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20-LECIE samorzàdu gminnego

31 maja odbyła si´
uroczysta sesja Rady
Gminy Niepor´t
z okazji 20-lecia
samorzàdu gminnego.

O
brady, poprzedzone hejna∏em
Gminy Niepor´t, poprowa-
dzili Przewodniczàcy Rady

Eugeniusz Woêniakowski oraz Wójt
Gminy S∏awomir Maciej Mazur.
GoÊçmi sesji byli radni i so∏tysi pi´-
ciu kadencji z lat 1990-2010 oraz
Przewodniczàcy Rady Powiatu Le-
gionowskiego Szymon Rosiak, Wi-
cestarosta Janusz Kubicki, Burmistrz
Miasta i Gminy Serock Sylwester
Sokolnicki.

Wag´ i znaczenie uchwa∏y z 1990
roku oddaje uchwa∏a Rady Gminy,
podj´ta podczas uroczystoÊci, w któ-
rej czytamy: „Dnia 8 marca 1990 ro-
ku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwali∏ ustaw´ o samorzàdzie
gminnym. W dniu 27 maja 1990 ro-
ku w pierwszych w pe∏ni demokra-
tycznych wyborach w∏adze lokalne
otrzyma∏y kompetencje i Êrodki
do realizacji podstawowych zadaƒ
publicznych i samodzielnego decy-
dowania o sposobie zaspokajania po-
trzeb mieszkaƒców oraz o kierun-
kach rozwoju jednostek samorzàdu
terytorialnego. Rada Gminy Niepo-
r´t postanawia uczciç 20. rocznic´
tych wydarzeƒ oraz wyraziç podzi´-
kowania i wyrazy szacunku dla
wszystkich, których codzienna pra-
ca i poÊwi´cenie doprowadzi∏y
do stworzenia podstaw demokracji
lokalnej. Wyrazy szczególnej
wdzi´cznoÊci Rada kieruje do wój-
tów, radnych, so∏tysów wszystkich
kadencji Samorzàdu Gminy Niepo-
r´t, a tak˝e dla wszystkich mieszkaƒ-
ców Naszej Gminy, którzy swoim
zaanga˝owaniem doprowadzili
do tego, ˝e dziÊ Gmina Niepor´t
– Nasza Ma∏a Ojczyzna – jest stabil-
nà podstawà demokratycznej Rzecz-
pospolitej Polskiej.” 

Dla upami´tnienia 20-lecia samo-
rzàdu Gminy Niepor´t uczestnikom
sesji wr´czone zosta∏y pamiàtkowe
statuetki, a trwa∏ym Êladem uroczy-
stoÊci jest 5 d´bów, zasadzonych
przez radnych i so∏tysów poszcze-
gólnych kadencji. Drzewa rosnà
wzd∏u˝ Êcie˝ki rowerowej nad Kana-
∏em ̊ eraƒskim. Spotkanie zakoƒczy∏
koncert muzyki kameralnej w wyko-
naniu Andrzeja, El˝biety oraz Anny
Wróbel.

� Beata Wilk

Radni I kadencji 1990–1994

So∏tysi pi´ciu kadencji 1990–2010 Sadzenie d´bu na pamiàtk´ 20-lecia samorzàdu
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WÓJT GMINY NIEPOR¢T OGŁASZA
o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu
„Studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor´t”

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) zawiada-
miam o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu
„Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Niepor´t” wraz z Progno-
zà oddzia∏ywania na Êrodowisko – w dniach
od 07.06.2010 r. do 16.07.2010 r. w siedzibie Urz´-
du Gminy Niepor´t, Dzia∏ Zagospodarowania Prze-
strzennego (pok. nr 8) w godzinach od 9.00 do 15.00,
w dniach pracy Urz´du Gminy, tj. od poniedzia∏ku
do piàtku ka˝dego tygodnia.

Dyskusja publiczna nad rozwiàzaniami przyj´tymi
w projekcie Studium odb´dzie si´ w dniu 28.06.2010
r. w sali konferencyjnej Urz´du Gminy o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 powo∏anej wy˝ej ustawy,
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej mogà wnosiç
uwagi do projektu studium. Uwagi nale˝y sk∏adaç
na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomoÊci, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 09.08.2010 r.

JednoczeÊnie informuje si´, i˝ zgodnie z art. 46 usta-
wy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu in-
formacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach od-
dzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,
ze zm.) projekt „Studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor´t”
podlega strategicznej ocenie oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w zw. z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udzia-
le spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko zawiadamia si´
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niepor´t” wraz z Prognozà od-
dzia∏ywania na Êrodowisko, w dniach i miejscu, jak
wy˝ej. Do projektu wy∏o˝onego do publicznego wglà-
du mo˝na sk∏adaç uwagi, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 09.08.2010 r. Organem w∏aÊciwym
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Niepor´t.

�

Gmina Niepor´t otrzymała 1,2 mln złotych ze Êrodków
unijnych na budow´ kanalizacji sanitarnej na osiedlu
D´bina w Stanisławowie Pierwszym.

W dniach 12-15 maja delegacja z gminy Niepor´t
przebywała w Bułgarii z wizytà w partnerskiej gminie
Dolna Banya. Celem wizyty była wymiana doÊwiadczeƒ
zwiàzanych z rozwojem obu zaprzyjaênionych gmin oraz
omówienie przebiegu dalszej współpracy.

W poniedziałek 25 maja, w Stanisławowie Pierwszym, z inicjatywy mieszkaƒców odbyła
si´ uroczystoÊç otwarcia ulic Âwierkowej i Cyprysowej po zakoƒczeniu I etapu
przebudowy.

