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laga narodowa jest z nami we

wszystkich wa˝nych chwilach.

Patrzymy na nià ze wzrusze-

niem podczas uroczystych wyda-

rzeƒ, ̋ egnamy nià po raz ostatni wy-

bitnych Polaków. Podczas sporto-

wych rozgrywek jednoczy kibiców

i jest wyrazem ich dumy i radoÊci

z osiàgni´ç zawodników. Pokocha-

liÊmy flag´ i nasze barwy narodowe

oraz to, co symbolizujà – naszà du-

m´ i wolnoÊç. 

Poczàtki historii polskiej flagi

si´gajà, czasów gdy ksià˝´ta polscy

u˝ywali ró˝nokolorowych chorà-

gwi, b´dàcych prywatnymi symbo-

lami. Bia∏y orze∏ na czerwonym tle

widnia∏ na sztandarach Królestwa

Polskiego ju˝ w póênym Êrednio-

wieczu. W swojej pierwotnej for-

mie flaga narodowa pojawi∏a si´

na prze∏omie XIII i XIV wieku. 

Biel w po∏àczeniu z czerwienià

zosta∏y po raz pierwszy zaprezento-

wane w 1792 roku dla uczczenia

pierwszej rocznicy Konstytucji 3

maja, gdy polskie patriotki przewie-

si∏y przez swoje bia∏e suknie czer-

wone wst´gi, a panowie na∏o˝yli

bia∏o-czerwone szarfy. Biel symbo-

lizowa∏a „dobro i czystoÊç dà˝eƒ na-

rodu polskiego”, a czerwieƒ „dostoj-

noÊç i majestat w∏adców polskich”. 

W 1831 roku Sejm Królestwa

Polskiego uzna∏ biel i czerwieƒ

za barwy narodowe. Bia∏o-czerwo-

ne kokardy przypinali uczestnicy

demonstracji patriotycznych i pol-

skich zrywów niepodleg∏oÊcio-

wych, ˝o∏nierze powstania stycz-

niowego zak∏adali bia∏o-czerwone

opaski. Pierwszà masowà demon-

stracjà, w czasie której niesiono bia-

∏o-czerwone flagi by∏ pochód

w Warszawie w 1916 r. z oka-

zji 125 rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.

1 sierpnia 1919 r. Sejm ustawo-

dawczy uchwali∏ ustaw´ o god∏ach

i barwach narodowych: Za barwy

Rzeczypospolitej Polskiej uznaje si´

kolory bia∏y i czerwony, w pod∏u˝-

nych pasach, równoleg∏ych,

z których górny – bia∏y, dolny zaÊ

– czerwony (art. 1 pkt. 3). Dwa la-

ta póêniej zdecydowano, ˝e czer-

wieƒ flagi b´dzie mieç kolor kar-

mazynowy. Kilka lat potem kolor

zosta∏ zmieniony na jasnoczerwo-

ny – cynober. Z niewielkimi zmia-

nami odcienia barwy taka flaga

paƒstwowa obowiàzuje do dzisiaj.

W ustawie z dnia 30 stycznia 1980

roku o godle, barwach i hymnie

Rzeczypospolitej Polskiej art.4.1.

ma brzmienie: Barwami Rzeczypo-

spolitej Polskiej sà kolory bia∏y

i czerwony, u∏o˝one w dwóch pozio-

mych, równoleg∏ych pasach tej sa-

mej szerokoÊci, z których górny jest

koloru bia∏ego, a dolny koloru

czerwonego.

Pami´tajmy, ̋ e biel oznacza czy-

stoÊç, lojalnoÊç, porzàdek i szla-

chetnoÊç, czerwieƒ z kolei symbo-

lizuje mi∏oÊç, dzielnoÊç, ˝arliwoÊç

i poÊwi´cenie. Takie znaczenie

majà kolory polskiej flagi.

3 maja, po mszy za Ojczyzn´,
rozpoczynajàcej si´
o godz. 12.00 w koÊciele
Niepokalanego Pocz´cia
NMP w Niepor´cie, zło˝one
zostanà kwiaty pod pomnikiem
na Placu WolnoÊci.

� B.Wilk
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Dotychczasowy Dzia∏ Gospodarki
Odpadami przekszta∏cony zosta∏

w Dzia∏ Gospodarki Komunalnej
(GK). Do najwa˝niejszych zadaƒ

dzia∏u nale˝y obecnie prowadzenie

spraw z zakresu m.in.:

• prawid∏owego funkcjonowania

systemu gospodarki odpadami,

w tym: deklaracji i op∏at od miesz-

kaƒców; prowadzenia logistyki

zwiàzanej z organizowaniem

i funkcjonowaniem systemu odbio-

ru odpadów komunalnych

od mieszkaƒców, tworzenia i pra-

wid∏owego funkcjonowania

PSZOK

• prowadzenia ewidencji firm, posia-

dajàcych zezwolenie na odbiór

i transport nieczystoÊci ciek∏ych

na terenie gminy Niepor´t oraz

kontroli prawid∏owoÊci realizowa-

nych przez nie zadaƒ,

• utrzymania czystoÊci i porzàdku

w gminie,

• organizowania i zapewnienia w∏a-

Êciwego utrzymania terenów zielo-

nych, prowadzenia nasadzeƒ kwia-

tów i zieleni na terenach gminnych,

• piel´gnacji i utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych na terenie

gminy, 

• ochrony zwierzàt, w tym: steryli-

zacji i kastracji kotów wolno ̋ yjà-

cych, wy∏apywania psów do schro-

nisk, adopcji psów,

• przyjmowania zg∏oszeƒ o wypad-

kach drogowych z udzia∏em zwie-

rzàt,

• prowadzenia ewidencji gminnych

mieszkaƒ socjalnych,

• realizacji przepisów o ochronie

praw lokatorów.

W wyniku powo∏ania Dzia∏u Go-

spodarki Komunalnej uleg∏ zmianie

zakres zadaƒ Dzia∏u Ochrony Âro-
dowiska i Rolnictwa oraz Dzia∏u
Zarzàdu Dróg i Transportu.

W Dziale Ochrony Ârodowiska
i Rolnictwa za∏atwimy obecnie

sprawy zwiàzane m.in. z: – ochro-

nà Êrodowiska; – utrzymaniem czy-

stoÊci i porzàdku w gminie np. re-

alizacjà gminnego programu likwi-

dacji azbestu; – prawem wodnym

i gospodarkà wodnà; – ochronà

przyrody np. wydawaniem zezwoleƒ

na usuniecie drzew i krzewów,

utrzymaniem terenów zieleni i za-

drzewienia; – przepisami o odpadach

np. wydawaniem decyzji w spr. usu-

ni´cia odpadów, opiniowaniem

wniosków w spr. wydania zezwole-

nia na prowadzenie odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów;

– ochronà gruntów rolnych i le-

Ênych; – rolnictwem np. prowadze-

niem spisu rolnego, zwrotem podat-

ku akcyzowego; – prawem ∏owiec-

kim.

Dzia∏ Zarzàdu Dróg i Transportu
realizuje zadania w zakresie: – orga-

nizowania komunikacji lokalnej np.

zawieranie umów z przewoênikami

i nadzór nad ich w∏aÊciwà realizacjà,

koordynacja rozk∏adów jazdy, w∏a-

Êciwe utrzymanie i eksploatacja

przystanków; – zarzàdu drogami

stanowiàcymi w∏asnoÊç gminy,

w tym zapewnienie bie˝àcego utrzy-

mania, remontu i konserwacji dróg

i placów publicznych oraz dróg we-

wn´trznych utwardzonych i nie-

utwardzonych; – utrzymania oÊwie-

tlenia dróg publicznych, w tym dróg

stanowiàcych w∏asnoÊç gminy;

– obowiàzku utrzymania porzàdku

i czystoÊci na drogach publicznych

nale˝àcych do gminy. 

