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Âlubowanie w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym

Nagroda Wójta Gminy dla Wandy Bi∏as
– dyrektor Szko∏y Podstawowej
im. I. Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie, która
osiàgn´∏a najwy˝sze wyniki w gminie
na sprawdzianie szóstoklasisty

Dzieƒ Komisji Edukacji Narodowej jest Êwi´tem nauczycieli
i uczniów. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy otrzymujà
podzi´kowanie za swojà prac´, a najmłodsi uczniowie zostajà
pasowani na pełnoprawnych członków szkolnej społecznoÊci.

Szko∏a Podstawowa
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich
w Izabelinie

Dzieƒ Komisji
Edukacji Narodowej
po∏owie paêdziernika odby∏o si´ uroczyste spotkanie
wójta Macieja Mazura z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi szkó∏
i przedszkoli, emerytami, a tak˝e osobami, które swoimi dzia∏aniami
wspierajà szko∏y i gmin´ w realizacji zadaƒ oÊwiatowych.
Spotkanie by∏o okazjà do podsumowania pracy szkó∏, które
w minionym roku szkolnym uzyska∏y bardzo dobre wyniki
uczniów na egzaminach zewn´trznych oraz mogà pochwaliç si´ wieloma sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Serdeczne gratulacje i podzi´kowania pracownikom oÊwiaty z∏o˝yli tego dnia wiceminister Jan
Grabiec, starosta Robert Wróbel,
wójt Maciej Mazur, przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski, pp∏k Jaros∏aw Syndoman przedstawiciel 9 Brygady
Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏

W

Zbrojnych w Bia∏obrzegach oraz
cz∏onkowie Komisji OÊwiaty. Dyrektorzy, nauczyciele, którzy uzyskali najwy˝sze wyniki w pracy
dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuƒczej oraz wyró˝niajàcy
si´ pracownicy niepedagogiczni
otrzymali nagrod´ Wójta Gminy.
Wyro˝nieni nauczyciele, to: mgr
Anna Omelaniuk – Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie
Pierwszym; mgr Ma∏gorzata Borek
– Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym; mgr Urszula Filipek-Wronowska – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym; mgr Katarzyna Za∏´ska – Szko∏a Podstawowa
im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie; mgr
Katarzyna Jolanta Zieliƒska
– Szko∏a Podstawowa im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie; mgr
Katarzyna S∏omiƒska – Szko∏a
Podstawowa im. Wandy Chotom-
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skiej w Józefowie; mgr Ma∏gorzata Piotrowska-Kur – Szko∏a Podstawowa im. Bronis∏awa Tokaja
w Niepor´cie; mgr Joanna Zarzycka – Szko∏a Podstawowa im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie; mgr
Irena Chojak – Szko∏a Podstawowa im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach; mgr Jolanta Kujawska
– Szko∏a Podstawowa im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wólce Radzymiƒskiej; mgr Joanna Wardak – Szko∏a Podstawowa im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w
Wólce
Radzymiƒskiej; mgr Marzena Choroszewska – Gminne
Przedszkole w Bia∏obrzegach;
mgr Gra˝yna Duliƒska – Gminne
Przedszkole w Niepor´cie oraz
pracownicy: Zofia Koperska
– Gminne Przedszkole im. Akademii Ma∏ych Odkrywców w Zegrzu Po∏udniowym; Piotr Kowalski – Szko∏a Podstawowa im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie,
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Szko∏a Podstawowa
im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie

Aneta Jachacy – Szko∏a Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie.
W gminie Niepor´t jest 5 szkó∏
podstawowych i jedno gimnazjum
oraz 8 przedszkoli, w tym 4 niepubliczne. Zatrudniajà one 228 nauczycieli (wzrost o 22 osoby
w stosunku do 2014 roku) i 76 pracowników niepedagogicznych
(bez zmian w stosunku do 2014 r.).
Liczba uczniów we wszystkich
szko∏ach wynosi 1525 (wzrost
o 110 uczniów), którzy uczà si´
w 71 oddzia∏ach szkolnych (wzrost
o 5 oddzia∏ów). Liczba przedszkolaków – 585 – pozosta∏a bez
zmian.
W 2015 roku wydatki gminy
Niepor´t na oÊwiat´ wynios∏y

WYBORY PARLAMANETARNE
do Sejmu i Senatu RP
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– 22 738 000 z∏, w tym wydatki
bie˝àce – 21 408 000 z∏ (wzrost
o 2 300 000 z∏ w stosunku
do 2014 r.). Realizujàc obowiàzek
dowozu uczniów do szkó∏ gmina wydatkowa∏a 620 000 z∏
(wzrost o 36 tys. w stosunku
do 2014 r.). Na edukacj´ uczniów
niepe∏nosprawnych przeznaczono
ok. 500 000 z∏.
Wyniki uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjum plasujà ich
w czo∏ówce szkó∏ powiatu legionowskiego.
W Dniu Komisji Edukacji Narodowej swoje Êwi´to mieli te˝
najm∏odsi uczniowie, którzy
uczestniczyli w uroczystym pasowaniu.
Ë B.Wilk

STRATEGIA ROZWOJU Gminy Niepor´t
na lata 2015-2025
str. 4
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Jest du˝a szansa na wznowienie
połàczeƒ kolejowych na trasie
Wieliszew – Zegrze Południowe.