Wniosek o uzyskanie dofinansowa-
nia z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w ramach dzia∏ania 321
– Podstawowe us∏ugi dla gospodar-
ki i ludnoÊci wiejskiej, z∏o˝ony zo-
sta∏ do Urz´du Marsza∏kowskiego
w po∏owie 2009 roku. W maju 2010 r.
Zarzàd Województwa Mazowiec-
kiego zatwierdzi∏ najlepiej przygo-
towane wnioski i 1 czerwca Wójt
Gminy S∏awomir Maciej Mazur
podpisa∏ w Urz´dzie Marsza∏kow-

skim Umow´ o przyznanie pomocy
finansowej. 

W ramach zaplanowanej inwesty-
cji wykonana zostanie kanalizacja
sanitarna d∏ugoÊci ok. 1,3 km. Goto-
wa jest ju˝ dokumentacja projekto-
wa sieci, wydane te˝ zosta∏o pozwo-
lenie na budow´. Jeszcze w 2010 ro-
ku og∏oszony zostanie przetarg
na wykonawc´ robót. Prace zrealizo-
wane zostanà w 2011 r. 

� BW

POZYSKALIÂMY
Êrodki unijne

Z WIZYTÑ u przyjaciół 
w partnerskiej gminie

UROCZYSTE otwarcie ulic
Âwierkowej i Cyprysowej

Gmin´ Niepor´t reprezentowali:
Wójt Gminy S∏awomir Maciej Ma-
zur, Przewodniczàcy Rady Gminy
Eugeniusz Woêniakowski, Zast´pca
Przewodniczàcego Marian Oszczyk,
Dyrektor Gminnego Zespo∏u OÊwia-
ty Henryka Galas, Dyrektor Szko∏y
Podstawowej w Józefowie Agniesz-
ka Powa∏a. W trakcie pobytu delega-
cja wzi´∏a udzia∏ w festynie z okazji
Êwi´ta gminy Dolna Banya oraz
zwiedzi∏a zabytkowe miasteczko
Kopriwszczica – kolebk´ bu∏garskiej
myÊli niepodleg∏oÊciowej i szeroko
poj´tej kultury, s∏ynàcà w szczegól-
noÊci z doskonale zachowanej
do dnia dzisiejszego oryginalnej ar-

chitektury Êwieckiej i sakralnej. Wójt
wraz z towarzyszàcymi osobami od-
wiedzi∏ tak˝e jednà ze szkó∏ w Dol-
nej Banyi, w której zapozna∏ si´
z bu∏garskim systemem kszta∏cenia,
warunkami nauki uczniów oraz wa-
runkami pracy i p∏acy nauczycieli.
W celu pog∏´bienia wzajemnych
stosunków, lepszego poznania kultur
obu narodów oraz integracji naj-
m∏odszych mieszkaƒców gminy
Niepor´t i gminy Dolna Banya, gru-
pa dzieci bu∏garskich zosta∏a zapro-
szona na 5-dniowy pobyt do gminy
Niepor´t w okresie wakacyjnym. 

� H.Galas

U
dzia∏ w niej wzi´li Wójt Gmi-
ny Maciej Mazur, Zast´pca
Wójta Alicja Soko∏owska,

Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy
Marian Oszczyk, radny Jerzy Macie-
jewski, so∏tys Stanis∏awowa Pierw-
szego Jaros∏aw Koperski, a ulice
poÊwi´ci∏ ksiàdz Piotr J´drzejewski
proboszcz parafii NMP Wspomo˝y-
cielki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym. Symbolicznego przeci´-
cia wst´gi dokona∏a jedna z najm∏od-
szych mieszkanek ulicy.

Dla przypomnienia na ulicy Âwier-
kowej i Cyprysowej na podbudowie
z kruszywa kamiennego wykonano
betonowà kostk´ – 354 metry
ul. Âwierkowej i oko∏o 200 metrów
ul. Cyprysowej. Na poboczach wy-
konano dreny z kruszywem, które

wy∏o˝ono p∏ytami „ECO”. Do ka˝-
dej posesji zosta∏y wybudowane in-
dywidualne zjazdy. Koszt ca∏ej in-
westycji wraz z robotami uzupe∏nia-
jàcymi i projektem wyniós∏
400 tys. z∏. W II etapie inwestycji
zrealizowana zostanie dalsza przebu-
dowa ul. Cyprysowej.

� R. Âwiàtkowski

Urzàd Gminy Niepor´t zaprasza do współpracy osoby zainteresowane kolporta˝em gazety  
WieÊci Niepor´ckie na terenie gminy.

Wi´cej szczegółów mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu – 22 767 04 46.
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
OB. 001-2/2010 Z DNIA 5 MAJA 2010 R.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzàdzonych na dzieƒ 20 czerwca 2010 r.
Zgodnie z art. 24 i art. 24a ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. 2004 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467,
z póên. zm.) podaje si´ do wiadomoÊci publicznej informacj´ o numerach i gra-
nicach obwodów g∏osowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb
wyborców niepe∏nosprawnych, w których b´dà przeprowadzone wybory Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzone na dzieƒ 20 czerwca 2010 r.