Zosta∏y równie˝ utworzone samo-

dzielne stanowiska pracy ds. zdro-
wia i spraw spo∏ecznych oraz in-
spektora ochrony danych. 

Do zadaƒ realizowanych w ra-

mach stanowiska ds. zdrowia i spraw

spo∏ecznych b´dzie nale˝a∏o wyko-

nywanie zadaƒ wynikajàcych z prze-

pisów o wychowaniu w trzeêwoÊci

i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi

oraz ustawy o przeciwdzia∏aniu nar-

komanii, jak równie˝ realizacja za-

daƒ wynikajàcych z przepisów

o ochronie zdrowia oraz koordyno-

wanie i nadzór nad realizacjà zadaƒ

w zakresie polityki spo∏ecznej Gmi-

ny, w tym pomocy spo∏ecznej.

Z kolei zadania inspektora ochro-

ny danych b´dà obejmowa∏y prowa-

dzenie niezb´dnej dokumentacji

zwiàzanej z ochronà danych.

Szczegó∏owe informacje mo˝na

znaleêç równie˝ na stronie BIP

Urz´du Gminy Niepor´t.

� BW

W zwiàzku z wprowadzonymi zmianami w strukturze organizacyjnej Urz´du Gminy Niepor´t, zamieszczamy informacj´ o zakresie zadaƒ realizowanych obecnie
w działach obj´tych zmianami.

W którym dziale Urz´du Gminy załatwi´ spraw´?

W maju uroczyÊcie obchodzimy Dzieƒ Flagi
i rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ch´tnie
si´gamy wówczas po flag´ biało-czerwonà, ˝eby
wyraziç swój patriotyzm i podkreÊliç pami´ç
o doniosłych wydarzeniach z przeszłoÊci Polski.

Nasza Biało-Czerwona

PPRRAACCAA  UURRZZ¢¢DDUU  WW  DDŁŁUUGGII  WWEEEEKKEENNDD
Dzieƒ 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy, 

a dzieƒ 25 maja 2019 r. (sobota) jest dniem pracy 
dla Urz´du Gminy Niepor´t, 

w godzinach od 8.00 do 16.00.
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Dzi´ki intensywnej i udanej wspó∏pracy gminy Nie-

por´t z m.st. Warszawa oraz sàsiednimi samorzàdami,

mieszkaƒcy gminy korzystajà z dogodnych po∏àczeƒ

komunikacyjnych z Warszawà, Legionowem, Radzy-

minem i Markami. W gminie funkcjonuje 6 linii au-

tobusowych. Sà to linie: 705,735,736, i linie strefowe

uzupe∏niajàce: L-31, L-8, L-33. Od 1 wrzeÊnia 2018

posiadacze Niepor´ckiej Karty Komunikacyjnej p∏a-

cà znacznie mniej za bilety 30 i 90-dniowe.

� AZ, rys. M.Czerski

Wójt Maciej Mazur wzià∏ udzia∏

w spotkaniu, którego uczestnicy

podpisali porozumienie w sprawie

wspó∏pracy i tworzenia partnerstwa

mi´dzysektorowego na rzecz o˝y-

wienia spo∏eczno-gospodarczego

powiatów legionowskiego i nowo-

dworskiego. 

Dokument podpisali staroÊci po-

wiatu legionowskiego i nowodwor-

skiego, dyrektorzy Wojewódzkie-

go Urz´du Pracy w Warszawie

i Powiatowych Urz´dów Pracy

w Legionowie i Nowym Dworze

Mazowieckim, jak równie˝ wójto-

wie i burmistrzowie gmin wcho-

dzàcych w sk∏ad obu powiatów.

Wspó∏praca w ramach podpisane-

go porozumienia ma umo˝liwiç re-

alizacj´ nowych przedsi´wzi´ç eko-

nomicznych i spo∏ecznych, a tak˝e

poprawiç jakoÊç ˝ycia mieszkaƒ-

ców.

� AZ

Partnerstwo mi´dzypowiatoweP O S T ¢ P O W A N I A  P R Z E T A R G O W E
� na zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowe-

go Niepor´t-Pilawa w Niepor´cie. Zamówienie obejmuje budow´ dro-

gi wewn´trznej, Êcie˝ki rowerowej, trasy rolkowej oraz chodników

o ∏àcznej powierzchni 9 175 m2, a tak˝e zakup i monta˝ inteligentnych

∏awek solarnych (3 szt.), pe∏niàcych tak˝e funkcje stojaków rowerowych.

Wymagany termin realizacji inwestycji – 10 paêdziernika. Termin sk∏a-

dania ofert w UG Niepor´t up∏ywa 7 maja; 

� na napraw´ parkingu przy ulicy Szkolnej w Józefowie poprzez je-

go utwardzenie (kruszywem). Wykonanie zamówienia nastàpi w ter-

minie 2 tygodni od podpisania umowy. Termin sk∏adania ofert w UG

Niepor´t up∏ywa 29 kwietnia; 

� na przebudow´ ulicy Sasankowej w Niepor´cie na odcinku 267 mb,

polegajàcà na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Termin re-

alizacji zamówienia up∏ywa 10 lipca. Oferty nale˝y sk∏adaç w UG Nie-

por´t w terminie do 7 maja;

� na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodo-
ciàgowej: cz´Êç A – w drodze o nr ew. 599/51 i 600/17 w Niepor´cie,

cz´Êç B – w drodze o nr ew. 30/13 i 31/17 w Niepor´cie, cz´Êç C – w ul.

Z∏otych Piasków w Stanis∏awowie Pierwszym, cz´Êç D – w ul. BaÊnio-

wych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej, cz´Êç E – w ul. Topolowej

w Wólce Radzymiƒskiej. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumen-

tacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociàgowej wraz z odejÊciami

do poszczególnych dzia∏ek. ̧ àczna d∏ugoÊç projektowanej sieci wynie-

sie 1960 m. Wymagany termin wykonania dokumentacji – 29 listopa-

da. Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ 25 kwietnia; trwa weryfikacja ofert;

� na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kana-
lizacji sanitarnej uzupe∏niajàcej w Stanis∏awowie Drugim i Woli
Aleksandra w drogach prywatnych, dla których gmina Niepor´t uzy-

ska∏a s∏u˝ebnoÊç przesy∏u. Projektowana kanalizacja b´dzie pod∏àczo-

na do istniejàcej kanalizacji w Stanis∏awowie Drugim i Woli Aleksan-

dra. ¸àczna d∏ugoÊç projektowanej sieci wynosi 1360 m. Wymagany

termin wykonania dokumentacji – 10 grudnia. Termin sk∏adania ofert

up∏ynà∏ 9 kwietnia; wybrano wykonawc´: PROJEKTY WOD-KAN Ma-

riusz Murawski, Bia∏ystok; 

� na wykonanie modernizacji oÊwietlenia ulicznego w gminie Niepo-
r´t. Modernizacja oÊwietlenia wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza w miej-

scowoÊci Niepor´t i Stanis∏awów Pierwszy gm. Niepor´t od ul. Pod-

komorzego do ul. Izabeliƒskiej – etap I. Realizacja inwestycji b´dzie

wymaga∏a pod∏àczenia oÊwietlenia do istniejàcego oÊwietlenia przy ul.

