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PODZI¢KOWANIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
Wspania∏a wiadomoÊç! Projekt 249, na który g∏osowaliÊmy
w ramach Bud˝etu Obywatelskiego Mazowsza, zosta∏ wybrany
do realizacji! Oddało na niego głos łàcznie 1386 osób. W podregionie
warszawskim wschodnim zajàł 2 miejsce, a 4 miejsce wÊród wszystkich
projektów w województwie mazowieckim. To wspaniały wynik! Jeszcze
raz wszystkim bardzo serdecznie dzi´kuj´ za zaanga˝owanie i oddawanie
głosów. Bez wspólnego działania, wynikajàcego ze zrozumienia, jak
wa˝ne jest wykonanie doÊwietlenia przejÊç dla pieszych, ten sukces nie
byłby mo˝liwy. Ogromne podzi´kowania kieruj´ do pomysłodawcy
projektu, Stowarzyszenia Przyjazny Niepor´t – szczególnie do Prezesa
Marcina Olszewskiego – za pomysł, a przede wszystkim za trosk´ o nasze
bezpieczeƒstwo. Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia
bardzo dzi´kuj´ za wsparcie inicjatywy, za jej promowanie i działanie
na rzecz osiàgni´cia tak doskonałego wyniku. ˚ycz´ Paƒstwu, aby kolejne
inicjatywy Stowarzyszenia były równie cenne i koƒczyły si´ sukcesem dla
naszego wspólnego dobra.
Koszt projektu wynosi przeszło 661 tys. zł i b´dzie on realizowany
w przyszłym roku.
249 – to numer projektu „Przebudowa przejÊç dla pieszych
przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Niepor´t, Powiat Legionowski – Bezpieczne przejÊcia
dla pieszych”, który zg∏osi∏o

do Bud˝etu Obywatelskiego Mazowsza Stowarzyszenie „Przyjazny
Niepor´t”. Dzi´ki wspólnej mobilizacji i zaanga˝owaniu wielu osób
i oddanym na projekt g∏osom, zosta∏ on wybrany do realizacji. Ra-
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zem sprawiliÊmy, ˝e drogi b´dà
bezpieczniejsze.
Jak ju˝ informowaliÊmy, projekt
zak∏ada doÊwietlenie 21 przejÊç
dla pieszych zlokalizowanych
na trzech drogach: ul. Jana Kazi-

NIE! – dla pojazdów powy˝ej 3,5 tony
na ulicy Jana Kazimierza
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mierza (DW 633), ul. Stru˝aƒskiej
(DW 632) oraz ul. Zegrzyƒskiej/Pogonowskiego (DW 631).
Lepiej widoczni piesi b´dà na nich
bezpieczniejsi. To wa˝ne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,
kiedy szybko robi si´ ciemno,
a piesi na przejÊciach bez sygnalizacji Êwietlnej cz´sto dopiero
w ostatniej chwili sà widoczni dla
kierowców.

Przypominamy
lokalizacje przejÊç
dla pieszych uj´tych
w projekcie:
• droga wojewódzka nr 631 (ul.
Zegrzyƒska, ul. Nowolipie), obr´b
Niepor´t –3 przejÊcia dla pieszych:
1. w pobli˝u kompleksu rekreacyjnego „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie,
2. w pobli˝u przystanku autobusowego „Stokrotki” w Niepor´t,
3. przy skrzy˝owaniu ul. Wojska
Polskiego w Niepor´cie,
• droga wojewódzka nr 633 (ul.
Jana Kazimierza), obr´b Niepor´t,
Stanis∏awów Pierwszy Rembelszczyzna – 14 przejÊç dla pieszych:
1. przy skrzy˝owaniu z ul. Dworcowà w Niepor´cie,
2. przy skrzy˝owaniu z ul. Podle-
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Ênà w Niepor´cie,
3. przy skrzy˝owaniu z ul. Plac
WolnoÊci w Niepor´cie,
4. przy skrzy˝owaniu z ul. Dworcowà i ul. Adama Mickiewicza
w Niepor´cie,
5. w pobli˝u skrzy˝owania z ul.
Rejtana w Niepor´cie,
6. przy skrzy˝owaniu z ul. Zajazdowà w Niepor´cie,
7. przy skrzy˝owaniu z ul. Sonaty
w Stanis∏awowie Pierwszym,
8. przy skrzy˝owaniu z ul. PrzyleÊnà w Stanis∏awowie Pierwszym,
9. cztery (4) przejÊcia dla pieszych
przy rondach im. Witolda Pileckiego w Rembelszczyênie,
10. przy GAZ SYSTEM w Rembelszczyênie,
11. przy skrzy˝owaniu z ul. Wàskà
w Rembelszczyênie,
• droga wojewódzka nr 632 (ul.
Stru˝aƒska), obr´b Rembelszczyzna, Kàty W´gierskie, Józefów
– 4 przejÊcia dla pieszych:
1. przy skrzy˝owaniu z ul. KoÊcielnà w Kàtach W´gierskich,
2. przy skrzy˝owaniu z ul. Modrzewiowà w Kàtach W´gierskich,
3. przy skrzy˝owaniu z ul. Szkolnà w Józefowie,
4. przy skrzy˝owaniu z ul. Objazdowà w Józefowie.
Ë B.Wilk