Nr Granice Siedziba obwodowej 
obwodu obwodu komisji wyborczej

1 So∏ectwo Niepor´t Szko∏a Podstawowa Nr 1
z wy∏àczeniem im. Bronis∏awa Tokaja 
Osiedla G∏ogi w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9

2 So∏ectwa: Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
Stanis∏awów Pierwszy Warszawskiej 1920 r. 

i Izabelin w Stanis∏awowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 16D

3 So∏ectwa: Szko∏a Podstawowa im. Wojska Polskiego 
Bia∏obrzegi i Rynia w Bia∏obrzegach, ul. Wojska Polskiego 21

4 So∏ectwa: Szko∏a Podstawowa
Wólka Radzymiƒska im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

i Beniaminów w Wólce Radzymiƒskiej, ul. Szkolna 79
lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepe∏nosprawnych

5 So∏ectwa:  OÊrodek Kultury
Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna w Kàtach W´gierskich, ul. KoÊcielna 22

6 So∏ectwo Gminne Przedszkole 
Zegrze Po∏udniowe w Zegrzu Po∏udniowym, ul. Rybaki 28

8 So∏ectwa: Dom Kultury 
Stanis∏awów Drugi i Wola Aleksandra w Stanis∏awowie Drugim, ul. Wolska 71A

9 So∏ectwa: Szko∏a Podstawowa 
Józefów i Micha∏ów-Grabina w Józefowie, ul. Szkolna 62

lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepe∏nosprawnych

10 So∏ectwa: Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
Aleksandrów Warszawskiej 1920 r. 

oraz Osiedle G∏ogi w Stanis∏awowie Pierwszym
– cz´Êç so∏ectwa Niepor´t ul. Jana Kazimierza 16D

UWAGA: Wyborca niepe∏nosprawny, na swój wniosek, wniesiony do dnia 15 czerw-
ca 2010 r. do Urz´du Gminy Niepor´t, jest dopisywany do spisu wyborców w wy-
branym przez siebie obwodzie g∏osowania spoÊród obwodów g∏osowania, w których
znajdujà si´ lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych, na obszarze
gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce jego sta∏ego zamieszkania.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r.
(niedziela) b´dà otwarte w godz. 6.00 – 20.00.

� Wójt Gminy S∏awomir Maciej Mazur

1. Wola Aleksandra – ul. Wolska 124 (So∏tys) – 1 szt.

2. Micha∏ów-Grabina – ul. Przyrodnicza 15 (So∏tys) – 1 szt. 

3. Bia∏obrzegi – ul. Wczasowa 20 (przy sklepie) – 1 szt. 

– Osiedle Wojskowe: przy g∏ównym wjeêdzie 

na teren osiedla po lewej stronie – 1szt. 

– na placu przed pawilonem handlowym – 1 szt. 

– przy placu zabaw dla dzieci przy bloku nr 24

4. Beniaminów – Beniaminów 10 (So∏tys) – 1 szt.

5. Wólka Radzymiƒska – ul. Szkolna 70 – 1 szt. 

– ul. Topolowa 4 A – 1 szt. 

6. Stanis∏awów Pierwszy – ul. Przysz∏oÊç (przy rzece Czarna) – 1 szt.

– ul. Przysz∏oÊç 38 A (przy sklepie) – 1 szt.

– ul. Graniczna (Êrodek ulicy) – 1 szt.

– ul. J.Kazimierza (przy DH ANNA – kierunek do Warszawy 1szt.

7. Rembelszczyzna – ul. Stru˝aƒska 157 (So∏tys) – 1 szt.

– ul. Stru˝aƒska 133 A (przy sklepie w kierunku Legionowa) 1szt.

8. Stanis∏awów Drugi – ul. Wolska 71 A (przy Domu Kultury) – 1 szt.

– skrzy˝owanie ul. ¸àkowej i ul. Radosnej – 1 szt.

9. Izabelin (1 szt.) – skrzy˝owanie ul. Szkolna/ul.Graniczna (przy sklepie) – 1 szt.

10. Aleksandrów (2 szt.) – skrzy˝owanie ul. Zwyci´stwa/ul. Polna/ul. Królewska

(przy kapliczce) – 1szt. 

– skrzy˝owanie ul. Królewska/ul. Izabeliƒska 

(przy sk∏adzie celnym) – 1 szt. 

11. Kàty W´gierskie – ul. Stru˝aƒska 46 (przy sklepie) – 1 szt.

– ul. PrzyleÊna 2 – 1 szt.

12. Józefów (3 szt.) – ul. Szkolna (przy KoÊciele) – 1 szt.

– ul. G∏ówna 51 (So∏tys) – 1szt. 

– skrzy˝owanie ul. Szkolnej / ul.Wiosennej – 1 szt. 

13. Zegrze P∏d. – Osiedle Wojskowe 

(przy wjeêdzie na teren osiedla) – 1 szt.

– Osiedle Wojskowe (przy bloku nr. 53) – 1 szt.

– ul. Rybaki (przy Przedszkolu) – 1 szt. 

14. Rynia (3 szt.) – przy ul. Spacerowej/ul. G∏ównej przy przystanku

autobusowym 1szt 

– p´tla autobusowa – 1 szt. 

– koniec ul. G∏ównej (przy Za∏ubicach) – 1 szt.

15. Niepor´t – ul. Ma∏o∏´cka 22 (przy sklepie) – 1 szt. 

– ul. Dworcowa (przy OÊrodku Kultury) – 1 szt.

– ul. Zegrzyƒska – 1 szt.

– ul. PodleÊna 4 (przy OÊrodku Zdrowia) – 1 szt.

– ul. J. Kazimierza (przyst. przy Urz´dzie Pocztowym) – 2szt.

– ul. J. Kazimierza (przyst. autobusowy osiedle G∏ogi

skrzy˝owanie 

ul. Wazów/ul. J.Kazimierza – 1 szt.

– ul. J. Kazimierza 

(przyst. autobusowy osiedle G∏ogi 

przy zjeêdzie do CPN) – 1 szt.

– ul. Ró˝ana (przy placu zabaw) – 1 szt.

1. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 1
W NIEPOR¢CIE z siedzibà
w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Bronis∏awa Tokaja,
ul. Dworcowa 9
1) Krzysztof Anio∏kowski
2) Emilia Agata WaÊ – zast´pca
3) Halina Okoƒska
4) Cecylia Anio∏kowska –

przewodniczàcy
5) Marlena R´belska
6) Irmina Jamka

2. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 2
W STANIS¸AWOWIE
PIERWSZYM z siedzibà
w Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920r.
w Stanis∏awowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 16D
1) Anita Kwieciƒska
2) Marta Brysiacz – przewodniczàcy
3) Anna Szachnowska
4) Kinga Wiktorowicz – zast´pca
5) Monika Popiƒska
6) Eliza Bolkowska

3. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 3
W BIA¸OBRZEGACH z siedzibà
w Szkole Podstawowej 
im. Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach, 
ul. Wojska Polskiego 21
1) Renata Szkolniak
2) Kamila Górecka – przewodniczàcy
3) Regina Soko∏owska – zast´pca
4) Maria Krzymowska

5) Marta Skorupka
6) Âliwa Jadwiga

4. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 4 W WÓLCE
RADZYMI¡SKIEJ z siedzibà
w Szkole Podstawowej im. 28 Pu∏ku
Strzelców Kaniowskich w Wólce
Radzymiƒskiej, ul. Szkolna 79
1) Bo˝ena Bartkiewicz
2) Anna Gajda
3) Karolina Laps
4) Danuta Poczta-Szulejewska

– przewodniczàcy
5) W∏adys∏awa Powa∏a-Nawrocka
6) Wojciech Wyszkowski – zast´pca

5. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 5 W KÑTACH
W¢GIERSKICH z siedzibà
w OÊrodku Kultury w Kàtach
W´gierskich, ul. KoÊcielna 22
1) Dariusz Wróbel
2) Katarzyna Bo˝uta – zast´pca
3) Ma∏gorzata Kos
4) Jakub Staniszewski
5) Ewa Roguska – przewodniczàcy
6) Ewelina Banaszek

6. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 6 W ZEGRZU
PO¸UDNIOWYM z siedzibà
w Gminnym Przedszkolu ul.
Rybaki 28 
1) Mariola Wierzbowska
2) Krystyna Mataczyƒska

– przewodniczàcy
3) Ryszard WiÊniewski – zast´pca
4) Agata Tyska
5) Krzysztof Romanowski
6) Tadeusz WaÊniewski

7. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 8
W STANIS¸AWOWIE DRUGIM
z siedzibà w Domu Kultury
w Stanis∏awowie Drugim,
ul. Wolska 71A
1) Monika Kosakiewicz
2) Danuta Stromecka – zast´pca
3) Paulina Galas
4) Monika Zdrodowska
5) Ewa Popiƒska
6) Izabella Jamka – przewodniczàcy

8. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 9
W JÓZEFOWIE z siedzibà
w Szkole Podstawowej
w Józefowie, ul. Szkolna 62
1) Agnieszka Powa∏a
2) Wojciech Bo˝uta
3) El˝bieta Rostek-Rybiƒska

– zast´pca
4) Micha∏ Rybiƒski
5) Daniel Kostro – przewodniczàcy
6) Bogumi∏a Ch´ciƒska

9. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 10
W NIEPOR¢CIE z siedzibà
w Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920r.
w Stanis∏awowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 16D
1) Piotr Brysiacz
2) Jolanta Krajewska – zast´pca
3) Ma∏gorzata Ma∏ecka

– przewodniczàcy
4) Marta Olszewska
5) Paulina Popiƒska
6) Anna Bolkowska

20 czerwca 2010 

WYBORY
PREZYDENCKIE 

WYKAZ TABLIC OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urz´dowych
obwieszczeƒ i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Lp. So∏ectwo Lokalizacja Lp. So∏ectwo Lokalizacja Lp. So∏ectwo Lokalizacja

INFORMACJA DLA MIESZKA¡CÓW ZEGRZA POŁUDNIOWEGO
Informujemy, ˝e została zmieniona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 6 w Zegrzu Południowym. W zwiàzku z powy˝szym mieszkaƒcy Zegrza

Południowego głosujà w Gminnym Przedszkolu przy ul. Rybaki 28. 
Lokal wyborczy b´dzie czynny w godz. 6.00- 20.00.

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
po ukonstytuowaniu

ZAWIADOMIENIE o sporzàdzeniu spisu oraz miejscu i czasie jego udost´pniania
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy
z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 72, poz. 467);
zawiadamia si´ mieszkaƒców Gminy
Niepor´t o sporzàdzeniu spisu wybor-
ców w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zarzàdzonych
na dzieƒ 20 czerwca 2010 r.

Spis wyborców udost´pniony jest
do wglàdu w siedzibie Urz´du Gminy
Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pokój nr 3
(parter) w dniach od 8 czerwca 2010
r. do dnia 15 czerwca 2010 r., w go-
dzinach pracy Urz´du tj.: poniedzia-
∏ek – od godz.8.00 – do godz. 18.00,
wtorek, Êroda, czwartek i piàtek
– od godz. 8.00 – do godz.16.00.

Informuje si´, ˝e zgodnie z art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 72,
poz. 467) spis wyborców jest udost´p-
niany do wglàdu, na pisemny wniosek,
w Urz´dzie Gminy Niepor´t (...), adres:
05 – 126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, po-
kój nr 3. �
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Rozbudowa szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach (1992–1994) Rozbudowa Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie (1993–1994)

INWESTYCJE
oÊwiatowe

Plany zagospodarowania przestrzennego
W okresie ostatnich 20 lat Gmina uchwali∏a 32 plany zagospodarowania
przestrzennego, obejmujàce 97% powierzchni gminy oraz Studium zago-
spodarowania przestrzennego.
Obecnie opracowywane sà 4 plany oraz nowe Studium, dajàce gminie
i mieszkaƒcom szans´ rozwoju gospodarczego. Studium zosta∏o wy∏o˝one
do publicznego wglàdu, odbywajà si´ spo∏eczne konsultacje projektu.