Jana Kazimierza. Wymiana s∏upów, opraw sodowych na oprawy LED

wraz z wysi´gnikami. Liczba s∏upów oÊwietleniowych – 65 szt., licz-

ba opraw oÊwietleniowych – 67 szt. Wymagany termin realizacji za-

mówienia – 10 sierpnia. Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ 18 kwietnia,

trwa weryfikacja ofert. � BW

Budowa Êcie˝ki rowerowej
wzdłu˝ ulicy Stru˝aƒskiej
Gmina kontynuuje budow´ Êcie˝-

ki rowerowej wzd∏u˝ ul. Stru˝aƒ-

skiej, od ronda im. Kardyna∏a Ste-

fana Wyszyƒskiego w Józefowie

do ul. KoÊcielnej w Kàtach W´gier-

skich. Jest to kontynuacja realizo-

wanej w latach 2017-2018 inwesty-

cji – budowy ciàgu pieszo-rowero-

wego od granicy z gminà Jab∏onna

do ronda im. ks. Kardyna∏a Stefa-

na Wyszyƒskiego w Józefowie. Do-

celowo Êcie˝ka zaplanowana jest

do Rembelszczyzny, gdzie po∏àczy

si´ ze Êcie˝kà biegnàcà nad Kana-

∏em ˚eraƒskim.

Wykonawcà prac jest firma Ro-

boty Ziemno-Budowlane z Legio-

nowa. Âcie˝ka szerokoÊci 2 m

i d∏ugoÊci 800 m b´dzie mia∏a na-

wierzchni´ asfaltowà. Prace bu-

dowlane zakoƒczà si´ w maju.

� AZ

PRACA
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza konkurs

na DDYYRREEKKTTOORRAA  SSZZKKOO¸̧YY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  
IIMM..  BBOOHHAATTEERRÓÓWW  BBIITTWWYY  WWAARRSSZZAAWWSSKKIIEEJJ 11992200  RR..

WW SSTTAANNIISS¸̧AAWWOOWWIIEE  PPIIEERRWWSSZZYYMM..
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone sà

o składanie dokumentacji konkursowej w kancelarii Urz´du
Gminy Niepor´t do dnia 6 maja 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 stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t.



26 kwietnia 2019 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII 3

We wszystkich sołectwach gminy
Niepor´t odbyły si´ zebrania
wiejskie, których wa˝nym
punktem były wybory sołtysa.
Witamy nowo wybranych
gospodarzy miejscowoÊci
i ˝yczymy im owocnej
współpracy z mieszkaƒcami
i samorzàdem. Ust´pujàcym
sołtysom serdecznie dzi´kujemy
za udanà kadencj´
i zaanga˝owanie w sprawy
lokalnej społecznoÊci. Wszystkim
Paƒstwu ˝yczymy, by plany
z którymi przyst´pujecie obecnie
do działania zostały zrealizowane
i spotkały si´ z wdzi´cznym
odbiorem mieszkaƒców.

SOŁECTWO IMI¢ I NAZWISKO NR TELEFONU KONTAKTOWEGO ADRES
Izabelin Banaszek Adam 698 831 434 ul. Szkolna 10, Izabelin
Józefów R´belski Stanisław 696 476 675, 22 772 94 70 ul. Główna 51, Józefów
Kàty W´gierskie Kostro Beata 697 615 856, 22 772 33 53 ul. KoÊcielna 18, Kàty W´gierskie
Michałów-Grabina KaraÊ Jacek 606 873 225 ul. ˚ywiczna 14, Michałów-Grabina
Niepor´t Okoƒska Halina 697 431 538, 22 774 80 98 ul. Dworcowa 56, Niepor´t
Rembelszczyzna Szybowski Wojciech 502 665 266, 22 772 40 57 ul. Stru˝aƒska 132, Rembelszczyzna
Wola Aleksandra Stromecka Danuta 781 407 333, 22 772 87 51 ul. Wolska 124, Wola Aleksandra
Stanisławów Pierwszy Maciejewski Karol 504 276 774 ul. Stru˝aƒska 2, Stanisławów Pierwszy
Wólka Radzymiƒska Piotrowska Monika 507 715 861 ul. Miła 4, Wólka Radzymiƒska
Beniaminów Rasiƒski Mariusz 608 221 579 ul. Fortowa 45, Beniaminów
Białobrzegi WiÊniewski Adam 660 416 248 ul. Kàpielowa 3, Białobrzegi
Aleksandrów Kwieciƒska Barbara 502 924 368 ul. Królewska 46B, Aleksandrów
Stanisławów Drugi Bielski Andrzej 504 256 253 ul. Wolska 57, Stanisławów Drugi
Zegrze Południowe Tyski Paweł 502 130 901 ul. Warszawska 7, Zegrze Południowe
Rynia Kanclerz Zofia 607 234 812 ul. Główna 60, Rynia

Z czcià i szacunkiem
Z

godnie z ustawà z 1980 roku, ka˝dy ma

prawo u˝ywaç barw Rzeczypospolitej

Polskiej, w szczególnoÊci w celu podkre-

Êlenia znaczenia uroczystoÊci, Êwiàt lub innych

wydarzeƒ. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e na-

szym obowiàzkiem jest traktowaç ten symbol

z czcià i szacunkiem. Przed nadchodzàcym

Dniem Flagi przypominamy, jakie sà najwa˝-

niejsze zasady eksponowania polskiej flagi.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej sà kolo-

ry bia∏y i czerwony, u∏o˝one w dwóch pozio-

mych, równoleg∏ych pasach tej samej szeroko-

Êci, z których górny jest koloru bia∏ego, a dol-

ny koloru czerwonego. Mogà byç eksponowane

na wiele sposobów: noszone w klapie p∏aszcza,

marynarki lub ̋ akietu, w formie kokardy, któ-

rej Êrodek, czyli serce, jest koloru bia∏ego.

Flagà paƒstwowà Rzeczypospolitej Pol-

skiej jest prostokàtny p∏at tkaniny w kolorze

bia∏ym i czerwonym, w proporcjach 5:8. 

Flaga, którà umocujemy np. na swoim bu-

dynku, wywiesimy na balkonie, musi byç za-

wsze czysta i mieç niepostrz´pione brzegi. To

przecie˝ nasz najwa˝niejszy symbol! Pami´-

tajmy, ˝e flaga nigdy nie mo˝e dotknàç pod-

∏ogi, ziemi, bruku lub wody. Flagà nie odda-

je si´ honorów ˝adnej osobie, nie pochyla si´

jej przed ˝adna innà flagà lub znakiem. 

Na fladze paƒstwowej nie wolno umieszczaç

˝adnych napisów i rysunków. Powszechny jest

obecnie zwyczaj umieszczania przez kibiców

np. nazwy miejscowoÊci, z której przybyli.

Aby nie naruszaç zasad, nie nale˝y tego robiç

na flagach o proporcjach 5:8, tylko na barwach

narodowych.

Jak w sposób godny zniszczyç zu˝ytà flag´

lub banner? Najlepszym sposobem jest niepu-

bliczne spalenie. Mo˝na równie˝ rozdzieliç

barwy, wówczas nie niszczymy ju˝ flagi.

� BW

Nowo wybrani Sołtysi

FLAGA PA¡STWOWA
FLAGI NA DRZEWCACH
Podczas Êwiàt narodowych flagi paƒstwowe RP wywie-

szane sà nad wejÊciem do budynku lub obok wejÊcia,

na wysokoÊci górnej framugi drzwi wejÊciowych.

SzerokoÊç wywieszonej flagi

nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 1/3

d∏ugoÊci drzewca lub wi´ksza

ni˝ 1/2 jego d∏ugoÊci. 

Najcz´Êciej drzewce jest

umieszczone w uchwycie

pod kàtem ok. 45 stopni

do Êciany budynku. Drzewce

mo˝na równie˝ umieÊciç pozio-

mo na balkonie lub w oknie.

