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Szkoła Êrednia w gminie Niepor´t
– oczekiwana inwestycja oÊwiatowa
Utworzenie szkoły Êredniej
w gminie Niepor´t
planowane było ju˝
na etapie projektowania
budynku dla gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym. KilkanaÊcie
lat po wdro˝eniu reformy
oÊwiaty, uczniowie
koƒczàcy edukacj´
na poziomie szkoły
podstawowej oraz ich
rodzice liczà na mo˝liwoÊç
kontynuowania nauki
na terenie gminy.
ierwszà dzia∏k´ o powierzchni 0,48 ha pod realizacj´ inwestycji oÊwiatowej w Stanis∏awowie Pierwszym gmina zakupi∏a ju˝
w 1990 roku. Do 2006 roku zabezpieczono ok 2,4 ha gruntów, aby móg∏
powstaç w tym miejscu nowoczesny
kompleks edukacyjno-sportowy. Realizacja kompleksu mia∏a przebiegaç
w czterech etapach: budowa gimnazjum, hali sportowej, basenu i liceum.
W 2001 roku og∏oszone zosta∏o zamówienie publiczne na projekt gimnazjum. Autorem zwyci´skiego projekt
by∏a pracownia architektoniczna z ¸odzi. Podstawowym za∏o˝eniem projektowym by∏o stworzenie rozleg∏ego
zespo∏u budynków na tle otaczajàcej
zieleni, a powsta∏a koncepcja architektoniczna zak∏ada∏a realizacj´ inwestycji w kilku etapach.
Zgodnie z projektem w pierwszym
etapie wybudowany zosta∏ budynek
gimnazjum wraz z nowoczesnà kuchnià i sto∏ówkà, bibliotekà oraz wielofunkcyjnà aulà. JednoczeÊnie ze
szko∏à powsta∏a hala sportowa,
przy której znajduje si´ tak˝e mniejsza sala gimnastyczna.
Budowie gimnazjum towarzyszy∏o tworzenie infrastruktury technicznej. Na potrzeby tej inwestycji wybudowano sieç wodociàgowà, sieç
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wykonano modernizacj´ oczyszczalni Êcieków. Wybudowano ulic´ Koncertowà oraz oÊwietlenie i drogi wewn´trzne na terenie przyszkolnym.
W kolejnych latach przy szkole powsta∏y cieszàce si´ du˝ym zainteresowanie: boisko wielofunkcyjne,
Aquapark Fala, plac zabaw dla dzie-
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ci oraz boiska do pi∏ki siatkowej.
Wdra˝ana obecnie reforma oÊwiaty, w tym wygaszenie gimnazjum,
spowoduje, ˝e m∏odzie˝ o rok wczeÊniej rozpocznie nauk´ w szko∏ach
Êrednich, cz´sto z dala od miejsca
swojego zamieszkania. Dojazdy,
zw∏aszcza do Warszawy, zajmujàce
ok. 3 godzin dziennie, które uczniowie mogliby wykorzystaç na dodatkowe zaj´cia, od dawna sp´dzajà sen
z powiek rodziców. Dlatego mo˝liwoÊç powstania szko∏y ponadpodstawowej w tej cz´Êci powiatu spotka∏a si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców. Naprzeciw
oczekiwaniom rodziców wysz∏y
Rada Powiatu Legionowskiego i Rada Gminy Niepor´t, które podj´∏y
uchwa∏y umo˝liwiajàce za∏o˝enie
szko∏y ponadpodstawowej na terenie
gminy Niepor´t.
W czerwcu 2019 r. dwa roczniki
uczniów – absolwenci klas III gimnazjów i klas VIII szkó∏ podstawowych rozpocznà szturm na szko∏y
Êrednie. Wprawdzie absolwenci gimnazjów b´dà kontynuowaç nauk´
w trzyletnich liceach i czteroletnich
technikach, a absolwenci szkó∏ podstawowych w czteroletnich liceach
i pi´cioletnich technikach, to jednak
liczba miejsc powinna byç adekwatna do liczby wszystkich absolwentów, czyli podwójna. Nie wiadomo,
czy szko∏y warszawskie, do których
w wi´kszoÊci ucz´szczajà uczniowie
z gminy Niepor´t, b´dà w stanie
przygotowaç takà liczb´ miejsc. Wiele wskazuje na to, ˝e o dostanie si´
do dobrej szko∏y Êredniej trudno b´dzie nawet najzdolniejszym uczniom.
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Powstanie nowej szko∏y z pewnoÊcià u∏atwi∏oby m∏odzie˝y z naszej
gminy i powiatu legionowskiego dost´p do nauki na poziomie ponadpodstawowym. W samej gminie Niepor´t zamiast 92 absolwentów, tak jak
w roku 2017/2018, w czerwcu 2019
roku b´dzie ich 281, w tym 96
w klasach gimnazjalnych i 185
w szko∏ach podstawowych. Podobna
sytuacja b´dzie we wszystkich gminach powiatu legionowskiego. Utworzenie szko∏y ponadpodstawowej
na terenie gminy Niepor´t b´dzie dobrym rozwiàzaniem, poszerzajàcym
ofert´ kszta∏cenia ponadpodstawowego oraz u∏atwiajàcym do niej dost´p
m∏odzie˝y z ca∏ego powiatu.
Wójt Maciej Mazur oraz starosta
Robert Wróbel (organem prowadzàcym szko∏´ ponadpodstawowà jest
starostwo) porozumieli si´, ˝e najodpowiedniejszym miejscem na lokalizacj´ nowej szko∏y jest Stanis∏awów Pierwszy. Przesàdzajà o tym
dobre skomunikowanie tej miejscowoÊci z innymi miejscowoÊciami
gminy i powiatu legionowskiego, istniejàca ju˝ bogata baza sportowa,
w tym basen pozwalajàcy na prowadzenie klas sportowych bez generowania dodatkowych kosztów zwiàzanych z dowozem uczniów na p∏ywalni´ oraz posiadany przez gmin´
teren oÊwiatowy sàsiadujàcy z budynkiem szko∏y podstawowej, wyposa˝ony w niezb´dnà infrastruktur´ technicznà przygotowanà do budowy ostatniego etapu planowanego
kompleksu edukacyjno-sportowego
– szko∏y Êredniej. Budowa nowej
siedziby powinna trwaç nie d∏u˝ej
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ni˝ 2 lata od uzyskania pozwolenia
na budow´.
Kumulacja roczników koƒczàcych
w tym roku szko∏y podstawowe
i gimnazja sprawia, ˝e wskazane jest
jak najszybsze rozpocz´cie funkcjonowania nowej szko∏y. Jedynym budynkiem oÊwiatowym w gminie,
którego warunki bazowe pozwalajà
na przyj´cie uczniów szko∏y ponadpodstawowej, do czasu wybudowania dla niej odr´bnej siedziby, jest
Szko∏a Podstawowa w Stanis∏awowie
Pierwszym. Nie chciano jednak niczego przesàdzaç bez opinii rodziców
uczniów tej szko∏y. 13 lutego z inicjatywy Wójta odby∏o si´ spotkanie,
podczas którego zainteresowani rodzice mogli wypowiedzieç si´ w tej
sprawie, wype∏niajàc krótkà ankiet´.
Obecni na spotkaniu rodzice, którzy
wype∏nili ankiet´, niemal jednomyÊlnie opowiedzieli si´ za utworzeniem
szko∏y Êredniej w Stanis∏awowie
Pierwszym. Rozbie˝noÊci pojawi∏y
si´ przy pytaniu o termin rozpocz´cia przez szko∏´ dzia∏alnoÊci. Rodzice tegorocznych absolwentów sà
mocno zainteresowani, aby szko∏a
rozpocz´∏a rekrutacj´ ju˝ na najbli˝szy rok szkolny. Rodzice dzieci
m∏odszych woleliby, aby nastàpi∏o to
dopiero po wybudowaniu odr´bnej
siedziby; majà obawy, czy funkcjonowanie we wspólnym budynku
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dwóch szkó∏ nie pogorszy warunków
nauki ich dzieci. Ostatecznie
za otwarciem szko∏y we wrzeÊniu 2019 r. opowiedzia∏a si´ wi´kszoÊç rodziców obecnych na spotkaniu. Nie znaczy to, ˝e mo˝na lekcewa˝yç obawy pozosta∏ych. Byç mo˝e
dobrà odpowiedzià na te obawy sà
ostatnie dwa lata funkcjonowania
szko∏y podstawowej, kiedy bezpiecznie i bez wi´kszych problemów
ucz´szcza∏y do niej dzieci od oddzia∏ów przedszkolnych do III klasy
gimnazjum.
O kolejnych decyzjach, zapadajàcych w sprawie nowej szko∏y, b´dziemy Paƒstwa informowaç.
Planowana szko∏a b´dzie prowadzona przez powiat. B´dzie to odr´bna szko∏a nietworzàca zespo∏u z istniejàcà ju˝ w Stanis∏awowie Pierwszym szko∏à podstawowà. Szko∏a
Êrednia, to kolejny etap w rozwoju
gminnej edukacji. Inwestycja niezb´dna, by zapewniç m∏odym ludziom komfort nauki, nie tylko
na etapie podstawowym. Liczymy
na to, ˝e b´dzie to szko∏a ch´tnie
w przysz∏oÊci wybierana przez
uczniów. I to nie tylko ze wzgl´du
na jej dogodnà lokalizacj´, ale przede
wszystkim z uwagi na nowoczesny
charakter i wysoki poziom nauczania.
 H.Galas/B.Wilk
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Ulica KoÊcielna
w Kàtach
W´gierskich