OObbcchhooddzziimmyy  ww ttyymm  rrookkuu 2200--lleecciiee  ssaammoorrzzààdduu  ggmmiinnnneeggoo..  CCzzyy  ww GGmmiinniiee  NNiieeppoo--
rr´́tt  ddoobbrrzzee  wwyykkoorrzzyyssttaalliiÊÊmmyy  ttee 2200  llaatt??
Wystarczy spojrzeç na zmiany, jakie zasz∏y w naszej gminie aby mieç pewnoÊç,
˝e wykorzystaliÊmy szans´, jakà stworzy∏a reforma samorzàdowa. ByliÊmy gmi-
nà rolniczà, która w ciàgu tych lat przekszta∏ci∏a si´ w gmin´ rekreacyjno-wy-
poczynkowà, atrakcyjnà dla turystów i ch´tnie wybieranà na miejsce sta∏ego
zamieszkania. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki zrealizowaniu wielu inwestycji – bu-
dowie szkól, przedszkoli, oÊrodków kultury, budowie nowych dróg, chodników,
oÊwietlenia. Podsumowaniem naszych dzia∏aƒ, zmierzajàcych do zmiany wize-
runku gminy, jest zagospodarowanie Dzikiej Pla˝y i budowa molo. Nasza s∏u˝-
ba zdrowia oferuje obecnie us∏ugi na wysokim poziomie. OÊwiata przesz∏a grun-
towne zmiany, widoczne w wielu zrealizowanych inwestycjach oraz w wysokich
wynikach nauczania, które uzyskujà uczniowie na sprawdzianach i egzaminach
zewn´trznych. To wszystko by∏o mo˝liwe dzi´ki reformie samorzàdowej, przy-
znaniu gminom Êrodków w∏asnych i stworzeniu instrumentów prawnych do sku-
tecznego i efektywnego ich wykorzystania. Jednak to, co najwa˝niejsze, to po-
wstanie silnych wi´zi wspólnoty samorzàdowej. UroczystoÊci patriotyczne bu-
dujà poczucie to˝samoÊci historycznej, pami´tamy o wa˝nych wydarzeniach,
jakie mia∏y miejsce tu, gdzie ̋ yjemy. Tu internowano ̋ o∏nierzy Legionów, tu ro-
zegra∏y si´ decydujàce momenty Bitwy Warszawskiej. Mieszkaƒcy gminy sà z niej
dumni, czujà si´ zwiàzani ze swoim miejscem zamieszkania, anga˝ujà si´ w spra-
wy lokalne. Teraz samorzàdy sà prawdziwymi Ma∏ymi Ojczyznami i to one wp∏y-
wajà na wizerunek ca∏ego kraju.

OOdd ppaarruu  llaatt  wwyyrraaêênniiee  wwzzrraassttaa  bbuudd˝̋eett  ggmmiinnyy..  PPooddoobbnniiee  ww ttyymm  rrookkuu..  CCzzeeggoo  mmiieesszz--
kkaaƒƒccyy  mmooggàà  oocczzeekkiiwwaaçç??
– Du˝y bud˝et, szczególnie taki jak tegoroczny, to dla nas powód do dumy i ra-
doÊci, ale te˝ du˝e wyzwanie. To du˝o wi´ksze obowiàzki, zwiàzane z realiza-
cjà zadaƒ. Kontynuujemy rozpocz´te inwestycje – budow´ p∏ywalni w Stanis∏a-
wowie Pierwszym, szko∏y w Izabelinie, modernizacj´ budynku komunalnego
w Zegrzu Po∏udniowym na potrzeby oÊrodka zdrowia i oÊrodka kultury. Ju˝ nie-
d∏ugo zakoƒczy si´ ostatni etap zagospodarowania Dzikiej Pla˝y, wizytówki tu-
rystycznej naszej gminy. Przed nami kolejne inwestycje wodociàgowe i kana-
lizacyjne, m.in. na odcinku Bia∏obrzegi-Rynia, w Wólce Radzymiƒskiej, budo-
wa dróg, chodników i oÊwietlenia. Ca∏y czas staramy si´ te˝ o Êrodki zewn´trzne,
uzyskaliÊmy m.in. 1,2 mln z∏ dofinansowania budowy p∏ywalni w Stanis∏awo-
wie Pierwszym i sali gimnastycznej przy szkole w Izabelinie oraz 1,2 mln z∏
na budow´ kanalizacji sanitarnej na osiedlu D´bina w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Pozyskanie Êrodków nie jest obecnie ∏atwe, tym bardziej cieszà nas do-
tychczasowe sukcesy w tym zakresie. Pracy zwiàzanej z realizacjà bud˝etu jest
przed nami bardzo du˝o. Ale jestem przekonany, ˝e jej wyniki wp∏ynà na pod-
niesienie komfortu ˝ycia codziennego mieszkaƒców, przynoszàc im wiele satys-
fakcji i zadowolenia.

Rozmowa z Wójtem Gminy Niepor´t
SŁAWOMIREM MACIEJEM MAZUREM

Rozpocz´cie budowy nowej szko∏y podstawowej w Izabelinie 
(2009–2011)

Budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Po∏udniowym
(2008–2009)

Budowa Przedszkola w Niepor´cie (1990–1991)

Budowa szko∏y Podstawowej w Józefowie (1994–1998) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Wólce Radzymiƒskiej (2000–2002)

Budowa gimnazjum z halà sportowà w Stanis∏awowie 
Pierwszym (2003–2006) – budynek gimnazjum

Budowa sali gimnastycznej z ∏àcznikiem przy szkole 
Podstawowej w Józefowie (2007–2008)

20 LAT SAMORZÑDU
W GMINIE NIEPOR¢T
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Rozbudowa budynku Urz´du Gminy Niepor´t  (1993–1995) Budowa Domu Kultury w Stanis∏awowie Drugim (1996–1998)

INWESTYCJE
sportowe

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Niepor´cie (2006)

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym (2007)

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Beniaminowie 
przy filii GOK (2008)

