ny temat. Przy dzisiejszym tempie rozwoju i pozyskiwania nowej
wiedzy niezb´dne jest, aby zarówno
materia∏y dydaktyczne i programy
profilaktyczne by∏y aktualizowane
co 2-3 lata. W przeciwnym razie
wiedza m∏odzie˝y szkolnej dotyczàca np. u˝ywek, cyberprzemocy czy
o innych dzia∏aniach ryzykownych
b´dzie wyprzedza∏a wiedz´ nauczycieli i rodziców. Sytuacja taka motywuje nas do ciàg∏ego poszerzania
swojej wiedzy. W trakcie warsztatów
licz´ na dyskusj´ z m∏odzie˝à. Zamys∏em spotkaƒ jest wymiana wiedzy
mi´dzy s∏uchaczami a wyk∏adowcà,
ocena omawianych zachowaƒ i samodzielne wyciàgni´cie przez
uczniów wniosków.
Ë Przemys∏aw Kuligowski

ratowania cz∏owieka, pod którym za∏ama∏ si´ lód. Dowiedzieli si´ równie˝,
w których miejscach Jeziora Zegrzyƒskiego lód jest zwykle najgrubszy,
a woda najp∏ytsza oraz jak przygotowaç si´ do zabaw na lodzie na otwartym zbiorniku wodnym. Zanim jednak
przyjdzie siarczysty mróz, który solidnie skuje jezioro, Kapitan poleci∏
wszystkim korzystanie ze sztucznego
lodowiska w Legionowie, na którym
zabawa daje równie du˝à frajd´, ale
jest ca∏kowicie bezpieczna.
Pani sier˝ant przygotowa∏a równie˝
dodatkowe atrakcje: m∏odsi uczniowie
poznali psa Pum´ – niezastàpionego

ratownika Sto∏ecznego WOPR, starsi
zaÊ mogli podziwiaç skarby wy∏owione z Wis∏y podczas suszy, które sà
zdeponowane w policyjnych hangarach.
Serdecznie dzi´kujemy funkcjonariuszom Komisariatu Rzecznego Policji – Pani sier˝. sztab. Kindze Czerwiƒskiej oraz Panu m∏. asp. Marcinowi Zawadzkiemu i Ratownikom
Sto∏ecznego WOPR – Magdzie O˝ga
i labradorce Pumie za goÊcinne przyj´cie nas w komisariacie rzecznym
oraz za przeprowadzenie ciekawych
zaj´ç.
Ë Iwona Kopka

czas na muzyk´. Zdarza si´ nawet, ˝e
bierzemy urlopy w pracy, jeÊli akurat
trafi si´ jakiÊ wyjazd.
So∏tys Józefowa, barwna postaç zespo∏u, jest chyba Waszym ulubieƒcem?
OczywiÊcie. Uwielbiamy naszego Stasia. Nie wyobra˝amy sobie wyst´pów
bez niego. To nasz wzór do naÊladowania. Ma w sobie tyle zapa∏u i energii, ˝e wystarcza dla nas wszystkich
i jeszcze troch´ zostaje w zapasie. Jest
naszym idolem, a jako „jedynak”
w zespole, jest te˝ naszym oczkiem
w g∏owie, choç czasami musi si´ poÊwi´ciç, dla dobra sprawy oczywiÊcie,
i np. wystàpiç w za ma∏ych butach, nauczyç si´ graç na gitarze w ciàgu jednego dnia, zmieniç fryzur´ i kolor w∏osów… Za to go lubimy i szanujemy.
Gdzie wyst´pujecie? Który wyst´p dostarczy∏ najwi´cej emocji?
Wszystkie nasze wyst´py dostarczajà
nam niezwyk∏ych emocji. Mo˝na by
powiedzieç, ˝e sà one naszà koncertowà codziennoÊcià. Bioràc udzia∏
w ró˝norodnych konkursach, trudno
nie okazywaç emocji. Towarzyszà nam
wtedy trema, zdenerwowanie, zadowolenie, czasami zwàtpienie, niepewnoÊç, czy rozczarowanie. Mnóstwo
emocji towarzyszy nam tak˝e podczas
koncertów, zw∏aszcza charytatywnych.
Cieszymy si´ bardzo, gdy mo˝emy po-