HARMONOGRAM odbioru odpadów
komunalnych w GRUDNIU
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Czy b´dzie mo˝na
dofinansowaç program
rzàdowy „Mój pràd”
Êrodkami z bud˝etu
gminy?
3 listopada odby∏o si´ spotkanie on-line Alicji Soko∏owskiej, Zast´pcy Wójta Gminy Niepor´t z Annà Trudzik, Dyrektorem Departamentu OZE Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki w sprawie programu Mój Pràd, który
dofinansowuje mieszkaƒcom zakup i monta˝ paneli fotowoltaicznych. Gmina Niepor´t od kilku miesi´cy dà˝y do zmiany zasad programu, tak aby mieszkaniec móg∏ skorzystaç z dofinansowania nie tylko
ze Êrodków NFOÂiGW i ulgi termomodernizacyjnej,
ale tak˝e z innych êróde∏ publicznych.
NFOÂiGW poinformowa∏, i˝ obecnie pracuje

wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Ârodowiska
nad kolejnà edycjà programu, który ma dostosowaç
si´ do nowych potrzeb w zakresie wykorzystania
OZE. Rozwa˝a si´ ró˝ne scenariusze finansowania
inwestycji w tym mo˝liwoÊç wsparcia inwestycji
z innych Êrodków publicznych np. wspó∏finansowanie ze Êrodków gminy.
Tegoroczna edycja programu Mój Pràd, zak∏adajàca dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji nie wi´cej ni˝ 5 tys. z∏, trwa
do 18 grudnia 2020 roku (wi´cej informacji mo˝na
uzyskaç pod adresem: mojprad.gov.pl).

Boisko w Niepor´cie

Na boisku w Niepor´cie zakoƒczono uk∏adanie nowej nawierzchni
z trawy syntetycznej.
Prace wykona∏a firma SOLID-STED sp. z o.o. sp. k. ze Szczeci-

na, która w ciàgu pi´ciu lat realizowaç b´dzie po dwa przeglàdy gwarancyjne rocznie. Inwestycja kosztowa∏a 360 tys. z∏otych, z czego 100 tys. gmina otrzyma∏a
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Budowa kanalizacji
deszczowej w Niepor´cie

Kanalizacji deszczowa budowana
jest w ulicach: Sienkiewicza, Zag∏oby, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Micha∏a, BaÊki, Krzysi i Ketlinga
(Zlewnia nr 1). Rozwià˝e problem
zalewania nieruchomoÊci po ulewnych deszczach. Prace rozpocz´∏y
si´ 23 listopada i sà zaplanowane

do koƒca czerwca 2021 roku. Obecnie krótki dzieƒ sprawia, ˝e kontynuowane sà nawet po zapadni´ciu
zmroku. Wykonuje je firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. z Legionowa.
Koszt
inwestycji
wyniesie
4 551 000 z∏.
Ë BW

Modernizacja oÊwietlenia
ulicznego
w Niepor´cie

w ramach dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej – Mazowsze 2020.
Ë BW
23 listopada rozpocz´∏y si´ prace przy modernizacji oÊwietlenia
ulicznego, które zaplanowane sà
do po∏owy grudnia.
Stare s∏upy betonowe wymieniane
sà na nowe aluminiowe 8 metrowe,

a oprawy sodowe na ledowe z wysi´gnikami. W Alei H. Sienkiewicza
stanie 21 nowych lamp, w ulicy Wazów równie˝ 21. Prace wykonuje
firma „ARONEX” z Legionowa
Ë BW
za kwot´ 93 997 z∏.

W Porcie Pilawa w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa trwa przebudowa
ciàgów pieszych. Stara nawierzchnia z p∏yt chodnikowych jest rozbierana i zast´powana nawierzchnià z kostki betonowej na podbu-

dowie z kruszywa kamiennego
(ok. 500 m2), wymienione zostanà
te˝ obrze˝a.
Prace, w terminie do po∏owy
grudnia, wykonuje firma Bruk-Bud
z Laskowizny za kwot´ 82 965 z∏.
Ë BW

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach
Brzozowej, Kwitnàcej WiÊni, Spokojnej
i Pszenicznej
Przebudowa ciàgów
w Niepor´cie
pieszych w Porcie Pilawa
¸àczna d∏ugoÊç nowo budowanej
sieci wyniesie 634 mb, odejÊcia kanalizacyjne liczyç b´dà 122,5 mb,
wybudowanych zostanie 26 studni
betonowych. Kanalizacja eksploatowana b´dzie przez Miejskie
Przedsi´biorstwo Wodociàgów
i Kanalizacji w Warszawie, Zak∏ad
D´be.
Wykonawcà prac jest firma In˝ynieria ADAMPOL z Adampola.
Koszt
inwestycji
wyniesie
715 636 z∏. Termin realizacji
– do koƒca sierpnia 2021 roku.
Ë BW
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NIE! – dla pojazdów powy˝ej
3,5 tony na ulicy Jana Kazimierza
Stanowisko Nr XXX/6/2020 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 24 wrzeÊnia 2020 r. W SPRAWIE SPRZECIWU
WOBEC PLANOWANYCH ZMIAN TONA˚U POJAZDÓW
POWY˚EJ 3,5 TONY NA ODCINKU OD DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 631 W NIEPOR¢CIE DO DROGI
WOJEWÓDZKIEJ 632 W REMBELSZCZYèNIE
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz § 56
ust. 2 pkt 3 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Niepor´t uchwalonego
uchwałà Nr 5/XXI/04 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 19 lutego 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r.
Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r.,
Nr 58 poz. 1477, zm. z 2013 r.,
poz. 13443, zm. z 2018 r.,
poz. 10532) Rada Gminy Niepor´t
postanawia, co nast´puje:
§ 1. Wyraziç sprzeciw wobec planowanych przez Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zmian tona˝u pojazdów powy˝ej 3,5 tony na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 631 w Niepor´-