Budowa budynku OÊrodka Kultury (TPD) w Ryni (2000) Budowa Stanicy Stra˝ackiej – Gminnego OÊrodka Kultury 
i siedziby OSP w Niepor´cie (1999–2002)

Budowa pomnika w Bia∏obrzegach (2002–2003)

Modernizacja budynku ORION w Zegrzu Po∏udniowym 
(OÊrodek Zdrowia, poczta i TPD)

Budowa gara˝u dla OSP w Kàtach W´gierskich (2006) Modernizacja budynku filii Gminnego OÊrodka Kultury w Kàtach
W´gierskich (2006–2007)

INNE obiekty

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy szkole
w Bia∏obrzegach (2006)
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Plac zabaw w Zegrzu Po∏udniowym (2006) Plac zabaw w Bia∏obrzegach (2007) Plac zabaw w Zegrzu Po∏udniowym (2006)

INNE 
obiekty

Budowa budynku Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Budowa budynku Gminnego Zak∏adu Komunalnego 
w Niepor´cie (2006-2007) w Niepor´cie (2007)

Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a 
Zalewu Zegrzyƒskiego pn. „Dzika Pla˝a w Niepor´cie” (2009)

Plac zabaw w Niepor´cie (2007)

Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a Zalewu Zegrzyƒskiego
pn. „Dzika Pla˝a w Niepor´cie” (2009) – oÊwietlenie Dzikiej Pla˝y

Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a 
Zalewu Zegrzyƒskiego pn. „Dzika Pla˝a w Niepor´cie” (2009)

Budowa mola na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie (2010) Modernizacja budynku komunalnego w Zegrzu Po∏udniowym 
na cele OÊrodka Kultury i OÊrodka Zdrowia (2010-2011)

Budowa p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierwszym (2009-2011)

Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a Zalewu Zegrzyƒskiego
pn. „Dzika Pla˝a w Niepor´cie” (2009) – budynek socjalny

Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci wybrze˝a Zalewu 
Zegrzyƒskiego pn. „Dzika Pla˝a w Niepor´cie” (2009) – plac zabaw
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Budowa ronda w Bia∏obrzegach we wspó∏pracy z MZDW (1994)

Podwójne rondo w Rembelszczyênie – wspó∏praca z MZDW (1999) Ulica G∏ówna w Ryni (2004 – 2006) Ulica Wolska w Stanis∏awowie Drugim  i Woli Aleksandra 
– chodnik (2004, 2009)

INWESTYCJE drogowe

Drogi i chodniki na osiedlu w Bia∏obrzegach (2006–2008)Nawierzchnia asfaltowa ulicy PrzyleÊnej w Kàtach W´gierskich
(2006–2008)

Budowa ronda w Józefowie we wspó∏pracy z MZDW (2005)

Ulica D´bowa w Zegrzu Po∏udniowym – nawierzchnia 
z kostki (2005)

Ulica Jana Kazimierza w Niepor´cie – chodnik (2004–2006) Ulica ¸àkowa w Stanis∏awowie Drugim – nawierzchnia 
z kostki (2002–2004)

Ulica Koncertowa w Stanis∏awowie Pierwszym – nawierzchnia
z kostki (2005–2006)

Ulica Kàpielowa w Zegrzu Po∏udniowym – nawierzchnia 
z kostki (2005)

Ulica Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie Pierwszym – budowa chodnika
we wspó∏pracy z powiatem (2005)

Na terenie Gminy NIepor´t wybudowano 
36 km dróg oraz 31 km chodników.
Przedstawiamy przykładowe inwestycje
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INWESTYCJE drogowe

Ulica Wa∏owa w Kàtach W´gierskich 
– nawierzchnia asfaltowa (2009)

Ulica Ma∏o∏´cka w Niepor´cie, Izabelinie i Aleksandrowie – chodnik
i nawierzchnia (2006–2009)

Budowa chodnika wzd∏u˝ ulicy Akacjowej 
w Kàtach W´gierskich (2010)

Budowa ronda w Niepor´cie we wspó∏pracy z MZDW (2008) Parkingi nad Zalewem Zegrzyƒskim (2008–2009) Zagospodarowanie Placu WolnoÊci w Niepor´cie 
– parkingi (2002, 2009–2010)

Ulica S∏oneczna w Stanis∏awowie Pierwszym (2007–2008) Drogi i chodniki na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym (2007) Przebudowa mostu na ulicy Izabeliƒskiej we wspó∏pracy
z powiatem (2008)

Ulica Szkolna w Wólce Radzymiƒskiej – inwestycje w latach 2006 – 2009
– nawierzchnia asfaltowa we wspó∏pracy z powiatem (2009)

Ulica Kwiatowa w Stanis∏awowie Drugim – nawierzchnia
z kostki (2006)

Ulica Przyrodnicza w Micha∏owie-Grabinie (2007–2008)

Asfalt na ulicy Rybaki w Zegrzu Po∏udniowym (2006–2009) Ulica Wzgórz w Zegrzu Po∏udniowym – nawierzchnia z kostki (2006) Ulica Âwierkowa w Zegrzu Po∏udniowym – nawierzchnia z kostki (2006)
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Stacja Uzdatniania Wody w Stanis∏awowie Pierwszym (1996) Stacja Uzdatniania Wody w Józefowie (2007)

Pompownia P8 w Niepor´cie (2007) Pompownia PXI-1 w Bia∏obrzegach (2007) Modernizacja oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie (2008) 

OÊwietlenie ulicy Jana Kazimierza
w Stanis∏awowie Pierwszym (1997)

OÊwietlenie ulic na osiedlu 
w Bia∏obrzegach (2006)

OÊwietlenie ulic na osiedlu 
w Zegrzu Po∏udniowym (2006)

OÊwietlenie ulicy Akacjowej w Kàtach W´gierskich (2007) OÊwietlenie ulicy Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach (2008)