Kolej do Zegrza
Południowego
– jest porozumienie
16 paêdziernika gmina Niepor´t
znalaz∏a si´ w gronie podmiotów,
które podpisa∏y list intencyjny
w tej sprawie: Samorzàdu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Legionowskiego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zarzàdu Transportu Miejskiego
w Warszawie, Powiatu Pu∏tuskiego oraz gmin Legionowo, Wieliszew, Serock, Pu∏tusk, Winnica
i Pokrzywnica.
List intencyjny podpisany zosta∏
niemal równo rok od chwili, kiedy w∏adze powiatu legionowskiego przy wsparciu samorzàdów
gminnych, w tym gminy Niepor´t,
rozpocz´∏y starania o rewitalizacj´

linii kolejowej, prowadzàcej do Zegrza Po∏udniowego. Jeszcze wczeÊniej, bo ju˝ w 2012 roku, wójt Maciej Mazur wnioskowa∏ do Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego w Warszawie o wpisanie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 jako zadania priorytetowego rewitalizacji linii kolejowej
z Warszawy przez Niepor´t
do T∏uszcza, wraz z po∏àczeniami
do Zegrza Po∏udniowego. 22 paêdziernika ubieg∏ego roku ówczesny
starosta legionowski Jan Grabiec
wspólnie z zarzàdem Kolei Mazowieckich zorganizowa∏ konferencj´
pod tytu∏em „Szynobusem do Ze-

grza”. Kolejne spotkania i uzgodnienia doprowadzi∏y do podpisania,
w lutym 2015 roku, przez Zarzàd
Województwa Mazowieckiego
i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(PKP PLK S.A.) listu intencyjnego na realizacj´ programu polepszenia przewozów przy wsparciu
unijnych Êrodków RPO Województwa Mazowieckiego 20142020. W dokumencie wÊród inwestycji do realizacji znalaz∏y si´ prace na linii nr 28 na odcinku
Wieliszew – Zegrze Po∏udniowe.
Przed kilkoma tygodniami inwestycja wpisana zosta∏a do rzàdowe-

15 paêdziernika w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbył si´ konwent samorzàdowy
powiatu legionowskiego.

Konwent w Niepor´cie

go Krajowego Programu Kolejowego.
Spotkanie 16 paêdziernika i podpisane porozumienie to deklaracja
sygnatariuszy ich udzia∏u w przedsi´wzi´ciu stosownie do posiadanych kompetencji. PKP PLK S.A.
realizowaç b´dzie prace remontowe na linii, ZTM Warszawa Êwiadczyç us∏ug przewozowe na niej, Samorzàd Województwa umieÊci zadanie w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, natomiast samorzàdy
lokalne partycypowaç b´dà w kosztach utrzymania linii na ustalonych

przez strony porozumienia zasadach.
By przywrócenie pociàgów
na trasie Wieliszew-Zegrze Po∏udniowe sta∏o si´ faktem, wykonaç
nale˝y niezb´dne prace, w tym
m.in. odbudow´ toru na stacji Zegrze P∏d. na oczekiwanej d∏ugoÊci
peronu oraz na brakujàcym odcinku pomi´dzy terenem P.P.H. Fermata a stacjà oraz gruntowne uporzàdkowanie nieu˝ywanego obecnie peronu. Ë oprac. Beata Wilk
na podstawie materia∏ów
Starowstwa Powiatowego
w Legionowie

19 paêdziernika rozpocz´ły si´ roboty drogowe zwiàzane
z przebudowà odcinka drogi wojewódzkiej nr 631 wzdłu˝ terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego Dzika Pla˝a w Niepor´cie. Ich celem
jest zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pieszych i kierujàcych pojazdami
w tym rejonie.

Bezpieczniej na drodze
przy Dzikiej Pla˝y

GoÊçmi spotkania byli wiceminister Jan Grabiec, przedstawiciele
Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Warszawie – dyrektor Iwona Gaw∏owska, kierownik
Barbara Kwiatkowska, zast´pca
dyrektora Zenon Ch´ç oraz Leszek
Sekulski, zast´pca dyrektora oddzia∏u ds. zarzàdzania drogami
i mostami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie. Uczestnicy spotkania dyskutowali o zmianach
w obowiàzujàcym prawie wodnym
i ich wp∏ywie na plany zagospodarowania przestrzennego, o mo˝liwoÊci powo∏ania Punktów Nieodp∏atnej Pomocy Prawnej, o koniecznoÊci powo∏ania zespo∏u,
którego zadaniem b´dà kompleksowe dzia∏ania na rzecz rozwiàzania problemów stwarzanych przez
dziki. Wiele uwagi poÊwi´cono

zrealizowanym przez GDDKiA
i planowanym inwestycjom drogowym, zw∏aszcza przebudowie drogi krajowej nr 61 w Legionowie,
od wiaduktu do skrzy˝owania
z ulicà Wolskà. Obecnie trwa procedura przetargowa na jej wykonanie, wnioski mo˝na sk∏adaç

do 5 listopada 2015 r. Odcinek d∏ugoÊci 1,6 km b´dzie poszerzony
do dwóch pasów. W zwiàzku
z tym, ˝e aktualizacji wymaga dokumentacja techniczna tego odcinka GDDKiA zamierza zrealizowaç
zadanie w ciàgu 34 miesi´cy.
Ë BW

W poniedziałek, 19 paêdziernika, podpisane zostało porozumienie pomi´dzy gminà Niepor´t a Wojskowà
Komendà Uzupełnieƒ Warszawa-ÂródmieÊcie, dotyczàce współdziałania w zakresie prowadzenia akcji
promocyjnych.