cie do drogi wojewódzkiej 632
w Rembelszczyênie, z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu stanowiàcym załàcznik do niniejszego
stanowiska.
§ 2. Poprzeç Wójta Gminy Niepor´t w działaniach zmierzajàcych
do utrzymania istniejàcej – stałej organizacji ruchu obejmujàcej zakaz
wjazdu pojazdów powy˝ej 3,5 tony na odcinek drogi wojewódzkiej
nr 633 okreÊlony w § 1.
§ 3. Przekazaç niniejsze Stanowisko Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
§ 4. Stanowisko wchodzi w ˝ycie
z dniem podj´cia.
Ë Przewodniczàca Rady Gminy
Niepor´t
Bogus∏awa Tomasik

Budowa trasy pieszorowerowej wzdłu˝ Kanału
˚eraƒskiego

Budowa trasy pieszo-rowerowej
wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego
na terenie gminy Niepor´t zbli˝a si´ do koƒca. Na ostatnim odcinku II etapu, przed mostem
w Rembelszczyênie, teren przygotowany jest do po∏o˝enia nawierzchni. Trzeci odcinek,
do granicy z Warszawà, zosta∏
ju˝ ukoƒczony. Jest i chodnik

i Êcie˝ka rowerowa. Pozosta∏y
do wykonania prace wykoƒczeniowe i porzàdkowe. Gmina
prowadzi rozmowy z Dzielnicà
Bia∏o∏´ka, aby pas wzd∏u˝ Kana∏u od zakoƒczenia odcinka
niepor´ckiego a˝ do placu zabaw przy moÊcie na Kobia∏ce,
zagospodarowany zosta∏ w poË BW
dobnym standardzie.

Sprzeciw gminy Niepor´t wobec
planowanych zmian tona˝u pojazdów
powy˝ej 3,5 tony na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 631 w Niepor´cie do drogi
wojewódzkiej 632 w Rembelszczyênie
Rada Gminy skierowa∏a do Marsza∏ka Adama Struzika pismo,
w którym odnios∏a si´ do argumentów przytaczanych przez Pana Marsza∏ka za zniesieniem ograniczenia
tona˝u 3,5 t na odcinku drogi wojewódzkiej nr 633, od ronda im. Jana Paw∏a II w Niepor´cie do ronda im. rotm. Witolda Pileckiego
w Rembelszczyênie, i przytoczy∏a
szereg w∏asnych, wskazujàcych
na niebezpieczeƒstwa, które niesie
ewentualna zmiana.
Za ograniczeniem tona˝u przemawiajà przede wszystkim wzgl´dy bezpieczeƒstwa. Od ostatnich
badaƒ nat´˝enia ruchu na tym odcinku drogi min´∏o 5 lat i ich wyniki sà obecnie niemiarodajne. Na-

t´˝enie ruchu znacznie si´ nasili∏o,
powodujàc coraz wi´cej wypadków
drogowych i kolizji oraz, niestety,
coraz wi´cej potraceƒ pieszych.
Wzd∏u˝ tego odcinka drogi usytuowanych jest 7 placówek oÊwiatowych, przedszkoli i szkó∏ podstawowych, oraz dwa ˝∏obki i dwa domy opieki dla ludzi starszych.
Podniesienie tona˝u nie tylko
zwi´kszy nat´˝enie ha∏asu, ale te˝
spowoduje bezpoÊrednie zagro˝enie zdrowia i ˝ycia dla wszystkich
u˝ytkowników drogi, w tym dzieci i rodziców korzystajàcych ze
wskazanych placówek. Rada Gminy podkreÊli∏a równie˝, ˝e zniesienie ograniczenia tona˝u i spowodowane nim zwi´kszenie nat´˝enia

ruchu, spowoduje parali˝ ruchu
drogowego, jeszcze wi´ksze korki
i szybkie niszczenie nawierzchni.
Jednak to w∏aÊnie wzgl´dy bezpieczeƒstwa budzà najwi´kszy niepokój mieszkaƒców, wobec którego Rada Gminy przyj´∏a i podtrzymuje swoje stanowisko. Nale˝y
tak˝e pami´taç, ˝e obowiàzujàce
ograniczenie tona˝u zosta∏o wprowadzone po wieloletnich protestach
mieszkaƒców, których domy po∏o˝one w bezpoÊrednim sàsiedztwie
ulicy ulega∏y systematycznej degradacji i niszczeniu, a nat´˝enie ruchu ko∏owego wówczas i dzisiaj
jest nieporównywalne.
Ë BW