SYMBOLIKA BARW NARODOWYCH

Biel oznacza czystoÊç,

lojalnoÊç i szlachetnoÊç

Czerwieƒ symbolizuje mi∏oÊç,

dzielnoÊç, ˝arliwoÊç

i poÊwi´cenie

Czasem krzy˝uje si´ dwie flagi – stojàca wy˝ej w hie-

rarchii jest wtedy dla patrzàcego po lewej stronie, a jej

drzewce jest przed drzewcem flagi drugiej.

FLAGI NA S¸UPACH I LATARNIACH 

Flagi najcz´Êciej eksponuje si´ na budynkach, latarniach

i s∏upach ulicznych, na drzewcu drewnianym lub meta-

lowym. 

Flagi na s∏upach wieszane sà w odpowiedniej kolejno-

Êci, którà przedstawiono na rysunku poni˝ej.

rys. A.Zieliƒska
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Niepor´t z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gmi-

ny Niepor´t podaje do wiadomoÊci wyborców informacj´

o numerach oraz granicach obwodów g∏osowania, wyznaczo-

nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo˝-

liwoÊci g∏osowania korespondencyjnego i przez pe∏nomoc-

nika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzàdzonych

na dzieƒ 26 maja 2019 r.:

G∏osowaç korespondencyjnie mogà wyborcy posiadajàcy orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, w rozu-

mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, w tym tak˝e wybor-

cy posiadajàcy orzeczenie organu rentowego o: 

1) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej eg-

zystencji;

2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy; 

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a tak˝e osoby o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w go-

spodarstwie rolnym, którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny.

Zamiar g∏osowania korespondencyjnego powinien zostaç zg∏oszony
do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóêniej do dnia 13
maja 2019 r.
G∏osowaç przez pe∏nomocnika mogà wyborcy którzy najpóêniej w dniu

g∏osowania ukoƒczà 75 lat lub posiadajàcy orzeczenie o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, w rozumieniu ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz

zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, w tym tak˝e wyborcy posiada-

jàcy orzeczenie organu rentowego o:

1) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej eg-

zystencji;

2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy;

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a tak˝e osoby o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w go-

spodarstwie rolnym, którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny.

Wniosek o sporzàdzenie aktu pe∏nomocnictwa powinien zostaç z∏o-
˝ony do Wójta Gminy Niepor´t najpóêniej do dnia 17 maja 2019 r.
G∏osowanie w lokalach wyborczych odbywaç si´ b´dzie w dniu
26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Niepor´t

/–/ S∏awomir Maciej MAZUR

Nr obwodu 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczejgłosowania

1 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym (stołówka),
Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Niepor´t
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole w Niepor´cie, 
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Niepor´t
Jana Kazimierza-numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, 
Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, Gerwazego, 
Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, Stokrotki, 
Tulipanowa, Spokojna, Zegrzyƒska, Białego Bzu, Epopei, Fiołkowa.

3 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, w Niepor´cie (sala nr 5), ul. Dworcowa 9, 05-126 Niepor´t
Jana Kazimierza-numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa, Wieczornej Bryzy. Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja
Hubala, kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, w Niepor´cie  (sala nr 6), ul. Dworcowa 9, 05-126 Niepor´t
Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia, Agawy, Kresowa. niepełnosprawnych

5 Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi

6 Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
Spełnionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Pisaków, Bł´kitna, w Stanisławowie Pierwszym (aula), Stanisławów Pierwszy 
Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç-numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Niepor´t
(z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste-od nr 2 do nr 70 (z dalszym 
oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa, Koncertowa, Barokowa, 
Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A. Mozarta, Sonaty, Smyczkowa, Pi´ciolinii, 
Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa, Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, 
Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, 
Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci, Promykowa.

7 Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich
PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste od nr 72 do koƒca, w Izabelinie, Izabelin ul. Szkolna 1, 05-126 Niepor´t
Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, Krzywa, Małoł´cka, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
Wierzbowa, Rodzinna. niepełnosprawnych

8 Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
(hol przy salach nr 1–3), Józefów ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

9 Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich, 
Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna 22, 05-126 Niepor´t

10 Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej 
w Józefowie (sala nr 14), Józefów ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo

11 Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury w Stanisławowie Drugim, Stanisławów Drugi 
ul. Wolska 71A, 05-119 Legionowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

12 Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej, Wólka Radzymiƒska ul. Szkolna 79,
05-126 Niepor´t

13 Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury w Zegrzu Południowym, ul. Osiedle Wojskowe 13,
05-130 Zegrze Południowe
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych
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ZAMIE¡ FOLIÓWK¢ NA EKOREKLAMÓWK¢

Woda z gminnego
wodociàgu zamiast...

W
oda, która p∏ynie z kranów

w gminie Niepor´t, pozy-

skiwana jest z utworów

czwartorz´dowych. Spe∏nia wszel-

kie wymogi bezpieczeƒstwa dla

konsumentów, co potwierdzajà obo-

wiàzkowe badania wykonywane

przez akredytowane laboratoria.

Wyniki zamieszczane sà na stronie

Gminnego Zak∏adu Komunalnego

w Niepor´cie, gdzie mo˝na si´ z ni-

mi zapoznaç.

Wed∏ug danych GUS (2017 r.)

w ciàgu roku zu˝ywamy ok. 34 m3

wody na osob´ w miastach i ok. 25 m3

wody na osob´ na terenach wiej-

skich. Z wody z kranu korzystamy

mi´dzy innymi myjàc owoce i wa-

rzywa, myjàc z´by, a jednak nie

ufamy jej czystoÊci. Zgodnie z ba-

daniami WHO woda z kranu nie

odbiega jakoÊcià od znacznej cz´-

Êci wód butelkowych, a niekiedy

sumà sk∏adników mineralnych

przewy˝sza nawet te najbardziej

znane. Ponadto jej ogromnà zale-

tà jest fakt, ˝e jest tania i prawie

ka˝dy ma do niej dost´p. Kupujàc

wod´ butelkowanà p∏acimy g∏ów-

nie za jej plastikowe opakowanie.

Picie wody w plastikowych butel-

kach niesie powa˝ne konsekwencje

dla Êrodowiska, kosztuje ona du˝o

wi´cej, a nie jest lepsza od tej z kra-

nu. Zmiany nawyków mogà ko-

rzystnie wp∏ynàç na domowy bu-

d˝et w przysz∏oÊci, gdy˝ zgodnie

z prognozami ceny butelek plasti-

kowych b´dà ciàgle rosnàç. Obec-

nie w wi´kszoÊci krajów Europej-

skich, równie˝ w Polsce, rozwa˝a-

ne jest wprowadzenie kaucji

na butelki plastikowe. Takie rozwià-

zanie funkcjonuje ju˝ w 11 krajach

UE, w których poziom recyklingu

wynosi nawet 90 proc. W Polsce

kaucja ma zostaç wprowadzona

w ramach przygotowywanego pa-

kietu odpadowego, za pomocà któ-

rego realizowana b´dzie idea zrów-

nowa˝onego rozwoju i ochrony

Êrodowiska. Dzi´ki rezygnacji z pla-

stiku, a w konsekwencji zmniejsze-

niu iloÊci produkowanych odpadów

przez gospodarstwa domowe, za-
oszcz´dzimy równie˝ na op∏a-
tach za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, których ceny ro-

snà ze wzgl´du na ograniczone

moce przerobowe RIPOK-ów.