Promujemy
obronnoÊç
Porozumienie o wspó∏pracy podpisali Wójt Gminy Niepor´t Maciej
Mazur i Komendant WKU pp∏k
Andrzej Kamiƒski. Zak∏ada ono
upowszechnianie informacji z zakresu obronnoÊci oraz promocj´
ochotniczych form pe∏nienia s∏u˝by wojskowej, tj. Narodowych Si∏
Rezerwowych i S∏u˝by Przygotowawczej. Stoisko informacyjne
WKU b´dzie mo˝na odwiedziç
podczas uroczystoÊci plenerowych

organizowanych w gminie Niepor´t, zapoznaç si´ z wystawianymi
materia∏ami, porozmawiaç o np. zasadach naboru do NSR czy ofercie
szkolnictwa wojskowego. Infor-

macje o tych zdarzeniach zamieszczane b´dà w materia∏ach informacyjnych zarówno gminy Niepor´t
jak i WKU Warszawa-ÂródmieÊcie.
Ë BW

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy
Dzika Pla˝a w Niepor´cie jest
w sezonie letnim najbardziej popularnym miejscem wypoczynku
nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Nasilony ruch pojazdów oraz du˝a
liczba pieszych, chodzàcych poboczem, stwarza∏y zagro˝enie bezpieczeƒstwa na drodze. Dà˝àc
do unormowania sytuacji zarówno
na drodze, jak i w ruchu pieszych,
wójt Maciej Mazur zorganizowa∏
na poczàtku 2014 roku spotkanie
poÊwi´cone bezpieczeƒstwu w rejonie „Dzikiej Pla˝y”, w którym
udzia∏ wzi´li m.in. ówczesny Starosta Powiatu Legionowskiego Jan
Grabiec – obecnie Wiceminister
w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji oraz Komendant Powiatowy Policji w Legionowie.
Po dok∏adnej analizie sytuacji
na drodze, zapad∏a decyzja o koniecznoÊci zwi´kszenia bezpieczeƒstwa w ruchu pieszym i pojazdów w rejonie „Dzikiej Pla˝y”. Zaplanowano
wprowadzenie
ograniczenia pr´dkoÊci do 50km/h
oraz ustawienie wygrodzenia, oddzielajàcego jezdni´ od pobocza
drogi, tak aby przechodzenie
na drugà stron´ ulicy odbywa∏o si´
tylko po wyznaczonych przejÊciach
dla pieszych.
Kolejnym krokiem by∏o spotkanie robocze na Dzikiej Pla˝y
w kwietniu 2014 r. z przedstawicielami MZDW w Warszawie oraz

Policji Powiatowej w Legionowie,
na którym ustalono konieczne
do przeprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.
Po wspólnym z MZDW w Warszawie ustaleniu zakresu niezb´dnych robót drogowych, gmina Niepor´t zleci∏a wykonanie projektu
sta∏ej organizacji ruchu w rejonie
„Dzikiej Pla˝y” w Niepor´cie.
W 2015 roku projekt ten zosta∏
zatwierdzony w Urz´dzie Marsza∏kowskim, po czym w maju 2015 roku gmina ponownie
zwróci∏a si´ do MZDW w Warszawie o wykonanie przebudowy odcinka DW nr 631 i wprowadzenie
zatwierdzonych zmian w organizacji ruchu w rejonie „Dzikiej Pla˝y”.
Prowadzona obecnie przebudowa odcinka DW nr 631 polega
na wybudowaniu azylu na istniejàcym przejÊciu dla pieszych, ustawieniu barierek zabezpieczajàcych
wzd∏u˝ ulicy w rejonie przejÊcia
oraz zmniejszeniu dopuszczalnej
maksymalnej pr´dkoÊci do 50 km/h,
tj. obowiàzujàcej w terenie zabudowanym.
Ë BW
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WYBORY PARLAMENTARNE
25 paêdziernika 2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
z dnia 23 wrzeÊnia 2015 r.
Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póên. zm.)
podaje si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´ o numerach i granicach obwodów g∏osowania, wyznaczonych
Numer
obwodu
głosowania

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych uprawnionych
do g∏osowania oraz o mo˝liwoÊci g∏osowania korespon-

dencyjnego i przez pe∏nomocnika, wyborach do Sejmu
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych
na dzieƒ 25 paêdziernika 2015 r.

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

1.

Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi”

2.

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

Gminne Przedszkole
w Niepor´cie
ul. Jana Kazimierza 104

3.

Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie,
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji,
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa,
Wieczornej Bryzy.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie
ul. Dworcowa 9

4.

Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala,
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa,
Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka,
Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie
ul. Dworcowa 9

5.

Sołectwa: Białobrzegi i Rynia

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach,
ul. Wojska Polskiego 21

6.

Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa,
Spełnionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna,
Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 1
do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste
od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa,
Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A.Mozarta, Sonaty,
Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa,
Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci.

Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

7.

Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy
obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste
od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa,
Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna.

Szkoła Podstawowa im. Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich
w Izabelinie
ul. Szkolna 1

8.

Sołectwo Józefów

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie,
ul. Szkolna 62

9.

Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna

OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10.

Sołectwo Michałów-Grabina

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie,
ul. Szkolna 62

11.

Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra

12.

Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów

13.

Sołectwo Zegrze Południowe

Lokale w∏aÊciwe do g∏osowania korespondencyjnego
Lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych

Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

OÊrodek Kultury
w Stanisławowie Drugim,
ul. Wolska 71A
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 79
OÊrodek Kultury
w Zegrzu Południowym
ul. Osiedle Wojskowe 13

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 paêdziernika 2015 r. (niedziela) b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00
Ë
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Strategia Rozwoju
Gminy Niepor´t
na lata 2015-2025

Ju˝ 196 rodzin, czyli 1007 osób zamieszkujàcych gmin´
Niepor´t korzysta z Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+.