Wydatki na oÊwiat´ publicznà w gminie
Trwajà prace nad projektem bud˝etu gminy Niepor´t na 2021 r. Du˝à cz´Êç planu
wydatków gminy stanowià wydatki na oÊwiat´, w szczególnoÊci na bie˝àce
prowadzenie szkół i przedszkoli.
Ze wzgl´du na du˝y udzia∏ oÊwiaty
w wykonaniu bud˝etu gminy wydatki na oÊwiat´ zawsze budzà emocje
i zainteresowanie, i zawsze wydajà si´
byç niewystarczajàce w stosunku
do oczekiwaƒ i potrzeb. Obejmujà one
zarówno zadania w∏asne gminy, jak
i zadania obj´te subwencjà oÊwiatowà.
Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem w∏asnym gminy. Oznacza to, ˝e
koszty zwiàzane z ich dzia∏alnoÊcià
gmina musi pokrywaç ze Êrodków w∏asnych. Na prowadzenie szkó∏ gmina
otrzymuje subwencj´ oÊwiatowà z bud˝etu paƒstwa. Niestety, w gminie Niepor´t jest ona wysoce niewystarczajàca w stosunku do potrzeb. Mimo to,
oÊwiata jest jednym z priorytetów
w∏adz gminy. W miar´ posiadanych
mo˝liwoÊci wójt i rada gminy starajà
si´ zapewniç uczniom i nauczycielom
jak najlepsze warunki nauki i pracy.
W roku 2020 na zadania szkolne i pozaszkolne realizowane przez placówki publiczne prowadzone przez gmin´,
gmina otrzyma∏a subwencj´ w wysokoÊci 17 000 486 z∏. Brakujàce Êrodki musi pokrywaç z dochodów w∏asnych. Po ostatnich korektach planu

Szkoła/przedszkole

SPN*
SPJ
SPB
SPI
ZSPWR
SPSP
GPN
GPZP
GPB
RAZEM

Plan finansowy

Subwencja

5 486 324
6 654 929
2 646 283
3 713 059
2 885 669
4 788 564
2 016 962
1 180 761
1 177 850
30 550 401

3 606 992
5 420 106
1 609 810
2 545 720
1 012 111
2 765 891
34 814
5 042
0
17 000 486

Ró˝nica
(Êrodki własne
gminy)
1 879 332
1 234 823
1 036 473
1 167 339
1 873 558
2 022 673
1 982 148
1 175 719
1 177 850
13 549 915

*litera przy skrócie SP lub GP oznacza pierwszà liter´ miejscowoÊci, w której mieÊci si´ szkoła lub przedszkole.

wydatków (zmniejszeniach) zwiàzanych z ograniczeniem niektórych zadaƒ w zwiàzku z epidemià COVID-19,
bud˝ety szkó∏ nadal znaczàco przekraczajà wysokoÊç Êrodków subwencyjnych, co obrazuje zamieszczona
tabela.
Prognozowana dla gminy Niepor´t
subwencja na rok 2021 na zadania
szkolne i pozaszkolne, w tym
na kszta∏cenie w szko∏ach i przedszko-

lach (w placówkach publicznych i niepublicznych) wynosi 20 343 806 z∏,
a projekt bud˝etu oÊwiaty ustalono
w ∏àcznej wysokoÊci 40 705 938 z∏
(∏àcznie na edukacj´ szkolnà i przedszkolnà). Zanosi si´ wi´c na to, ˝e
w przysz∏ym roku, tak jak i w latach
ubieg∏ych, lwià cz´Êç wydatków
oÊwiatowych, gmina b´dzie musia∏a
pokryç w∏asnych Êrodków.
Ë H.Galas
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Zakaz u˝ywania
dmuchaw do liÊci

W nowym Programie Ochrony Powietrza (przyj´tym przez radnych
województwa mazowieckiego 8 wrzeÊnia) zawarto zestaw działaƒ niezb´dnych
do podj´cia w celu osiàgniecia poprawy jakoÊci powietrza. Jednym z nich jest
zakaz u˝ywania dmuchaw do liÊci we wszystkich gminach województwa
mazowieckiego, majàcy na celu ograniczenie wtórnej emisji pyłów. Zakaz
wchodzi w ˝ycie 1 stycznia 2021 roku.
Zakaz dotyczy bezwzgl´dnie
wszystkich, tzn. mieszkaƒców,
s∏u˝by miejskie i gminne, spó∏dzielnie mieszkaniowe, wszystkie podmioty zlokalizowane na terenie
województwa. Obejmuje wszystkie
urzàdzenia mechaniczne wytwarzajàce strumieƒ powietrza, s∏u˝àce
i wykorzystywane do oczyszczania
terenów z liÊci, elektryczne i spalinowe, niezale˝nie od tego, czy
wykorzystywane sà do usuwania liÊci, czy np. piachu. Zakaz obowiàzywaç b´dzie do 31 grudnia 2026
roku.
Wraz z Programem Ochrony
Powietrza, radni uchwalili plan
dzia∏aƒ krótkoterminowych wskazujàcy dzia∏ania, które nale˝y podjàç w sytuacjach ryzyka wystàpienia lub wystàpienia przekroczenia
norm jakoÊci powietrza. Plan ma
zmniejszaç to ryzyko oraz ograni-

czaç skutki i czas trwania przekroczeƒ. Jednym z dzia∏aƒ wskazanych
do realizacji w ramach planu jest
zakaz u˝ywania dmuchaw do liÊci,
gdy wyst´pujà przekroczenia norm
jakoÊci powietrza, tzn. py∏ów zwieszonych PM10, PM2,5 oraz benzo
(a)pirenu, nawet gdy komunikat
o ich wyst´powaniu pojawi si´