Coraz cz´Êciej w szko∏ach, urz´-

dach i budynkach u˝ytecznoÊci pu-

blicznej, montowane sà êróde∏ka ze

Êwie˝à, czystà i darmowà wodà

z kranu. Takie rozwiàzanie wpro-

wadzono równie˝ na terenie gminy

Niepor´t, ze êróde∏ek korzystaç
mogà uczniowie gminnych szkó∏
podstawowych.

Na rynku pojawiajà si´ aplikacje

monitorujàce nawodnienie organi-

zmu, wyszukujàce lokale z darmo-

wà wodà i analizujàce ekonomicz-

no-ekologiczne oszcz´dnoÊci. Co-

raz wi´cej ludzi przekonuje si´

do tzw. „kranówki”, która jest du-

˝o taƒsza, dost´pna i bardziej eko-

logiczna. Zmiana, która z per-
spektywy jednostki wydaje si´
byç niewielka, b´dzie owocowaç
na przysz∏oÊç zdrowszym i bar-
dziej przyjaznym ludzkoÊci Êro-
dowiskiem. � Alicja Zieliƒska

Czy wiesz, ˝e…
� do wytworzenia jednej

butelki zu˝ywane jest
3 razy wi´cej wody ni˝
wynosi jej obj´toÊç? 

� na polski rynek trafia co
roku 4,5 mld plastikowych
butelek? 

� jedna butelka plastikowa
rozkłada si´ od 100
do 1000 lat (?!)

Foliówka – koszmar
Êrodowiska 
Torby foliowe zagoÊciły w naszych domach w latach osiemdziesiàtych
ubiegłego wieku. Ich ogromna popularnoÊç sprawiła, ˝e stały si´
jednym z symboli minionego stulecia. Ale ju˝ na poczàtku XXI wieku
zdaliÊmy sobie spraw´, ˝e szkody jakie czynià w Êrodowisku znacznie
przekraczajà zalety płynàce z ich przydatnoÊci.
Torba foliowa to niezaprzeczalna

wygoda. Po z∏o˝eniu jest ma∏a, nic

praktycznie nie wa˝y, nie przecie-

ka. Jest u˝ywana powszechnie

i do wielu celów. Gdy Êwiat zach∏y-

snà∏ si´ jej przydatnoÊcià, nikt

jeszcze nie zastanawia∏ si´ – co si´

z nià stanie, gdy przestanie byç po-

trzebna? Przez lata wyrzucaliÊmy

torby bez wiedzy, a tym samym

g∏´bszej refleksji nad jej wp∏ywem

na Êrodowisko. Szybko jednak

przekonaliÊmy si´, ̋ e torby tak zdo-

minowa∏y nasze ˝ycie i Êrodowi-

sko, ˝e potrzebna jest nie tylko re-

fleksja, a przede wszystkim kon-

kretne dzia∏ania. 

Plastikowe torebki, nawet teraz,

po wprowadzonych w sklepach

ograniczeniach z ich bezp∏atnym

rozdawaniem, zaÊmiecajà nasz kra-

jobraz – wiatr unosi je w powietrzu,

wiszà na ga∏´ziach jak wàtpliwe

ozdoby, degradujà Êrodowisko le-

Êne. Zapychajà studzienki kanaliza-

cyjne, powodujàc podtopienia

w czasie nawa∏nic. Trafiajà do je-

zior, rzek i mórz, a zamieszkujàce

je zwierz´ta mogà si´ przez nie

udusiç lub si´ nimi zatruç. Na oce-

anach powstajà gigantyczne wyspy

z plastikowych odpadów, w któ-

rych nie brakuje toreb foliowych. 

W Europie co minut´ wyrzuca-

my 190 tysi´cy foliówek, a jedy-

nie 7% plastikowych torebek trafia

do recyklingu. Reszta trafia na wy-

sypiska, a pami´tajmy, ̋ e torba pla-

stikowa rozk∏ada si´ od mini-

mum 100, do nawet 400 lat!

Ka˝da nasza decyzja o zaku-
pach i sposób, w jaki je pakuje-

my, wp∏ywa na Êrodowisko. War-
to Êwiadomie zastàpiç foliówk´,
którà wykorzystujemy tylko
przez kilkanaÊcie minut, torbà
np. materia∏owà, która równie˝
zmieÊci si´ w torebce, a s∏u˝yç b´-
dzie nam bardzo d∏ugo. A je˝eli

ju˝ mamy foliówki, dajmy im d∏u˝-

sze ̋ ycie. Mo˝emy je wykorzystaç

kilkakrotnie, przynoszàc do sklepu

w∏asne i pakujàc do nich warzywa

lub owoce. Zmiana nawyków nie

przychodzi ∏atwo, ale je˝eli posta-

nowimy je zmieniç, nie ma powo-

du, by si´ nam nie uda∏o. Postaw-
my na torby ekologiczne! Nagro-

dà b´dzie satysfakcja p∏ynàca

z faktu, ˝e dzia∏amy na w∏asnà ko-

rzyÊç oraz na rzecz Ziemi.

� B.Wilk

Czy wiesz, ˝e…
� rocznie do oceanów trafia

około 50 tysi´cy ton
plastikowych toreb

� roczna produkcja torebek
foliowych w Unii Europejskiej
to ponad 3 miliony sztuk; 

� w wielu krajach Afryki
wprowadzono restrykcyjne
przepisy zakazujàce u˝ywania
plastikowych toreb, m.in.
w Kenii, Mali, Ugandzie,
Kamerunie, Tanzanii
i Botswanie.

Od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 grud-

nia 2019 r. pojazdy elektryczne

i pojazdy nap´dzane wodorem

oznacza si´ nalepkà wskazujàcà

na rodzaj paliwa wykorzystywane-

go do ich nap´du umieszczanà

na przedniej szybie. Naklejki te

upowa˝niajà do korzystania z przy-

wilejów, takich jak prawo do dar-

mowego parkowania, jazdy po bu-

spasach i bezp∏atnych wjazdów

do stref czystego transportu. Nalep-

k´ dla kierowców pojazdów wyda-

je wójt, burmistrz albo prezydent

miasta w∏aÊciwy ze wzgl´du

na miejsce zamieszkania albo sie-

dziby w∏aÊciciela pojazdu. Naklej-

k´ mo˝na otrzymaç w siedzibie

Urz´du Gminy

Niepor´t, sk∏ada-

jàc w kancelarii

W N I O S E K

o wydanie naklej-

ki na pojazd elek-

tryczny. Spraw´ prowadzi Dzia∏

Zarzàdu Dróg i Transportu Gminy

Niepor´t. �

Przywileje dla u˝ytkowników pojazdów elektrycznych

Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie zwraca si´ z proÊbà do mieszkaƒców
gminy Niepor´t o przekazywanie informacji dotyczàcych wpuszczania scieków
do studni kanalizacyjnych znajdujacych si´ na terenie gminy Niepor´t.
Nielegalne odprowadzanie Êcieków jest przest´pstwem i podlega karze
ograniczenia wolnoÊci albo grzywny do 10 000 zł. 
Informacje o NIELEGALNYM wprowadzaniu Êcieków prosimy zgłaszaç 
pod nr tel. 22 7748789 zapewniamy pełnà anonimowoÊç

UWAGA!!!  KOMUNIKAT GZK W NIEPOR¢CIE

STOP DLA NIELEGALNEGO 
ZRZUTU ÂCIEKÓW PRACA

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie
poszukuje  osoby do pracy na stanowisko 

KONSERWATORA DS. KONSERWACJI SIECI I URZÑDZE¡ KANALIZACYJNYCH
w GZK w Niepor´cie (umowa na zast´pstwo).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 774 87 89

Gdyby ka˝dy mieszkaniec gminy zaopatrzył si´ w bidon lub butelk´ 
wielorazowà, gospodarstwa domowe produkowałyby rocznie znacznie mniej plastiku.
Butelki wielorazowe mogà nam codziennie towarzyszyç – w pracy, szkole, jak równie˝
w domu. Picie wody z kranu to szansa dla naszego Êrodowiska.



