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Liceum ogólnokształcàce w gminie Niepor´t
Trwajà działania gminy Niepor´t i powiatu
legionowskiego prowadzàce do utworzenia
z dniem 1 wrzeÊnia 2019 r. szkoły
ponadpodstawowej – liceum
ogólnokształcàcego na terenie gminy Niepor´t.
ykonujàc uchwa∏y podj´te
przez rad´ powiatu i rad´
gminy, wójt i starosta wypracowali projekt porozumienia
okreÊlajàcego zobowiàzania obu
jednostek samorzàdu terytorialnego
odnoÊnie utworzenia i prowadzenia
szko∏y.
Warunki porozumienia zosta∏y
zaakceptowane 21 marca przez
Rad´ Gminy Niepor´t, a 28 marca porozumienie zosta∏o podpisane
przez Wójta Gminy Niepor´t i Starost´ Powiatu Legionowskiego.
Organem prowadzàcym szko∏´,
zgodnie z ustawà – Prawo oÊwiatowe, b´dzie powiat, a jej tymczasowà siedzibà budynek Szko∏y
Podstawowej im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym. Z informacji
otrzymanych od organu prowadzàcego wynika, ˝e w roku szkolnym 2019/2020 liceum wystartuje
z dwoma klasami pierwszymi.
Wst´pnie zaplanowano jeden oddzia∏ klasy pierwszej dla absolwentów III klas gimnazjalnych i jeden
oddzia∏ klasy pierwszej dla absol-
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wentów VIII klas szko∏y podstawowej.
W 3-letnim liceum (po gimnazjum) przewiduje si´ klas´ o profilu
europejsko-prawniczym
z przedmiotami rozszerzonymi: historià, geografià i j´zykiem angielskim, w tym Business English oraz
przedmiotami dodatkowymi: elementami prawa i matematykà. Drugim j´zykiem obowiàzkowym w tej
klasie b´dzie j´zyk niemiecki.
W 4-letnim liceum (po szkole
podstawowej) przewiduje si´ klas´ o profilu ekonomiczno-bankowym z przedmiotami rozszerzonymi: matematykà, geografià i j´zykiem angielskim, w tym Business
English oraz przedmiotem dodatkowym – naukà programowania.
W tej klasie drugim j´zykiem obowiàzkowym b´dà j´zyki hiszpaƒski
lub niemiecki do wyboru. Przewiduje si´ równie˝, ˝e uczniowie tej
klasy zamiast plastyki lub muzyki
b´dà mieli zaj´cia z filozofii.
OczywiÊcie, plany te zostanà
zweryfikowane poprzez mo˝liwoÊç zatrudnienia odpowiedniej
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Po podpisaniu porozumienia
w sprawie LO

kadry oraz liczb´ uczniów, którzy
w procesie rekrutacji zg∏oszà swój
akces do nowo utworzonego liceum.
LiczebnoÊç oddzia∏ów powiat
wst´pnie ustali∏ na 30 uczniów
w ka˝dym. Jednak ostateczna decyzja co do liczebnoÊci oddzia∏ów b´dzie mog∏a byç podj´ta dopiero
wtedy, kiedy znane b´dà wyniki rekrutacji, w tym: liczba ch´tnych
z tzw. I preferencji, wyniki punktowe za egzamin i Êwiadectwo,
na poczàtku lipca br.

Rekrutacja do nowego liceum,
tak jak do innych szkó∏ Êrednich
w ca∏ym powiecie (nie dotyczy
szkó∏ niepublicznych), b´dzie rekrutacjà elektronicznà we wspólnej
bazie szkó∏ z Warszawà, Nowym
Dworem Mazowieckim, Powiatem
Legionowskim i najprawdopodobniej (tak by∏o do tej pory) z Wo∏ominem, Piasecznem i Pruszkowem. Rekrutacja formalnie (tak stanowi prawo oÊwiatowe) b´dzie
przeprowadzana przez LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

Pod koniec kwietnia kandydatom
zostanie udost´pniona aplikacja,
w tym mobilna, na której b´dà mogli zapoznaç si´ z ofertà, a nast´pnie za∏o˝yç swoje indywidualne
konto. Szczegó∏y zostanà zamieszczone na stronie Powiatu w zak∏adce „Edukacja”. Szko∏a mia∏a te˝
mo˝liwoÊç zaprezentowania si´
na XIX Powiatowej Gie∏dzie Szkó∏
Ponadpodstawowych, która odby∏a si´ 27 marca br. w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie.
Ë H.Galas
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Âcie˝ka rowerowa wzdłu˝ Kanału ˚eraƒskiego
roga rowerowa wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego powstaje w ramach projektu „Rozwój Zintegrowany Sieci Dróg Rowerowych
na terenie gmin Marki, Zàbki, Zielonka, Koby∏ka, Wo∏omin i Radzymin”,
dofinansowanego ze Êrodków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
obj´tych Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wa˝nym
aspektem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeƒ powietrza i ha∏asu, poprzez ograniczenie
liczby poruszajàcych si´ samochodów, jak równie˝ zapewnienie bezpieczeƒstwa u˝ytkowników nowej trasy
komunikacyjnej, poprzez oddzielenie
Êcie˝ki rowerowej od chodnika. Trasa rowerowa wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego, to nie tylko dogodne po∏àczenie komunikacyjne dla osób doje˝d˝ajàcych do szko∏y i pracy, ale równie˝
strefa aktywnego wypoczynku. Planowany ciàg komunikacyjny ma byç
w przysz∏oÊci wizytówkà gminy,
miejscem atrakcyjnym dla mieszkaƒców oraz turystów. Âcie˝ka b´dzie
∏àczy∏a system Êcie˝ek rowerowych
powiatu legionowskiego, wo∏omiƒskiego i Warszawy. Ca∏kowita wartoÊç projektu budowy drogi rowerowej wynosi 75 mln z∏otych, natomiast
wartoÊç projektu na terenie gminy
Niepor´t – 10 mln z∏, w tym dofinan-
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sowanie dla gminy ze Êrodków unijnych – 8 mln z∏.
Wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego,
na odcinku 8 kilometrów od granicy
z Warszawà do Jeziora Zegrzyƒskiego, gmina Niepor´t realizuje atrakcyjnà tras´ komunikacyjnà, przystosowanà do ruchu pieszego i rowerowego. Na odcinku od granic Warszawy
do k∏adki przy ul. Szkolnej zostanie
zbudowana Êcie˝ka rowerowa o szerokoÊci 3 mb oraz chodnik o szerokoÊci 2,5 mb, rozdzielone pasem zieleni o szerokoÊci 2 mb. Pomi´dzy
PKP Niepor´t a ul. Szkolnà powstanie natomiast ciàg pieszo-rowerowy
o nawierzchni asfaltowej i szerokoÊci 3,5 mb.
Projekt przewiduje Êcie˝k´ rowerowà o nawierzchni asfaltowej oraz
chodnik wykonany z p∏yt o wymiarach 50x50. Wzd∏u˝ trasy rowerowej,
od ulicy Dworcowej w Niepor´cie
do ulicy Izabeliƒskiej w Stanis∏awowie Pierwszym, zostanà zamontowane 163 s∏upy oÊwietleniowe, tworzàc
pas oÊwietleniowy o d∏ugoÊci 4090 m.
W marcu br. mieszkaƒcy Osiedla
G∏ogi z∏o˝yli petycj´ odnoÊnie zmian
parametrów technicznych Êcie˝ki rowerowej (w zakresie jej szerokoÊci),
oraz zmian technologii nawierzchni
chodnika. Trwa analiza zg∏oszonych
postulatów pod kàtem mo˝liwoÊci
wprowadzenia zmian w zatwierdzo-