Niepor´cka Karta
Rodziny 3+

Dobiegły koƒca prace nad opracowaniem nowej Strategii
Rozwoju Gminy Niepor´t na lata 2015-2025. W najbli˝szych
dniach dokument zostanie udost´pniony mieszkaƒcom
i b´dzie mo˝na zgłaszaç do niego ostatnie uwagi.
Strategia rozwoju jest dokumentem samorzàdu gminnego,
d∏ugofalowym scenariuszem rozwoju gminy. Po uchwaleniu przez
Rad´ Gminy, stanowi podstaw´
prowadzenia polityki gospodarczej, spo∏ecznej, oÊwiatowej, kulturalnej i sportowej. Ponadto w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwi´ksza szanse gminy
na pozyskanie zewn´trznych Êrodków finansowych na istotne dla
rozwoju przedsi´wzi´cia. Nowo
opracowana strategia w swojej
koncepcji zak∏ada cele i kierunki
dzia∏aƒ, które b´dà realizowa∏y wizj´ rozwoju gminy, brzmiàcà:
„GMINA NIEPOR¢T – IDEALNE MIEJSCE DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY
I BIZNESU”.
OkreÊlono szeÊç strategicznych
kierunków dzia∏aƒ do realizacji
w perspektywie do 2025 roku i to
one stanowiç b´dà najwa˝niejsze
wyzwania dla gminy w najbli˝szych dziesi´ciu latach:
• wzmocnienie integracji spo∏ecz-

nej i przestrzenno-gospodarczej
Gminy Niepor´t w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), w tym g∏ównie
poprawa skomunikowania gminy z Warszawà, Legionowem
i Radzyminem,
• zapewnienie mieszkaƒcom gminy wysokiego poczucia bezpieczeƒstwa publicznego, pe∏nego
dost´pu do wysokiej jakoÊci
us∏ug oÊwiatowo-wychowawczych oraz us∏ug ochrony zdrowia,
• przejÊcie na gospodark´ niskoemisyjnà oraz dalsza likwidacja
wcià˝ istniejàcej luki infrastrukturalnej, w tym g∏ównie w zakresie wyposa˝enia w sieç wodno-kanalizacyjnà i Êwiat∏owodowà,
• skuteczne wykorzystanie unikalnego w skali Mazowsza potencja∏u turystycznego i Êrodowiskowego gminy w otoczeniu Jeziora Zegrzyƒskiego – utworzenie
regionalnego oÊrodka badawczo-rozwojowego z zakresie sportów

i ratownictwa wodnego poprzez
budow´ Centrum Kszta∏cenia
i Badaƒ Rozwojowych Ratownictwa Wodnego w obszarze Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa wraz
z zagospodarowaniem terenu
w infrastruktur´ technicznà, sportowo-rekreacyjnà i portowà,
• skuteczne wykorzystanie potencja∏u gospodarczego gminy,
w tym wzmocnienie procesów
innowacyjnych i wspó∏pracy
na linii samorzàd-przedsi´biorcy,
• wsparcie integracji spo∏ecznej
mieszkaƒców gminy.
W dokumencie szczegó∏owo
okreÊlono te˝ zadania, jakie muszà
zostaç w gminie wykonane
do 2025 roku.
Zach´camy do zapoznania si´
z dokumentem, który zamieszczony zostanie na stronie www.nieporet.pl oraz udost´pniony do wglàdu w Dziale Inwestycji Urz´du
Gminy.
Ë BW

Nowi ławnicy z gminy Niepor´t
Podczas sesji w dniu 21 paêdziernika Rada Gminy wybra∏a w tajnym g∏osowaniu ∏awników na kadencj´ w latach 2016-2019.
W Sàdzie Rejonowym w Legionowie ∏awnikami b´-

dà Danuta Stromecka i Krystyna Pisarek. Do Sàdu
Okr´gowego Warszawa-Praga w Warszawie ∏awnikiem wybrany zosta∏ Henryk Filipowicz.
Ë BW

JeÊli jesteÊ zaniepokojony swoim lub innych członków rodziny, problemem
z nadu˝ywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, jesteÊ ofiarà
lub Êwiadkiem przemocy, skorzystaj z bezpłatnej pomocy!