6 AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 26 kwietnia 2019

Mieszkaƒcy Gminy Niepor´t i okolic do Wójta i Radnych Gminy Niepor´t
PETYCJA

Mieszkaƒcy Gminy Niepor´t i okolic przeciwko budowie drogi asfaltowo-betonowej o szerokoÊci około 5m dla pieszych i rowerzystów wzdłu˝ Kanałku Królewskiego. 
Jako mieszkaƒcy Gminy Niepor´t i okolic, wyra˝amy sta-
nowczy sprzeciw budowie drogi asfaltowo-betonowej
o szerokoÊci ok. 5 metrów, w proponowanej formie. 
Uwa˝amy ˝e:
– Jest to niszczenie Êrodowiska i przynajmniej droga

piesza powinna zachowaç swój dotychczasowy
charakter (Êcie˝ka ˝wirowa). Jest to bardziej ekolo-
giczne oraz przyjazne mieszkaƒcom, a szczególnie
ludziom którzy spacerujà tam i biegajà.

– Jak poprowadziç drog´ dla rowerzystów pozostawia-
my spraw´ otwartà, ale powinna byç ona oddzielo-
na pasem zieleni, tak, aby rodzice z dzieçmi, space-
rujàcy po Êcie˝ce ˝wirowej nie byli nara˝eni na ko-
lizj´ z szybko jadàcymi rowerzystami.

– Tego rodzaju działania powinny byç uprzednio kon-
sultowane z okolicznymi mieszkaƒcami, którzy po-
winni byç poinformowani ze szczegółami jak takie
projekty majà wyglàdaç (np. wizualizacja w gazet-
ce gminnej)

– Powinna zostaç dokonana przynajmniej cz´Êciowa
rekultywacja zniszczonej zieleni

W zwiàzku z powy˝szym, ̋ àdamy upublicznienia szcze-
gółowej informacji, najlepiej z wymiarami i wizualiza-
cjà poszczególnych odcinków drogi i wstrzymanie dal-
szych robót do czasu, a˝ projekt zostanie skonsulto-
wany z mieszkaƒcami i poprawiony zgodnie z uwagami
przedstawionymi w petycji. JednoczeÊnie informuje-
my, ̋ e osob´ reprezentujàcà wnoszàcych niniejszà pe-
tycj´ jest Pan Maciej WiÊniewski. (xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx). 
W załàczeniu przekazujemy 13 list z podpisami
mieszkaƒców Gminy Niepor´t i okolic. Zawierajà one
łàcznie 185 podpisów popierajàcych petycj´. 
Dodatkowo pragniemy poinformowaç, ̋ e petycj´ pod-
pisało ponad 90% osób do których dotarliÊmy. Wi´k-
szoÊç pozostałych osób, które nie zło˝yły podpisu zro-
biły to nie z przyczyn merytorycznych tzn. nie sà one
zwolennikami budowy w proponowanej formie, lecz
podały inne przyczyny np. chc´ to skonsultowaç ze
współmał˝onkiem bàdê musz´ lepiej zapoznaç si´ z te-
matem itp. 
Mo˝emy wi´c mówiç o wyjàtkowej jednomyÊlnoÊci co

łatwo zweryfikowaç odwiedzajàc pobliskich mieszkaƒ-
ców – tak jak robili to przedstawiciele kandydujàcy
do władz przed ostatnimi wyborami. Aby lepiej uzmy-
słowiç skal´ problemu – mówimy o wyasfaltowaniu
i poło˝eniu płyt betonowych na obszarze orientacyj-
nie 1,5-2 hektary (pierwszy etap). A szerokoÊç do 5 me-
trów jest zbli˝ona do szerokoÊci drogi mi´dzy koÊcio-
łem a pływalnià, która wynosi 5,60 m, po której je˝-
d˝à samochody, rowery i odbywa si´ ruch pieszy.
Podczas rozmów z mieszkaƒcami, zgłosili oni szereg
innych uwag:
– droga dla rowerzystów powinna mieç tak˝e bardziej

ekologiczny charakter i jest wiele tego przykładów,
które mo˝na naÊladowaç. (np. w Podkowie LeÊnej
czy na Prawym Brzegu Wisły)

– wi´kszoÊç istniejàcych Êcie˝ek rowerowych ma sze-
rokoÊç 2-2,5 metra i to powinno wystarczyç, szcze-
gólnie, ˝e wi´kszy ruch wakacyjny jest zwykle jed-
nokierunkowy, do południa w stron´ zalewu, popo-
łudniu w stron´ Warszawy

– co z bobrami?

– twarde nawierzchnie (w odró˝nieniu od ˝wirowych)
sà w okresie wiosny i jesieni bardziej niebezpieczne
i kłopotliwe, ze wzgl´du na Êliskà powierzchni´ pod-
czas przymrozków, kto b´dzie o to dbał? (sypanie
solà? piaskiem?) – dodatkowe koszty

W tej wspólnej, mieszkaƒców i władz, sprawie nie b´-
dzie wygranych i przegranych. Realizacja obiektu
w przedstawionej formie wbrew mieszkaƒcom b´dzie
naszà wspólnà pora˝kà. 
Mamy nadziej´, ˝e po zrealizowaniu z sukcesem tak
wielu dotychczasowych inwestycji, Wójt Gminy oraz
Radni potwierdzà gotowoÊç współpracy z mieszkaƒca-
mi i dotychczasowy projekt zostanie zweryfikowany. 
Nie wyra˝amy zgody na udost´pnianie i kopiowanie
danych osobowych mieszkaƒców podpisanych w pe-
tycji i prosimy o ich właÊciwe zabezpieczenie.
JednoczeÊnie informujemy, ̋ e osobà reprezentujàcà wno-
szàcych niniejszà petycj´ jest Pan Maciej WiÊniewski. 
W załàczeniu 13 stron petycji z podpisami. 

/–/ M. WiÊniewski 

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 05.03.2019

r. – dor´czonà w dniu 05.03.2019 r., prze-

ciwko budowie drogi asfaltowo-betonowej

o szerokoÊci ok 5m dla pieszych i rowerzy-

stów wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego, po prze-

prowadzeniu analizy postulatów zawartych

w petycji, informuje si´ co nast´puje:

Gmina Niepor´t po wygraniu konkursu

na dofinansowanie ze Êrodków unijnych bu-

dowy Êcie˝ek rowerowych w Józefowie oraz

z Bia∏obrzegów do Beniaminowa, przystà-

pi∏a w 2017 roku do kolejnego projektu roz-

budowy sieci Êcie˝ek rowerowych, w part-

nerstwie z Markami, Zàbkami, Zielonkà,

Koby∏kà, Wo∏ominem i Radzyminem. Pro-

jekt pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg

rowerowych na terenie gmin: Marki, Zàb-

ki, Zielonka, Koby∏ka, Wo∏omin, Radzymin,

Niepor´t w ramach ZIT WOF'', obejmujà-

cy w gminie Niepor´t budow´ Êcie˝ki rowe-

rowej i chodnika nad Kana∏em ˚eraƒskim

o d∏ugoÊci 8 km, uzyska∏ najwy˝szà punk-

tacj´ wÊród projektów wspó∏finansowa-

nych z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckiego na la-

ta 2014-2020, w ramach przeprowadzonego

w latach 2017-2018 drugiego naboru wnio-

sków na budow´ Êcie˝ek rowerowych. Je-

go ca∏kowita wartoÊç dla wszystkich gmin

wynosi 75 mln z∏otych. WartoÊç projektu

na terenie gminy Niepor´t to kwota 10 mln

z∏otych, a dofinansowanie wynosi 8 mln z∏o-

tych. W celu realizacji projektu zosta∏o za-

wiàzane porozumienie partnerskie oraz zo-

sta∏a podpisana umowa o dofinansowanie,

które zobowiàzujà Gmin´ Niepor´t do reali-

zacji projektu w zakresie zgodnym z wnio-

skiem o dofinansowanie. Celem projektu jest

rozwój sieç dróg rowerowych, tak by w nie-

dalekiej przysz∏oÊci mo˝liwa by∏a komuni-

kacja rowerowa pomi´dzy miastami i gmi-

nami wchodzàcymi w sk∏ad partnerstwa. 