nym projekcie oraz zgodnoÊci z warunkami udzielenia dotacji unijnej.
Budowa trasy rowerowej przewidziana jest do 2020 roku. Rozpocz´cie I etapu o d∏ugoÊci 4,4 km nastàpi na prze∏omie kwietnia i maja.
Obecnie trwajà prace przygotowawcze pod budow´ Êcie˝ki, w tym realizacja wycinki oraz uporzàdkowania
terenu nad Kana∏em ˚eraƒskim.
Po wykonaniu Êcie˝ki i chodnika kolejnym etapem b´dà nasadzenia zast´pcze w formie zaproponowanej
przez mieszkaƒców gminy podczas
planowanych konsultacji spo∏ecznych. W miejsce wyci´tych topól posadzone zostanà mi´dzy innymi szla-

chetne drzewa, które wzbogacà walory przyrodnicze powstajàcej Êcie˝ki rowerowej.
Droga rowerowa b´dzie kolejnà
du˝à inwestycja tego typu, realizowanà na obszarze gminy Niepor´t.
W 2018 r. dobieg∏a koƒca budowa 4,5 km Êcie˝ki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z Bia∏obrzegów
do Beniaminowa oraz budowa ciàgu
pieszo-rowerowego wzd∏u˝ ulicy
Stru˝aƒskiej w Józefowie, liczàcego 2,2 kilometra i prowadzàcego
od granicy z Gminà Jab∏onna do ronda im. ks. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. WartoÊç tego projektu,
tak˝e realizowanego w partnerstwie,

to kwota 6,6 mln z∏otych, a uzyskane dofinansowanie wynosi 5,3 mln
z∏otych.
Gmina wykona∏a równie˝ projekt
budowy przed∏u˝enia trasy rowerowej wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej,
od ronda im. ks. Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego do Kana∏u ˚eraƒskiego w Rembelszczyênie –trasy
która ma po∏àczyç istniejàcà Êcie˝k´
z drogà rowerowà budowanà nad kana∏em ˚eraƒskim. W pierwszym etapie realizacji tego projektu budowany jest odcinek od ronda im. ks. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego do ul.
KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich.
Ë AZ

POST¢POWANIA PRZETARGOWE
OTWARTE

PRZETARGI:

¾ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zegrzyƒskiej (ul. Rumiankowa, ul.
Bia∏ego Bzu oraz droga nr ew. 23/7) oraz
w ul. Wojska Polskiego (dz. nr
ew. 970/13, 970/17) w Niepor´cie. Wymagany termin wykonania zamówienia:
do 16.12.2019 roku.
¾ Wykonanie us∏ug zwiàzanych z ca∏orocznà piel´gnacjà zieleni wysokiej i niskiej
oraz sadzenie krzewów kontenerowych
i drzew na terenie gminy Niepor´t w latach 2019 – 2020.
¾ Wykaszanie pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie gm. Niepor´t. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.11.2019 r.

Z ˝alem
po˝egnaliÊmy

ROZSTRZYGNI¢TE

PRZETARGI:

OÂWIETLENIE

ODPADY KOMUNALNE

¾ Budowa oÊwietlenia na ulicy Wira˝owej
w miejscowoÊci Wólka Radzymiƒska, Zamostki – etap II. Rozstrzygni´cie
z dnia: 05.03.2019 r. Wykonawca: ZESTI
FOS Sp. z o.o. D´be 5G, 05-140 Serock.
Cena ofertowa: 40 985,47 z∏ brutto.
¾ Budowa oÊwietlenia boiska w Stanis∏awowie
Drugim. Wykonawca: Przedsi´biorstwo Budowy Sieci Energetycznych ELBIS LeÊniakowizna, ul. Poligonowa 41, 05-200 Wo∏omin. Cena ofertowa: 34 071,00 z∏ brutto.
¾ Budowa oÊwietlenia na ulicy Bursztynowej
w Rembelszczyênie. Wykonawca: Vectra
Group Cezary Zakrzewski Cena ofertowa: 47 970 z∏ brutto. Termin wykonania
do 10.06.2019 r.

¾ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszkujà mieszkaƒcy
z terenu gminy Niepor´t w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 listopada 2019
roku. Wykonawca: Partner Sp z.o.o, ul.
P∏ytowa 1, 03-046 Warszawa. Cena ofertowa: 3 961 409,76 z∏ brutto.

DROGI I SCIE˚KI ROWEROWE
¾ Budowa 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 Wykonawca: ROBOTY
ZIEMNE-BUDOWLANE Janusz Mróz, ul.

Budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociàgowej w ul. Ró˝anej

Sobieskiego 41/30, 05-120 Legionowo. Cena ofertowa: 5 370 000 z∏ brutto.
¾ Remonty czàstkowe dróg o nawierzchniach
bitumicznych, których zarzàdcà jest Gmina Niepor´t na lata 2019-2020. ¸àczna d∏ugoÊç dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wynosi oko∏o 25 km. Wymagany
termin wykonania zamówienia: od dnia
podpisania umowy do 30.11.2020 r. Wykonawca: F.U.B Budowa i remonty dróg
Marcin Wycech, Topór 129 A, 07-104 Stoczek W´growski.
¾ Profilowanie mechaniczne nawierzchni
dróg gruntowych ulepszonych, oraz uzupe∏nianie kruszywem zado∏owaƒ dróg
o nawierzchni ulepszonej na lata 20192020. Wykonawca: Zak∏ad Us∏ugowo-Handlowy Adam Jasiƒski, ul. Jana Paw∏a II 39, 05-326 PoÊwi´tne.

Przebudowa ul. Barokowej

PANA
BOGUS¸AWA
ZDUNKA
Wójta Gminy Niepor´t
w latach 1990-1992

Wieloletniego cz∏onka Rady
Spo∏ecznej Samodzielnego
Publicznego Zak∏adu Opieki
Zdrowotnej w Niepor´cie, dzia∏acza
samorzàdowego
i przyjaciela gminy Niepor´t
Cz∏owieka ciep∏ego, pogodnego,
ch´tnie pomagajàcego innym
Wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur
Przewodniczàca Rady Gminy Niepor´t
Bogus∏awa Tomasik

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociàgowej o d∏ugoÊci 597 mb w ul. Ró˝anej w Niepor´cie. Pierwsze prace polegajà
na wp∏ukiwaniu ig∏ofiltrów i odwadnianiu budowy. Wykonawcà
jest firma IN˚YNIERIA ADAMPOL Adam Michalik z Jadowa.
Koszt ca∏kowity inwestycji to kwota 1 043 236,27 z∏ brutto. Budowa
wodociàgu sfinansowana jest ze
Êrodków w∏asnych gminy w kwo-

cie 301 tys. z∏otych. Koszt kanalizacji sanitarnej to kwota 742 tys. z∏,
z czego blisko 385 tys. z∏ pochodzi
ze Ârodków Funduszu SpójnoÊci
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko 2014-2020, jako rozszerzenie projektu
unijnego dotyczàcego budowy kanalizacji na Osiedlach w Bia∏obrzegach i Zegrzu Po∏udniowym. Realizacja inwestycji zaplanowana zosta∏a do grudnia 2019 roku. Ë AZ

Trwa przebudowa ulicy Barokowej
w Stanis∏awowie Pierwszym.
Inwestycja obejmuje wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej
oraz budow´ zjazdów do posesji.

