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Z perspektywy trzech minionych de-

kad widaç, jak wa˝ny by∏ to mo-

ment. DziÊ mo˝na Êmia∏o powie-

dzieç, ̋ e samorzàdy i ich mieszkaƒ-

cy zdali swój egzamin celujàco.

Polskie gminy przez te 30 lat roz-

win´∏y si´ i unowoczeÊni∏y, a za-

wdzi´czajà to sprawnie podejmowa-

nym decyzjom i zaufaniu, jakim

mieszkaƒcy obdarzyli swoich repre-

zentantów.

W ciàgu dwudziestu lat funkcjo-

nowania samorzàdu terytorialnego,

do koƒca pierwszej dekady

XXI wieku, wÊród Polaków umac-

nia∏o si´ poczucie indywidualnego

wp∏ywu na sytuacj´ lokalnà.

W 1992 roku pewnoÊç co do swojej

roli w podejmowaniu decyzji na po-

ziomie gminy mia∏o 16% responden-

tów, a w 2010 roku ju˝ 52%. Zaufa-

nie do w∏adz lokalnych ros∏o z 43%

w roku 2002, przez 55% w 2010 ro-

ku, a˝ do 74% w roku 2020 (Komu-

nikat CBOS „O nieufnoÊci i zaufa-

niu” nr 35/2018, „Zaufanie Spo∏ecz-

ne” Nr 43/2020). DziÊ, zgodnie

z badaniami CBOS jest ono najwy˝-

sze spoÊród wszystkich polskich in-

stytucji.

Pierwsza Niepor´cka Rada li-

czy∏a 20 radnych. Obecnie, zgodnie

z zapisami Ustawy o Samorzàdzie

Gminnym, urz´duje 15 radnych. Po-

czàtkowo organem wykonawczym

gminy by∏ Zarzàd wyznaczany przez

Rad´. Pierwszym wybranym przez

Rad´ Gminy Niepor´t wójtem by∏

od 16 czerwca 1990 r. Adam Ole-

chowski. We wrzeÊniu 1990 r. po-

wo∏ano na to stanowisko Bogus∏a-

wa Zdunka. Jego obowiàzki przejà∏

w lipcu 1992 r. Wies∏aw Smoczyƒ-

ski. Od 2002 r. mieszkaƒcy wybie-

rajà wójta w wyborach bezpoÊred-

nich. Od 2002 roku na stanowisko

to wybierany jest S∏awomir Maciej

Mazur. 

CCzzyy  wwiieesszz,,  ˝̋ee……
…gmina Niepor´t, jako jedna
z pierwszych w Polsce,
na poczàtku lat 90-tych
przej´ła prowadzenie szkół
i przedszkoli. 

Jak pozyskiwaliÊmy Êrodki
unijne w latach 2004 – 2020
Podsumowujàc od 2004 do 2020 ro-

ku z∏o˝yliÊmy 50 wniosków o do-

finansowanie ze Êrodków unijnych.

• ¸àczna wartoÊç zrealizowanych

projektów to prawie 120 mln z∏.
• ¸àczna wartoÊç otrzymanego do-

finansowanie to ponad 75 mln z∏

• ¸àczny wk∏ad w∏asny Gminy to

prawie 45 mln z∏.
• SkutecznoÊç zdobywania Êrod-

ków – 74%

Infrastruktura z lat 1990–2020
w liczbach
• wybudowano – 69 km dróg, zmo-

dernizowano 33,1 km 

• wybudowano – 26 km chodników 

• oÊwietlenie uliczne – zamontowa-

no 2 847 latarni 

• sieç kanalizacyjna – wybudowa-

no 60,62 km sieci kanalizacyjnej

oraz 48 przepompowni Êcieków

• sieç wodociàgowa – wybudowa-

no 125 km wodociàgu, 2 stacje

uzdatniania wody; 97% mieszkaƒ-

ców korzysta z gminnego wodo-

ciàgu

• plany zagospodarowania prze-

strzennego obejmujà 99% po-

wierzchni gminy 

Nasze nagrody
• W rankingach jednostek samo-

rzàdu terytorialnego w Polsce
– 44 miejsce wÊród gmin wiej-

skich (1548) w Rankingu Finanso-

wym Samorzàdu Terytorialnego

w Polsce w 2018 r., 87 miejsce

na 2478 wszystkich gmin w Pol-

sce w rankingu G∏ównego Urz´du

Statystycznego – gminy, które

najlepiej pozyskiwa∏y dochody

w 2018 roku, 10 miejsce w Ran-

kingu Zrównowa˝onego Rozwoju

Jednostek Samorzàdu Terytorial-

nego w 2016 roku w kategorii

Gmina Wiejska w województwie

mazowieckim 

• W Rankingu Samorzàdów
„Rzeczpospolitej” 3 miejsce

w 2014 roku i 7 miejsce w 2015

roku w Rankingu Samorzàdów

„Rzeczpospolitej” gmin najlepiej

wykorzystujàcych fundusze unij-

ne w kategorii Gmina Wiejska;

13 Miejsce w Rankingu Samorzà-

dów „Rzeczpospolitej” – najbar-

dziej innowacyjny samorzàd

w 2015 w kategorii Gmina Wiej-

ska; 21 miejsce w 2016 r., 22 miej-

sce w 2015 r. i 43 miejsce w 2013 r.

w Rankingu najlepszych samorzà-

dów „Rzeczpospolitej” w katego-

rii Gmina Wiejska

• Nagroda „Wójt Roku 2004”
• Medal „Pro Masovia” Marsza∏ka

Województwa Mazowieckiego

– Gmina Niepor´t, Wójt Gminy Nie-

por´t za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci za-

wodowej i wybitne zas∏ugi na rzecz

rozwoju gospodarczego, kulturalne-

go i spo∏ecznego Mazowsza (2015)

• Mazowiecka Gmina Roku
– w kategorii Gmina Wiejska 2 na-

groda (2011)

• W Rankingu „Forbes” „Miasta

Atrakcyjne dla Biznesu w katego-

rii miast i gmin do 50 tys. miesz-

kaƒców” – 9 miejsce (2014)

• Per∏a Samorzàdu – w kategorii

aktywizacji sportowej dzieci i m∏o-

dzie˝y (2019), – w kategorii Gmi-

na Wiejska (2015) 

• Sportowa Gmina – za skuteczne

realizowanie programu rozwoju

sportu i rekreacji w gminie (2013)

• Gmina Fair Play – Z∏ota Lokali-

zacja Biznesu (2006), (2005, 2004)

• „Przejrzysta Polska” (2005)

CCzzyy  wwiieesszz,,  ˝̋ee……
… gmina Niepor´t jako jeden
z pierwszych samorzàdów
wyodr´bniła w bud˝ecie
Êrodki do dyspozycji sołectw,
jeszcze przed wejÊciem
w ˝ycie w 2009 roku ustawy
o funduszu sołeckim.

� A. Zieliƒska

30 lat samorzàdu w gminie Niepor´t
Dokładnie 30 lat temu, na mocy ustawy o samorzàdzie gminnym, 27 maja 1990 r.
odbyły si´ pierwsze wybory do Rad Gmin. Po raz pierwszy od kilkudziesi´ciu lat
mogliÊmy w pełni samodzielnie zadecydowaç o przyszłoÊci naszych małych ojczyzn. 