OÊwietlenie ulicy Âwierkowej w Stanis∏awowie
Pierwszym (2009)

Iluminacja na Placu WolnoÊci w Niepor´cie –
budynek Urz´du Gminy (2009)

Iluminacja na Placu WolnoÊci w Niepor´cie –
budynek koÊcio∏a Niepokalanego Pocz´cia  NMP

Iluminacja na Placu WolnoÊci 
w Niepor´cie (2009)

OÊwietlenie ulicy Jana Kazimierza 
w Niepor´cie (2001)

OÊwietlenie ulicy Stru˝aƒskiej w Józefowie (2006)

INWESTYCJE wodociàgowe i kanalizacyjne

INWESTYCJE
OÂWIETLENIOWE

Na terenie Gminy Niepor´t
wybudowano 120,5 km sieci wodociàgowej
oraz dwie stacje uzdatniania wody. Sieç
wodociàgowa została doprowadzona
do wszystkich sołectw. Stopieƒ
zwodociàgowania Gminy wynosi 80%

Wybudowano 16,5 km sieci kanalizacyjnej
oraz 34 przepompownie Êcieków. 
Stopieƒ skanalizowania Gminy wynosi 30%

Gazociàgi – budowa realizowana była głównie
przez Społeczne Komitety Budowy Gazociàgu
– łàcznie około 120 km

Zamontowano 
około 2000 latarni

Przedstawiamy przykładowe 
inwestycje
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Mieszkaƒcy gminy, a przede wszystkim Józefowa, Michałowa-Grabiny i Kàtów
W´gierskich w tym roku równie˝ nie zawiedli i tłumnie przybyli na festyn U-Rodziny
Sołtysa, który odbył si´ 23 maja w Józefowie. Dopisała pogoda. 
Było ciepło i słonecznie z wyjàtkiem chwilowego deszczu, którym nikt si´ nie przejàł.

Tak brzmiało motto
tegorocznego festynu
sportowo-rekreacyjnego
zorganizowanego 30 maja
w Stanisławowie Pierwszym
z okazji „Dnia Matki”.

P
rzedsmakiem ca∏ej uroczystoÊci
by∏ mecz siatkówki, który roz-
poczà∏ si´ o godzinie 12.00

w sali gimnastycznej Szko∏y Podsta-
wowej. Rywalizowa∏y tam dru˝yny
– Grzmot Józefów i Micha∏ów-Gra-
bina. Spotkanie 3: 0 w setach wygra-
li zawodnicy z Józefowa, lecz nie wy-
nik by∏ tu najwa˝niejszy. O godzi-
nie 14 ksiàdz Piotr Âliwka odprawi∏
msz´ Êw. rozpoczynajàcà uroczy-
stoÊç, po której wszyscy przeszli
na miejsce festynu. Organizatorzy za-
dbali o to, aby nikt si´ nie nudzi∏.
Na placu stan´∏o wiele stoisk gastro-
nomicznych i handlowych oraz na-
miot Urz´du Gminy, w którym mo˝-
na by∏o wygraç atrakcyjne nagrody.

Maskotka gminy – Bobern, cz´stowa∏
„krówkami”, a klauni na szczud∏ach
zapraszali do wspólnej zabawy. Naj-
wi´cej atrakcji czeka∏o na dzieci, któ-
re mog∏y poskakaç na du˝ym, dmu-
chanym zamku, wykonywaç salta
w powietrzu na euro-bungee, a tak˝e
jeêdziç na karuzeli. Na scenie prze-
widziane by∏y dla dzieci przeró˝ne
atrakcje i konkursy m.in. wyÊcigi
w workach, gra w golfa. Wystàpi∏y
tak˝e dziewczyny ze Studia Piosen-
ki. Wydarzeniem, które zgromadzi∏o
du˝à liczb´ widzów by∏ Samorzàdo-
wy Blok Konkursowy. Pierwszà, nie-
zwykle emocjonujàcà i pe∏nà poÊwi´-
cenia konkurencjà by∏o przeciàganie
liny, w której naprzeciw siebie stan´-

li So∏tysi i Radni. Nast´pnie zawod-
nicy mieli za zadanie jak najd∏u˝ej
utrzymaç si´ na wierzgajàcym byku.
Sprawi∏o to du˝o radoÊci zarówno
uczestnikom jak i widzom. Do kon-
kurencji „kto szybciej przetnie sosno-
wy ko∏ek” wystartowa∏y Bogus∏awa
Tomasik (so∏tys Ryni) z Wies∏awà
Bielskà (so∏tys Stanis∏awowa Drugie-
go) w jednej parze, natomiast w dru-
giej parze gospodarze uroczystoÊci
Stanis∏aw R´belski (so∏tys Józefowa)
z Ryszardem Zajàcem.(so∏tys Micha-
∏owa-Grabiny). Panie so∏tyski nie
da∏y ̋ adnych szans Panom so∏tysom.
Przy pomocy pi∏y „moja-twoja” bar-
dzo szybko upora∏y si´ grubym, so-
snowym ko∏kiem. Nast´pnà, równie

widowiskowà konkurencjà
by∏y skoki w dal, lecz dla

utrudnienia uczestnicy skakali
w du˝ych gumofilcach. Najd∏u˝-

szy skok odda∏a so∏tys Ryni Bogu-
s∏awa Tomasik. Na koniec odby∏y si´
walki na „dmuchane bale”. Po d∏ugiej
walce fina∏owej zwyci´˝y∏a so∏tys
Wies∏awa Bielska.

Z okazji 20 – lecia samorzàdu te-
rytorialnego nasi samorzàdowcy
otrzymali od Dyrektor Szko∏y Pod-
stawowej w Józefowie Agnieszki Po-
wa∏y i jej rodziców – okaza∏y tort,
którym pocz´stowano uczestników
festynu. Dla bardziej zg∏odnia∏ych
przygotowana by∏a przepyszna woj-
skowa grochówka.