w 2020 roku. Zarówno czas trwania, jak i obszar ryzyka, podawane
sà do publicznej wiadomoÊci, przez
m.in. G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Informacje o jakoÊci powietrza mo˝na znaleêç
na stronie https://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/
Stosowanie si´ do obostrzenia
b´dzie kontrolowane przez upowa˝nione s∏u˝by, np. stra˝ gminnà,
upowa˝nionych pracowników urz´du gminy lub inspekcje ochrony
Êrodowiska. Za nieprzestrzeganie
go grozi kara grzywny od 500
do 5000 z∏. Znacznie powa˝niejszà
konsekwencjà jest jednak choroba,
spowodowana z∏ym stanem powietrza. Urz´dy gminy równie˝ pociàgane b´dà do odpowiedzialnoÊci
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nie obowiàzujàcego zakazu.
Ë B.W
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Szczepienia przeciwko
meningokokom na Mazowszu
Zarzàd Województwa Mazowieckiego przygotowa∏ program polityki zdrowotnej szczepieƒ przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci z Mazowsza w wieku do 3 lat.
Z bezp∏atnych Êwiadczeƒ b´dà mog∏y skorzystaç dzieci w wieku
od 3 miesi´cy do 3 lat, które zamieszkujà na terenie województwa
mazowieckiego oraz spe∏niajà kryterium podane jako grupa ryzyka:
obecnie ucz´szczajà do ˝∏obka lub klubu dzieci´cego lub taka aktywnoÊç jest planowana przez rodziców. Ka˝de dziecko uczestniczàce w programie b´dzie mia∏o zapewnionà mo˝liwoÊç skorzystania
z pe∏nego cyklu sczepieƒ (2 dawki podstawowe i 1 uzupe∏niajàca).
Dzieci, które spe∏niajà ww. warunki formalne, a które rozpocz´∏y ju˝
cykl szczepieƒ poza programem, b´dà mog∏y kontynuowaç przyjmowanie pe∏nego cyklu szczepieƒ w ramach programu.
Wi´cej informacji oraz wykaz podmiotów realizujàcych program
znajduje si´ na stronie: www.mazovia.pl/zdrowie – Programy Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciwko meningokokom.

Wymiana nawierzchni
chodnika wzdłu˝ ulicy
Jana Kazimierza

102 rocznica Odzyskania
NiepodległoÊci
Na wniosek gminy Niepor´t Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich
realizuje wymian´ nawierzchni
chodnika wzd∏u˝ ulicy Jana Kazi-

11 listopada 2020 roku Êwi´towaliÊmy 102 rocznic´ Odzyskania
Niepodleg∏oÊci. Tegoroczne obchody, tak wa˝nego dla nas Polaków Êwi´ta, z powodu sytuacji
epidemicznej by∏y nieco skromniejsze, jednak nie zabrak∏o
w nich patriotycznego ducha.

UroczystoÊci rozpocz´∏a o godz.
17.00 msza Êwi´ta w intencji Ojczyzny w koÊciele p.w. Niepokalanego Pocz´cia NMP w Niepor´cie.
Obecni byli przedstawiciele samorzàdu gminnego, mieszkaƒcy, harcerze ze Szczepu 14 DH i GZ Niepor´t. Uroczystà opraw´ zapewni-

∏a obecnoÊç pocztu sztandarowego
Batalionu Dowodzenia Wojsk Làdowych oraz ˝o∏nierze Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ. Po mszy na Placu
WolnoÊci zebrani odÊpiewali hymn
narodowy, nast´pnie delegacje z∏o˝y∏y kwiaty przy pomniku. Ë DB

Wójt Gminy Niepor´t informuje, ˝e w ramach
podpisanej umowy dotacji w 2020 r.,
nr 2061/20/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, z terenu Gminy Niepor´t
odebrano i zutylizowano ponad 86 ton
wyrobów zawierajàcych azbest. Ww.
przedsi´wzi´cie zrealizowane zostało w ramach zadania pt.
„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Niepor´t w ramach
ogólnopolskiego programu finansowania usuwania
wyrobów zawierajàcych azbest na terenie województwa
mazowieckiego”. Całkowity koszt ww. zadania wyniósł 37
752,37 zł, kwota udzielonej przez WFOÂiGW dotacji
stanowi 39% i wyniosła 14 723,42 zł.

Chryzantemy od lokalnych przedsi´biorców
Urzàd Gminy Niepor´t,
w ramach pomocy
lokalnym przedsi´biorcom
oraz działajàc z Agencjà
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
odebrał z gospodarstwa
ogrodniczego z terenu
naszej gminy chryzantemy.
Chryzantemy zostały
zło˝one w miejscach
pami´ci narodowej.

mierza. Inwestycja wykonywana
jest na odcinku o d∏ugoÊci 700 metrów, od ul. Wazów do skrzy˝owania z ul. Izabeliƒskà.
Ë B.W
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Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa – inwestycje za 5 mln zł