Liczba uczniów szkół i przedszkoli w gminie Niepor´t

Liczba mieszkaƒców gminy Niepor´t w latach 1990–2020 Dochody i wydatki bud˝etu gminy (w mln zł)
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O TRZYDZIESTU LATACH
SAMORZÑDU W GMINIE NIEPOR¢T
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2 AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII   IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNEE 27 maja 2020

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t • pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t • tel. (22) 767 04 00 • Redaktor naczelny: Beata Wilk • Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.

ISSN 1897-1911

TTrrzzyyddzziieeÊÊccii  llaatt  ssaammoorrzzààdduu  ttoo  bblliisskkoo  ttrrzzyyddzziieeÊÊccii  llaatt

PPaannaa  ˝̋yycciiaa  ii pprraaccyy  ww ssaammoorrzzààddzziiee..  JJeesstt  PPaann  ttwwóórrccàà  ii oobbsseerrwwaattoorreemm  ppoo--

sstt´́ppuujjààccyycchh  zzmmiiaann..  CCoo  bbaarrddzziieejj  ssii´́  zzmmiieennii∏∏oo  ww ttyymm  cczzaassiiee  –– nnaasszzee  oottoo--

cczzeenniiee,,  cczzyy  mmyy  ssaammii,,  mmiieesszzkkaaƒƒccyy??

TrzydzieÊci lat samorzàdu to trzy dekady naszej wspólnej pracy – miesz-

kaƒców i samorzàdowców. StaraliÊmy si´ jak najlepiej wykorzystaç da-

nà nam mo˝liwoÊci i szans´ na decydowanie o naszym najbli˝szym oto-

czeniu i jakoÊci naszego ̋ ycia. Mieszkaƒcy od poczàtku aktywnie uczest-

niczyli w budowaniu rozwoju gminy, zg∏aszali swoje potrzeby

i oczekiwania, a my w miar´ istniejàcych mo˝liwoÊci staraliÊmy si´ je

realizowaç. W miar´ jak gmina zmienia∏a si´ i unowoczeÊnia∏a, zmie-

nia∏o si´ te˝ nastawienie mieszkaƒców. Przed laty najbardziej zale˝a∏o

nam na nowych drogach, chodnikach, szko∏ach, wodociàgu, potem za-

cz´liÊmy staraç si´ o nowe oÊrodki kultury, sale, boiska sportowe i ka-

nalizacj´. Teraz dosz∏a dba∏oÊç o Êrodowisko poprzez np. dofinansowa-

nie wymiany pieców co, rozwijamy naszà baz´ rekreacyjno-sportowà

nad Jeziorem Zegrzyƒski, budujemy kilometry nowych Êcie˝ek rowero-

wych, zak∏adamy Êwiat∏owód. Mieszkaƒcy coraz lepiej planujà, a samo-

rzàd coraz lepiej realizuje swoje zadania. Mamy coraz wi´ksze doÊwiad-

czenie i coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç swoich mo˝liwoÊci, ale równoczeÊnie

wi´kszà ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci, jaka na nas spoczywa. Sàdz´,

˝e dobrze odrobiliÊmy lekcj´ samodzielnego decydowania o sobie.

CCzzyy  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ggmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  ssàà  zziinntteeggrroowwaannàà  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊcciiàà??

Nie zawsze tak by∏o, ale myÊl´, ˝e teraz jesteÊmy zintegrowanà spo∏ecz-

noÊcià. Przecie˝ tyle nas ∏àczy – nie tylko miejsce zamieszkania, ale i je-

go historia. Mamy wspólnà flag´, herb i hymn. Mamy podobne potrze-

by, oczekiwania i dà˝enia. Coraz lepiej nam si´ mieszka i ˝yje w gmi-

nie. Bierzemy udzia∏ w tych samych uroczystoÊciach, nasze dzieci i wnuki

chodzà do tych samych szkó∏, spotykamy si´ na spacerach, na boiskach,

na placach zabaw. Potrafimy jednym g∏osem, co ju˝ udowodniliÊmy, wy-

powiedzieç si´ w sprawie przysz∏oÊci gminy. To wszystko nas ∏àczy, spra-

wia, ˝e mo˝emy myÊleç o NAS, mieszkaƒcach jednej gminy.

KKttóórràà  zzee  zzrreeaalliizzoowwaannyycchh  ww ttyymm  cczzaassiiee  iinnwweessttyyccjjii  uuwwaa˝̋aa  PPaann  zzaa kklluucczzoo--

wwàà??

To prawda, ˝e nasza gmina bardzo si´ rozwin´∏a. Powsta∏o wiele kilo-

metrów dróg, wszystkich kategorii, chodniki, oÊwietlenie. Szko∏y, przed-

szkola, siedziby oÊrodków kultury i bibliotek. Infrastruktura sportowa:

hale, boiska, basen. Kilometry sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej – in-

westycji, których nie widaç na co dzieƒ, a kosztownych i niezb´dnych

do naszego funkcjonowania. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w tym

porty, pla˝a, place zabaw, si∏ownie zewn´trzne, Êcie˝ki rowerowe. Te

wszystkie dzia∏ania nie by∏by mo˝liwe bez decyzji i uchwa∏ poszczegól-

nych rad gminy, a one wynika∏y z potrzeb mieszkaƒców. GoÊcie odwie-

dzajàcy naszà gmin´ z niedowierzaniem przyjmujà informacj´, ̋ e jest gmi-

nà wiejskà. Dlatego niech ka˝dy z Paƒstwa nada „swojej” inwestycji mia-

no laureata 30-lecia samorzàdu.

WWyyddaattkkii  nnaa kkttóórree  cceellee  uuwwaa˝̋aa  PPaann  zzaa nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee  ddllaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww??

Od lat mam te samie priorytety – po pierwsze inwestowanie w dzieci i m∏o-

dzie˝, czyli w rozwój bazy oÊwiatowej. Robimy to stale i mamy bardzo

dobre efekty. Po drugie zdrowie. To nie tylko zaplecze w postaci Cen-

trum Medycznego Niepor´t, ale tak˝e liczne programy zdrowotne, które

realizujemy czy tworzenie warunków do zatrudniania lekarzy specjali-

stów. Bezpieczeƒstwo mieszkaƒców to równie istotna sprawa, podobnie

jak ochrona Êrodowiska. To sà obszary, w które musimy inwestowaç, aby

stale poprawiaç jakoÊç ˝ycia naszych mieszkaƒców. 

JJaakk  PPaann  ssaamm  ppoowwiieeddzziiaa∏∏,,  nnaa rroozzwwóójj  ggmmiinnyy  mmiiaa∏∏oo  wwpp∏∏yyww  wwiieellee  cczzyynnnniikkóóww,,

ddeeccyyzzjjee  rraadd..  AA jjee˝̋eellii  mmiiaa∏∏bbyy  PPaann  wwsskkaazzaaçç  tt´́  jjeeddnnàà  oossoobb´́,,  kkttóórraa  wwcciiààgguu

ttyycchh 3300  llaatt  mmiiaa∏∏aa  nnaajjwwii´́kksszzyy  wwpp∏∏yyww  nnaa zzmmiiaannyy  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy??