Ukoƒczenie inwestycji na kwot´
144 299,91 z∏ zaplanowane zosta∏o
na 10 czerwca 2019 r. Wykonawcà
jest firma MARGOT-EXPERT Sp.
z o.o. z Warszawy.
Ë AZ
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OBOWIÑZEK PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI
Gospodarka odpadami to niewàtpliwie jeden z wa˝niejszych tematów
w ostatnim czasie.
Jak ka˝dy wie, gospodarowanie
odpadami to zbieranie, transport
i unieszkodliwianie odpadów, w tym
równie˝ nadzór nad takimi dzia∏aniami oraz miejscami unieszkodliwienia
odpadów.
Aby ca∏y ten system móg∏ funkcjonowaç poprawnie, konieczne jest
systematyczne dokonywanie op∏at
przez mieszkaƒców.
Z mocy ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku obowiàzek ponoszenia op∏at za gospodarowanie odpadami dotyczy w∏aÊcicieli nieruchomoÊci zamieszka∏ych. Obowiàzek
ponoszenia op∏aty powstaje za ka˝dy miesiàc w przypadku nieruchomoÊci zamieszka∏ej, natomiast w przypadku nieruchomoÊci niezamieszka∏ych – za ka˝dy miesiàc, w którym
powsta∏y odpady. Zgodnie z obowiàzujàcym rozwiàzaniem, ka˝da osoba jest zobowiàzana do ponoszenia
op∏aty i musi jà uiszczaç bez otrzymywania dodatkowego wezwania

ze strony gminy w terminie i z cz´stotliwoÊcià wynikajàcà z uchwa∏y
gminy oraz w wysokoÊci wynikajàcej ze z∏o˝onej deklaracji. Wyjàtkiem
jest sytuacja, gdy w∏aÊciciel nieruchomoÊci, wbrew obowiàzkowi, nie z∏o˝y deklaracji o wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo takà deklaracj´ z∏o˝y,
ale wójt poweêmie uzasadnione wàtpliwoÊci, co do danych zawartych
w deklaracji. Wówczas ustalenie
wysokoÊci op∏aty nast´puje w decyzji wydanej przez ten organ.
Obowiàzek ponoszenia op∏aty
za gospodarowanie wynika z ustawy,
a podmiotem uprawnionym do jej pobierania jest gmina. Op∏ata jest ponoszona na rzecz gminy, na terenie której po∏o˝ona jest nieruchomoÊç i stanowi jej dochód. Gmina ma
obowiàzek podj´cia czynnoÊci zmierzajàcych do windykacji nale˝noÊci
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, którzy
uchylajà si´ z op∏atami za gospodark´ odpadami.
Na podstawie uchwa∏y nr
III/18/2018 Rady Gminy Niepor´t

z dnia 13 grudnia 2018 r., od stycznia 2019 r. zwi´kszona zosta∏a kwota za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W zwiàzku z czym w∏aÊciciele
nieruchomoÊci zacz´li masowo
zmieniaç deklaracj´ o wysokoÊci
op∏aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zmniejszajàc liczb´
osób zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç. Warto nadmieniç, ˝e je˝eli zadeklarowana liczba mieszkaƒców nie jest zgodna z faktycznà liczbà osób zamieszkujàcà danà
nieruchomoÊç, za odbiór odpadów komunalnych z tej nieruchomoÊci p∏acà wszyscy mieszkaƒcy
Gminy.

KONTROLE
W zwiàzku z powy˝szym, na terenie
Gminy Niepor´t zostanà wzmo˝one
kontrole wybranych nieruchomoÊci
w zakresie liczby osób zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç w nawiàzaniu do z∏o˝onej deklaracji. Wspomniane kontrole b´dà przeprowadzane przez pracowników Stra˝y

Skorzystaj z dotacji i wymieƒ piec CO
Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany êródeł centralnego ogrzewania w ramach poprawy
jakoÊci powietrza w Gminie Niepor´t.
Rada gminy Niepor´t, 28 lutego 2019 r., podj´∏a uchwa∏´
w sprawie udzielania dotacji
na dofinansowanie kosztów wymiany êróde∏ ciep∏a centralnego
ogrzewania w ramach poprawy
jakoÊci powietrza na terenie gminy Niepor´t. Dotacja, która mo˝e byç przeznaczona do modernizacji systemu ogrzewania
w budynkach lub lokalach
mieszkalnych, obejmuje wymian´ kot∏a zasilanego paliwem innym ni˝ gazowe na nowy kocio∏ zasilany gazem lub
biomasà oraz wymian´ kot∏a zasilanego paliwem gazowym
(u˝ytkowanego w budynku d∏u˝ej ni˝ 10 lat) na nowy kocio∏
gazowy na paliwo gazowe.
O dotacj´ mo˝na si´ ubiegaç
tylko raz dla danej nieruchomoÊci, chyba ˝e na danej nieruchomoÊci funkcjonuje kilka niezale˝nych od siebie systemów ogrzewania – wtedy dotacj´ mo˝na
otrzymaç na ka˝dy niezale˝ny
system grzewczy. Dotacja realizowana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych
wydatków po podpisaniu umowy

i zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia,
lub w formie zwrotu poniesionych wydatków przedsi´wzi´ç
podj´tych i zakoƒczonych po 1
stycznia 2017 roku, realizowanych na podstawie uchylonej
uchwa∏y Rady Gminy Niepor´t
z dnia 27 marca 2018 r. ws.
udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany êróde∏
ciep∏a centralnego ogrzewania
w ramach poprawy jakoÊci powietrza na terenie Gminy Niepor´t.
Montowane kot∏y muszà byç
fabrycznie nowe i posiadaç co
najmniej 2-letnià gwarancj´ oraz
byç jedynymi urzàdzeniami

grzewczymi centralnego budynku lub lokalu. Muszà byç równie˝
wyposa˝one w automatyczne podawanie paliwa i spe∏niaç warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012
lub charakteryzowaç si´ sezonowà sprawnoÊcià równà lub wi´kszà ni˝ 89 %. WysokoÊç dotacji
wynosi 3000 z∏, jednak˝e nie
wi´cej ni˝ 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawc´
na zakup wraz z monta˝em.
Wniosek o dotacj´ celowà stanowi za∏àcznik nr 1 Uchwa∏y nr
VI/9/2019 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
na dofinansowanie kosztów wymiany êróde∏ ciep∏a centralnego
ogrzewania w ramach poprawy
jakoÊci powietrza na terenie Gminy Niepor´t.
Program jest kontynuacjà dzia∏aƒ na rzecz poprawy jakoÊci powietrza w gminie Niepor´t.
W 2018 roku z∏o˝ono ponad sto
wniosków o dotacj´ na dofinansowanie wymiany êróde∏ centralnego ogrzewania i zamontowano 108 sztuk nowych pieców
na kwot´ 322 138, 66 z∏. Ë AZ

Gminnej w Niepor´cie, a w niektórych przypadkach równie˝ przez pracowników Komisariatu Policji
w Niepor´cie (zgodnie z ustawà
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska art.379.1. Wójt
sprawuje kontrol´ nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów
o ochronie Êrodowiska. Kontrolujàcy, wykonujàc kontrol´, jest uprawniony do: ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania
i przes∏uchiwania osób w zakresie
niezb´dnym do ustalenia stanu faktycznego; ˝àdania okazania dokumentów i udost´pnienia wszelkich danych majàcych zwiàzek z problematykà kontroli).
W∏aÊciciele nieruchomoÊci proszeni sà o przeanalizowanie z∏o˝onych deklaracji (liczba osób zadeklarowanych a liczba osób faktycznie
zamieszkujàcych nieruchomoÊç)
i uzupe∏nienie brakujàcych danych
w terminie do 14 dni, liczàc od
1 kwietnia 2019 roku. Po up∏ywnie
tego terminu rozpocznà si´ kontrole.
Tym samym po odbytych kontrolach

deklaracje zostanà zweryfikowane
i w przypadku nieÊcis∏oÊci wszcz´te
zostanà kroki administracyjne zmierzajàce do wyegzekwowania nierównoÊci w op∏atach.