UZALE˚NIENIA – bezpłatna pomoc
w trudnych sytuacjach
• Gminna Komisja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych
oferuje: fachowà pomoc
zmierzajàcà do zmiany sytuacji,
informacj´ o mo˝liwoÊciach
profesjonalnej terapii odwykowej,
motywowanie do leczenia,
wsparcie po zakoƒczonej terapii.
Urzàd Gminy Niepor´t,
ul. Plac WolnoÊci 1,
Niepor´t, pok. 3,
tel. (22) 767-04-25.
Spotkania Komisji
– w drugi i czwarty wtorek
miesiàca, godz. 16.00 – pokój nr 3.
Dy˝ury Komisji
– ka˝dy wtorek, godz. 15.00-19.00
– pokój nr 3.
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach którego
dzia∏ajà:
– Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzale˝nieƒ
– terapeuta Marek Grunwald,
przy Parafii Rzymskokatolickiej
NMP Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanis∏awowie Pierwszym
ul. Izabeliƒska 8, Stanis∏awów
Pierwszy.
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Wsparcie rodzin wielodzietnych proponowane jest m.in. w postaci 50%
ulgi w op∏atach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gmin´ publicznych
przedszkolach w czasie przekraczajàcym czas bezp∏atnego nauczania,
wychowania i opieki, w op∏atach
za korzystanie z gminnej p∏ywalni
Aquapark „Fala” w Stanis∏awowie
Pierwszym, w op∏atach za korzystanie z zaj´ç i imprez organizowanych
i finansowanych przez Gminny
OÊrodek Kultury.
Swoje zni˝ki i ulgi oferujà równie˝
Partnerzy Karty, czyli instytucje,
punkty us∏ugowe, sklepy itp., które
przyst´pujà do gminnego programu.
Niepor´cka karta liczy ju˝ 26 Partnerów, a poni˝ej podajemy tych, którzy
przystàpili do niej w 2015 roku (pe∏na lista Partnerów znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl w zak∏adce Niepor´cka Karta Rodziny 3+):
• Pro-Skippers Group sp. z o.o,
ul. Olchowa 6, Kàty W´gierskie,
05-126 Niepor´t.
10% zni˝ki na usługi na Jeziorze
Zegrzyƒskim w sezonie ˝eglarskim
od 1 kwietnia do 31 paêdziernika.
e-mail: katarzyna.bednarczyk
@pro-skippers.com,
www.pro-skippers.com
• NutriSolutions M. Lipska,
ul. Objazdowa 16, Józefów,
05-119 Legionowo.
3% zni˝ki na zakup produktów w sklepie
www.nutrisolutions.pl.
tel. 668 668 510, e-mail:
bok@nutrisolutions.pl,
www.nutrisolutions.pl
• Modelowe Przedszkole,
Justyna Wróbel,
ul. Jodłowa 1, Stanisławów Pierwszy.
Tel. 537 464 710, adres e-mail:
biuro@modeloweprzedszkole.eu.
Zni˝ka dla posiadaczy Karty zgodnie
z cennikiem, nie mniej ni˝ 5% za czesne
i wpisowe.
• JPWFREELANCE Justyna Wróbel,
doradztwo unijne, doradztwo
gospodarcze.
Tel. 533 175 566,
adres e-mail: biuro@jpwfreelance.eu.
Oferuje posiadaczom Karty od 20%

do 50% zni˝ki od regularnej ceny
doradztwa.
• Szkoła ˚eglarstwa MAGELLAN, Michał
Dàbrowski, Beniaminów 100,
05-127 Białobrzegi.
Przedmiot działalnoÊci – szkolenia
˝eglarskie, czarter jachtów.
Tel. 721 721 169, adres e-mail:
biuro@salingschool.pl.
Oferuje 10% rabatu na wszystkie usługi
(bez egzaminów).
• LAGUNA Leszek Dzi´gielewski,
05-119 Stanisławów Drugi,
ul. Wolska 82
Przedmiot działalnoÊci – rejsy statkiem
Laguna.
Tel. 608 520 090, adres e-mail:
biuro@rejsydlaciebie.pl
Oferuje 5% zni˝ki na rejsy.
• Pla˝owy OÊrodek Sportu,
Piotr Bàczkowski,
05-126 Niepor´t, ul. Zegrzyƒska.
Przedmiot działalnoÊci – gastronomia,
wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego.
Tel. 609 444 779; 781 710 007,
adres e-mail: barka.p@interia.pl
Oferuje 10% zni˝ki na gastronomi´
oraz 20% zni˝ki na wypo˝yczenia
kajaków i rowerów wodnych.
• Inspiracja Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
Edyta Kalinowska
ul. Jodłowa 1, 05-126 Niepor´t.
DziałalnoÊç wspomagajàca edukacj´.
Tel. 535 435 185, adres e-mail:
recepcja@inspiracja-dzieci.pl
Oferuje 5% zni˝ki.
• Motocor Michał Bartosiewicz,
MyÊliwska 15, 05-126 Niepor´t
Tel. 881 959 888,
adres e-mail: bartosiewicz.pl@gmail.com
10% zni˝ki na robocizn´ i wszystkie prace
fizyczne.
• Habanero – Mała Gastronomia,
Zbigniew Bartosiewicz
05-126 Niepor´t, MyÊliwska 15
Tel. 882 080 777,
adres e-mail:
zbigniewbartosiewicz@op.pl
Oferuje 10% zni˝ki.
Ë

Czynny: poniedzia∏ek
godz. 9.00-15.00,
Êroda godz. 14.00-18.00

• Niebieska linia
Pogotowie dla ofiar przemocy
w rodzinie – tel. 801 120 002

Przypominamy, ˝e do 30 listopada trwa bezpłatna akcja czipowania
psów, realizowana w ramach Programu opieki nad zwierz´tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt na terenie
Gminy Niepor´t w 2015 roku.

– Punk Profilaktyki, Pomocy
Dziecku i Rodzinie
Psycholog Artur ˚uchowski.
Centrum Medyczne Niepor´t
Sp. z. o. o ul. PodleÊna 4, Niepor´t.
Ka˝dy czwartek miesiàca
od godziny 16.00-19.00

• Telefon zaufania dla dzieci
i m∏odzie˝y
tel. 116-111, mo˝na dzwoniç
codziennie w godzinach od 12.00
do 20.00

Bezpłatne
czipowanie psów

• Pomaraƒczowa Linia 1
Pomaga rodzicom, których dzieci
majà problem z alkoholem
– 801 140 068