Odpowiedê jest oczywista, zgodnie z ideà samorzàdu – nasza wspólno-

ta lokalna. Wszyscy, którzy podj´li si´ odpowiedzialnoÊci za naszà wspól-

not´: radni wszystkich kadencji, wójtowie, so∏tysi, spo∏ecznicy, mieszkaƒ-

cy gminy Niepor´t. Bo celem gminnej wspólnoty jest stworzenie miesz-

kaƒcom takich warunków, aby mogli si´ rozwijaç, realizowaç swoje plany

i marzenia.. Bo gmina to bezpieczna przestrzeƒ wi´zi rodzinnych, sàsiedz-

kich, so∏eckich, które decydujà o prawdziwym, szcz´Êliwym ˝yciu.

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

Kolektory słoneczne –
przekazanie mieszkaƒcom
W zwiàzku z zakoƒczeniem realizacji projektu „Budowa systemu kolektorów
słonecznych na terenie Gminy Niepor´t”, gmina przystàpiła do procedury
przekazania kolektorów mieszkaƒcom na własnoÊç.
Zgodnie z zapisami umowy

w sprawie wzajemnych zobowià-

zaƒ organizacyjnych i finanso-

wych, którà z gminà podpisywali

uczestnicy projektu, ka˝dy miesz-

kaniec bioràcy udzia∏ w projekcie

otrzyma wkrótce 3 egzemplarze

umowy przekazania indywidual-

nego zestawu kolektorów s∏o-

necznych na w∏asnoÊç wraz z pro-

toko∏em przekazania. Po podpisa-
niu umowy oraz protoko∏ów
przez wszystkich w∏aÊcicieli nie-

ruchomoÊci, dwa egzemplarze
nale˝y dostarczyç do urz´du
gminy (przy wejÊciu znajduje si´
specjalna skrzynka na umowy
dot. kolektorów s∏onecznych)
w terminie do dnia 19 czerwca. 

Z uwagi na fakt, ˝e trwa∏oÊç

projektu zakoƒczy si´ 30 lip-

ca 2020 roku oraz ˝eby u∏atwiç

proces przekazywania indywidu-

alnych zestawów kolektorów s∏o-

necznych mieszkaƒcom, Gmina

Niepor´t przed∏u˝y∏a okres gwa-

rancji serwisowej na zamonto-
wane kolektory o dodatkowe 2
miesiàce tj. do koƒca lipca 2020
roku.

W razie wàtpliwoÊci prosimy

o kontakt z Dzia∏em Zamówieƒ Pu-

blicznych i Funduszy Unijnych

– tel. 22 767 04 05, e-mail:

urzad@nieporet.pl, adres: Urzàd

Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1,

05-126 Niepor´t pok. 59. 

� BW

Nasadzenia
wzdłu˝
Êcie˝ki
rowerowej

Remont pomnika 28. Pułku Strzelców
Kaniowskich

Wzd∏u˝ Êcie˝ki rowerowej nad Ka-

na∏em ˚eraƒskim gmina kontynu-

uje nasadzenia drzew i krzewów.

Na odcinku d∏ugoÊci 3 km, od k∏ad-

ki w Nieporecie, za most Izabelinie,

posadzonych zostanie 370 drzew

i 8 000 krzewów. 

� BW

Z inicjatywy wójta Macieja
Mazura wspartej przez
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne rozpoczàł si´ remont
pomnika 28. Pułku Strzelców
Kaniowskich w Wólce
Radzymiƒskiej. Zadanie finansuje
gmina Niepor´t, a realizuje je
na zlecenie gminy Niepor´ckie
Stowarzyszenie Historyczne. 

Pomnik ufundowany zosta∏ przez

Korpus Oficerski 28 Pu∏ku Strzel-

ców Kaniowskich dla uczczenia za-

s∏ug towarzyszy broni poleg∏ych

w walce 15 sierpnia 1920 roku

– kpt. Stefana Pogonowskiego, do-

wódcy I baonu, kpt. Benedykta

P´czkowskiego, dowódcy 6 kom-

panii i 18 szeregowych. Ods∏oni´-

cie pomnika mia∏o miejsce w 1924

roku w obecnoÊci Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Stanis∏awa

Wojciechowskiego, premiera W∏a-

dys∏awa Grabskiego, kardyna∏a

Aleksandra Kakowskiego, który

pomnik poÊwi´ci∏ oraz genera∏ów:

Lucjana ˚eligowskiego, W∏ady-

s∏awa Sikorskiego i Wiktora Thom-

me. Od lat 90. ka˝dego roku

w sierpniu, w rocznic´ bitwy, orga-

nizowane sà przy pomniku gmin-

ne uroczystoÊci. 

Z okazji przypadajàcego w tym

roku 100-lecia Bitwy Warszaw-

skiej, pomnik zostanie wyremonto-

wany i przywrócony do pierwotne-

go wyglàdu, z zachowaniem histo-

rycznych nawarstwieƒ w postaci

Êladów po kulach. Gmina przeka-

za∏a fundusze Niepor´ckiemu Sto-

warzyszeniu Historycznemu na re-

alizacj´ zadania. Prace remontowe

potrwajà do koƒca lipca. � BW

Naszej Kole˝ance 

MMaa∏∏ggoorrzzaacciiee  GGaajjddzziiee
Kierownikowi USC Urz´du Gminy Niepor´t

najszczersze wyrazy wspó∏czucia 

oraz s∏owa otuchy w trudnych chwilach po Êmierci

MM¢¢˚̊AA
pracownika Gminnego Zak∏adu Komunalnego

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy S∏awomir Maciej Mazur 

oraz Kole˝anki i Koledzy z UG Niepor´t

Epidemia koronawirusa i zamra˝anie gospodarki
spowodowały drastyczny spadek dochodów gmin. 
1 594 933 z∏ czyli 44,55% – a˝ tyle mniej otrzymała
gmina Niepor´t w kwietniu z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
W gminach zrzeszonych w Stowarzyszeniu
„Metropolia Warszawa” ten ubytek wynosi Êrednio
około 40 proc. 
Sytuacja finansowa mo˝e spowodowaç wyhamowanie
tempa rozwoju inwestycji w samorzàdach, co z kolei

wpłynie na wzrost bezrobocia.
Stowarzyszenie samorzàdów „Metropolia Warszawska”
uwa˝a, ˝e sprawà powinna pilnie zajàç si´ Komisja
Wspólna Rzàdu i Samorzàdu. Problem b´dzie te˝
omawiany w ramach Forum Odbudowy Polskiej
Gospodarki (Okràgły Stół Gospodarczy), powołanego
przez przedstawicieli Unii Metropolii Polskich,
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz Rady
Przedsi´biorczoÊci.
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SPADEK DOCHODÓW GMINY
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PSZOK – nowe zasady
przyjmowania odpadów
budowlanych
Od 1 czerwca obowiàzywaç b´dà nowe zasady przyjmowania odpadów w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Małoł´ckiej. Istotne zmiany
dotyczà m.in. oddawania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Od 1 czerwca Punkt
b´dzie czynny od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00.