PRZYPOMINAMY
Obecnie wysokoÊç op∏aty za gospodarowanie odpadami wynosi 18 z∏/os
– jeÊli segregujesz odpady i 40 z∏/os
– jeÊli ich nie segregujesz. Termin
uiszczania op∏at w za I kwarta∏ tj.
za styczeƒ, luty i marzec up∏ynà∏ 15
marca. Op∏aty za kolejne kwarta∏y
nale˝y wnosiç:
• za II kwarta∏ tj. za kwiecieƒ, maj
i czerwiec – do 15 maja danego roku
• za III kwarta∏ tj. za lipiec, sierpieƒ
i wrzesieƒ – do 15 wrzeÊnia danego roku
• za IV kwarta∏ tj. paêdziernik, listopad i grudzieƒ – do 15 listopada danego roku.
Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wnoszenia op∏at w ratach miesi´cznych.
Ë MK

Wiosenna konserwacja gniazd
bociana białego w 2019 roku
Konserwacja gniazd bociana
bia∏ego na s∏upach
energetycznych (fot. autora)

W gminie Niepor´t od poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku prowadzona jest akcja ochrony gniazd bociana bia∏ego. Obecnie akcja monta˝u skierowana jest w stron´ konserwacji gniazd,
polegajàcej na okresowym zdejmowaniu
nadk∏adu materia∏u, który bociany corocznie donoszà na gniazdo powi´kszajàc jego wieniec. IloÊç tego materia∏u nanoszonego na gniazdo, mo˝e byç tak du˝a i ci´˝ka (do 300 kg), i˝ zagra˝a
bezpieczeƒstwu gniazda i podstawie
na której gniazdo jest umieszczone.

W tym roku zaplanowano przeprowadzenie konserwacji czterech gniazd: w Wólce Radzymiƒskiej na kominie nieczynnej kot∏owni, w Józefowie na s∏upie energetycznymi, a tak˝e dwóch gniazd
w Niepor´cie. Prace konserwacyjne wykonuje firma specjalistyczna CICONIA
– Grzegorza Po∏utrenko. Dzi´kujemy
za pozytywne nastawienie do bocianów
w∏aÊcicieli dzia∏ek.Wspó∏praca wielu
osób powoduje, i˝ gniazda bociana bia∏ego nadal sà w naszej gminie w dobrym
stanie zachowania. Ë Dariusz Wróbel
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Pół miliona z Unii Europejskiej na inwestycje
w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa

5 marca 2019 r., Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur wraz ze Skarbnikiem
Gminy Panià Katarzynà Skuzà i Wicemarsza∏ek Województwa
Mazowieckiego Panià Janinà Ewà Orze∏owskà, podpisali umow´
o dofinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu Kompleksu
Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa.
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu, poprzez budow´ drogi wewn´trznej, Êcie˝ki rowerowej,
trasy rolkowej oraz chodników
o ∏àcznej powierzchni 9 175 m2,
a tak˝e zakup i monta˝ inteligentnych ∏awek solarnych, pe∏niàcych
funkcje stojaków rowerowych. Planowany koszt ca∏kowity inwestycji

to: 999 994,90 z∏. Kwota dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500 000,00 z∏.
Realizacja zadania planowana jest
w 2019 roku.
Planowana inwestycja stanowi
kolejny etap realizacji Koncepcji
w zakresie kierunków docelowego

zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjnym – Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa,
przyj´tej Uchwa∏à Rady Gminy
Niepor´t w 2016 roku. G∏ównà ideà
projektu jest stworzenie w tym
miejscu kompleksowej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla
mieszkaƒców gminy oraz oferty tu-

Powołanie zespołu kryzysowego
w zwiàzku z zapowiadanym
strajkiem nauczycieli
W gminie Niepor´t decyzj´ o przystàpieniu do strajku podj´li, w drodze referendum, nauczyciele ze wszystkich 6
szkó∏ podstawowych. (Do strajku nie
przystàpià nauczyciele z przedszkoli
gminnych.) W zwiàzku z tym, jeÊli do 8
kwietnia MEN/rzàd nie dojdzie do porozumienia ze zwiàzkami zawodowymi
nauczycieli, to w szko∏ach prowadzonych przez gmin´ do strajku dojdzie.
Ca∏y czas mamy nadziej´, ˝e sytuacj´
jeszcze da si´ uratowaç. JeÊli nie, to
opiek´ nad dzieçmi, którym nie zapewnià jej rodzice, b´dà sprawowaç nauczyciele, którzy do strajku nie przystàpià.
W chwili obecnej nie jest jeszcze znana liczba tych nauczycieli w poszczególnych szko∏ach, zw∏aszcza ˝e do strajku mogà do∏àczyç tak˝e ci z nich, którzy nie brali udzia∏u w referendum.
Na spotkaniu z dyrektorami szkó∏
i przedszkoli z dniem 27 marca, Wójt
powo∏a∏ zespó∏ kryzysowy majàcy
na celu monitorowanie i zapewnienie
bezpieczeƒstwa uczniów jeÊli dojdzie
do zapowiadanego strajku. Postanowiono, ˝e w sytuacji gdy nauczycieli niestrajkujàcych w szko∏ach b´dzie za ma∏o do obj´cia opiekà uczniów, którzy

nie b´dà mieç zapewnionej opieki rodziców, w opiek´ na uczniami w∏àczà
si´ gminne jednostki kultury i sportu,
np. domy kultury, biblioteki, Aquapark
„Fala”, Centrum Sportu i Rekreacji.
W zwiàzku z tym ˝e sytuacja w ka˝dej
szkole podstawowej mo˝e byç inna, m.
in. z powodu ró˝nej liczby nauczycieli przyst´pujàcych i nieprzyst´pujàcych
do strajku, odbywania si´ w tym czasie rekolekcji wielkopostnych, przeprowadzania egzaminów ósmoklasistów
i trzecioklasistów gimnazjalnych itp.,
niezb´dny jest Êcis∏y kontakt wychowawców i dyrektorów szkó∏ z rodzicami. Szko∏y zobowiàzane sà do zamieszczania w dziennikach elektronicznych
i na swoich stronach internetowych informacji o aktualnej sytuacji w konkretnej szkole, a rodzice ze wzgl´du
na dobro dzieci powinni te informacje
na bie˝àco Êledziç. Pragniemy uspokoiç uczniów klas VIII szkó∏ podstawowych i uczniów klas III gimnazjalnych oraz ich rodziców – pomimo
trudnej sytuacji egzaminy odb´dà si´
w wyznaczonych przez Centralnà
Komisj´ Egzaminacyjnà terminach.
Ë H.Galas

rystycznej z wykorzystaniem walorów jeziora zegrzyƒskiego. Urzàdzenie otwartej przestrzeni, która
stanie si´ centrum rekreacji i wypoczynku oraz sportu, miejsca rozpoznawalnego z làdu i wody, z którego mo˝na korzystaç niezale˝nie
od pory roku. Koncepcja zak∏ada
utworzenie pi´ciu stref funkcjonalnych, które charakteryzowaç si´ b´dà odmiennym zagospodarowaniem: Strefy Promenady Jeziora
Zegrzyƒskiego, Strefy Rekreacyjno-Wypoczynkowej z urzàdzeniami sportowymi, Strefy ˚eglarstwa,
Strefy Urzàdzeƒ Wodnych oraz
Strefy Obiektów Towarzyszàcych.