W konkursie zespo∏ów weselnych
JózGraby 2010 wzi´∏o udzia∏ 6 ze-
spo∏ów rywalizujàcych o nagrod´
so∏tysów – 3 tys. z∏ oraz miano
gwiazdy wieczoru.Udzia∏ w konkur-
sie to doskona∏a okazja do pokazania

si´ szerszej publicznoÊci i zareklamo-
wania swojego zespo∏u. Grand Prix
konkursu otrzyma∏a „Kapela Na We-
sela”, a nagrod´ publicznoÊci zespó∏
„Beat Boys”. Jurorzy wyró˝nili tak-
˝e zespó∏ Los Chauturos. Po krótkiej
przerwie scen´ zaj´li muzycy Maria-
chi – którzy zaprezentowali znane
i mniej znane utwory z repertuaru la-
tynoskiego m.in. La Bambe i Speedy
Gonzales. Po koncercie muzyki mek-
sykaƒskiej na scen´ wesz∏y zespo∏y,
które wygra∏y JózGraby. Mimo póê-
nej pory publicznoÊç bawi∏a si´
do samego koƒca festynu.

W tym roku U-Rodziny So∏tysa
po raz ostatni odby∏y si´ na placu
za Szko∏à Podstawowà w Józefo-
wie.Nied∏ugo rozpocznie si´ tu budo-
wa kompleksu boisk sportowych,
zrealizowanych i dofinansowanych
w ramach rzàdowego programu
„Moje Boisko – Orlik 2012”.

� R. Âwiàtkowski

U-Rodziny Sołtysa 2010

MATCZYNA
niedziela

Ju˝ po raz drugi mieszkaƒcy so∏ectw
Aleksandrów, Izabelin, Rembelsz-
czyzna i Stanis∏awów Pierwszy spo-
tkali si´ na wspólnej zabawie. Mali
artyÊci ze Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie i Niepor´cie pod czuj-
nym okiem swoich nauczycieli
(I. Bartosiewicz, M. Baƒska – SP
Niepor´t, K. Za∏´ska – SP Izabelin)

przygotowali piosenki i wiersze.
By∏y chwile wzruszenia, burza braw
za przygotowany wyst´p i ró˝e dla
wszystkich mam. Program rekre-
acyjno-sportowy festynu na starcie
do konkurencji biegowych we
wszystkich kategoriach wiekowych
zgromadzi∏ 138 osób. Przypomnij-
my, w roku ubieg∏ym pobieg∏o 60

osób. Uczestnicy biegu otrzymali pa-
miàtkowe medale, a zwyci´zcy
w poszczególnych kategoriach pa-
miàtkowe statuetki. W turnieju teni-
sa sto∏owego najlepszym zawodni-
kom w kategoriach dziewczàt
i ch∏opców wr´czono nagrody rze-
czowe. Najm∏odsi uczestnicy festy-
nu (76 dzieci) za udzia∏ w zabawach

zr´cznoÊciowych otrzymali pamiàt-
kowe zabawki. O zdrowie uczestni-
ków festynu zadba∏a so∏tys Ryni Bo-
gus∏awa Tomasik, która prowadzi∏a
punkt pomocy medycznej i promo-
cji zdrowia. Obs∏ug´ gastronomicz-
nà zapewni∏o „Rancho Bena”.

Szczególne podzi´kowania za po-
moc w organizacji festynu sk∏adamy

m∏odzie˝y – wolontariuszom z gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
oraz harcerzom z dru˝yny „Wilki”,
którzy odpowiadali za organizacj´
poszczególnych konkurencji. W opi-
nii wi´kszoÊci uczestników warto
by∏o sp´dziç razem to niedzielne po-
po∏udnie. Zapraszamy za rok.

� U. Mitka-Karandziej
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WÓJT GMINY NIEPOR¢T 
KOMISJA OCHRONY ÂRODOWISKA RADY GMINY NIEPOR¢T

zapraszajà mieszkaƒców sołectw do udziału
w ósmej edycji Gminnego Konkursu na

NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY I NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANE
GOSPODARSTWO ROLNE NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T W 2010 ROKU. 

Udział w Konkursie mo˝na zgłaszaç
u sołtysów lub w Urz´dzie Gminy Niepor´t

do dnia 30 czerwca br.

Przewodniczàcy Komisji Ochrony Ârodowiska
Zdrowia i Porzàdku Publicznego

Jerzy Maciejewski

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

OGŁOSZENIE
W miesiàcu CZERWCU mieszkaƒcy gminy Niepor´t, 

z gospodarstw domowych mogà dostarczaç odpady wielkogabarytowe – meble np. stoły, szafy,
komody, regały wraz z zamontowanymi szybami, krzesła, sofy, fotele itp., 

jak równie˝ dywany, wózki dzieci´ce, materace, pierzyny, rowery, 
zabawki du˝ych rozmiarów itp. do kontenerów (otwartych)

ustawionych na terenie Gminnych Punktów Odbioru
Segregowanych Odpadów Komunalnych.

DO KONTENERÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE ZABRONIONE JEST WRZUCANIE:
zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (np. AGD czy RTV), worków z odpadami segregowanymi, 

worków z odpadami komunalnymi zmieszanymi, opon, cz´Êci samochodowych, akumulatorów, 
odpadów poremontowych, Êwietlówek, ˝arówek, baterii, odpadów zielonych itp.

Dokładne informacje – strona internetowa www.nieporet.pl lub Urzàd Gminy Niepor´t, pok. 30 (II pi´tro) nr. tel. (22) 767 04 47

Wójt GminyNiepor´t
/-/ Sławomir Maciej Mazur