Teren Kompleksu
RekreacyjnoWypoczynkowego
Niepor´t-Pilawa to
blisko 20 ha terenu,
który gmina Niepor´t
zagospodarowuje tak,
aby zapewniç
mieszkaƒcom jak
najszerszy dost´p
do rekreacji
i uprawiania sportu.
Ka˝dego roku powstajà
nowe urzàdzenia
sportowe,
rozbudowywana jest
infrastruktura..
W ostatnich 10 latach,
koszt zrealizowanych
tu inwestycji wyniósł
przeszło 5 mln
złotych.
Co mamy do dyspozycji
odwiedzajàc Kompleks?
Przede wszystkim pi´knie po∏o˝one nad Jeziorem Zegrzyƒskim tereny zielone, przystosowane do spacerów dzi´ki nowym alejom spacerowym, przy których znajdujà si´
∏awki wi-fi. Dla rowerzystów i rolkarzy przygotowane sà specjalnie

wydzielone trasy, przebiegajàce
wÊród drzew lub nad samym jeziorem. Nowe drogi wewn´trzne doprowadzà nas do punktów gastronomicznych i do portów. W g∏´bi
terenu usytuowana jest strefa sportu. Znajdujàcy si´ tam skatepark ma
unikalnà lokalizacj´ – wykonujàc
ewolucje mo˝na spoglàdaç na wody jeziora i p∏ywajàce ˝aglówki.
Sta∏ si´ miejscem nie tylko do uprawiania sportu, ale przede wszystkim miejscem spotkaƒ dzieci i m∏odzie˝y. Amatorzy pi∏ki pla˝owej
majà do dyspozycji 4 boiska,
w tym 3 treningowe, jest wi´c to

solidna baza do uprawiania tej
dyscypliny sportu. Najlepsze warunki do rozgrzewki przed treningiem zapewnia si∏ownia zewn´trzna, natomiast dzieci majà do dyspozycji du˝y plac zabaw z wieloma
urzàdzeniami. Dodajmy do tego
szkó∏k´ windsurfingowà oraz wypo˝yczalni´ ma∏ych ∏ódek typu
omega, a oferta sportowa oka˝e si´
jeszcze bardziej atrakcyjna.
Kompleks to tak˝e dwa porty,
Port Niepor´t i Port Pilawa, które
oferujà ˝eglarzom to, co niezb´dne – nowoczesne pomosty do cumowania na ok. 250 miejsc, wyre-

montowany pomost sta∏y, najwi´kszy na jeziorze slip z osprz´tem i jedynà na jeziorze stacj´ paliw. Kto
jest zainteresowany, mo˝e tak˝e zimowaç ∏ódk´ w porcie. W Porcie
Pilawa zlokalizowana jest strefa ˝eglarstwa, w której majà siedzib´
4 kluby sportowe i 3 szkó∏ki ˝eglarskie. Tu mo˝na rozpoczàç swojà
przygod´ z ˝eglarstwem, a tak˝e
kontynuowaç jà a˝ po starty w mi´dzynarodowych zawodach.
W obydwu portach realizowane
sà remonty ciàgów pieszych,
przy czym w Pilawie podczas budowy nowej nawierzchni ciàgu

pieszego umocnione zosta∏o nabrze˝e. W 2021 roku planowana
jest budowa kanalizacji w porcie
Niepor´t.
Gmina zakupi∏a tak˝e niezb´dny
sprz´t do utrzymania porzàdku
i czystoÊci w Kompleksie, a wjazd
na teren zabezpiecza automatyczny
system parkingowy.
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Niepor´t-Pilawa zaprasza przez ca∏y rok, bo tu ka˝da pora roku oferuje du˝o wra˝eƒ i mo˝liwoÊci sp´dzenia czasu.
Ë B.Wilk
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Turniej MiniSiatkówki
Dziewczàt w kategorii
„dwójki” z okazji Âwi´ta
Odzyskania NiepodległoÊci

Podsumowanie roku
w KS Madziar Niepor´t

8 listopada w Nadarzynie rozegrano V Ogólnopolski Turniej Mini
Siatkówki Dziewczàt w kategorii
„dwójki” z okazji Âwi´ta Odzyskania Niepodleg∏oÊci. Pierwsza dru˝yna reprezentacji gminy Niepor´t
w sk∏adzie: Zuzanna Szymczyk,
Zuzanna Koz∏owska, Zofia Anisie-

wicz zaj´∏a III miejsce, natomiast II dru˝yna zosta∏a sklasyfikowana na miejscu 5-6. Jednà z trzech
nagród MVP turnieju otrzyma∏a
Zuzanna Szymczyk, uczennica
Szko∏y Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym.
Ë D.PieÊniak

Lekcja wf-u z Mistrzem

Rok 2020 to dla Klubu dosyç intensywny rok. Dru˝yna seniorska
po awansie rozpocz´∏a zmagania
w klasie A, jest to 7 poziom rozgrywkowy w Polsce. Po dwóch
wpadkach i przegranych meczach
rozpocz´∏a si´ Êwietna passa 9
zwyci´stw z rz´du. Runda jesienna zakoƒczona na wysokim 3 miej-

scu przez dru˝yn´ z Niepor´tu pozwala optymistycznie patrzeç
na dalszà cz´Êç sezonu z myÊlà
o awansie do Ligi Okr´gowej.
W 2020 roku w klubie powsta∏a
równie˝ Akademia. Poczàtki mieliÊmy bardzo trudne i nasze plany
pokrzy˝owa∏ COVID-19. Aktualnie
w naszej Akademii trenuje oko∏o 50

adeptów futbolu. Z wielkà radoÊcià
ucz´szczajà na zaj´cia kilka razy
w tygodniu. Swoje si∏y mierzyliÊmy
ju˝ z takimi klubami jak Legionovia Legionowo, FDA Wieliszew,
Dàb Wieliszew, AP 11 Legionowo,
WKS RzàÊnik, Legion Pruszków
i wiele innych klubów.
Ë KS Madziar Niepor´t