Od 2016 roku gmina zrealizowa∏a na terenie Kompleksu szereg inwestycji. Uporzàdkowano 20-hektarowy teren, wybudowano plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki
i si∏owni´ zewn´trznà, zakupiono 5
nowych pomostów, wyremontowano k∏adki wzd∏u˝ nabrze˝a,
przygotowano suchy dok dla ˝eglarzy i wyremontowano molo.
W 2018 roku w Strefie Rekreacyjno-Wypoczynkowej Kompleksu
wybudowano plac zabaw dla dzieci oraz nowoczesny skatepark,
przystosowany do jazdy na ∏y˝worolkach, deskorolkach i rowerach.
Ë AZ/MK

STOP dla nielegalnego poboru wody
Cz´ste ubytki zwiàzane z utratà
wody, jakie odnotowuje Gminny
Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie
w wyniku nielegalnego poboru
wody, zmuszajà do podj´cia radykalnych dzia∏aƒ w celu ograniczenia i zmniejszenia tego negatywnego zjawiska.
W zwiàzku z ograniczeniem
strat w wyprodukowanej wodzie
na terenie gminy, GZK w Niepor´cie przyst´puje do akcji
„STOP dla nielegalnego poboru wody”.
Za∏o˝eniem akcji jest redukcja
strat wynikajàcych z nielegalnych pod∏àczeƒ do sieci wodociàgowej, ujawnienie wszelkich
nieprawid∏owoÊci i ingerencji
w urzàdzenia pomiarowe oraz
porzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej na posesjach.
Faktem jest, ˝e im wi´ksza liczba strat spowodowana kradzie˝à
wody, tym bardziej wzrasta cena
jednostkowa metra szeÊciennego
wody, poniewa˝ kalkulacja stawki op∏at musi uwzgl´dniaç straty
w sieci. W efekcie uczciwi odbiorcy p∏acà nie tylko za siebie,
ale te˝ sà obcià˝eni za wod´, któ-

rà nielegalnie pobiera ich sàsiad.

UWAGA!
JeÊli dobrowolnie zgłosisz si´ do GZK w Niepor´cie, aby dopełniç formalnoÊci i podpisaç
umow´ o zaopatrzenie
w wod´, nie poniesiesz
˝adnych kosztów zwiàzanych z ujawnieniem
lub potwierdzeniem
nielegalnego przyłàcza.
Do koƒca lipca 2019 r.
GZK w Niepor´cie wprowadza ABOLICJ¢!
Po zakoƒczeniu terminu abolicji, je˝eli pracownicy GZK
w Niepor´cie czy specjalistyczna firma zewn´trzna wykryje
nielegalny pobór wody, GZK
w Niepor´cie zastosuje procedury okreÊlone w ni˝ej wymienionej ustawie.
Zjawisko nielegalnego poboru
wody, zgodnie z 28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, jest wykrocze-

niem podlegajàcym karze grzywny do 5 000 z∏ za bezumowny
pobór wody.
Za nielegalne korzystanie
z us∏ug wodociàgowych rozumiemy m.in.:
• pobór wody bez zawarcia umowy,
• pobór wody przy celowo
uszkodzonych albo pomini´tych wodomierzach.
Paƒstwa zaanga˝owanie dla
wspólnej sprawy mo˝e przynieÊç wymierne korzyÊci wszystkim mieszkaƒcom naszej gminy,
dlatego zwracamy si´ z proÊbà
o zg∏aszanie informacji o bezumownym poborze wody. Informacje mo˝na przekazywaç: telefonicznie pod nr (22) 774 87 89,
drogà elektronicznà (e-mail:
gzk.sekretariat@nieporet.pl) lub
bezpoÊrednio w Gminnym Zak∏adzie Komunalnym w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126
Niepor´t.
Gwarantujemy anonimowoÊç
i podj´cie niezw∏ocznych dzia∏aƒ
majàcych na celu likwidacj´ nielegalnego poboru wody.
Ë M.Turska

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

29 marca 2019
Rados∏aw
Rybicki
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Kamiƒski
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Aleksander
Kopestyƒski

Ryszard
Koz∏owski

Marian
Oszczyk

Spotkanie Firma Przyjazna Gminie Niepor´t
W marcu ju˝ po raz jedenasty odbyło si´ spotkanie wójta Macieja Mazura z przedsi´biorcami
i przedstawicielami firm z terenu gminy Niepor´t. To wa˝ny moment słu˝àcy podsumowaniu całorocznej
współpracy i zło˝eniu przybyłym podzi´kowaƒ za zaanga˝owanie w realizacj´ projektów wa˝nych dla
mieszkaƒców i rozwoju gminy.
irmy i przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na terenie gminy Niepor´t
majà wp∏yw na jej rozwój gospodarczy, tworzà miejsca pracy dla
mieszkaƒców, a jednoczeÊnie wiele
z nich, o czym nie wszyscy wiedzà,
wspiera organizacj´ imprez kulturalnych, oÊwiatowych i sportowych.
Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie
Niepor´t” to przede wszystkim okazja do wyra˝enia przedsi´biorcom podzi´kowaƒ za wspó∏prac´ z samorzàdem, jest to tak˝e moment, w którym
do grona wyró˝nionych pamiàtkowà
przypinkà do∏àczajà nowi przedstawiciele bran˝y gospodarczej oraz przedstawiciele firm i instytucji, które
w sposób szczególnie zaanga˝owany
dzia∏ajà na rzecz gminy. Podczas tegorocznego spotkania pamiàtkowà
przypink´ otrzymali: Pan Rados∏aw

F

Rybicki – Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Mazowieckiego,
p∏k Andrzej Kamiƒski – Wojskowy
Komendant Uzupe∏nieƒ Warszawa-ÂródmieÊcie, Aleksander Kopestyƒski – Toyota – Bielany Autoryzowany Dealer Toyoty Motor Poland Sp.
z o.o., Ryszard Koz∏owski – Prezes
Cardroom Sp. z o.o. Warszawa, Katarzyna Soja – SOJART – Agencja
Artystyczna.
Szczególne wyró˝nienie, w postaci statuetki, wr´czane jest przedstawicielowi firmy, wyró˝niajàcej si´
w dzia∏aniach na rzecz gminy i jej
mieszkaƒców. Podczas tegorocznego spotkania uhonorowany nià zosta∏ pan Marian Oszczyk, mieszkaniec gminy, w∏aÊciciel sali weselnoJacek Bàk

Jacek Górecki

Harmonogram zebraƒ wiejskich
w kwietniu 2019 roku w sprawie
wyboru sołtysa i rady sołeckiej
SOŁECTWO

DATA I GODZINA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

Białobrzegi

01 kwietnia 2019 r.
/poniedziałek/, godz. 18.00

Szkoła Podstawowa
w Białobrzegach

Beniaminów

04 kwietnia 2019 r.
/czwartek/, godz. 18.00

Filia GOK
w Beniaminowie

Aleksandrów

10 kwietnia 2019 r.
/Êroda/, godz. 18.00

Szkoła Podstawowa
w Izabelinie

Stanisławów
Drugi

11 kwietnia 2019 r.
/czwartek/, godz. 18.00

Filia GOK
w Stanisławowie Drugim

Zegrze
Południowe

15 kwietnia 2019 r.
/poniedziałek/, godz. 18.00

Filia GOK
w Zegrzu Płd.