Do tej pory, do gminnego PSZOK

mo˝na by∏o oddaç materia∏ budow-

lany pochodzàcy z drobnych prac
remontowych, przeprowadzanych

we w∏asnym zakresie. Budowa do-

mu, jego remont lub jakakolwiek

rozbiórka, wymagajà od w∏aÊcicie-

la nieruchomoÊci zamówienia

i op∏acenia kontenera na odpady bu-

dowlane. Regulujà to zapisy art. 3

ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy o odpadach

z 14.12.2012 roku. Niestety, bardzo

cz´sto zdarzajà si´ przypadki przy-

wo˝enia do PSZOK odpadów budo-

walnych, które zdecydowanie nie

pochodzà z drobnego remontu,

a wi´c nie powinny byç tam dostar-

czone. Utrzymanie PSZOK to zada-

nie gminy, element kosztownego

systemu gospodarki odpadami.

W 2020 roku koszt funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi w gminie (odbiór od-

padów, ich transport, PSZOK, ob-

s∏uga administracyjna systemu, edu-

kacja ekologiczna w zakresie w∏a-

Êciwego postepowania z odpadami)

to kwota przesz∏o 7,7 mln z∏otych.

Z tytu∏u zaleg∏oÊci w p∏atnoÊciach

i obecnej wysokoÊci op∏aty, którà

ponoszà mieszkaƒcy, gmina dok∏a-

da z bud˝etu blisko 3 mln z∏. To

mog∏yby byç pieniàdze wydane

np. na inwestycje. Wi´ksze koszty

ponoszone przez gmin´ oznaczaç

b´dà podwy˝ki op∏at od mieszkaƒ-

ców. Konieczne jest ograniczenie

iloÊci odbieranych odpadów bu-

dowlanych w PSZOK, a tak˝e po-

twierdzenie, czy odpady pochodzà

z nieruchomoÊci na terenie gminy.

Zmiany wprowadzone w przyjmo-

waniu odpadów budowlanych

na PSZOK od 1 czerwca wprowa-

dzajà ograniczenie ich iloÊci oraz

weryfikujà pochodzenie. Rozwiàza-

nie to wprowadzi∏o ju˝ wiele pol-

skich samorzàdów. 

3 m3 odpadów budowlanych
na rok od nieruchomoÊci
Odpady budowlane i rozbiórkowe,

które powsta∏y w gospodarstwie do-

mowym w zwiàzku z prowadze-

niem drobnych prac remontowych

nie wymagajàcych pozwolenia

na budow´ np. wymiana glazury, te-

rakoty, paneli, malowanie Êcian, su-

fitów, tapetowanie itp. – przyjmo-

wane b´d´ w PSZOK – w iloÊci 3
m3 (tj. 3 000 litrów) przypadajàcej

∏àcznie na jednà nieruchomoÊç,

w ka˝dym roku kalendarzowym.

Inaczej mówiàc w∏aÊciciel danej

(jednej) nieruchomoÊci mo˝e do-

starczyç w ciàgu roku kalendarzo-

wego 3 m3 (tj. 3 000 litrów, czy-
li 25 szt. worków o pojemno-
Êci 120 l) odpadów budowlanych

i rozbiórkowych.

Ponadto prawo to przys∏uguje je-

dynie w∏aÊcicielom nieruchomoÊci
zlokalizowanych na terenie gmi-
ny Niepor´t oraz tym, którzy ma-

jà z∏o˝onà deklaracj´ o wysokoÊci

op∏aty za gospodarowanie odpadów

komunalnych.

Odpady budowlane do PSZOK
– co nale˝y zrobiç?
W∏aÊciciel nieruchomoÊci musi z∏o-

˝yç w siedzibie urz´du gminy

– wniosek o przyj´cie odpadów bu-

dowlanych i rozbiórkowych

w Punkcie Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w gminie Niepor´t wraz z podpisa-

nà klauzulà informacyjnà o prze-

twarzania danych osobowych.

Po rozpatrzeniu wniosku przez

pracownika urz´du w∏aÊciciel nie-

ruchomoÊci otrzyma potwierdzenie
prawa do oddania odpadów budow-

lanych i rozbiórkowych w PSZOK.

Po otrzymaniu potwierdzenia

w∏aÊciciel nieruchomoÊci mo˝e do-

starczyç odpady budowlane

do PSZOK w iloÊci wskazanej
w potwierdzeniu.

Na terenie PSZOK pracownik od-

biera od w∏aÊciciela nieruchomoÊci

potwierdzenie prawa do oddania

odpadów budowlanych i rozbiórko-

wych, sprawdza zgodnoÊç iloÊci do-

starczonych odpadów i wskazuje

kontener, do którego mo˝na je

wrzuciç.

Dokumenty dost´pne sà w sie-
dzibie Urz´du Gminy Niepor´t
oraz na stronie internetowej
www.nieporet.pl zak∏adka Od-
pady – Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych
(na koƒcu informacji).

Przypominamy, ˝e na PSZOK
nie sà przyjmowane odpady ko-
munalne:
• z prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-

darczej, rolniczej, ogrodniczej,

przemys∏owej itp.,

• w postaci materia∏ów budowla-

nych i rozbiórkowych zawierajà-

cych, np. azbest, pap´, smo∏´, ma-

teria∏y ociepleniowe, w tym sty-

ropian, okna, cz´Êci dachu itp.,

• cz´Êci samochodowe, np. zderza-

ki, reflektory, cz´Êci karoserii, sie-

dziska itp.,

• odpady komunalne pochodzàce

z terenu innych gmin. � B.Wilk.

Odpady komunalne 
do PSZOK – za potwierdzeniem
ostatniej płatnoÊci
Od 1 czerwca przy przekazywaniu odpadów komunalnych do PSZOK
przy ul. Małoł´ckiej w Niepor´cie mieszkaniec b´dzie zobowiàzany
do okazania potwierdzenia dokonania ostatniej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W PSZOK przyjmowane sà odpa-

dy komunalne od w∏aÊcicieli nieru-

chomoÊci po∏o˝onych na terenie

gminy, którzy z∏o˝yli deklaracj´

o wysokoÊci op∏aty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi,

wytworzone w gospodarstwach do-

mowych:

• papier, w tym odpady z papieru

i tektury, opakowania z papieru

i tektury,

• szk∏o, w tym odpady ze szk∏a,

opakowania ze szk∏a,

• metale, w tym odpady metali,

opakowania z metali,

• tworzywa sztuczne, w tym odpa-

dy tworzyw sztucznych, opako-

wania z tworzyw sztucznych,

• odpady opakowaniowe wieloma-

teria∏owe np. kartony po mleku

i sokach itp.,

• odpady niebezpieczne i chemika-

lia takie jak: Êrodki ochrony roÊlin

i opakowania po nich, oleje,

t∏uszcze, farby, tusze, detergenty,

kleje, rozpuszczalniki itp., okre-

Êlone w rozporzàdzeniu Ministra

Ârodowiska w sprawie katalogu

odpadów – przyjmowane sà w za-

mkni´tych, szczelnych i nieuszko-

dzonych opakowaniach,

• przeterminowane leki,

• zu˝yte baterie i akumulatory,

• zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-

troniczny (ZSEE),

• meble i inne odpady wielkogaba-

rytowe,

• zu˝yte opony,

• odzie˝, tekstylia i opakowania

z tekstyliów,

• popió∏ z palenisk domowych.