Zawodnicy Fali Niepor´t liderami
rankingu medalowego!
P∏ywacy reprezentujàcy gmin´
wrócili z pierwszych w tym roku
zawodów z cyklu Od M∏odzika
do Olimpijczyka na medalowej fali. Zdobyli 9 medali – 5 z∏otych, 1
srebrny i 3 bràzowe – co da∏o im

Ewa Leciejewska
Jakub Gradek

pierwsze miejsce w rankingu! Dodatkowo Ewa Leciejewska i Jakub
Gradek odebrali statuetki dla najlepszych zawodników z ubieg∏ego
sezonu. To fantastyczny wynik,
który jest efektem ci´˝kiej pracy

Na zaproszenie Dyrektora Szko∏y
Podstawowej w Stanis∏awowie
Pierwszym Pani Joanny Sobczak,
w paêdzierniku szko∏´ odwiedzi∏a
Dorota Âwiniewicz 354 – krotna reprezentantka Polski, dwukrotna
Mistrzyni Europy w pi∏ce siatkowej
kobiet w 2003 i 2005 roku, Najlep-

sza siatkarka Europy w 2005 roku.
W ramach akcji „Lekcja wf-u z Mistrzem” przeprowadzi∏a pogaw´dk´ oraz lekcj´ wf w zakresie pi∏ki
siatkowej z uczennicami oraz
uczniami klas sportowych 1-3.
Ë SP Stanis∏awów Pierwszy

Stypendium dla Wiktorii

m∏odych zawodników i ogromnego zaanga˝owania trzech trenerów.
Serdeczni gratulujemy i dzi´kujemy za wspania∏e emocje!
Ë BW

Wiktoria Borek z ZSP w Wólce
Radzymiƒskiej zosta∏a stypendystkà „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w cz∏owieka”
w roku szkolnym 2020/2021.
Z ogromnà przyjemnoÊcià informujemy, ˝e uczennica naszej szko∏y
Wiktoria Borek po spe∏nieniu
wszystkich wymagaƒ znalaz∏a si´
w zacnym gronie stypendystów Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.
Projekt „Mazowiecki programu
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w cz∏owieka” ma na celu rozwijanie zdolnoÊci edukacyjnych
i motywowanie do dalszej nauki.
Skierowany jest on do uczniów
osiàgajàcych wysokie wyniki w nauce, w szczególnoÊci w zakresie
przedmiotów przyczyniajàcych si´
do podniesienia ich kompetencji
kluczowych i umiej´tnoÊci uniwersalnych. Zak∏ada rozwijanie indywidualnego podejÊcia do ucznia,
zw∏aszcza wybitnie uzdolnionego.
W pomaganiu w rozwoju zdolnoÊci i motywowaniu do podnoszenia
swoich kompetencji, kluczowà rol´ odgrywajà równie˝ Êrodki finan-

sowe w postaci stypendium, które
mogà byç przeznaczone m.in.
na pomoce dydaktyczne materia∏y
edukacyjne, kursy, obozy naukowe.
Wiktoria jest osobà, która uwielbia czytaç. Ma du˝à ∏atwoÊç zapami´tywania i ∏àczenia faktów. Jej
ulubionymi przedmiotami w szkole
sà matematyka, biologia, j´zyk polski i j´zyk angielski. Swojà przysz∏oÊç ∏àczy z tymi przedmiotami,
poniewa˝ chcia∏aby zostaç optometrystà, badaç wady wzroku i dobieraç odpowiednie soczewki. Prywatnie jest osobà, która ∏atwo nawiàzuje kontakty i ch´tnie pomaga innym.
Gratulujemy Wiktorii, jej rodzicom i nauczycielom.
Ë ZSP w Wólce Radzymiƒskiej
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRUDNIU 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)

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

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

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

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

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA
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Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego –
„100-lecie Bitwy Warszawskiej w Gminie Niepor´t”

Maja Wyszyƒska

Micha∏ Mata

Kacper Kubalski

Aleksander Rembelski

Micha∏ Witkowski

W 2020 roku obchodzimy 100-lecie Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem
nad Wisłà. Najwi´kszej, najwa˝niejszej bitwy w nowo˝ytnej historii Polski,
której stawkà była obrona stolicy i odzyskanej w 1918 r. niepodległoÊci. Bitwa
nierozerwalnie zwiàzana jest z gminà Niepor´t.
To w Zamostkach Wólczyƒskich
w gminie Niepor´t wa˝y∏y si´ losy naszej Ojczyzny. 15 sierpnia 1920 roku
o Êwicie kapitan Stefan Pogonowski
rozpoczà∏ natarcie, które odmieni∏o
przebieg Bitwy Warszawskiej.
Bohaterów walk, ˝o∏nierzy 28. Pu∏ku Strzelców Kaniowskich, upami´tnia

pomnik w Wólce Radzymiƒskiej, ods∏oni´ty w 1924 roku. Od koƒca lat 90.
organizowane sà przy nim gminne
uroczystoÊci rocznicowe. Z okazji 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej gmina
Niepor´t zleci∏a wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich pomnika,
wraz z przywróceniem mu pierwotne-

go zwieƒczenia w postaci kuli z wizerunkiem Orderu Virtuti Militari.
Gminny Konkurs Plastyczny „100-lecie Bitwy Warszawskiej” mia∏ na celu
zwrócenie uwagi uczniów na to wa˝ne
wydarzenie historyczne, zwiàzane
z miejscem, w którym uczà si´ i ˝yjà.
Ë BW