26 lutego 2019
Ulica Brukowa
w Stanis∏awowie
Pierwszym

Budowa gminnej sieci wodociàgowej
 trwa budowa wodociàgu w ulicy KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich na dzia∏kach nr
ew. 324/1, 332/9, 328/8, 343/5, 3
36/1, 335/1, 327/9, zgodnie
z projektem budowlanym, wykonanym przez Pracowni´ Instalacji Budowlanych Andrzej St´pieƒ z Warszawy. Sieç wodocià-

gowà zaprojektowano wraz
z odejÊciami do granicy dzia∏ek
i b´dzie ona pod∏àczona do sieci wodociàgowej na skrzy˝owaniu ul. KoÊcielnej z ul. Wa∏owà.
Wykonawca prac jest firma In˝ynieria Adampol A. Michalik
z Adampola. ¸àczna d∏ugoÊç
wodociàgu wyniesie 1 015 mb.

Budowa odcinka sieci wodociàgowej w ul. KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich prowadzona jest pod nadzorem archeologa. Koszt inwestycji to 307 tys.
z∏otych, a zakoƒczenie prac budowlanych zaplanowano w lipcu 2019 r.

POST¢POWANIA PRZETARGOWE
ULICE I ÂCIE˚KI ROWEROWE:
Trwa post´powanie przetargowe na budow´:
 ulicy Kasztanowej w Micha∏owie-Grabinie
– na odcinku 613 metrów wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej oraz zjazdy do posesji. Planowany termin wykonania – 10.06.2019 r.
 ulicy Sasankowej w Niepor´cie na odcinku 267
metrów, polegajàca na wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej oraz zjazdów do posesji. Planowany termin realizacji – 10.06.2019 r.
 Êcie˝ki rowerowej nad Kana∏em ˚eraƒskim
w ramach projektu „Rozwój zintegrowanej sieci
dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zàbki,
Zielonka, Koby∏ka, Wo∏omin, Radzymin, Niepor´t w ramach ZIT WOF” – etap I – na odcinku 4400 m, od PKP Niepor´t do ul. Izabeliƒskiej
w Stanis∏awowie Pierwszym.
Rozstrzygni´te przetargi:
 ulicy Barokowej w Stanis∏awowie Pierwszym
na odcinku 137 metrów – wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej oraz zjazdy do po-

sesji. Planowany termin realizacji inwestycji
– 10.06.2019 r. W postepowaniu z∏o˝ono 13 ofert.

OÂWIETLENIE:
Trwa post´powanie przetargowe na budow´:
 na ulicy Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej (Zamostki, II etap) – zamontowanych zostanie 9 s∏upów oÊwietleniowych oraz wymienionych 5 opraw
na istniejàcym oÊwietleniu. Planowany termin realizacji – 10.06.2019 r.
 na budow´ oÊwietlenia boiska w Stanis∏awowie
Drugim w terminie do 10.06.2019 r. Zamówienie
obejmuje postawienie 4 punktów oÊwietleniowych.
 ulicy Bursztynowej w Rembelszczyênie z terminem wykonania do 10.06.2019 r. Zaplanowano postawienie 12 s∏upów oÊwietleniowych.
Rozstrzygni´te przetargi:
 na ulicy Brzozowej w Niepor´cie i ulicach bocznych – zamontowane zostanà 22 s∏upy oÊwietleniowe w terminie do 10.06.2019 r. Wykonawca: Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa Sp. z o.o, cena ofertowa – 92 185,81 z∏ brutto.