16 kwietnia 2019 r.
/wtorek/, godz. 18.00

OÊrodek TPD
w Rynii

Rynia

-konferencyjnej Mario, w której co
roku organizowany jest Powiatowy
Zjazd So∏tysów. Statuetka stanowi
dowód uznania dla wielkiego zaanga˝owania pana Mariana Oszczyka
w rozwój gospodarczy gminy oraz
wielkie serce, jakie okazuje w sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc
i wsparcie dla osób potrzebujàcych.
Jest miejsce w gminie, w Stanis∏awie Pierwszym, nazywane strefà
przemys∏owà. Tworzà je du˝e firmy,
reprezentujàce nieucià˝liwy przemys∏, które osiàgajà sukcesy gospodarcze i cieszà si´ uznaniem nie tylko w kraju, ale i daleko poza jego
granicami. A ponadto – od wielu lat
wspierajà gmin´ przy realizacji dzia∏aƒ sportowych, kulturalnych
i oÊwiatowych. Trzy firmy uhonorowane zosta∏y podczas spotkania au-

DY˚URY RADNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO
Z TERENU GMINY NIEPOR¢T
Pierwszy poniedziałek miesiàca w godz. 16–17
Urzàd Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1
(Sala konferencyjna II pi´tro)

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Informujemy, i˝ bezpłatne porady prawne
dla mieszkaƒców gminy Niepor´t b´dà odbywały si´
w Urz´dzie Gminy Niepor´t w czwartki i piàtki w godz. 9-13 w pokoju nr 1

torskimi upominkami, wykonanymi
przez pracowników Dzia∏u Informacji Publicznej i Promocji Gminy,
które formà nawiàzywa∏y do profilu dzia∏alnoÊci ka˝dej z firm. Wyró˝nienie z okazji 25-lecia dzia∏alnoÊci
w gminie Niepor´t otrzyma∏y firmy
Bericap Polska Sp. zo.o. i Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. Nagrody odebrali: Pan Jacek Bàk – Prezes Firmy BERICAP Polska i Pan
Jacek Górecki – Dyrektor Generalny Lantmannen Unibake Poland.
Wyró˝niona zosta∏a równie˝ firma
Stal Service Sp. z o.o., która w zesz∏ym roku obchodzi∏a 20-lecie dzia∏alnoÊci w gminie Niepor´t. Nagrod´ odebra∏ Pan Bart∏omiej WojtunikDyrektor Zak∏adu Stal Service Sp.
z o.o. Wspó∏praca gminy z przedsi´biorstwami trwa od czasu powstania

Bart∏omiej Wojtunik

ka˝dego z nich, przynoszàc obustronne korzyÊci i satysfakcj´.
Podczas spotkania, jego gospodarz wójt Maciej Mazur wymieni∏
jeszcze wiele firm, którym z∏o˝y∏
serdeczne podzi´kowania za wspó∏prac´ z gminà i jej mieszkaƒcami,
za okazywane samorzàdowi wsparcie i sympati´. Sà to szczególnie mi∏e chwile, gdy wysi∏ek wk∏adany
w realizacj´ wspólnych projektów
przynosi nie tylko wymierne efekty,
ale tak˝e du˝à dawk´ pozytywnej
energii i ch´ç do kontynuacji wspó∏pracy. W imieniu organizatorów
serdecznie dzi´kujemy goÊciom spotkania za przybycie, za stworzenie
niezwykle mi∏ej atmosfery i wszystkie ciep∏e s∏owa, które zosta∏y powiedziane.
Ë DB

Anna Nadworna, Krzysztof Ciupiƒski-Âwiàtek

Nowy plan
dla obszaru
sołectwa
Beniaminów
W dniu 31 stycznia 2019
r. Rada Gminy Niepor´t
podj´ła uchwał´
Nr V/6/2019 w sprawie
„Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru sołectwa
Beniaminów, w gminie
Niepor´t”. Plan został
ogłoszony w Dzienniku
Urz´dowym
Województwa
Mazowieckiego i wszedł
w ˝ycie z dniem
19.03.br. Plan jest
dost´pny na stronie
internetowej Urz´du
Gminy w zakładce
– „Plany obowiàzujàce
Ë
z załàcznikami”.
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Petycja mieszkaƒców w sprawie PARKINGU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JÓZEFOWIE
W odniesieniu do działaƒ podj´tych
przez Urzàd Gminy w ostatnim czasie
w postaci zakupu działki przyległej
do terenu Szkoły Podstawowej w Józefowie z przeznaczeniem na parking, ˝àdamy podj´cia jak najszybciej działaƒ
zmierzajàcych do realizacji parkingu
w tym miejscu.
W chwili obecnej liczba istniejàcych
szkolnych miejsc parkingowych (10) nie
tylko nie odpowiada aktualnym normom
urbanistycznym, ani tym bardziej normom opracowanym do nowelizowanej
aktualnie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale przede
wszystkim jest znikoma w stosunku
do realnych potrzeb (570 uczniów
oraz 60 osób kadry), czego doÊwiadczamy codziennie od wielu lat. Czàstkowym
rozwiàzaniem tego problemu jest zagwarantowanie przez gmin´ dowozu cz´Êci
dzieci, jednak˝e brak komunikacji pu-

blicznej oraz zmianowoÊç zmusza wielu
rodziców dzieci nieobj´tych transportem
gminnym do indywidualnego dowozu.
Poło˝enie szkoły przy zbiegu ulic Szkolnej i Sienkiewicza, a dodatkowo na zakr´cie, powoduje realne zagro˝enie dla
bezpieczeƒstwa dzieci dowo˝onych jak
i dochodzàcych, zwłaszcza w trakcie porannego i popołudniowego szczytu. Ponadto ulica Szkolna stanowi dla wielu
mieszkaƒców gminy, nie tylko rodziców,
jednà z dwóch tras dojazdu do pracy
w Warszawie, co dodatkowo powoduje
wzmo˝ony ruch, a tym samym wzrost zagro˝enia uczestników ruchu w tym newralgicznym punkcie.
Wnosimy o wpisanie inwestycji budowy
parkingu przy szkole w uchwał´ bud˝etowà na 2019 r. oraz o zaplanowanie
Êrodków na ten cel.

Petycja mieszkaƒców w sprawie SYSTEMOWEGO ROZWIÑZANIA PROBLEMÓW
LOKALOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JÓZEFOWIE oraz POTRZEBY POWSTANIA
GMINNEGO PRZEDSZKOLA ZE ˚ŁOBKIEM
Dzi´ki staraniom pani dyrektor Agnieszki Powały, nauczycieli, Rady Rodziców oraz ˝yczliwoÊci ks.proboszcza tutejszej parafii (u˝yczenie lokalu), w 2018 r. zdołano uniknàç pracy szkoły na 3 zmiany.
Niemniej jednak nie wyeliminowało to podstawowych problemów, z którymi boryka si´ szkoła.
W dalszym ciàgu istnieje zmianowoÊç, problem z dost´pnoÊcià
sal lekcyjnych oraz pomieszczeƒ socjalnych dla dzieci i kadry nauczycielskiej. W efekcie niektóre zaj´cia sà nadal prowadzone
na korytarzu, a realizacja zaj´ç dodatkowych jest praktycznie niemo˝liwa.
Ponadto, w ostatnich latach w sołectwach południowych obserwowany jest znaczàcy przyrost liczby mieszkaƒców, w tym głównie rodzin z małymi dzieçmi, co powoduje palàcà i ciàgle narastajàcà potrzeb´ stworzenia gminnego przedszkola ze ˝łobkiem
w tej cz´Êci gminy. Ju˝ istniejàca, a zarazem najwi´ksza
pod wzgl´dem liczebnoÊci uczniów szkoła podstawowa w gmi-

nie oraz posiadany przez gmin´ teren przy szkole stwarza realnà szans´ powstania tutaj kompleksowego oÊrodka oÊwiatowego obejmujàcego szkoł´ wraz z przedszkolem ze ˝łobkiem, co
zrealizuje pełen wachlarz potrzeb mieszkaƒców w zakresie podstawowej opieki nad dzieçmi i jednoczeÊnie dzi´ki lokalizacji wy˝ej wymienionych funkcji opiekuƒczych w jednym miejscu znaczàco ułatwi logistyk´ rodzinnà. Budowa przedszkola ze ˝łobkiem oraz rozbudowa szkoły w Józefowie jest celowa i potrzebna.
Nowy budynek przedszkola mógłby równie˝ słu˝yç jako tymczasowe miejsce nauki dzieci wczesnoszkolnych podczas rozbudowy szkoły podstawowej.
Domagamy si´ zatem wpisania realizacji wy˝ej wymienionych
potrzeb na list´ działaƒ inwestycyjnych gminy na 2019 r. i kolejne lata. JednoczeÊnie deklarujemy zainteresowanie współtworzeniem powy˝szej koncepcji.
/-/ Podpisy Mieszkaƒców