Biblioteka Publiczna
Gminy Niepor´t
wznawia działalnoÊç

GOK
działa
w sieci

Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t wraz z filiami w Zegrzu Południowym
i w Kàtach W´gierskich zapraszajà do korzystania z mo˝liwoÊci wypo˝yczenia
zbiorów od 30 listopada 2020.
Prosimy aby paƒstwo zamawiali
ksià˝ki przez nasz katalog, telefonicznie lub mailowo. Do przedsionka biblioteki b´dzie móg∏ wejÊç jeden czytelnik, a ksià˝ki b´dzie wydawaç bibliotekarz. Wiemy, ˝e
wi´kszoÊç czytelników najlepiej
czuje si´ wybierajàc ksià˝ki samodzielnie, ale w obecnych warunkach musimy zapewniç bezpieczeƒstwo wszystkim korzystajàcym z biblioteki osobom. Jest to
trudna sytuacja dla wszystkich pracowniczek naszych bibliotek, poniewa˝ bardzo t´sknimy za normalnoÊcià. Chcemy Paƒstwa zapewniç,
˝e dok∏adamy staraƒ, aby nowoÊci
w bibliotece dobieraç pod kàtem
Paƒstwa zainteresowaƒ.
W naszej pracy zawsze kierujemy si´ maksymà „czym skorupka
za m∏odu nasiàknie…”, dlatego
w 2019 roku odby∏yÊmy szereg
spotkaƒ z przedszkolakami z terenu Gminy Niepor´t, oraz prowadzi∏yÊmy tzw. „Mobilnà Bibliotek´”
(akcja polega∏a na odwiedzaniu

przedszkoli i zawo˝eniu ksià˝ek
przedszkolakom, aby wychowawczynie i wychowawcy mogli wykorzystywaç je podczas zaj´ç). W tym
roku spotkania z dzieçmi nie by∏y
mo˝liwe, czego bardzo ˝a∏ujemy.
Dlatego chcemy zach´ciç szczególnie rodziców, aby nie rezygnowali z korzystania z biblioteki i zamawiali ksià˝ki dla swoich pociech.
Czasy sà bardzo trudne i dlatego tak
wa˝ny jest relaks i przyjemne sp´dzanie wolnego czasu, a ksià˝ka
mo˝e nam to zapewniç.
W ka˝dym miesiàcu kupujemy
oko∏o 100 nowych ksià˝ek do placówki w Niepor´cie. Sà to w wi´kszoÊci ksià˝ki dla doros∏ych czytelników. W 2019 roku kupi∏yÊmy dla
Paƒstwa 2007 ksià˝ek oraz 203 audiobooki (jest to ∏àczna liczba woluminów zakupionych do biblioteki w Niepor´cie oraz filii w Zegrzu
Po∏udniowym i Kàtach W´gierskich). Najwi´kszà popularnoÊcià
cieszà si´ powieÊci obyczajowe
i krymina∏y, ale coraz wi´cej czy-

telników si´ga po literatur´ faktu i reporta˝e. Zach´camy do przeglàdania naszego
katalogu internetowego, gdzie
znajdujà si´ wszystkie nasze
zbiory. NowoÊci, tak ch´tnie przez
Paƒstwa wypo˝yczane, sà w katalogu wyeksponowane co u∏atwia
ich przeglàdanie. Dbajàc o Paƒstwa
bezpieczeƒstwo i higien´, ka˝da
zwrócona pozycja zostaje poddana
obowiàzkowej 3- dniowej kwarantannie.
Mamy szczerà nadziej´, ˝e

Natalia Wardak

w nied∏ugim czasie sytuacja epidemiologiczna poprawi si´ na tyle, ˝e
b´dà Paƒstwo mogli sami przeszukiwaç biblioteczne pó∏ki. ˚yczymy
wszystkim mieszkaƒcom Gminy
Niepor´t du˝o zdrowia i cierpliwoÊci w tym trudnym dla wszystkich
momencie.

Wprawdzie z uwagi na sytuacj´
Gminny OÊrodek Kultury
zmuszony był zawiesiç
stacjonarne zaj´cia i warsztaty,
ale przeniósł swojà działalnoÊç
do sieci i tam prezentuje swojà
ofert´. Jest ona tak ró˝norodna,
˝e mo˝e zainteresowaç i dzieci,
i ich starsze rodzeƒstwo, rodziców
oraz dziadków. Instruktorzy
nagrywajà filmiki – zaj´cia, które
dost´pne sà dla wszystkich
odbiorców facebooka GOK. Sà
m.in. zaj´cia ceramiczne, powstała
Niepor´cka Akademia Sztuk
Pi´knych, sà warsztaty r´kodzieła,
rysunku, lekcje angielskiego dla
maluchów, nauka emisji głosu
i wiele innych. I polecamy – przez
cały tydzieƒ zaj´cia ruchowe,
ró˝nego rodzaju. Ruch to zdrowie,
konieczny jest po czasie
sp´dzonym przy komputerze.
Zach´camy do odwiedzenia strony
Gminnego OÊrodka Kultury
i kreatywnego sp´dzenia czasu
z instruktorami