Wszczepienie mikrochipa to jeden
ze skutecznych sposobów zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt. Bezbolesny zabieg pomaga odnaleêç
w∏aÊciciela zaginionego psa, bez
nara˝ania go na stres zwiàzany
z pobytem w schronisku. Elektroniczne oznakowanie jest te˝ niezb´dnym wymogiem do wyrobienia paszportu, który trzeba posiadaç aby móc legalnie podró˝owaç
z czworonogiem po krajach Unii
Europejskiej.
Akcja dotyczy zwierzàt, które
ukoƒczy∏y 4 miesiàc ˝ycia.
Warunkiem bezp∏atnego oznakowania psa jest: wype∏nienie
wniosku o wykonanie zabiegu
elektronicznego oznakowania psa,
okazanie dowodu to˝samoÊci po-

• Gminny Zespó∏
Interdyscyplinarny Gminy
Niepor´t
Przewodniczàca Aneta Brzostek
Gminny OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej, ul. PodleÊna 4a,
Niepor´t
tel. (22) 490 43 41 lub 44
• Grupa AA
Przy Parafii Rzymskokatolickiej
NMP Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanis∏awowie Pierwszym,
ul. Izabeliƒska 8, Stanis∏awów
Pierwszy.
Wtorek – sala domu parafialnego
o godz. 18.00 – jest mo˝liwoÊç
spotkania z terapeutà.

• Zielona linia
Porady i informacje na temat
HIV/AIDS – tel. (22) 621-33-67
Ca∏odobowy telefon zaufania
(22) 692 82 26
• Narkotyki, narkomania
Informacja, porady, wsparcie
– tel. 801 199 990
czynny codziennie od 16.00
do 21.00
• Policyjny Telefon Zaufania
numer ogólnopolski 800 120 226,
Ë DB
(codziennie 8.00-22.00)

twierdzajàcego zameldowanie
w Gminie Niepor´t, okazanie aktualnego Êwiadectwa szczepienia
psa przeciwko wÊciekliênie.
Znakowanie wykonywane jest
w gabinecie weterynaryjnym KOSMA znajdujàcym si´ przy ul. S∏onecznej 14/1 w Stanis∏awowie
Pierwszym.
Wniosek dost´pny jest na stronie internetowej www.nieporet.pl
lub w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
Dzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa, pok. 30, II pi´tro, tel.
(22) 767-04-10.
Akcja b´dzie trwa∏a do wyczerpania Êrodków przeznaczonych
na ten cel, jednak nie d∏u˝ej ni˝
do 30 listopada br.
Ë K.Kula
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W Filii GOK w Zegrzu Południowym z pompà
po˝egnano lato. A kto nie był niech ˝ałuje...

AKTUALNOÂCI 5
Chór „M∏odzie˝ 50+”

Po˝egnanie lata
w Zegrzu Południowym

Pogoda dopisa∏a, wi´c zabawa
by∏a przednia. Panowie DuduÊ i
Gucio porwali nie tylko dzieci, ale
i rodziców do wspólnej zabawy.
Kiedy wszyscy byli ju˝ porzàdnie
zm´czeni, przysz∏a pora na pokaz
baniek mydlanych, no i oczywiÊcie
pysznà wat´ cukrowà.
Nie zabrak∏o te˝ muzyki na
˝ywo, o którà zatroszczy∏ si´ Pan

Janek grajàc przepi´knie na
akordeonie. A gdy jeszcze zaczà∏
Êpiewaç ponadczasowe przeboje,
takie jak „Hej soko∏y”, nie
wszyscy mogli ustaç w miejscu i
co odwa˝niejsi ruszyli w tany.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim,
którzy bawili si´ wspólnie z nami,
oraz tym którzy pomagali przy
organizacji zabawy.
Ë GOK

W niedziel´, 11 paêdziernika, w Gminnym OÊrodku
Kultury odbyła si´ premiera nowego
przedstawienia „Lata 20, lata 30”.

Lata 20. Lata 30.
Po d∏ugich i ˝mudnych miesiàcach
przygotowaƒ mogliÊmy podziwiaç
efekty pracy grupy teatralnej „Strefa Szefa” w przedstawieniu „Lata 20, lata 30”. W niedziele, 11 paêdziernika, przez ponad godzin´
m∏odzi aktorzy bawili licznie przyby∏à widowni´. By∏o zarazem dowcipnie i sentymentalnie, wspó∏czeÊnie i nastrojowo. Do ka˝dej z zaÊpiewnych piosenek zosta∏a

przygotowana osobna choreografia
oraz pi´kne stroje. M∏odzi aktorzy
zadziwiali talentem wokalnym, tanecznym i aktorskim, które publicznoÊç nagrodzi∏a rz´sistymi
brawami.
Ogromne podzi´kowania i gratulacje dla paƒ Doroty Jawor-Przybyszywskiej oraz Katarzyny
Ignaciuk, które przygotowa∏y spektakl.
Ë GOK

Gminny OÊrodek Kultury
zaprasza dzieci
w wieku przedszkolnym
na zaj´cia Klubu GOKUÂ
– w soboty, w godzinach 12.00 – 13.00
Instruktor Katarzyna Konwalska prowadzi:
¾ zaj´cia tematyczne o charakterze edukacyjnym
„Cztery pory roku”
¾ podstawy j´zyka angielskiego
¾ taniec
¾ bajkoterapi´
¾ zabawy metodà ruchu rozwijajàcego
W. Scherborn
¾ zabaw´ w teatr
¾ spacery badawcze – „Botanicy”.
¾ muzyczne zabawy z wykorzystaniem
instrumentów Orffa
¾ zabawy z chustà animacyjnà – Klanza
¾ zabawy sceniczne z wykorzystaniem
profesjonalnego sprz´tu scenicznego (mikrofony)