Odpady przyjmowane sà wy∏àcznie

jako zebrane w sposób selektywny

oraz po okazaniu osobie obs∏ugu-

jàcej PSZOK potwierdzenia doko-
nania ostatniej op∏aty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi. � B.Wilk

PODAJ ODCZYT WODOMIERZA
Przypominamy, ˝e w zwiàzku z istniejàcym zagro˝eniem epidemiologicznym Gminny
Zakład Komunalny w Niepor´cie zaprzestał do odwołania dokonywania odczytów
wodomierzy przez pracowników GZK.
Odbiorcy wody proszeni sà o podawanie stanu i numeru wodomierza telefonicznie
– 22 767-10-30, 22 774-87-89 wew. 103 lub 109 lub poprzez stron´
www.gzk.nieporet.pl – wyÊlij odczyt wodomierz.

WNIOSKI W SPRAWIE ODBIORU AZBESTU
Z POSESJI

Wznowienie ogl´dzin drzew
i składowania odpadów
W zwiàzku ze zmniejszaniem ob-

ostrzeƒ obowiàzujàcych w zwiàzku

z epidemià koronawirusa informuje-

my, ˝e pracownicy Dzia∏u Ochrony

Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du

Gminy Niepor´t wznowili dokony-

wanie ogl´dzin w terenie w sprawach

dotyczàcych sk∏adowania odpadów

oraz usuwania drzew i krzewów. 

Ka˝dorazowo Wnioskodawcy b´-

dà informowaniu telefonicznie o ter-

minach ogl´dzin. Przypominamy

jednoczeÊnie, by podczas ogl´dzin

zachowywaç wszystkie obowiàzujà-

ce obecnie Êrodki ostro˝noÊci

– Wnioskodawca powinien byç wy-

posa˝ony w maseczk´ oraz r´ka-

wiczki ochronne. �

W terminie do 29 maja w Urz´dzie Gminy Nie-
por´t mo˝na składaç wnioski o odebranie z po-
sesji wyrobów zawierajàcych azbest.
Nale˝y zło˝yç nast´pujàce dokumenty:
• wniosek o dofinansowanie demonta˝u / od-

bioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierajàcych azbest: www.nieporet.pl/wp-
-content/uploads/2016/01/wniosek-azbest.pdf

• informacj´ o wyrobach zawierajàcych azbest:

www.n i epo re t .p l /wp - con ten t /up lo -
ads/2015/12/zalacznik-azbest.pdf

Odbiór azbestu mo˝liwy b´dzie, gdy Gmina Nie-
por´t w danym roku otrzyma dofinansowanie
na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
w Dziale Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa,
kontakt pod nr tel. (22) 767 04 10. � PRACA

Urzàd Gminy Niepor´t
zatrudni pracownika 

DO OBS¸UGI PUNKTU SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

przy ul. Małoł´ckiej 62 w Niepor´cie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu – 22 767 04 47
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Przeprawa promowa
w Niepor´cie 

Tak było...                              ..
Przedszkole w Zegrzu Po∏udniowym Gminny OÊrodek Kultury i Biblioteka

Dzika Pla˝a

Port w Niepor´cie 

Szko∏a w Józefowie

Rozbiórka budynku na stacji w Niepor´cie Plac 
WolnoÊci

Osiedle w Zegrzu Po∏udniowym

Szko∏a w Izabelinie Boisko i szko∏a w Niepor´cie

OSP 
w Wólce 

Radzymiƒskiej

Skrzy˝owanie w Rembelszczyênie Âcie˝ka nad kana∏em w Niepor´cie

Budynek Urz´du Gminy
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Panorama gminy

Skatepark w porcie
w Niepor´cie

Plac zabaw na Dzikiej Pla˝y

ul. Spacerowa w Ryni

Boisko „Orlik” w Józefowie Stacja 
Uzdatniania 
Wody w Józefowie

Molo na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie

Szko∏a w Stanis∏awowie Pierwszym SKM ponownie w Niepor´cie

Gminne Przedszkole w Zegrzu Po∏udniowym

Budynek GOK, Biblioteki 
i OSP w Niepor´cie

Aquapark „Fala”
w Stanis∏awowie Pierwszym

Nowa Êcie˝ka rowerowa
nad Kana∏em ˚eraƒskim

Port w Niepor´cie

Urzàd Gminy
na Placu WolnoÊci

    ...a tak jest dziÊ
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Budowa budynków u˝ytecznoÊci
publicznej:
• Aquapark Fala w Stanis∏awowie

Pierwszym 

• Stanica Stra˝acka w Niepor´cie

(siedziba OSP Niepor´t, Gminnego

OÊrodka Kultury oraz Biblioteki

Publicznej) 

• cztery siedziby filii GOK: w Kàtach

W´gierskich, Stanis∏awowie Drugim,

Wólce Radzymiƒskiej, Zegrzu

Po∏udniowym

• dwie siedziby ognisk Towarzystwa

Przyjació∏ Dzieci w Ryni i Zegrzu

Po∏udniowym

• Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej

• Gminny Zak∏ad Komunalny 

• rozbudowa Centrum Medycznego

Niepor´t 

• rozbudowa budynku Urz´du Gminy

Niepor´t

Budowa nowych szkół 
i przedszkoli, boisk i placów zabaw
przy szkołach: 

• szko∏a w Józefowie z halà sportowà

i boiskiem „Orlik”

• szko∏a w Stanis∏awowie Pierwszym

z halà sportowà i boiskiem

wielofunkcyjnym 

• szko∏a w Izabelinie z salà

gimnastycznà boiskiem i bie˝nià

• przedszkole w Zegrzu Po∏udniowym 

• modernizacja przedszkola

w Bia∏obrzegach 

• rozbudowa szko∏y w Bia∏obrzegach

• budowa sali sportowej przy szkole

w Wólce Radzymiƒskiej 

• budowa sali sportowej oraz kortów

tenisowych przy szkole w Niepor´cie 

• przebudowa i termomodernizacja

szko∏y w Niepor´cie 

• termomodernizacja budynku Szko∏y

Podstawowej w Wólce Radzymiƒskiej 

• budowa sali gimnastycznej przy szkole

w Bia∏obrzegach 

• modernizacja dachu i monta˝ systemu

klimatyzacji w SP w Stanis∏awowie

Pierwszym 

• budowa si∏owni zewn´trznej na terenie

Szko∏y Podstawowej w Izabelinie 

• modernizacja sal komputerowych

w szko∏ach podstawowych wraz

z zakupem wyposa˝enia 

• budowa trzech boisk do pi∏ki siatkowej

pla˝owej przy szkole w Stanis∏awowie

Pierwszym 

• budowa oÊwietlenia boisk

przy gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym 

• wykonanie placu zabaw dla

Przedszkola Gminnego w Zegrzu

Po∏udniowym i w Niepor´cie

• budowa boiska wielofunkcyjnego

o sztucznej nawierzchni przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Wólce