Odnoszàc si´ do zarzutu niszczenia Êrodo-

wiska poprzez wycink´ drzew wzd∏u˝ Kana-

∏u ˚eraƒskiego, nale˝y wyjaÊniç, ˝e Spó∏ka

Wody Polskie (wczeÊniej Regionalny Zarzàd

Gospodarki Wodnej) w∏aÊciciel tego terenu,

ju˝ od 2016 roku, tj. 3 lata przed tym zanim

gmina rozpocz´∏a realizacj´ inwestycji budo-

wy Êcie˝ki rowerowej, uzyska∏a decyzj´ po-

zwolenia na wycink´ drzew wzd∏u˝ Kana∏u

˚eraƒskiego. Przy okazji realizacji inwesty-

cji budowy Êcie˝ki rowerowej w 2019 roku,

gmina Niepor´t wykona∏a przewidzianà

od kilku lat przez Spó∏k´ Wody Polskie wy-

cink´ w wi´kszoÊci starych i niebezpiecznych

drzew. Nale˝y zaznaczyç, ̋ e 97% drzewosta-

nu przewidzianego do wycinki stanowi∏y to-

pole, które sà drzewami du˝ymi, szybko ro-

snàcymi i krótkowiecznymi. W ostatnich la-

tach równie˝ i w gminie Niepor´t mieliÊmy

liczne przypadki wichur, w wyniku których

z korzeniami zosta∏y wyrywane dziesiàtki to-

pól sadzonych w latach 70-tych. Topole

nad Kana∏em ˚eraƒskim sà znacznie starsze

i tym samym stanowià wi´ksze zagro˝enie

podczas silnego wiatru. Informujemy, ˝e

w miejsce wyci´tych krzewów i drzew, z któ-

rych wi´kszoÊç stanowi∏y topole sadzone

na poczàtku lat 60-tych ubieg∏ego wieku,

gmina posadzi wartoÊciowe drzewa. 

Gmina planuje rekultywacj´ tego terenu

poprzez nasadzenia zast´pcze, które b´dà pro-

wadzone po zakoƒczeniu ka˝dego etapu re-

alizacji inwestycji w proporcji 1:1. Na tej

podstawie zostanie sporzàdzona dokumenta-

cja odtworzenia zieleni. Na obszarze opraco-

wania wykonane zostanà nowe nasadzenia

drzew i krzewów, aby urozmaiciç struktur´

gatunkowà drzewostanu, który by∏ zdomino-

wany przez topole. Takie dzia∏anie pozwoli

na popraw´ bioró˝norodnoÊci, co doprowa-

dzi do zwi´kszenia bogactwa gatunkowego

na projektowanym obszarze. W rezultacie zo-

stanà utworzone nowe siedliska dla roÊlin

i zwierzàt, zwi´kszy to populacj´ ptaków

i owadów na projektowanym obszarze.

Odnoszàc si´ do sprawy rozdzielenia

Êcie˝ki rowerowej od chodnika wyjaÊniamy,

˝e na wi´kszoÊci trasy Êcie˝ka rowerowa

rozdzielona jest od chodnika dwumetrowym

pasem zieleni. Z uwagi na koniecznoÊç za-

pewnienia bezpieczeƒstwa zarówno pie-

szych, jak i rowerzystów, optymalnym wa-

riantem budowy Êcie˝ki jest rozdzielenie pa-

sem zieleni ruchu rowerowego i pieszego.

Informujemy, ˝e Gmina zamierza wybudo-

waç Êcie˝k´ rowerowà o ∏àcznej d∏ugo-

Êci 8 km. Ciàg pieszo-rowerowy o szeroko-

Êci 3,5m obejmuje jedynie odcinek na d∏u-

goÊci 1,5 km, od PKP Niepor´t do k∏adki dla

pieszych przy Szkole Podstawowej w Nie-

por´cie. Droga dla rowerów o d∏ugo-

Êci 6,5 km i chodnik 6,5 km, rozdzielone

dwumetrowym pasem zieleni, obejmujà

odcinek od k∏adki dla pieszych przy Szko-

le Podstawowej w Niepor´cie do granic m.st.

Warszawa. Na ˝adnym odcinku planowanej

inwestycji nie ma natomiast drogi asfalto-

wo-betonowej o szerokoÊci 5 metrów.

Odnoszàc si´ do postulatu zmiany na-

wierzchni Êcie˝ki rowerowej i chodnika

na ekologicznà oraz zmniejszenia ich sze-

rokoÊci z 3m na 2m w przypadku Êcie˝ki ro-

werowej i z 2,5m na 1,5m w przypadku

chodnika, wyjaÊniamy.

W ocenie projektanta obecne parametry

Êcie˝ki rowerowej i chodnika zosta∏y przy-

j´te po analizie ruchu, dokonanej w okresie

letnim podczas opracowywania dokumenta-

cji. Na podstawie przeprowadzonych wizji

oraz pomiarów stwierdzono du˝e nasilenie

ruchu rowerowego i pieszego, który w po-

∏àczeniu ze wzrostem atrakcyjnoÊci tego

miejsca po wybudowaniu Êcie˝ki jeszcze

bardziej si´ zwi´kszy. Przestrzeƒ zajmowa-

na przez rowerzyst´ przy bezpiecznym

u˝ytkowaniu powinna wynosiç min. 1 metr

– w dokumentacji przyj´to dwóch rowerzy-

stów swobodnie si´ poruszajàcych, z mo˝-

liwoÊcià ich bezpiecznego wyprzedzania

przez innych. Zgodnie z dokumentem Stan-

dardy projektowe i wykonawcze dla syste-

mu rowerowego Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego (WOF), wydzielona droga

dwukierunkowa dla rowerów powinna

mieç 3 m szerokoÊci. Przyj´ty parametr sze-

rokoÊci dla Êcie˝ki rowerowej ma zapewniaç

p∏ynnoÊç ruchu zapewniajàc bezpieczeƒstwo

u˝ytkownikom. W planowaniu szerokoÊci

chodnika nale˝y mieç na uwadze, ˝e prze-

strzeƒ zajmowana przez poruszajàcà si´ oso-

b´ wynosi 75 cm i przyj´ta zosta∏a trzykrot-

noÊç tej szerokoÊci. Nale˝y pami´taç, ˝e

przedmiotowy chodnik b´dzie stanowi∏ tak-

˝e taras widokowy kana∏u, co spowoduje

zajmowanie cz´Êci chodnika przez osoby nie

b´dàce w ruchu. Dla swobodnego ich omi-

jania przyj´to trzykrotnoÊç przestrzeni dla

pieszych. Proponowana zmiana na 2 metry

(czy 1,5 m) szerokoÊci w ocenie projektan-

ta jest nieuzasadniona i niew∏aÊciwa.