Nowy samochód ratowniczo-gaÊniczy
w gminie
Dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu pracowników Urz´du Gminy
oraz przy wsparciu Komendanta
Powiatowego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Legionowie Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Wólce Radzymiƒskiej otrzyma∏a d∏ugo
oczekiwany nowy samochód ratowniczo-gaÊniczy marki Renault.
Zakup samochodu poprzedzi∏y udane negocjacje z Ministerstwem
Spraw Wewn´trznych i Administracji, Ministerstwem Ârodowiska, Narodowym Funduszem
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Wynikiem
przeprowadzonych negocjacji by∏o
uzyskanie dofinansowania na zakup
samochodu z WFOÂiGW, NFOÂiGW oraz MSWiA.
Ârodki przekazane przez WFOÂiGW i NFOÂiGW pochodzà
z Ogólnopolskiego programu finansowania s∏u˝b ratowniczych i wynoszà 365 tys. z∏, Ministerstwo Spraw
Wewn´trznych i Administracji do-

finansowa∏o zakup kwotà w wysokoÊci 255 tys. z∏. Pozosta∏e Êrodki,
w wysokoÊci 204 tys. z∏ niezb´dne
do zakupu nowego samochodu pochodzà z bud˝etu gminy Niepor´t.
Ze wzgl´du na odleg∏oÊç od innych jednostek OSP na terenie powiatu legionowskiego oraz bliskoÊç
drogi krajowej 631, OSP Wólka Radzymiƒska cz´sto musi dzia∏aç samodzielnie i pojawiaç si´ jako pierwsza na miejscu zdarzenia. Z uwagi
na ten fakt posiadanie wyspecjalizowanego samochodu jest niezb´dne.
Nowy samochód b´dziemy wykorzystywaç do udzia∏u w dzia∏aniach takich jak gaszenie po˝arów, akcji ratowniczych, do zabezpieczenia

miejsc wypadków oraz reagowania
w sytuacjach kryzysowych.
Zakupiony samochód posiada
nap´d 4x4 oraz parametry, które
pozwolà dotrzeç nawet do trudno
dost´pnych miejsc, bez wzgl´du
na warunki pogodowe. Dodatkowym atutem zakupionego samochodu jest jego wyposa˝enie m.in.
– zbiornik na wod´, który pomieÊci 2,5m3 oraz 250 litrów Êrodka
pianotwórczego, co zapobiega cz´stemu tankowaniu i daje gwarancj´ skutecznoÊci dzia∏ania – podsumowa∏ z zadowoleniem prezes
OSP Wólka Radzymiƒska Tomasz
Sawczuk.


 Zak∏ad Us∏ug Budowlanych INWOKAN z Wyszkowa realizuje inwestycj´ w ulicy Brukowej
w Stanis∏awowie Pierwszym
– budow´ wodociàgu wraz
z odejÊciami do granicy dzia∏ek. Wodociàg w Brukowej zasilany b´dzie z istniejàcej sieci
wodociàgowej w ul. Stru˝aƒ-

skiej i wymaga równie˝ wybudowania odcinka sieci wodociàgowej w ul. Stru˝aƒskiej. ¸àczna d∏ugoÊç sieci wyniesie
1764,5 m. Koszt inwestycji to
kwota 738 tys. z∏otych, jej ukoƒczenie zaplanowane zosta∏o
w po∏owie maja 2019 roku.
 BW

Kwalifikacja Wojskowa
Niepor´t w dniach
13 – 15 marca 2019 roku

W 2019 roku obowiàzkowi stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej
podlegajà:
• m´˝czyêni urodzeni w 2000 roku;
• m´˝czyêni urodzeni w latach 1995
– 1999, którzy nie posiadajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1995
– 2000 posiadajàce kwalifikacje
przydatne do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz kobiety pobierajàce
nauk´ w celu uzyskania tych kwalifikacji.
O zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska z siedzibà w Starostwie
Powiatowym w Legionowie – budynek A, ul. gen. W∏. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
Kwalifikacja dla mieszkaƒców
gminy Niepor´t odb´dzie si´
w dniach 13 – 15 marca oraz oddzielnie dla kobiet w dniu 22
marca 2019 r.
Osoba stawiajàca si´ do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy
przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument
pozwalajàcy na ustalenie to˝samoÊci w celu okazania go wójtowi
• posiadanà dokumentacje medycznà – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej
• aktualna fotografi´ o wymiarach 3X4 cm bez nakrycia g∏owy

–w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ
• dokumenty potwierdzajàce poziom wykszta∏cenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzajàce posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu
przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ.
W trakcie badaƒ lekarskich zostanà okreÊlone kategorie zdrowia a ponadto nastàpi za∏o˝enie ewidencji
wojskowej i wydanie ksià˝eczki
wojskowej. Za niestawienie si´
do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grozi kara
grzywny, ograniczenia wolnoÊci lub
zarzàdza si´ przxymusowe doprowadzenie przez Policj´ w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Szczegó∏owych informacji udziela: Urzàd Gminy Niepor´t, Dzia∏
Bezpieczeƒstwa Zarzàdzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
tel. (022) 767 04 40.
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˚egnamy lekarza-społecznika
Krystyn´ Malinowskà-Lerman
Pani doktor Krystyna Malinowska-Lerman rozpocz´∏a prac´ w Niepor´cie
w 1962 roku i zwiàza∏a si´ z gminà i jej
mieszkaƒcami do zakoƒczenia pracy zawodowej. Nale˝a∏a do tej wyjàtkowej
kategorii lekarzy, którzy nie tylko troszczà si´ o zdrowie pacjenta, ale sà tak˝e
zainteresowani jego rodzinà, ˝yciem
i problemami. Wizyta w gabinecie zaczyna∏a si´ zawsze od rozmowy na temat tego, co s∏ychaç w domu, a dopiero potem pani doktor przechodzi∏a
do badania pacjenta. Mia∏a zdumiewajàcà pami´ç i nawet po wielu latach potrafi∏a zaskoczyç znajomoÊcià szczegó∏ów z ˝ycia spotkanej osoby. By∏a
przy tym niezwykle pogodna, zawsze
uÊmiechni´ta i bardzo ˝yczliwa. W sposób wyjàtkowy czuliÊmy jej trosk´ i zainteresowanie. Obok nikogo nie przesz∏a
oboj´tnie. Mieszkaƒcy mówili o niej
– nasza pani doktor. Dla wielu z nich by∏a pierwszym i jedynym przez ca∏e ˝ycie lekarzem rodzinnym. A ona dok∏ada∏a wszelkich staraƒ, ˝eby powsta∏
w gminie nowoczesny oÊrodek zdrowia,
odpowiadajàcy potrzebom mieszkaƒców
i dajàcy lekarzom wi´ksze mo˝liwoÊci
pracy z pacjentami. By∏a kierownikiem
tego oÊrodka przez dwadzieÊcia szeÊç
lat, zawsze z tym samym zaanga˝owaniem i ogromnà troskà o pacjentów. Ta
troska znalaz∏a równie˝ wyraz w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej pani doktor. To by∏a pasja towarzyszàca jej przez ca∏e ˝ycie, równie˝ po zakoƒczeniu pracy za-