Radzymiƒskiej

• budowa placów zabaw przy wszystkich

pi´ciu gminnych szko∏ach

podstawowych w ramach rzàdowego

programu „Radosna Szko∏a” 

Budowa boisk i placów zabaw:
• boisko ze sztucznà nawierzchnià

w Niepor´cie, w Beniaminowie,

w Zegrzu Po∏udniowym,

w Stanis∏awowie Drugim, przy szkole

w Bia∏obrzegach, Orlik w Józefowie 

• pe∏nowymiarowe boisko pi∏karskie

w Kàtach W´gierskich wraz z szatnià

• plac zabaw w Bia∏obrzegach 

• plac zabaw w Beniaminowie 

• plac zabaw w Niepor´cie

• plac zabaw oraz si∏ownia zewn´trzna

w Zegrzu Po∏udniowym

• plac zabaw i si∏ownia

zewn´trzna na „Dzikiej Pla˝y”

w Niepor´cie 

• dwa place zabaw

w Stanis∏awowie Pierwszym 

• plac zabaw w Ryni 

• plac zabaw w Stanis∏awowie Drugim 

• plac zabaw i si∏ownia plenerowa

w Rembelszczyênie, 

• plac zabaw w Kàtach W´gierskich 

(2019 r. modernizacja)

Przebudowa mostów:
• w ulicy Izabeliƒskiej w Stanis∏awowie

Pierwszym, w ul. Szkolnej w Wólce

Radzymiƒskiej, w ul. Brukowej

w Stanis∏awowie Pierwszym, w ulicy

Stru˝aƒskiej w Rembelszczyênie. 

• Budowa nowej przeprawy mostowej

w Zegrzu Po∏udniowym w kierunku

Serocka.

Budowa Êcie˝ek rowerowych:
¸àcznie w gminie Niepor´t mamy ju˝

prawie 20 km utwardzonych Êcie˝ek

rowerowych, w tym m.in.: 

• Êcie˝k´ rowerowà w Józefowie

od granicy z Jab∏onnà do ul. KoÊcielnej

w Kàtach W´g. – 3,4 km

• tras´ pieszo-rowerowà Bia∏obrzegi

– Rynia – 1,4 km (oraz odcinek Êcie˝ki

zrealizowany przez powiat)

• Êcie˝k´ rowerowà z Bia∏obrzegów

do Beniaminowa „100-lecia

Niepodleg∏oÊci” – 4,5 km

• Êcie˝k´ rowerowà nad Kana∏em

˚eraƒskim – o d∏ugoÊci 8 km. 

Ponadto zrealizowane zostały:
• dokoƒczenie budowy opaski

kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego

na odcinku Bia∏obrzegi-Rynia

• budowa kanalizacji w zachodniej cz´Êci

gminy – Józefów, Stanis∏awów Drugi,

Wola Aleksandra

• budowa pompowni Êcieków P-8 

• budowa systemu kolektorów

s∏onecznych na 590 budynkach

• realizacja projektu „Cyfrowe okno

na eÂwiat einclusion w Gminie

Niepor´t” – 240 bezp∏atnych laptopów

z dost´pem do Internetu

dla mieszkaƒców zagro˝onych

wykluczeniem cyfrowym

oraz 60 komputerów dla szkó∏

• modernizacja k∏adki dla pieszych

nad Kana∏em ˚eraƒskim w Niepor´cie 

• budowa boiska „Orlik” w Józefowie

• budowa Kanalizacji sanitarnej

w Micha∏owie-Grabinie

– etap I 2017–2019

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej

na osiedlach w Bia∏obrzegach i Zegrzu

Po∏udniowym

• przebudowa ulicy Spacerowej

w miejscowoÊci Bia∏obrzegi i ulicy

G∏ównej w Ryni wraz z budowà Êcie˝ki

rowerowej i chodnika

• budowa oÊwietlenia ulicznego

na drogach gminnych, powiatowych

i wojewódzkich – ∏àcznie 2847

punktów Êwietlnych

• modernizacja oÊwietlenia wzd∏u˝ ul.

Jana Kazimierza 

• zagospodarowanie terenu Kompleksu

Rekreacyjno-Wypoczynkowego

Niepor´t-Pilawa – 4 nowe pomosty,

remont pomostu sta∏ego, plac zabaw dla

dzieci, si∏ownia zewn´trzna, boiska

do pi∏ki siatkowej, skatepark, Êcie˝ka

rowerowa, tor nartorolkowy,

modernizacja chodników

• zgospodarowanie terenu rekreacyjnego

„Dzika Pla˝a” w Niepor´cie – budowa

molo, placu zabaw, si∏owni, boiska

do pi∏ki pla˝owej, ciàgów pieszych, 

• modernizacja budynku GOK

w Niepor´cie i Biblioteki Publicznej

Gminy Niepor´t

• wykonanie projektu sieci

Êwiat∏owodowej na terenie gminy

• budowa Êcie˝ki dydaktyczno-

rekreacyjnej w Rembelszczyênie.

� A.Zieliƒska

Najwa˝niejsze gminne
inwestycje 1990-2020

CCzzyy  wwiieesszz,,  ˝̋ee……

...pierwsza uchwała Rady Gminy Niepor´t
podj´ta została na sesji w dniu 2
czerwca 1990 roku. 

...podczas II sesji Rady Gminy Niepor´t podj´to
uchwał´ o powołaniu Komisji
Inwentaryzacyjnej w celu sporzàdzenia spisu
inwentaryzacyjnego majàtku gminy.

...Pierwszy Statut Gminy Niepor´t uchwalony
został podczas III sesji Rady Gminy Niepor´t
w dniu 30 czerwca 1990 roku.

Komunikacja w gminie 1990-2020:
• Linia „705” funkcjonuje

od 1 czerwca 1992, z ˚erania FSO

do Bia∏obrzegów. W 2007 roku dodano

do trasy wyd∏u˝one kursy do Ryni oraz

do Zegrza Po∏udniowego,

a w styczniu 2020 r wybrane kursy zosta∏y

skierowane do p´tli w Za∏ubicach Nowych.

• Linia „736” zosta∏a uruchomiona po raz

pierwszy dnia 1 lipca 2009 roku.

Poczàtkowo, linia kursowa∏a na trasie

z ˚erania FSO przez Kàty W´gierskie

i Józefów do Legionowa, do p´tli Osiedle

M∏odych. Jednak dnia 1 lipca 2011 roku

zadecydowano o skróceniu linii do p´tli

Mickiewicza. 

• Linia „735” zosta∏a uruchomiona

dnia 1 wrzeÊnia 2007 roku, w wyniku

przekszta∏cenia okresowej linii 804,

po∏àczy∏a ˚eraƒ FSO przez

Rembelszczyzn´ i Niepor´t z Zegrzem

Po∏udniowym. Jedynà zmian´ trasy linia

przesz∏a dnia 6 paêdziernika 2012 roku,

kiedy to zosta∏a wyd∏u˝ona z p´tli ˚eraƒ

FSO do Metra Marymont. 