ODPOWIED˚ NA PETYCJ¢ MIESZKA¡CÓW

/-/ Podpisy Mieszkaƒców

ODPOWIED˚ NA PETYCJ¢
MIESZKA¡CÓW
W SPRAWIE PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W JÓZEFOWIE
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.)
w odpowiedzi na petycj´
z dnia 10.12.2018 r. – dor´czonà w dniu 13.12.2018 r. w sprawie parkingu przy szkole podstawowej w Józefowie, informuje
si´ i wyjaÊnia, ˝e Gmina Niepor´t jeszcze w 2018 r. zakupi∏a
nieruchomoÊç celem rozwiàzania
problemu parkowania przy szkole podstawowej w Józefowie,
za kwot´ 456 402 z∏.
Zaplanowane i zabezpieczone
zosta∏y tak˝e wczeÊniej na ten cel
Êrodki w bud˝ecie Gminy
na 2019 r. Realizacj´ zamierzenia zwiàzanego z urzàdzeniem
miejsc do parkowania na zakupionej przez Gmin´ nieruchomoÊci przewidziano bowiem
na 2019 r.
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Wobec powy˝szego wyjaÊnia
si´, ˝e sprawa rozwiàzania tego
problemu zosta∏a podj´ta przez
Gmin´ jeszcze przed wniesieniem Petycji w tej sprawie i zostanie za∏atwiona w 2019 r.
WyjaÊnia si´ jednoczeÊnie, ˝e
docelowe przeznaczenie ww.
nieruchomoÊci na potrzeby
oÊwiaty wymaga zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego (który jest ju˝ w trakcie realizacji) oraz dokonania kompleksowej analizy uwarunkowaƒ potrzeb oÊwiatowych w Gminie
Niepor´t, w oparciu o które b´dà mog∏y byç podejmowane decyzje co do dalszych dzia∏aƒ
w tym obszarze.
Wójt Gminy Niepor´t
Maciej Mazur

Najlepsze ˚yczenia
dla Jubilatki
6 marca Êwi´towała
swoje 102 urodziny
PANI HELENA KOWAL,
mieszkanka MichałowaGrabiny, najstarsza
osoba w Parafii
w Józefowie.
Dostojnej Jubilatce, z okazji tak wyjàtkowej rocznicy
urodzin przekazuj´ serdeczne gratulacje,
˝yczenia zdrowia
oraz pogody ducha na kolejne lata.
Mało kto osiàga wiek, o którym marzymy wszyscy
i niewielu celebruje ten pi´kny Jubileusz.
Sto dwa lata to czas,
w którym zebraç mo˝na mnóstwo prze˝yç, màdroÊci
i wspaniałych chwil szcz´Êcia. Pani ˝ycie jest niewàtpliwie
skarbnicà wielu doÊwiadczeƒ dla nas wszystkich, zwłaszcza
dla najmłodszych mieszkaƒców naszej gminy.
Niech ka˝dy dzieƒ wnosi w Pani ˝ycie wiele ciepła
i miłoÊci i niech ˝ycie upływa Pani w spokoju i zdrowiu.
Wójt Gminy Niepor´t
Maciej Mazur

W SPRAWIE ROZWIÑZANIA PROBLEMÓW LOKALOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JÓZEFOWIE ORAZ POTRZEBY POWSTANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA ZE ˚ŁOBKIEM
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. 2018. 870 t.j.), odpowiadajàc na petycj´ z dnia 10.12.2018
r., dor´czonà w dniu 13.12.2018r.,
w sprawie systemowego rozwiàzania problemów lokalowych
Szko∏y Podstawowej w Józefowie
oraz potrzeby powstania Gminnego Przedszkola ze ˚∏obkiem,
po rozpoznaniu petycji, informuje si´.
Sytuacja w Szkole Podstawowej
w Józefowie bez wàtpienia jest
trudna, ale by∏a ona do przewidzenia ju˝ w 2017 r. tj. przed wprowadzeniem reformy oÊwiaty wyd∏u˝ajàcej okres edukacji w szko∏ach podstawowych o klas´ VII
i VIII. Przewidywane konsekwencje wprowadzenia reformy dla
szko∏y w Józefowie, w tym pogorszenie warunków lokalowych, zosta∏y przedstawione rodzicom, dyrektorowi i nauczycielom szko∏y.
Rodzice podj´li decyzj´ wyra˝anà
w drodze konsultacji, o niewprowadzaniu zmian w organizacji
pracy, dopuszczajàc przy tym prac´ szko∏y nawet na trzy zmiany.
Dà˝àc do poprawy sytuacji
w szkole, organ prowadzàcy zmieni∏ obwód szko∏y, wy∏àczajàc
z niego Kàty W´gierskie i Rembelszczyzn´. Umo˝liwia∏o to odcià˝enie szko∏y w Józefowie
i przeniesienie uczniów z tych
miejscowoÊci do nowo utworzonej
szko∏y podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym. Z uwagi na to,
˝e tylko nieliczni rodzice skorzystali z tej mo˝liwoÊci sytuacja
szko∏y nie uleg∏a poprawie.
Jednak dzi´ki zmianom organizacyjnym
roku
szkolnym 2017/2018 liczba oddzia∏ów
szkolnych pozosta∏a na takim samym poziomie jak w roku 2017/2018 i wynosi∏a 25 (z oddzia∏ami przedszkolnymi). W roku szkolnym 2018/2019, dzi´ki
zmianom organizacyjnym dotyczàcym klas III i klas VII, liczba
oddzia∏ów szkolnych jest taka sama jak w roku poprzednim.

W bie˝àcym roku szkolnym
w szkole w Józefowie w klasach I-VIII uczy si´ 533 uczniów
w 23 oddzia∏ach oraz 42 dzieci
w 2 oddzia∏ach przedszkolnych.
Sà to uczniowie z Józefowa – 214,
Micha∏owa-Grabiny – 74, Woli
Aleksandra – 28, Stanis∏awowa
Drugiego – 61, Kàtów W´gierskich – 99, Rembelszczyzny – 28
i z innych miejscowoÊci – 29
uczniów. Zgodnie z uchwa∏à Rady Gminy ustalajàcà obwody
szkó∏ po wprowadzeniu reformy
do obwodu szko∏y nale˝à: Józefów, Micha∏ów-Grabina, Wola
Aleksandra i Stanis∏awów Drugi.
Z powy˝szego wynika, ˝e
do szko∏y ucz´szcza 377 uczniów
z obwodu tej szko∏y oraz 156
uczniów spoza obwodu. Na podstawie dost´pnych w tym momencie danych demograficznych nale˝y przyjàç, i˝ w przysz∏oÊci
po ograniczeniu przyj´ç do szko∏y tylko do uczniów zamieszka∏ych w jej obwodzie, warunki nauczania ulegnà zasadniczej poprawie.
Ju˝
w
roku
szkolnym 2019/2020 liczba dzieci zamieszka∏ych w obwodzie szko∏y,
które w roku szkolnym 2019/2020
powinny ucz´szczaç do szko∏y
wynosi 429 oraz liczba dzieci szeÊcioletnich – 41. Dane demograficzne uzyskane z ewidencji ludnoÊci nie potwierdzajà stwierdzenia zawartego w petycji, ˝e
w so∏ectwach po∏udniowych obserwowany jest znaczàcy przyrost
liczby mieszkaƒców, w tym g∏ównie rodzin z ma∏ymi dzieçmi. Nie
uzasadniajà wi´c koniecznoÊci
rozbudowy szko∏y, gdy˝ w perspektywie liczba dzieci ucz´szczajàcych do tej szko∏y z obwodów innych szkó∏ b´dzie si´ systematycznie zmniejsza∏a. W tej
sytuacji wa˝niejsze jest wykorzystanie ju˝ istniejàcà baz´ szkó∏
i zwi´kszenie nak∏adów na dzia∏ania s∏u˝àce podnoszeniu jakoÊci
nauczania ni˝ budowa nowych
budynków.