wodowej. Szczególnà troskà otacza∏a
pani doktor seniorów i ju˝ w latach siedemdziesiàtych za∏o˝y∏a w gminie Klub
Seniora. Organizowa∏a spotkania Klubu
i sama bra∏a w nich udzia∏. Stara∏a si´
o zapewnienie drobnego pocz´stunku,
nierzadko te˝ przynosi∏a zdobyte, nie
wiadomo jak w trudnych latach, prezenty. Zawsze znajdowa∏a czas, by choç
na chwil´ przyjÊç, porozmawiaç z Seniorami. A oni czekali na nià, witali z radoÊcià i opowiadali o swoich problemach. Te spotkania bardzo integrowa∏y mieszkaƒców, by∏y dla nich okazjà
do spotkaƒ i wspólnego sp´dzenia czasu. Przez wiele lat pani doktor by∏a tez
cz∏onkiem Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych.
W podzi´kowaniu za szczególne zaanga˝owanie w ˝ycie mieszkaƒców pani
Krystyna Malinowska-Lerman zosta∏a
uhonorowana w 1997 roku, przyznanym
po raz pierwszy w historii gminy tytu∏em – Honorowy Obywatel Gminy
Niepor´t. By∏ to wyraz wdzi´cznoÊci
mieszkaƒców za wielkà ˝yczliwoÊç
okazywanà im przez wiele lat, za starania o ich zdrowie. Nadany jej tytu∏ traktowa∏a niezwykle odpowiedzialnie. Bra∏a udzia∏ we wszystkich gminnych uroczystoÊciach, podkreÊlajàc, ˝e jako
honorowy obywatel gminy jest do tego
zobowiàzana.
˚egnamy panià doktor Krystyn´ Malinowskà-Lerman ze ÊwiadomoÊcià, ˝e
na zawsze pozostanie w naszej pami´-

Pani doktor Malinowska-Lerman na gminnej uroczystoÊci z okazji 25-lecia samorzàdu (2015 rok),
z Przewodniczàcym Rady Gminy VII kadencji Eugeniuszem Woêniakowskim oraz Wójtem Gminy
Niepor´t S∏awomirem Maciejem Mazurem.

ci jako wyjàtkowy cz∏owiek, lekarz
i spo∏ecznik. Na zawsze te˝ pozostanie

pani doktor cz´Êcià historii naszej Ma∏ej Ojczyzny – gminy Niepor´t.

Z ˝alem po˝egnaliÊmy

PANIÑ KRYSTYN¢ MALINOWSKÑ-LERMAN
Honorowego Obywatela Gminy Niepor´t
lekarza-spo∏ecznika od kilkudziesi´ciu lat zwiàzanego z gminà Niepor´t
wieloletniego Kierownika OÊrodka Zdrowia w Niepor´cie
wspania∏ego, ciep∏ego cz∏owieka, ca∏kowicie oddanego pacjentom i ich rodzinom

Płaç podatek tu, gdzie mieszkasz!
Przesz∏o 38% z podatku p∏aconego
przez mieszkaƒców do Urz´du
Skarbowego wraca do gminy
i przek∏ada si´ na realizacj´ us∏ug
i inwestycji. Pieniàdze te przeznaczamy na nowe inwestycje, transport publiczny, edukacj´ dzieci,
sport i kultur´. Im wi´cej osób rozliczy si´ w miejscu zamieszkania,
tym na lepszy standard ˝ycia
w gminie mo˝emy liczyç.
Dzisiaj przepisy nie wymagajà
meldunku, aby p∏aciç podatki
w miejscu zamieszkania. Wype∏niajàc PIT, wystarczy wskazaç jako miejsce zamieszkania gmin´

Niepor´t, aby zwi´kszyç mo˝liwoÊci jej rozwoju i poprawiç komfort
naszego ˝ycia.
W lutym tego roku Krajowa Administracja Skarbowa za poÊrednictwem portalu podatkowego udost´pni PIT-37 i PIT-38 w wersji
elektronicznej. Podatnik b´dzie
móg∏ zaakceptowaç przygotowany
PIT lub wprowadziç w nim zmiany.
Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla
mieszkaƒców gminy Niepor´t znajduje si´ w Legionowie, przy ulicy
marsz. J. Pi∏sudskiego 43 c.


Wesprzyj
mieszkaƒców gminy
Niepor´t, przekazujàc
1% podatku:

przeka˝

1%

Wykaz osób potrzebujàcych
znajduje si´ na stronie głównej www.nieporet.pl
w zakładce „Przeka˝ 1 % podatku”.

podatku

Przewodniczàca Rady Gminy Niepor´t
Bogus∏awa Tomasik

Wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur

Aplikacja LocalSpot przypomni
Ci o terminie odbioru odpadów!
Aplikacj´ mobilnà LocalSpot, wykorzystywanà przez mieszkaƒców
do ∏atwego kontaktu z urz´dem,
wzbogaciliÊmy o dodatkowà, bardzo przydatnà funkcj´. Osoba korzystajàca z aplikacji mo˝e otrzymywaç powiadomienia o odbiorze
odpadów komunalnych, w dniu
poprzedzajàcym ich wywóz przez
firm´.
Sprawdê, jakie to proste: po wejÊciu w aplikacj´ wybierz z MENU
– Zarzàdzaj subskrypcjami, nast´pnie wybierz miejscowoÊç
– Niepor´t, a nast´pnie wybierz z listy Rejon, w którym mieszkasz
i zapisz ustawienie w prawym górnym rogu (). Od tego momentu,
w dniu poprzedzajàcym odbiór odpadów, aplikacja wyÊle Ci przypomnienie.

Lista rejonów wraz z ulicami
znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl w zak∏adce ODPADY – harmonogram odbioru odpadów.
Zach´cam Paƒstwa do korzysta-

nia ze wszystkich funkcji aplikacji
LocalSpot, a zw∏aszcza tej najnowszej, dzi´ki której harmonogram
odbioru odpadów komunalnych
jest w zasi´gu r´ki!


4 AKTUALNOÂCI

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

26 lutego 2019

E-dowód – wi´cej informacji
W poprzednim numerze WieÊci Niepor´ckich zamiesiliÊmy informacj´
o e-dowodach, które wydawane b´dà od marca 2019 roku.
Tym razem publikujemy dalszy ciàg informacji, przekazanych przez
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji.
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza to˝samoÊç
i obywatelstwo w∏aÊciciela oraz
uprawnia do przekraczania granic
niektórych paƒstw.
Dodatkowo, dzi´ki warstwie
elektronicznej (czip), osoby zainteresowane b´dà mog∏y u˝ywaç e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracjà publicznà i innymi podmiotami.
E-dowód umo˝liwia m.in.:
• logowanie si´ do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych
bramek granicznych np. na lotniskach.
Je˝eli chcemy mieç podpis osobisty w e-dowodzie – nale˝y zaznaczyç to we wniosku o wydanie dowodu.