Szybka Kolej Miejska SKM (linia S3)
• trasa: Lotnisko Chopina – Niepor´t

– Radzymin – od 2 stycznia 2020 r. 

Linie lokalne:
• L-8 – od stycznia 2012 r.

• L-31 – od stycznia 2016 r.

• L-33 – od marca 2018 r.

• L-45 – od marca 2018 r.

• L-50 – od stycznia 2020 r.

Remonty i modernizacje dróg
krajowych, wojewódzkich
i powiatowych:

• droga krajowa nr 61

• drogi wojewódzkie nr 631, 633, 632

• przebudowa drogi powiatowej

ul. Szkolnej w Izabelinie 

• przebudowa drogi powiatowej

ul. Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej

Budowa rond:
• Rondo im. Kardyna∏a Stefana

Wyszyƒskiego w Józefowie

• Rondo im. rotm. Witolda Pileckiego

w Rembelszczyênie

• Rondo im. Jana Paw∏a II w Niepor´cie

• Rondo im. Legionów Polskich

w Bia∏obrzegach

• Rondo w drodze 61 w Zegrzu

Po∏udniowym.

� B.Wilk
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Skatepark udost´pniony,
ale z ograniczeniami
Po otwarciu od 4 maja Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego
Niepor´t-Pilawa dla spacerowiczów, przyszła kolej na skatepark. 
Od 18 maja mo˝na z niego korzystaç, ale pod pewnymi warunkami. 
Ze skateparku mo˝na korzystaç

przez ca∏y tydzieƒ w godzinach

9.00 – 17.00. Zgodnie z obowiàzu-

jàcymi obecnie Êrodkami ostro˝no-

Êci, które przewidujà jednorazowà

obecnoÊç max. 14 osób, konieczne

jest wczeÊniejsze zg∏oszenie swo-

jej obecnoÊci pod nr telefonu –

668 481 739. Pracownik Komplek-

su nadzorowa∏ b´dzie korzystanie

ze skateparku, udost´pni równie˝

Êrodek dezynfekujàcy do ràk. Pod-

czas pobytu na terenie Kompleksu

nale˝y pami´taç o przestrzeganiu

obowiàzujàcych Êrodków ostro˝no-

Êci. � BW

Otwieramy kolejne przedszkola
i szkoły podstawowe 
Majàc na uwadze bezpiecznà sytuacj´ epidemicznà na terenie gminy Niepor´t oraz dobre funkcjonowanie
Gminnego Przedszkola w Białobrzegach, otwartego 13 maja br., na nardzie wójta z dyrektorami szkół
i przedszkoli 21 maja podj´to decyzj´ o otwieraniu kolejnych placówek oÊwiatowych.

Od 25 maja prac´ opiekuƒczo-wy-

chowawczà wznowi∏y wszystkie

przedszkola publiczne, tj. w Niepo-

r´cie, w Wólce Radzymiƒskiej

i w Zegrzu Po∏udniowym. Przywró-

cone zosta∏y zaj´cia opiekuƒczo-wy-

chowawcze z elementami dydakty-

ki dla uczniów klas 0-III w szko∏ach

podstawowych: w Bia∏obrzegach,

w Józefowie i w Niepor´cie. Ze

wzgl´du na znikomà liczb´ uczniów

zg∏oszonych do szkó∏ w Izabelinie,

w Stanis∏awowie Pierwszym

i w Wólce Radzymiƒskiej, nauka

w tych szko∏ach, dla uczniów

wszystkich klas, nadal odbywa si´

zdalnie. 

Od poniedzia∏ku (25.05) wszyst-

kie szko∏y podstawowe prowadzà

konsultacje dla uczniów klas ósmych

oraz zaj´cia rewalidacyjne dla

uczniów z orzeczeniami poradni

psychologiczno-pedagogicznej.

O tym, czy sà to zaj´cia stacjonarne

czy zdalne decydujà dyrektorzy

szkó∏ w porozumieniu z rodzicami

uczniów. 

We wspó∏pracy z Wójtem oraz

s∏u˝bami gminnymi, w szczególno-

Êci z Ochotniczà Stra˝à Po˝arnà,

wszystkie szko∏y i przedszkola pro-

wadzà dzia∏ania majàce na celu za-

pewnienie obiektom oÊwiatowym

maksymalnego bezpieczeƒstwa sani-

tarnego. Osoby zaanga˝owane w po-

wrót dzieci do szkó∏ i przedszkoli:

rodzice, nauczyciele, pracownicy

niepedagogiczni, proszone sà o prze-

strzeganie nadal obowiàzujàcych za-

leceƒ i rekomendacji dotyczàcych

przeciwdzia∏ania rozprzestrzenianiu

si´ koronawirusa. Uwa˝ne i odpo-

wiedzialne zachowania nas wszyst-

kich z pewnoÊcià przyczynià si´

do utrzymania na terenie gminy,

w tym w szko∏ach i przedszkolach,

bezpieczeƒstwa sanitarnego zwiàza-

nego z COVID-19. � H.Galas

Pociàgiem do Zegrza Południowego 

W ramach Konkursu Grantowego
ZDALNA SZKOŁA – wspieranie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
gmina Niepor´t otrzymała blisko
80 000 zł na  zakup laptopów dla
nauczycieli i uczniów
uczestniczàcych w zaj´ciach
kształcenia na odległoÊç. 

Otrzymane Êrodki pozwoli∏y na za-

kup 31 laptopów. Zosta∏y one prze-

kazane do wszystkich szkó∏ podsta-

wowych prowadzonych przez gmi-

n´ Niepor´t. Dyrektorzy szkó∏

na podstawie umów u˝yczenia wy-

po˝yczy∏y sprz´t najbardziej po-

trzebujàcym uczniom i nauczy-

cielom.

Obecnie gmina Niepor´t przystà-

pi∏a do kolejnego Konkursu Gran-

towego ZDALNA SZKO¸A+.

W ramach tego konkursu otrzyma-

my 55 000 z∏. WysokoÊç kwoty

uzale˝niona jest od liczby rodzin

wielodzietnych mieszkajàcych

na terenie gminy. O sprz´t kompu-

terowy zakupiony w ramach Zdal-

nej Szko∏y + w pierwszej kolejno-

Êci mogà ubiegaç si´ uczniowie

z rodzin wielodzietnych oraz

uczniowie z niepe∏nosprawnoÊcia-

mi. Otrzymana kwota pozwoli

na zakup 21 laptopów. O jego roz-

dysponowaniu zdecydujà dyrekto-

rzy szkó∏ po dokonaniu rozeznania

potrzeb wÊród swoich uczniów. 