¾ twórcze zabawy stolikowe, kształtujàce
umiej´tnoÊç logicznego myÊlenia
¾ zabawy paluszkowe
¾ relaksacj´
¾ zabawy kształtujàce umiej´tnoÊç wyra˝ana
emocji
¾ wczesne poznawanie literek metodà
logopedycznà J. Cieszyƒskiej
¾ zaj´cia z wczesnej edukacji matematycznej
metodà E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej
¾ eksperymenty
¾ logorytmik´
¾ wczesnà terapi´ r´ki
¾ metod´ projektu

Paêdziernik miesiàcem
Seniora
Miesiàc paêdziernik to
czas, w którym
na całym Êwiecie
realizowane sà
przedsi´wzi´cia
dedykowane
seniorom. Działania te
nie tylko skupiajà
uwag´ społeczeƒstwa
na potrzebach
i problemach osób
starszych, działania te
pokazujà jak aktywnà
i twórczà grup´
stanowià obecni
seniorzy.

S

obotnie spotkanie pokaza∏o, jak
wielu zdolnych i utalentowanych seniorów mieszka, tworzy
i zara˝a swojà pasjà pozosta∏ych
mieszkaƒców naszej gminy.
18 paêdziernika mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie pana Micha∏a Laszuka autora ksià˝ek

Wieczór autorski
Micha∏a Laszuka,
autora „Echo dni”

„Na szlaku ˝ycia” oraz „Echo dni”,
jak równie˝ pana Mieczys∏awa
Krzymowskiego, autora prac plastycznych „Âwiat ze s∏omy”. Zespó∏ wokalny ze Stanis∏awowa
Drugiego – M∏odzie˝ 50+ wraz
z solistami zaprezentowa∏ si´
w niezwykle bogatym i ró˝norodnym repertuarze polskich piosenek

To by∏ niezwykle kulturalny
wieczór. By∏o i dla duszy, i dla
ucha, i dla oka, a nawet dzi´ki
˝yczliwoÊci firmy Lantmannen
i coÊ na zàb.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim uczestnikom spotkania.
Ë GOK

Bolesław Prus [Aleksander Głowacki herbu Prus I] jako publicysta pisał
poczynajàc od roku 1872 felietony w czasopismach warszawskich.
W latach 1874 – 1887 pisał w Kurierze Warszawskim cykliczne felietony 1/,
najpierw jako Szkice Warszawskie, a nast´pnie jako Kroniki Tygodniowe.
Ponad to Kroniki Bolesława Prusa ukazywały si´ przez 29 lat w 11
czasopismach warszawskich.

Bolesław Prus – Kronikarz
Warszawski pisze o Niepor´cie
Czytelnicy „WieÊci Niepor´ckich”
zapewne pami´tajà moje artyku∏y,
w których przedstawia∏em ró˝nego rodzaju „ciekawostki” z Kuriera Warszawskiego.
Tym razem prezentuj´ fragment
Kroniki Tygodniowej Boles∏awa
Prusa w numerze 56 Kuriera,
z dnia 11 marca 1881 roku. Fragment ten dotyczy sprzeda˝y lasów
niepor´ckich Niemcom.
„… JednoczeÊnie rozesz∏a si´
wieÊç, ˝e dobra Niepor´t ze starym
lasem przechodzà w r´ce Niemców. Jest to nieszcz´Êcie, a raczej
kilka nieszcz´Êç. Majàtek, który
do tej pory ˝ywi∏ ze sto polskich rodzin, stanie si´ spi˝arnià i szaƒcem
odpowiedniej liczby Niemców.

W lesie ka˝de drzewo sprzedane,
dajmy na to, za rubla, po umiej´tnej obróbce b´dzie warte 10 rs,
a zysk – przejdzie znowu do kieszeni Niemców. Któ˝ jednak winien,
˝e gdy Niemcy posiadajà, obok towarzystw muzycznych – „towarzystwa do wykupywania majàtków”
i „leÊnych techników” – my cieszymy si´ tylko Towarzystwem Muzycznym, w dodatku – zaniedbanym przez ogó∏.
Czy nie by∏oby lepie, w epoce
zak∏adania Towarzystwa Muzycznego, zawiàzaç spó∏k´ rolnà, a pieniàdze, a pieniàdze wydane
na
koncerta,
przeznaczyç
na kszta∏cenie techników leÊnych?
Mo˝e dziÊ nie l´kalibyÊmy si´
przejÊcia Niepor´tu czy Niepor´-

tów w niemieckie r´ce i mo˝e mielibyÊmy wi´cej Êrodków do za∏o˝enia Towarzystwa Muzycznego
na trwalszych fundamentach?
Nikt nie cofnie przesz∏oÊci i nie
pora ju˝ ubolewaç nad przepad∏ym
kapita∏em. Lecz odnieÊlibyÊmy niema∏à korzyÊç, gdyby z uwagi
na pope∏nione b∏´dy opinia nauczy∏a si´ wi´cej dbaç o cele
praktyczne, a mniej pozowaç
na zami∏owanie wy˝szej sztuki.”
Ë W∏odzimierz B∏awdziewicz
1.

Kronika – odmiana felietonu,
rozpowszechniana w Polsce
w II po∏owie XIX w., utwór publicystyczno-literacki, ukazujàcy si´
cyklicznie na ∏amach prasy.
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Młodzi siatkarze

Siatkarki Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym po raz
pierwszy w historii szkoły przystàpiły do rozgrywek I Ligi
Dziewczàt Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Ârednich.