magaç innym, jednoczeÊnie czerpiàc
z tego radoÊç i Êwietnie si´ bawiàc.
Jednak najwi´cej emocji dostarczy∏o
nam nagrywanie materia∏u na p∏yt´
z kol´dami. By∏a to wspania∏a przygoda. Wi´kszoÊç z nas pierwszy raz by∏a
w studiu. Niezwyk∏a atmosfera i klimat
udzieli∏y si´ wszystkim. Lekko nie by∏o, to trzeba przyznaç. Czasami Êpiewa∏yÊmy kilka godzin z malutkimi
przerwami i co ciekawe, czas wcale
nam si´ nie d∏u˝y∏. Wraca∏yÊmy do domu zm´czone, ale szcz´Êliwe. Czy
warto by∏o? Mo˝na si´ przekonaç s∏uchajàc Êwie˝utkiej p∏yty. Sà na niej kol´dy i pastora∏ki w wykonaniu Józefinek i naszych przyjació∏.
Zebra∏yÊcie ju˝ sporà kolekcj´ nagród.
Nagrody nie sà dla nas najwa˝niejsze.
Kochamy muzyk´, uwielbiamy Êpiewaç,
mamy w sobie mnóstwo energii i pragniemy zara˝aç nià innych. OczywiÊcie
cieszà nas nagrody, ale zdobywanie ich
nie jest naszym g∏ównym celem.
Macie jakieÊ szalone plany na 2014
rok?
Czy szalone…? Trudno powiedzieç.
Na razie nie b´dziemy ich zdradzaç.
Niech to b´dzie niespodzianka dla naszych fanów i sympatyków, którym ˝yczymy duuuu˝o radoÊci w Nowym 2014 Roku.
Ë Rozmawia∏a BW