Inaczej przedstawia si´ sytuacja
wychowania
przedszkolnego
i opieki ˝∏obkowej. Od kilku ju˝
lat sieç przedszkoli gminnych
wraz z przedszkolami niepublicznymi, uzupe∏niona przez oddzia∏y
przedszkolne w szko∏ach podstawowych, ca∏kowicie zaspokaja
potrzeby gminy w tym zakresie.
Prawdà jest, ˝e rozmieszczenie
przedszkoli publicznych w gminie
sprawia, ˝e ich dost´pnoÊç dla rodziców z niektórych miejscowoÊci
mo˝e byç utrudniona, jednak budowa nowej placówki przedszkolnej i ˝∏obka obok szko∏y w Józefowie, nie jest jedynym i najbardziej ekonomicznym dost´pnym
dla gminy rozwiàzaniem takiej sytuacji.
Niezale˝nie od powy˝szego wyjaÊnia si´, ˝e obecnie obowiàzujàce „Zmiany w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor´t – cz´Êç
II”,
uchwalone
uchwa∏à
Nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Niepor´t z dnia 01 kwietnia 2004 roku, (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 153
poz.3892) w zakresie przedmiotowego teren obj´ty petycjà, nie jest
przeznaczony w planie na cele
oÊwiatowe. Do czasu uchwalenia
nowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujàcego teren dzia∏ek gminnych, na których
zlokalizowana jest Szko∏a Podstawowa w Józefowie, nie ma mo˝liwoÊci dodatkowej rozbudowy
istniejàcego obiektu oÊwiatowego,
ani mo˝liwoÊci budowy nowego
obiektu oÊwiatowego.
W ocenie organu prowadzàcego
szko∏y, w najbli˝szej przysz∏oÊci
priorytetem powinno byç zadbanie
o istniejàcà ju˝ baz´ szkó∏ ukierunkowane na podniesienie wyników nauczania w szko∏ach na terenie ca∏ej Gminy.
Wobec okolicznoÊci wskazanych wy˝ej petycja nie mo˝e zostaç za∏atwiona pozytywnie.
Wójt Gminy Niepor´t
Maciej Mazur

OG¸OSZENIE O KONKURSACH NA DYREKTORÓW
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza konkursy:
1. na dyrektora Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie,
2. na dyrektora Gminnego Przedszkola w Bia∏obrzegach.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursach proszone sà o składanie dokumentacji konkursowej w kancelarii Urz´du
Gminy Niepor´t do dnia 12 kwietnia br. do godz. 16.00.
Szczegółowe informacje, dotyczàce wymagaƒ kwalifikacyjnych kandydatów oraz wykaz niezb´dnych dokumentów,
uprawniajàcych do udziału w konkursie, znajdujà si´ na tablicy ogłoszeƒ i na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t.
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PLANOWANY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KWIETNIU 2019 ROKU PO ZAWARCIU UMOWY
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
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

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 (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)
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Kwiecieƒ z Gminnym OÊrodkiem Kultury
DATA

NAZWA IMPREZY

MIEJSCE

ODPŁATNOÂå

05 kwietnia,
godzina 18.00

Warsztaty
Kaligraficzne

Filia GOK
w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

Koszt 40 złotych.
Prosimy o zapisy.
Tel. 692 071 097

06 kwietnia,
godzina 10.00

Sensoplastyka®
dla Maluszków

Filia GOK
w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

Koszt: 35 złotych
dziecko i opiekun
60 zł rodzeƒstwo i opiekun
Prosimy o zapisy.
Tel: 606 225 218

06 kwietnia,
godzina 17.00

Koncert „Pasja ˚ycia”,
wystawa gobelinów
oraz spotkanie autorskie

Filia GOK
w Stanisławowie Drugim
ul. Wolska 71a

Wst´p wolny

07 kwietnia,
godzina 18.00

„Wi´zi rodzinne”
Spektakl dla widzów dorosłych

GOK w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9a

Wst´p wolny

08 kwietnia,
godzina 18.00

Warsztaty
„Kwiatowe Jajo”

Filia GOK
w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 81

Koszt 40 złotych.
Prosimy o zapisy.
Tel. 605 284 621

12 kwietnia,
godzina 19.00

Warsztaty
Âwiàteczne

Filia GOK
w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

Koszt 25 złotych.
Prosimy o zapisy.
Tel. 692 071 097

13 kwietnia,
godzina 13.00

Bajka Êwiàteczna
„Wielkanocny koszyczek”

Filia GOK w Beniaminowie
ul. Fortowa 15

Wst´p wolny.

13 kwietnia,
godzina 12.30

„Kredens”
Âwiàteczny spektakl
dla dzieci
„Teatru pod Orzełkiem”

GOK
w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9a

Wst´p wolny.
Prosimy o zapisy.
Tel. 22 774 83 26,
email: kultura_nieporet@wp.pl

Warsztaty
Wielkanocne

GOK
w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9a

Koszt 30 złotych.
Prosimy o zapisy.
Tel. 22 774 83 26,
email: kultura_nieporet@wp.pl

13 kwietnia,
godzina 17.00

Koncert Echa Niepor´tu
„Wa˝ne sà tylko te dni,
które jeszcze przed nami...”

GOK
w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9a

Wst´p wolny.

14 kwietnia,
godzina 19.00

Monodram
Małgorzaty Pieƒkowskiej
„Zofia”*

GOK
w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9a

Wst´p wolny.

13 kwietnia,
godzina 16.00

*Uprzejmie informujemy, ˝e ze wzgl´du na charakter spektaklu, spóênieni widzowie nie b´dà wpuszczani na widowni´

20 kwietnia,
godzina 10.00

Âwi´cenie
Pokarmów

Filia GOK
w Stanisławowie Drugim
ul. Wolska 71a

Wst´p wolny.

28 kwietnia,
godzina 18.00

„Psychoterapia”
– premiera spektaklu
Strefy Podmiejskiej

GOK
w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9a

Wst´p wolny.

Wiosenna
krzy˝ówka

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

1. Âwi´ta z jajem
2. Wiosnà topnieje
3. Przynosi dzieci
4. Ptak z ˝ó∏tym brzuszkiem
5. Inaczej kotki rosnàce na wierzbie
6. W marcu jak w…
7. Wiosnà budzi si´ z zimowego snu
8. Zimà brakuje go nam na niebie

9. PowieÊç Stefana ˚eromskiego z nazwà pory roku
10. Grzmot w maju nie zaszkodzi, sad dobrze…
11. Okres godowy jeleni szlachetnych
12. Pierwsze kwiaty wiosny
13. Cisza przed…
14. ....jaskó∏ka nie czyni wiosny
15. Sto∏ówka dla ptaków
16. Co roku wyrastajà na drzewach
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