Siatkarki Gimnazjum w I lidze
rozgrywek SLS Szkół Ârednich

W

sezonie 2015/2016 w rozgrywkach ligi bierze
udzia∏ 8 dru˝yn województwa mazowieckiego w systemie „ka˝dy z ka˝dym, mecz i rewan˝”. Mecze rozgrywane sà
do dwóch wygranych setów. Po sezonie dwie dru˝yny, ostatnia i przed-

ostatnia, spadajà do II ligi. Na inauguracji sezonu w Warszawie nasze
dziewcz´ta sprawi∏y ogromnà niespodziank´. Po zaci´tej walce pokona∏y 2:1 ubieg∏orocznego triumfatora rozgrywek Zespó∏ Szkó∏
Sportowych Nr 50 im. J. Kusociƒskiego.

Trzon dru˝yny stanowià dziewcz´ta z II klasy sportowej o profilu pi∏ka siatkowa, której wychowawcà jest Pani Anna Wenerska,
a nauczycielem wychowania fizycznego Pan Dariusz PieÊniak.
Ë BW

18 paêdziernika na bielaƒskich zawodach dla najmłodszych, nasi gminni pływacy
pokazali, ˝e zaczynajà si´ liczyç w rywalizacji o najlepsze miejsca na podium
w Warszawie. W konkurencji sztafet mieszanych w składzie: Anna Słomiƒska,
Alicja Kraszewska, Marta Pasiƒska, Marcin Małecki, Jan Zaborski oraz Bła˝ej Dybek
zaj´liÊmy 2 miejsce!

UKS Fala Niepor´t „NA FALI”

Zawodnicy UKS D¢BINA NIEPOR¢T rocznik 2001 M¸ODZICY, w sezonie sportowym
2015/2016 wypo˝yczeni do Gwardii Legionowo, gdzie trenujà ze
swoimi rówieÊnikami oraz reprezentujà powiat legionowski w rozgrywkach II LIGI M¸ODZIKÓW
(od lewej): Wiktor Woêniakowski
(SP Izabelin/Gimnazjum nr 125
w Warszawie), Antoni Modrzejewski (SP Niepor´t/Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy), Kacper Ba∏uk

(SP Niepor´t/ Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy), Dawid Che∏stowski (SP Izabelin/Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy).
Wiktor Woêniakowski zosta∏
tak˝e powo∏any do 20-osobowego
sk∏adu reprezentacji województwa
mazowieckiego w kategorii m∏odzik.
Serdecznie gratulujemy osiàgni´ç zawodnikom oraz trenerowi,
Dariuszowi PieÊniakowi!
Ë BW

NIEPOR¢CKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE

ZAPRASZA
OSOBY ZAINTERESOWANE HISTORIÑ REGIONU
NA PRELEKCJ¢:

„RZECZ O LEGIONACH
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
I „KRYZYSIE PRZYSI¢GOWYM”
NA TERENIE
GMINY NIEPOR¢T”

KTÓRÑ PRZEDSTAWI
WŁODZIMIERZ BŁAWDZIEWICZ
W konkurencjach indywidualnych
na wyró˝nienia zas∏ugujà: Anna
S∏omiƒska za zdobycie 3 z∏otych
medali na 50 metrów stylem dowolnym, grzbietowym i motylkowym, B∏a˝ej Dybek za zdobycie
2 z∏otych medali na dystansie
50 metrów stylem dowolnym

i grzbietowym, Maria Chojnowska
za z∏oty medal w stylu klasycznym, Jan Zaborski za zdobycie
2 srebrnych medali w stylu dowolnym i grzbietowym, Marta Pasiƒska za zdobycie srebrnego medalu w stylu motylkowym i bràzowego w stylu dowolnym oraz Jakub

Chmielarek za zdobycie srebrnego medalu w stylu klasycznym.
W sumie zdobyliÊmy 12 medali!
Gratulujemy wszystkim p∏ywakom wspania∏ych rekordów ˝yciowych i dzi´kujmy za godne reprezentowanie Gminy Niepor´t.
Ë Trener, Bartosz Krawczak

LOKAL ZAGŁOBIANKA
(PL. WOLNOÂCI 2, NIEPOR¢T)
12 LISTOPADA O GODZ. 18.30
O p r a w a w i z u a l n a s p o t k a n i a – Konrad Szostek

W Polsce ka˝dego roku z powodu zatrucia tlenkiem w´gla, umiera kilkadziesiàt osób, a kilkaset ulega zatruciu i wymaga
hospitalizacji. Bardzo cz´sto nie ma to zwiàzku z powstaniem po˝aru, a wynika jedynie z niewłaÊciwej eksploatacji budynku.

NIE dla czadu – czujka dymu ratuje ˝ycie
„Cichy zabójca”, bo tak nazywany
jest tlenek w´gla to gaz bezwonny,
bezbarwny, którego dzia∏anie mo˝e byç tragiczne w skutkach.

NALE˚Y PAMI¢TAå:
• o przeprowadzaniu regularnych
kontroli dro˝noÊci przewodów
wentylacyjnych i kominowych,
• by kratki wentylacyjne oraz otwo-

ry w drzwiach ∏azienkowych nie
by∏y zas∏oni´te,
• o przeprowadzaniu regularnych
przeglàdów urzàdzeƒ grzewczych.
Dodatkowo w domu lub mieszka-

niu warto zainstalowaç czujk´ tlenku w´gla, która zaalarmuje nas, gdy
w powietrzu st´˝enie trujàcych
substancji si´ zwi´kszy.
Ë Mazowiecka Stra˝ Po˝arna
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LISTOPADZIE 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, 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, PrzyszłoÊci, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

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

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

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, Alegro, 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

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

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

LEGENDA
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