ROZMOWA Z...
członkami zespołu
wokalno-tanecznego

„JÓZEFINKI”
Zespó∏ tworzà nauczycielki szko∏y
w Józefowie, mamy uczniów i so∏tys
Stanis∏aw R´belski. Podczas ich wyst´pów powstaje najwi´ksze nagromadzenie pozytywnej energii w historii
gminy, które powoduje, ˝e wszyscy,
choç na krótkà chwil´, stajemy si´ lepsi i bardziej optymistyczni.
Ka˝de Wasze pojawienie si´ na scenie
budzi entuzjazm s∏uchaczy. Ju˝ si´
do tego przyzwyczai∏yÊcie? Przepraszam, powinnam powiedzieç przyzwyczailiÊcie?
Chyba wszystkim artystom robi si´ ciep∏o na sercu, kiedy s∏yszà aplauz publicznoÊci. To co robimy na scenie jest
dla nas wielkà frajdà i wspania∏à zabawà. JesteÊmy szcz´Êliwe, ˝e mo˝emy
dawaç radoÊç innym. Naszym celem
jest zara˝anie energià i wywo∏ywanie
uÊmiechu na twarzach.
Co sprawia, ˝e znajdujecie czas
na próby, na wyjazdy, wyst´py, b´dàc
przecie˝ osobami na co dzieƒ bardzo
zaj´tymi?
Muzyka jest naszà pasjà i mi∏oÊcià, zaraz po rodzinie oczywiÊcie. Wszystkie
jesteÊmy osobami czynnymi zawodowo
i rzeczywiÊcie nie mamy wiele wolnego czasu, ale przecie˝ dla chcàcego nie
ma nic trudnego, a my chcemy. Chcemy Êpiewaç i dawaç radoÊç innym.
Na próbach i wyst´pach ∏adujemy nasze akumulatory. Dzi´ki temu codziennoÊç nie jest taka szara. Zapominamy
na chwil´ o niedokoƒczonym praniu,
prasowaniu,… i wielu innych, czekajàcych w kolejce do zrobienia rzeczach. Wracamy do domu bardziej pogodne, zrelaksowane i cierpliwe. JesteÊmy dzi´ki temu milsze dla dzieci,
m´˝ów, sàsiadów. Dlatego, pomimo
codziennego zabiegania, znajdujemy
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SIATKARSKIE
rozgrywki
Z inicjatywy Wójta Gminy Niepor´t Macieja Mazura oraz
Uczniowskiego Klubu Sportowego „D´bina” 14 grudnia 2013 r.
odbył si´ w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym cykliczny
III Ogólnopolski Turniej Ligi w Minisiatkówce Dziewczàt w sezonie
sportowym 2013/2014.
W turnieju bierze udzia∏ równie˝
dru˝yna ch∏opców z I klasy sportowej o profilu pi∏ka siatkowa z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Dzieci reprezentujàce 19 zespo∏ów, rywalizujàce w trzech ligach,
mia∏y do rozegrania 51 meczów/ setów i do zdobycia nagrody i punkty
rankingowe. Zbli˝ajàce si´ eliminacje do nieoficjalnych Mistrzostw
Polski czyli znany wszystkim Kinder Mini Volley, przyciàgnà∏ na nasze zawody dru˝yny ju˝ utytu∏owane, jak ¸KS ¸ódê – srebrny medalista Kindera, a tak˝e dopiero
rozpoczynajàce przygod´ z siatkówkà. Zawody potwierdzi∏y zbli˝ony
poziom czo∏owych zespo∏ów w poszczególnych ligach, a uczestnikom
przynios∏y kolejne doÊwiadczenia
w meczach z rówieÊnikami.
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W wyniku zaciek∏ych, stojàcych
w wi´kszoÊci na wysokim poziomie
spotkaƒ, zwyci´˝y∏ ¸KS ¸ódê, lepszym stosunkiem ma∏ych punktów
wyprzedzajàc SP Nr 220 w Warszawie oraz Esperanto Warszaw´
– wszystkie zespo∏y po pi´ç zwyci´stw. Czwarte miejsce przypad∏o
dru˝ynie Bia∏ostockiej Akademii
Siatkówki w Bia∏ystoku, a kolejne
gospodarzowi UKS D´bina. Na zakoƒczenie zawodów wr´czono puchary najlepszym ekipom, wraz z biletami do Aquaparku Fala przekazanymi przez Dyrektora OSiR
Niepor´t. Pamiàtkowà statuetk´ dla
najlepszej zawodniczki turnieju wr´czono Martynie Pacuszko, reprezentujàcej SP Nr 220 w Warszawie.
Nast´pny turniej odb´dzie si´
18 stycznia. Serdecznie zapraszamy!
Ë UKS D´bina

Zawodnicy UKS Pogoƒ Józefów sekcji pływackiej 14 grudnia wystartowali w kolejnych sportowych konkurencjach.

PŁYWACY
na medal
Druga runda zawodów p∏ywackich w Nowym Dworze Mazowieckim zaowocowa∏a
jeszcze wi´kszà iloÊcià medali i wspania∏ych
rekordów ˝yciowych podopiecznych naszego klubu:)
Miejsce I

Pola Michalska, kategoria 2007 i m∏odsi
Janek Zaborski, kategoria 2006-2005
Kuba Grzegory, kategoria 2000-1998
Miejsce II

Alicja Kraszewska, kategoria 2006-2005
Paulina Kowalska, kategoria 2004-2003
Maksymilian Barszczewski, kategoria 20022001
Urszula Cz´stochowska, kategoria 20001998
Miejsce III

Rafa∏ Raszkiewicz, kategoria 2006-2005
Karol Zaborski, kategoria 2004-2003
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Ë Trener Bartek Krawczak