W sprawie nawierzchni na Êcie˝ce rowe-

rowej to zgodnie z przywo∏anymi standar-

dami projektowymi drogi dla rowerów po-

winny byç wykonane z nawierzchni bitu-

micznej o wysokim standardzie równoÊci,

gruboÊci warstwy Êcieralnej 4 cm. Droga po-

winna byç ograniczona z dwóch stron kra-

w´˝nikami lub obrze˝ami. Kostka i inne ma-

teria∏y sà niedozwolone. Przejazd rowerem

po tych materia∏ach powoduje zbyt du˝e

drgania, co jest niekorzystne dla rowerzy-

stów. W sprawie nawierzchni zastosowanej

na chodniku z p∏yt betonowych 50 x 50 in-

formuj´, ˝e jest to nawierzchnia najwy˝ej

oceniana przez u˝ytkowników w przeci-

wieƒstwie do kostki betonowej. Proponowa-

ne nawierzchnie ekologiczne z mieszanek

mineralnych w ocenie projektanta b´dà bar-

dzo kosztowne w utrzymaniu oraz b´dà

ogranicza∏y dost´p dla s∏u˝b porzàdko-

wych. W przypadku intensywnych deszczy

czy wiosennych roztopów istnia∏oby realne

zagro˝enie zalania wodà chodnika, przez co

ca∏y ruch pieszy przeniós∏by si´ na Êcie˝k´

rowerowà, powodujàc niebezpieczne kolizje

pieszych z rowerzystami.

Je˝eli jednak takie zmiany mia∏yby nastà-

piç, to wed∏ug projektanta czas potrzebny

na wykonanie zamiennej dokumentacji i po-

zyskanie wszystkich uzgodnieƒ z nià zwià-

zanych to oko∏o 14 miesi´cy, a dodatkowy

koszt prac projektowych to 146 370,00 z∏

brutto. Gmina zgodnie z umowà o dofinan-

sowanie ma ograniczony czas na realizacj´

budowy Êcie˝ki rowerowej do 2021 roku.

Decyzja o wykonaniu zamiennej dokumen-

tacji projektowej z pewnoÊcià zagrozi∏aby

terminowemu wykonaniu zadania.

Zmiana nawierzchni chodnika z p∏yt be-

tonowych na nawierzchnie ekologiczne

z mieszanki mineralno-˝ywicznej to dodat-

kowy koszt 996 681,48 z∏, tylko na odcin-

ku 3 km tj. od k∏adki dla pieszych przy Szko-

le Podstawowej w Niepor´cie do Szko∏y

Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym.

OdnoÊnie zarzutu, ̋ e tego rodzaju projek-

ty powinny byç konsultowane z mieszkaƒ-

cami gminy, informujemy, ˝e projekt by∏

konsultowany z mieszkaƒcami gminy.

W publikacjach gminy Niepor´t wielokrot-

nie by∏y informacje o planach gminy doty-

czàcych budowy Êcie˝ki rowerowej. Nale-

˝y w szczególnoÊci przywo∏aç nr 11 (199)

z dnia 21 wrzeÊnia 2018 r. WieÊci Niepo-

r´ckich, w którym na 1 stronie szeroko opi-

sana jest budowa Êcie˝ki nad Kana∏em ˚e-

raƒskim. 

Dodatkowo z uwagi na z∏o˝onà przez Paƒ-

stwa petycj´ przeciwko realizacji budowy

Êcie˝ki w proponowanej przez urzàd gminy

formie, podj´liÊmy stanowisko, by nasi

mieszkaƒcy na zebraniach so∏eckich, odby-

wajàcych si´ w marcu i kwietniu bie˝àcego

roku, po omówieniu zakresu inwestycji g∏o-

sowali i tym samym opowiedzieli si´, czy

chcà czy nie budowy Êcie˝ki rowerowej

w zakresie zgodnym z dokumentacjà projek-

towà. Mieszkaƒcy gminy uczestniczàcy

w tych zebraniach znacznà wi´kszoÊcià g∏o-

sów poparli budow´ Êcie˝ki rowerowej

i chodnika zgodnie z wykonanà i zatwier-

dzonà decyzjà pozwolenia na budow´ doku-

mentacjà projektowà. 

Niezale˝nie od powy˝szego wyjaÊnia si´

jednoczeÊnie, ˝e celem budowy Êcie˝ki ro-

werowej nad Kana∏em ˚eraƒskim jest roz-

wój alternatywnej do transportu zmotoryzo-

wanego mo˝liwoÊci poruszania si´ po tere-

nie gminy. Coraz powszechniejszym wÊród

mieszkaƒców Êrodkiem komunikacji staje

si´ rower. Przejawem tego jest mi´dzy in-

nymi popularnoÊç warszawskiego systemu

roweru publicznego Veturilo, który nieba-

wem b´dzie rozwijany w gminie Niepor´t. 

RowerzyÊci powinni mieç zapewnione ta-

kie warunki, które umo˝liwià im bezpiecz-

ne poruszanie si´ po drogach dla rowerów.

Wydzielenie ruchu rowerowego i pieszego

przy budowie Êcie˝ki wzd∏u˝ kana∏u ̊ eraƒ-

skiego jest istotnym elementem poprawy

bezpieczeƒstwa.

Zak∏adamy, ˝e w perspektywie kilku lat

system Êcie˝ek rowerowych obejmie ca∏à

Gmin´ Niepor´t co ewidentnie wp∏ynie

na popraw´ ochrony Êrodowiska i bezpie-

czeƒstwo jej mieszkaƒców, w tym szczegól-

nie dzieci doje˝d˝ajàcych na rowerach

do placówek oÊwiatowych.

Wobec koniecznoÊci zapewnienia odpo-

wiednio wysokiego poziomu bezpieczeƒ-

stwa u˝ytkowników Êcie˝ki rowerowej

i chodnika, a tak˝e w zwiàzku okolicznoÊcia-

mi wskazanymi wy˝ej, petycja nie mo˝e zo-

staç za∏atwiona pozytywnie. 

Wójt Gminy Niepor´t

/–/ Maciej Mazur

O D P O W I E D ˚  N A  P E T Y C J ¢  M I E S Z K A ¡ C Ó W

PRZECIWKO BUDOWIE DROGI ASFALTOWO-BETONOWEJ O SZEROKOÂCI OK 5 M DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW WZDŁU˚ KANAŁU ˚ERA¡SKIEGO.



26 kwietnia 2019 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE IINNFFOORRMMAATTOORR 7

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MMAAJJUU 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)

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

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

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

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

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, 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
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Maj z Gminnym OÊrodkiem Kultury
DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ODPŁATNOÂå

11 maja, Warsztaty z okazji Fila GOKu Koszt 
godz. 10:00 Dnia Matki Zegrze Południowe 25 złotych/osoba

11 maja, Spotkanie autorskie GOK w Niepor´cie, Wst´p wolny
godz. 17:00 z El˝bietà Ryl-Górskà. ul. Dworcowa 9a

Promocja ksià˝ki 
„UÊmiech primadonny”.

18 maja, „Pachnàce Warsztaty” GOK w Niepor´cie, Koszt 
godz. 12:00 na dzieƒ Mamy. ul. Dworcowa 9a 15 złotych/osoba

Na warsztatach wykonamy Prosimy o zapisy.
tabliczki woskowe. Tel. 22 774 83 26,

email: 
kultura_nieporet@wp.pl 

18 maja, Rodzinne warsztaty filia GOKu Koszt 15 złotych/osoba
godz. 13:30 „Serce dla Matki” Beniaminów Zapisy do 10 maja

Tel. 517 873 260

25 maja, Niepor´cki Piknik sołecki GOKw Niepor´cie, Wst´p wolny
godz. 13:00 ul. Dworcowa 9a
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