Pami´taj! Je˝eli Twój dowód
osobisty jest nadal wa˝ny – nie
musisz go wymieniaç!
E-dowód zawiera te same dane
co poprzedni dowód osobisty. Jedynà nowà informacjà na pierwszej
stronie e-dowodu jest numer CAN
(w prawym dolnym rogu). Jest on
te˝ zapisany w kodzie kreskowym
na drugiej stronie. CAN b´dzie potrzebny, przy korzystaniu z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni e-dowód, ˝eby osoba niepowo∏ana nie odczyta∏a zdalnie
danych zapisanych w warstwie
elektronicznej.
Je˝eli chcesz u˝ywaç elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub póêniej w dowolnym urz´dzie gminy, mo˝esz ustaliç kody PIN:
• do logowania – PIN1 (zawierajàcy 4 cyfry)
• do sk∏adania podpisu osobistego
– PIN2 (zawierajàcy 6 cyfr).
Kod PIN ustalajà tylko te osoby,
które zaznaczy∏y we wniosku, ˝e

chcà mieç w e-dowodzie podpis
osobisty.
Otrzymasz równie˝ kod PUK.
Nie chcesz go odebraç? Zostaw
w urz´dzie. Kod PUK s∏u˝y do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne
podanie b∏´dnego kodu PIN.
Zaplanowane na 4 marca 2019 r.
wdro˝enie dowodów z warstwà
elektronicznà to zmiana wymagajàca technicznych prac serwisowych, w tym w dzia∏aniu Rejestru
Dowodów Osobistych.
W Êrod´, 27 lutego czasowo
wy∏àczona zostanie mo˝liwoÊç
sk∏adania wniosków przez Internet.
Przerwa jest niezb´dna do sprawnej obs∏ugi zg∏oszonych w tym terminie wniosków. Us∏uga ponownie
w∏àczona zostanie 4 marca.
Natomiast w piàtek 1 marca
od godziny 12.00 nastàpi przerwa
techniczna w dzia∏aniu Rejestru
Dowodów Osobistych. Wnioski
sk∏adaç mo˝na maksymalnie do godziny 11.30.

numer
CAN

Oznacza to, ˝e od tego momentu do koƒca godzin otwarcia urz´du, nie b´dzie mo˝liwoÊci za∏atwienia spraw dotyczàcych dowodów

osobistych, w tym z∏o˝enia wniosków o dowód osobisty oraz wydania ju˝ spersonalizowanego dowodu.


Otrzymuj informacje z bezpłatnego Woda w obiektywie
– akweny w gminie Niepor´t
Serwisu SMS Gminy Niepor´t
Wójt Gminy Niepor´t zaprasza do udziału w otwartym konkursie
fotograficznym na zdj´cia do promocyjnego kalendarza gminnego
na 2020 rok pt. „Woda w obiektywie – akweny w gminie Niepor´t”.

Przypominamy o mo˝liwoÊci zalogowania si´ do bezpłatnego Serwisu SMS
Gminy Niepor´t, który umo˝liwia bezpoÊrednie przekazywanie informacji
o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych ze zmianà warunków pogodowych,
sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu mieszkaƒców, a tak˝e
informacji o wa˝nych wydarzeniach z ˝ycia gminy.
Serwis jest wolny od treÊci reklamowych i s∏u˝y tylko do komunikacji gminy z mieszkaƒcami.
Rejestracja w serwisie
Rejestracja przebiega nast´pujàco:
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na numer 503 340 503 wpisujàc w treÊci wiadomoÊci kod rejestrujàcy.
2. Po wys∏aniu wiadomoÊci z kodem rejestracyjnym otrzymasz
wiadomoÊç SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym
serwisie.

Dost´pne serwisy sms
Mo˝emy wybraç logowanie na jeden z dwóch podanych kodów lub
zalogowaç si´ do obydwu serwisów:
• serwisu BEZPIECZE¡STWO
– kod rejestrujàcy nieporet01
– otrzymywaç b´dziemy informacje zwiàzane ze zmianà warunków pogodowych, awariach,
utrudnieniach w ruchu, a przede
wszystkim sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu
• serwisu INFORMACJE – kod
rejestrujàcy nieporet02 – otrzy-

mywaç b´dziemy informacje
o wydarzeniach m.in. imprezach
kulturalnych, festynach, Êwi´cie
gminy, a tak˝e informacje urz´dowe.

Celem Konkursu jest promocja
gminy Niepor´t, poprzez przedstawienie w fotografii jej naturalnych
walorów krajobrazowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Jeziora
Zegrzyƒskiego oraz Kana∏u ˚eraƒskiego.
Wybrane i nagrodzone przez
Komisj´ Konkursowà zdj´cia zostanà zamieszczone w kalendarzu
gminy Niepor´t na 2020 rok.
Zach´camy do udzia∏u w konkursie, do podzielenia si´ z nami swoimi zdj´ciami – poka˝my, jak pi´k-

Starostwo Powiatowe
w Legionowie prowadzi
Biuro Rzeczy Znalezionych
Do depozytu Biura przyjmowane i przechowywane
sà rzeczy znalezione na terenie powiatu
legionowskiego, w tym równie˝ pieniàdze, papiery
wartoÊciowe, kosztownoÊci, przedmioty o wartoÊci
naukowej lub artystycznej.
Biuro nie przyjmuje rzeczy znalezionych, których posiadanie wymaga pozwolenia (np. broƒ, amunicja,
materia∏y wybuchowe) ani dowodów osobistych i paszportów. Niezw∏ocznie oddaje je najbli˝szej
jednostce organizacyjnej Policji,
a je˝eli oddanie rzeczy wiàza∏oby
si´ z zagro˝eniem ˝ycia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz si´ znajduje.
Warunkiem wydania depozytu

osobie uprawnionej jest z∏o˝enie jego szczegó∏owego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzajàcych prawo w∏asnoÊci. Osoba
zg∏aszajàca si´ po odbiór rzeczy
sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o zagubieniu rzeczy z podaniem daty
i miejsca utraty oraz opisem rzeczy
lub przedk∏ada dokumenty potwierdzajàce prawo w∏asnoÊci.
Depozyt w Biurze Rzeczy Znalezionych jest bezp∏atny.

ny jest Zalew Zegrzyƒski, Kana∏
˚eraƒski lub pe∏ne uroku leÊne jeziorka, o ka˝dej porze roku.
Konkurs ma charakter otwarty,
mogà wziàç udzia∏ w nim udzia∏ zarówno amatorzy, jak i osoby zawodowo zajmujàce si´ fotografià.
Osoby niepe∏noletnie mogà wziàç
udzia∏ w Konkursie za pisemnà
zgodà rodziców lub opiekuna prawnego.
Pe∏ne informacje znajdujà si´
na stronie www.nieporet.pl


Informacja o pracy
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie
poszukuje

Szczegółowe informacje
mo˝na uzyskaç w Biurze
Rzeczy Znalezionych
w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Legionowie
przy ul. W Sikorskiego 11
lub pod numerem
tel. 22 764 04 71.