Przy obu projektach obowiàzuje

zasada: sprz´t kupuje gmina i prze-

kazuje go szko∏om; szko∏a wypo-

˝ycza go uczniom, którzy najbar-

dziej go potrzebujà. Kiedy lekcje

stacjonarne wrócà do szkó∏, sprz´t

równie˝ tam wróci – b´dà mogli

z niego korzystaç wszyscy ucznio-

wie. � H. Galas

PKP Linie Kolejowe S.A. podpisa-

∏y w lutym tego roku umow´

na wykonanie dokumentacji projek-

towej oraz przebudowy i moderni-

zacji linii kolejowej nr 28 na trasie

Wieliszew –Zegrze. Stanowi to

zwieƒczenie wielu lat wspólnych

staraƒ jednostek samorzàdowych,

PKP Polskich Linii Kolejo-

wych S.A., Zarzàdu Transportu

Miejskiego w Warszawie, Samo-

rzàdu Województwa Mazowieckie-

go. Ju˝ w 2012 roku, wójt Maciej

Mazur, b´dàcy cz∏onkiem Woje-

wódzkiej Komisji Urbanistyczno-

-Architektonicznej zabiega∏ o wpi-

sanie do Strategii Rozwoju Woje-

wództwa Mazowieckiego

do roku 2030, jako zadania priory-

tetowego, rewitalizacji linii kolejo-

wej z Warszawy przez Niepor´t

do T∏uszcza, wraz z po∏àczeniami

do Zegrza Po∏udniowego. Wpisanie

zadania do Strategii da∏o mo˝li-

woÊç pozyskania Êrodków unij-

nych, niezb´dnych do jego realiza-

cji. Modernizacja 3,5 kilometrowe-

go odcinka linii kolejowej z Wie-

liszewa do Zegrza Po∏udniowego

realizowana b´dzie w formule

„Projektuj i Buduj”, a czas jej re-

alizacji zaplanowany zosta∏ na 29

miesi´cy i roz∏o˝ony na trzy etapy.

Prace obejmà wymian´ torów, bu-

dow´ sieci trakcyjnej i rozjazdów.

Zamontowany b´dzie nowoczesny

system sterowania ruchem kolejo-

wym, przebudowany b´dzie prze-

jazd kolejowo-drogowy na ul. Mo-

dliƒskiej. Po zrealizowaniu inwe-

stycji pociàgi pasa˝erskie pojadà

z pr´dkoÊcià do 80 km/h.

Ca∏y projekt b´dzie dofinanso-

wany ze Êrodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po uzyskaniu informacji od PKP

PLK S.A. o podpisaniu umowy

na modernizacj´ linii nr 28 Rada

Gminy Niepor´t wystàpi∏a o zmia-

n´ nazwy przystanku koƒcowego li-

nii z „Zegrze” na „Zegrze Po∏udnio-

we” i upowa˝ni∏a wójta Macieja

Mazura do podj´cia dzia∏aƒ w tej

sprawie. Wniosek do Dyrektor Pro-

jektu PKP PLK S.A., podpisany

przez wójta Macieja Mazura, zosta∏

niezw∏ocznie wys∏any. � BW

Ogłoszone zamówienia publiczne:
• na wykonanie prac

modernizacyjnych w dwóch
szkołach:
– w SP w Białobrzegach – zakres

prac obejmuje napraw´ elewacji,
wymian´ pokrycia dachu,
modernizacj´ kominów, napraw´
sufitów i Êciany korytarza,

– w SP w Stanisławowie
Pierwszym – wymiana posadzki
w pomieszczeniach
prysznicowych w szatnia damskiej
i m´skiej, modernizacja dachu
nad saklà gimnastycznà,
wzmocnienie konstrukcji daszków
i pergol, malowanie korytarza
pierwszego pietra – sufitów
i Êcian.

Termin składania ofert minàł 21
maja, wykonanie prac przewidziane
jest do koƒca sierpnia 2020 r.;

• na wykonanie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
uzupełniajàcej w Józefowie
w wewn´trznych drogach
dojazdowych do ulicy Głównej
– dwa odcinki sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odejÊciami
kanalizacyjnymi w granicach pasa
drogowego oraz w ulicy D´bowej
wraz z odejÊciami kanalizacyjnymi

w granicach pasa drogowego.
Otwarcie ofert nastàpiło 19 maja.
Termin realizacji inwestycji – do 30
listopada 2020 r.; 

• nastàpiło otwarcie ofert
w zamówieniu publicznym
na wykonanie I etapu kanalizacji
deszczowej na osiedlu Głogi
o łàcznej długoÊci 651 metrów
– wpłyn´ło 6 ofert. Termin realizacji
zamówienia – 30.09.2021 r.

• nastàpiło otwarcie ofert
w zamówieniu publicznym
na budow´ III etapu (do granicy
z Warszawà) Êcie˝ki rowerowej
nad Kanałem ˚eraƒskim długoÊci
ok. 1,5 km (Êcie˝ka rowerowa oraz
chodnik dla pieszych)
– wpłyn´ło 15 ofert. Termin
realizacji prac – 10 grudnia 2020 r.

• 19 maja minàł termin składania
ofert w zamówieniu publicznym
na dostaw´ i monta˝ dwóch
mobilnych trybun stadionowych
na 200 miejsc oraz wiat´ dla
s´dziów na potrzeby boiska
w Kàtach W´gierskich.
Wpłyn´ło 11 ofert, które sà
weryfikowane.

Pierwsze pociàgi do Zegrza Południowego zacz´ły przyje˝d˝aç ju˝ przed I wojnà
Êwiatowà. Po przerwie trwajàcej od 1994 roku, obecnie wszystko wskazuje
na to, ˝e w koƒcu 2022 roku ponownie dojedziemy pociàgiem z Zegrza
Południowego do Warszawy.

Zdalna szkoła+

Zasady ruchu na drodze
pieszo-rowerowej

Je˝eli symbole C-16 i C-13 oddzielo-

ne sà kreskà pionowà, to w takiej sy-

tuacji ruch pieszych i rowerzystów

odbywa si´ odpowiednio po stronach

drogi wskazanych na znaku.

Z kolei, je˝eli symbole oddzielone sà

kreskà poziomà, to piesi i rowerzyÊci mogà poruszaç

si´ ca∏à szerokoÊcià wyznaczonej drogi – ale piesi ma-
jà wtedy pierwszeƒstwo na ca∏ej szerokoÊci wyzna-
czonej drogi.

W takim przypadku rowerzyÊci widzàc pieszych po-

winni zachowaç szczególnà ostro˝noÊç w wyprzedza-

niu lub mijaniu pieszych oraz powin-

ni u˝ywaç dzwonka rowerowego

do poinformowania pieszych o nad-

je˝d˝ajàcym z pewnà pr´dkoÊcià ro-

werzyÊcie. JednoczeÊnie rowerzyÊci

powinni wyhamowaç, zmniejszajàc

swojà pr´dkoÊç tak aby nie dosz∏o

do kolizji rowerzysty z pieszym.

Po∏àczony znak drogi dla pie-

szych i rowerzystów mo˝e wyst´po-

waç jak na przyk∏adach obok.

� T. Sobotka

Kiedy na jednej tarczy znaku umieszczono symbole znaków C-16 i C-13, to
wskazuje, ˝e droga jest wspólna – przeznaczona zarówno dla pieszych jak
i rowerzystów.



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W CCZZEERRWWCCUU 2020 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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