PRACOWNIKA DO OBSŁUGI BOISKA



Szczegółowe informacje mo˝na uzyskaç pod nr telefonu 22 774-83-22
lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Izabelinie, ul. Szkolna 1,
05-126 Izabelin.
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Jakie sà główne przyczyny zmiany
wysokoÊci opłaty Êmieciowej?
W lutym Urzàd Gminy Niepor´t wysłał mieszkaƒcom zawiadomienia
o zmianie wysokoÊci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jak ju˝ informowaliÊmy, od stycznia 2019 roku wysokoÊç stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszà:
• 18,00 z∏ miesi´cznie od osoby zamieszkujàcej nieruchomoÊç, je˝eli odpady komunalne sà zbierane
w sposób selektywny,
• 40,00 z∏ miesi´cznie od osoby zamieszkujàcej nieruchomoÊç, je˝eli odpady nie sà zbierane w sposób selektywny.
Terminy uiszczania op∏at nie
ulegajà zmianie. Najbli˝sza p∏atnoÊç za pierwszy kwarta∏ przypada 15 marca. Przypominamy
o koniecznoÊci terminowego regulowania nale˝noÊci, a tak˝e
uregulowania nale˝noÊci zaleg∏ych. Od tego zale˝y w∏aÊciwe

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.
System gospodarki odpadami
zgodnie z obowiàzujàcym prawem
musi si´ bilansowaç i samofinansowaç – oznacza to, ˝e wysokoÊç
op∏aty musi wynikaç z kosztów ponoszonych przez gmin´. Gmina nie
mo˝e zarabiaç na op∏atach za gospodarowanie odpadami, nie mo˝e
te˝ do systemu dop∏acaç z innych
Êrodków bud˝etowych. Op∏aty
wnoszone przez mieszkaƒców sà
wykorzystywane tylko do finansowania systemu gospodarki odpadami. Na podwy˝szenie op∏aty wp∏yw
majà wi´c mieszkaƒcy, którzy unikajà p∏acenia za wywóz Êmieci lub
zani˝ajà deklarowanà liczb´ osób
w gospodarstwie domowym.

Jakie sà jeszcze przyczyny
zmiany wysokoÊci opłaty
Êmieciowej?
Od poczàtku prowadzenia przez
gmin´ systemu gospodarki odpadami, czyli od 2013 roku, stawka by∏a
niezmieniona. Tymczasem na rynku gospodarowania odpadami zasz∏y ogromne zmiany. Odpady
od nas odbierane trafiajà do RIPOK
– czyli w Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Za sk∏adowanie odpadów
obowiàzuje op∏ata Êrodowiskowa,
która na przestrzeni ostatnich kilku lat wzros∏a wielokrotnie – nawet 7-krotnie w stosunku do 2013
roku. W zwiàzku z tym, firmy odbierajàce od nas odpady muszà ponosiç wy˝sze koszty, wobec tego

dyktujà wy˝sze ceny przyst´pujàc
do przetargu, og∏aszanego przez samorzàd.
Ponadto:
• wzrost stawki p∏acy minimalnej,
a ca∏y system gospodarki odpadami opiera si´ g∏ównie na ludzkiej
pracy,
• wzrost cen energii elektrycznej
i cen paliwa,
• stale rosnàca iloÊç odpadów,
zwiàzana z coraz wi´kszà konsumpcjà i coraz wi´kszà iloÊcià
opakowaƒ. Ju˝ najbli˝sza przysz∏oÊç wymusi na nas Êwiadome
dokonywanie zakupów, w taki
sposób, by ograniczaç iloÊç wyrzucanych opakowaƒ. Wiàzaç si´
to b´dzie z koniecznoÊcià zmiany sposoby myÊlenia o tym, jaki
wp∏yw mamy na Êrodowisko,
a jest on ogromny.
Wa˝ne jest tak˝e i musimy o tym

Najwa˝niejsza jest
SEGREGACJA ODPADÓW
Czym jest recykling? NajproÊciej mówiàc, to jedna z podstawowych metod ochrony
Êrodowiska naturalnego. Głównym celem tego procesu, jest ochrona naturalnych surowców
poprzez zmniejszanie ich zu˝ycia do minimum oraz zmniejszenie iloÊci odpadów. Recykling
to inaczej odzysk, polegajàcy na powtórnym przetwarzaniu zu˝ytych
artykułów w celu ich ponownego wykorzystania.
Wyselekcjonowane odpady stanowià wartoÊciowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskajà drugie ˝ycie w takiej samej lub
zupe∏nie innej postaci. Dzi´ki temu oszcz´dzamy zasoby przyrody, energi´ oraz zmniejszamy iloÊç odpadów wywo˝onych na wysypiska Êmieci.
Dzi´ki segregacji zmniejszamy powierzchni´ i liczb´ wysypisk Êmieci. Odpowiednio
pogrupowane odpady od razu transportowane sà do miejsc, w których sà przetwarzane.
Wywóz Êmieci zmieszanych koƒczy si´
na wysypisku, gdzie zalegajà setki lat. Jak
wskazuje Ministerstwo Ârodowiska, sk∏adowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie
tracone sà cenne surowce wtórne. Szk∏o, alu-

minium czy plastik mo˝na wielokrotnie
przetwarzaç i ponownie wykorzystaç. Z butelek PET mo˝na produkowaç np. bluzy polarowe. Tymczasem na wysypisku plastik
rozk∏ada si´ od 100 do 1000 lat, a jego rozk∏ad wp∏ywa przede wszystkim na Êrodowisko naturalne. RoÊlinnoÊç wokó∏ wysypisk
stopniowo wymiera i to w promieniu kilku
kilometrów, z czego wielu z nas nie zdaje sobie sprawy. Otwarte sk∏adowiska stajà si´
miejscem ˝erowania wielu zwierzàt, które
nieÊwiadomie skracajà sobie ˝ycie. Szkodliwe sà równie˝ opary unoszàce si´ nad wysypiskami, dodatkowo roznoszone przez
wiatr.
Podstawowym celem systemu gospodarki
odpadami jest ograniczenie iloÊci odpadów,

które b´dà trafiaç
na sk∏adowiska
oraz zapewnienie
osiàgni´cia wymaganych prawem
unijnym odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u˝ycia i odzysku. Sukces selektywnego zbierania odpadów wià˝e si´ z zaanga˝owaniem wszystkich mieszkaƒców gminy
Zach´tà dla nas do segregowania odpadów
jest ni˝sza cena jakà p∏acimy za ich zagospodarowanie. Ale to nie ona powinna byç dla
nas najwi´kszà motywacjà, ale ÊwiadomoÊç
znaczenia naszych dzia∏aƒ dla naszego
zdrowia i stanu Êrodowiska naturalnego,

w którym ˝yjemy.

pami´taç, ˝e op∏ata ponoszona
przez mieszkaƒców jest formà
podatku od wytwarzania odpadów, a nie op∏atà za ich odbiór. Nic
nie zwalnia mieszkaƒca z obowiàzku uiszczenia tej op∏aty, podobnie
jak nic nie zwalnia z obowiàzku zap∏aty podatku.
Podobna podwy˝ka op∏at mia∏a
miejsce w samorzàdach na terenie
ca∏ego kraju.
Przyk∏ady miesi´cznych stawek
op∏at z gmin powiatu legionowskiego (po zmianie op∏aty):
• Gmina Jab∏onna – 20 z∏/os. segregowane – 40 z∏/os. niesegregowane
• Gmina Wieliszew – 19 z∏/os. segregowane – 40 z∏/os. niesegregowane
• Gmina Serock – 20 z∏/os. segregowane – 40 z∏/os. niesegregowane.

UWAGA!

PRZYPOMINAMY
O P¸ATNOÂCIACH
 Urzàd Gminy Niepor´t przypomina, ˝e z dniem
15.02.2019 r. upłynàł termin płatnoÊci I raty
podatku od Êrodków transportowych.

 Przypomina si´ równie˝, ˝e z dniem
15.03.2019 r. upływa termin płatnoÊci I raty
podatku od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego
od osób fizycznych. Podatnik, który jest
właÊcicielem drogi wewn´trznej sklasyfikowanej
symbolem „dr” nie otrzyma decyzji i nie musi
płaciç podatku od nieruchomoÊci.

 Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ termin wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za I kwartał 2019 roku, który
upływa 15.03.2019 r. Na druku prosimy wpisaç
imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy płatnoÊç,
natomiast w tytule płatnoÊci: „OPŁATA ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI”
np. I kwartał 2019 r. lub w przypadku rat
miesi´cznych np. styczeƒ 2019 r., luty 2019 r.”
itp. – płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y
pami´taç o terminach płatnoÊci zgodnie
z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.
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Mistrzostwa Gminy Niepor´t w piłce
siatkowej dziewczàt
W po∏owie lutego Szkole Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym rozegrane zosta∏y Mistrzostwa Gminy Niepor´t w pi∏ce siatkowej dziewczàt w ramach
Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y
Szkolnej Kategoria – Dzieci. Mecze odby∏y si´ w dwóch grupach
systemem „ka˝dy z ka˝dym”,
do dwóch setów wygranych. Mecze
o koƒcowy wynik w turnieju rozegra∏y dru˝yny, które zaj´∏y identyczne miejsce w swojej grupie.
Koƒcowa klasyfikacja: I miejsce:
SP Stanis∏awów Pierwszy, II miejsce: SP Bia∏obrzegi, III miejsce: SP
Niepor´t, IV miejsce: SP Józefów, V miejsce: SP Wólka Radzymiƒska, VI miejsce: SP Izabelin.


Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym chłopców
To był pracowity rok
i dziewczàt w kategorii „Młodzie˝”
dla Niepor´ckiego
Stowarzyszenia Historycznego
Poczàtek roku to dobry czas, aby
podsumowaç dzia∏alnoÊç w minionym 2018 r., a w Stowarzyszeniu dzia∏o si´ du˝o. ChcielibyÊmy
si´ przedstawiç Paƒstwu najwa˝niejsze wydarzenia z naszej dzia∏alnoÊci.
W lutym nawiàzaliÊmy wspó∏prac´
z Muzeum Historycznym w Legionowie co zaowocowa∏o naszym
partnerstwem w tworzeniu wystawy: „Âladami dawnych dworów
i pa∏aców”. UW maju uczestniczyliÊmy równie˝ w organizacji Niepor´ckiego Pikniku So∏eckiego. Najwi´kszym wyzwaniem by∏o realizowane przez nas zadanie publiczne
pn.: „100. Rocznica Odzyskania
Niepodleg∏oÊci w Gminie Niepor´t”
o wartoÊci 27 008,50 z∏ (kwota dofinansowania z Urz´du Gminy 25 000,00 z∏). W ramach tego
projektu wydaliÊmy publikacj´
ksià˝kowà: „Gmina Niepor´t w latach 1918-2018. Setna rocznica Odzyskania Niepodleg∏oÊci”. Publikacja pod redakcjà Wawrzyƒca Orliƒskiego i Konrada Szostka, jest
zbiorem artyku∏ów napisanych
przez dziesi´ciu autorów: Marka
Borkowskiego, El˝biet´ Kotowskà,
Macieja ¸opaciƒskiego, Artura Magnuszewskiego, Andrzeja Olechowskiego, Wawrzyƒca Orliƒskiego,
Miros∏awa Paku∏´, Marka Rogusza,
Konrada Szostka i Dariusza Wróbla.
Dnia 6 paêdziernika odby∏o si´
spotkanie promocyjne promujàce
ksià˝k´, na którym ka˝dy z goÊci
móg∏ otrzymaç bezp∏atny egzemplarz. Ksià˝ka cieszy∏a si´ tak
du˝ym zainteresowaniem, ˝e postanowiliÊmy podarowaç jà zainteresowanym mieszkaƒcom równie˝
na Âwiecie Ziemniaka w Stanis∏awowie Pierwszym oraz podczas
obchodów Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci i spotkania w Zag∏o-

biance. Nak∏ad w liczbie 1 000 egzemplarzy zosta∏ wyczerpany!
W wrzeÊniu spotka∏o nas smutne
wydarzenie. Po˝egnaliÊmy W∏odzimierza B∏awdziewicza – jednego
z cz∏onków za∏o˝ycieli Stowarzyszenia oraz jego pierwszego Prezesa, a póêniej Cz∏onka Zarzàdu.
W minionym roku nasze delegacje
uczestniczy∏y we wszystkich uroczystoÊciach patriotycznych na terenie gminy. OrganizowaliÊmy te˝
prelekcje dotyczàce wybranych zagadnieƒ z historii Niepor´tu i okolic (4 spotkania) oraz publikowaliÊmy artyku∏y w „WieÊciach Niepor´ckich”. Sukcesywnie prowadzimy
zbiórk´ starych fotografii i dokumentów, które po skopiowaniu
zwracamy darczyƒcom. W minionym roku uda∏o si´ pozyskaç ponad 100 nowych zdj´ç! Stale roÊnie
te˝ liczba naszych cz∏onków. Obecnie jest to 26 osób. Nasze dzia∏ania omawiamy na spotkaniach statutowych w Gminnym OÊrodku
Kultury. W 2018 r. obradowaliÊmy 10 razy.
Przed nami pracowity rok! Co nas
czeka? Rozpoczynamy prac´
nad drugim wydaniem ksià˝ki.
Mamy nadziej´ dokoƒczyç te˝ dzia∏ania zwiàzane z badaniami i ekshumacjami niektórych mogi∏ wojskowych. W tej sprawie wspó∏pracujemy z Instytutem Pami´ci
Narodowej. Planujemy prowadzenie
te˝ badaƒ poszukiwawczych ukrytych w ziemi pamiàtek historii
(wspó∏praca z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków). W tym roku b´dziemy obchodziç te˝ swoje Êwi´to. Nie mo˝emy
uwierzyç, ˝e ju˝ 20 maja nasze Stowarzyszenie skoƒczy 10 lat!
 Konrad Szostek
Prezes Niepor´ckiego
Stowarzyszenia Historycznego

NIEPOR¢CKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE
zaprasza na prelekcj´
NIEPOR¢CKIE
STOWARZYSZENIE
HISTORYCZNE

Mi∏osza Âliwki
KL¢SKA ARMII CZERWONEJ W 1941 ROKU
W ÂWIETLE NIEZALE˚NYCH BADA¡ HISTORYCZNYCH
która odb´dzie si´ 28.02.2019 r. (czwartek) o godz. 19:00
w restauracji Zagłobianka, pl. WolnoÊci 2, Niepor´t.

W dniu 13 lutego w Szkole Podstawowej w Józefowie odby∏y si´
Mistrzostwa Gminy w tenisie sto∏owym ch∏opców i dziewczàt w kategorii „M∏odzie˝”. WÊród ch∏opców pierwsze miejsce zaj´li
uczniowie ze Szko∏y Podstawowej
w Józefowie, drugie miejsce

uczniowie ze Szko∏y Podstawowej
w Stanis∏awowie Pierwszym, trzecie przypad∏o Szkole Podstawowej
w Niepor´cie. Klasyfikacja w kategorii dziewczàt przedstawia si´
nast´pujàco: pierwsze miejsce
Szko∏a Podstawowa w Józefowie,
drugie Szko∏a Podstawowa w Sta-

nis∏awowie Pierwszym, trzecie
Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach. Dru˝yna dziewczàt oraz
ch∏opców z Józefowa reprezentowa∏y gmin´ w Mistrzostwach Powiatu i zaj´∏y odpowiednio 3. oraz
5. miejsce.


Skatepark zimà

Pogod´ mamy w lutym raczej wiosennà, narty i ∏y˝wy musimy od∏o˝yç do nast´pnego sezonu. Ale w porcie w Niepor´cie ju˝
mo˝na aktywnie sp´dziç czas – skatepark zach´ca do akrobacji i ewolucji. Zapraszamy!

NIEPOR¢CKIE
STOWARZYSZENIE
HISTORYCZNE

NIEPOR¢CKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE
zaprasza

OSOBY ZAINTERESOWANE HISTORIÑ GMINY NIEPOR¢T I REGIONU
do współpracy, a tak˝e na spotkania odbywajàce si´ w drugà Êrod´ miesiàca o godz. 18.00
w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie oraz organizowane cyklicznie prelekcje.
Zach´camy do kontaktu telefonicznego 515 405 238 oraz do odwiedzenia strony fb
Stowarzyszenia pod adresem www.facebook.com/nieporeckie.stowarzyszenie.historyczne
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MARCU 2019 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)

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

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

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

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 Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, 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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA
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Dzieƒ Kobiet w GOK

Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji
Dnia Kobiet do Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie.
Koncert odb´dzie si´ w sobot´, 09 marca
o godzinie 16.00. Wystàpià dla Paƒstwa: solistka Nell Polgert-Martwijczuk i zespó∏
Dwa Kolory, dzia∏ajàcy przy GOK. W repertuarze znajdà si´ najpi´kniejsze arie operetkowe, przeboje dwudziestolecia mi´dzywojennego oraz pieÊni folklorystyczne.
Nell Polgert-Martwijczuk – ju˝ od naj-

m∏odszych lat zachwyca∏a si´ operà, jednak
dopiero w doros∏ym ˝yciu postanowi∏a spróbowaç swoich si∏a jako artystka operowa.
W podj´ciu tej decyzji pomog∏o spotkanie ze
Êpiewaczkà Agnieszkà Olszewskà, która nak∏oni∏a Nell do nauki w szkole muzycznej.
Od wrzeÊnia 2018 r., uczy si´ w klasie p. Olszewskiej, realizujàc czteroletni program
w ciàgu dwóch lat. Ponadto wyst´puje oraz
jeêdzi na warsztaty operowe. W planach,
do 2020 r., ma obron´ dyplomu PSM II stopnia w Inowroc∏awiu.


Zespół wokalny – zaprasza
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie, zaprasza dzieci
w wieku 6-10 lat na zaj´cia zespołu wokalnego.
Na poczàtek wystarczy ch´ç i du˝o energii.
Dzi´ki warsztatom ka˝dy ma szans´ odkryç
swój potencja∏ wokalny, nabraç odwagi, nie
tylko scenicznej. W trakcie zaj´ç uczestnicy
b´dà pracowali nad dykcjà i emisjà g∏osu lecz
przede wszystkim b´dà uczyli si´ Êpiewu. To
równie˝ okazja do spotkaƒ dla osób o podobnych zainteresowaniach – kochajàcych Êpiewanie.
• Zaj´cia b´dzie prowadzi∏ Artur Jerzy
Zieliƒski – pianista, kompozytor, pedagog,
juror. Instruktor wokalny zespo∏u „Gaw´da”.
• Zaj´cia b´dà si´ odbywa∏y w Êrody w godzinach 16.00 – 17.30 w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie, w Filii GOK
w Zegrzu Po∏udniowym w godzinach 18.30
– 20.00.
• Pierwsze zaj´cia odb´dà si´ 27 lutego.
• Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: kultura_niepor´t@wp.pl lub telefoniczny: 22 774 83 26.
• Koszt miesi´czny – 25 z∏otych.
Jest mo˝liwoÊç odbierania dzieci ze Êwietli-

cy szkolnej w Niepor´cie (tylko dzieci na zaj´cia w GOK Niepor´t)
Gminny OÊrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a
05-126 Niepor´t
Telefon/fax: 22 774 83 26
email: kultura_nieporet@wp.pl
www.goknieporet.pl


