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Dobiegły koƒca prace przy rozbudowie szkoły podstawowej w Józefowie. 2 wrzeÊnia odb´dzie si´ uroczyste
rozpocz´cie roku szkolnego z udziałem zaproszonych goÊci. 

Inwestycja zrealizowana zosta∏a w rekordo-

wo krótkim czasie 10 miesi´cy. By∏a ko-

nieczna z uwagi na stale rosnàcà liczb´

uczniów szko∏y i zwiàzane z nià trudnoÊci lo-

kalowe. W zakoƒczonym roku szkolnym za-

j´cia klas I-VI prowadzone by∏y w szkole

do godziny 17, dwa oddzia∏y wychowania

przedszkolnego korzysta∏y z sali parafialnej,

a ok. 100 uczniów klas II dowo˝onych by∏o

na zaj´cia w pomieszczeniach gimnazjum.

Nowe sale dydaktyczne by∏y niezb´dne, aby

praca szko∏y przebiega∏a w jednym budynku,

w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Od wrzeÊnia w klasach zasiàdzie 470

uczniów. 

Nowa cz´Êç dydaktyczna umiejscowiona

zosta∏a od frontu szko∏y przy Êcianie sali gim-

nastycznej. Pod budow´ wykorzystany zosta∏

cz´Êciowo dziedziniec szko∏y, parking i te-

ren nieutwardzony. Nowa cz´Êç budynku jest

równie˝ parterowa i niepodpiwniczona. Jej

powierzchnia u˝ytkowa wynosi 713 m2,

a kubatura 4700 m3. Jest tutaj 6 obszernych

sal przeznaczonych do prowadzenia zaj´ç

i na potrzeby biblioteki, pomieszczenie ma-

gazynowe, szatnie, sanitariaty oraz pokój na-

uczycielski. Âciany pomalowane zosta∏y far-

bami w odcieniach pastelowych, a pod∏ogi

majà dopasowanà kolorystycznie nawierzch-

ni´ typu tarkett, bezpiecznà i trwa∏à w u˝yt-

kowaniu. 

Po zakoƒczeniu budowy przeprowadzono

ju˝ wymagane odbiory techniczne. W minio-

nym tygodniu Powiatowy Inspektorat Nad-

zoru Budowlanego dokona∏ przeglàdu obiek-

tu, sprawdzajàc m.in. zgodnoÊç wykonania

inwestycji z projektem. Poniewa˝ nie by∏o

˝adnych uwag, gmina uzyska∏a decyzj´

na u˝ytkowanie budynku, która czeka

na uprawomocnienie. 

Ostatnim etapem przed rozpocz´ciem ro-

ku szkolnego jest monta˝ wyposa˝enia, któ-

re zosta∏o ju˝ zakupione i dostarczone.

Wkrótce w salach stanà nowe ∏awki i krze-

s∏a, a na Êcianach zawisnà tablice. 

Wykonawcà rozbudowy szko∏y by∏a firma

PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pu∏tuska, koszt

prac wyniós∏ ok. 2 mln z∏. 

Z ramienia Urz´du Gminy prace nadzoro-

wa∏a inspektor ds. inwestycji Paulina Janik-

-Karpik, nadzór inwestorski prowadzi∏a fir-

ma WDI z Ostro∏´ki. 

Jest to kolejny obiekt oÊwiatowy wybudo-

wany przez gmin´ Niepor´t. Dzi´ki doÊwiad-

czeniu zdobytemu ju˝ przez pracowników

Dzia∏u Inwestycji, zadanie zosta∏o prawid∏o-

wo przygotowane oraz bez zak∏óceƒ i w ter-

minie zrealizowane. � BW

Rozbudowa szkoły
w Józefowie zakoƒczona!



� Zlecono wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztoryso-
wej przebudowy ulicy Szkolnej
w Józefowie, od ronda do gra-
nicy z Micha∏owem-Grabinà,

z uwzgl´dnieniem w∏àczenia

dróg wewn´trznych, wjazdów

do posesji oraz chodnika (odci-

nek d∏ugoÊci 2 km). Wykonaw-

cà dokumentacji zosta∏a firma

Us∏ugi Drogowe Sergiusz Ma-

kowski z W∏oc∏awka, jej koszt

wyniesie 43 tys. z ∏. Termin re-

alizacji zamówienia up∏ywa

20 grudnia 2016 r.

� Zlecono wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztoryso-

wej przebudowy ulicy Spacero-
wej w Bia∏obrzegach oraz uli-
cy G∏ównej w Ryni (∏àcznie ze

skrzy˝owaniem ulicy Spacero-

wej i G∏ównej), na odcinku d∏u-

goÊci ∏àcznie 1500 metrów. Do-

kumentacja uwzgl´dniaç b´dzie

w∏àczenie dróg wewn´trznych,

wjazdy do posesji, chodnik, za-

projektowanie zatok autobuso-

wych z odwodnieniem i Êcie˝ki

rowerowej. Projekt, którego koszt

wyniesie 39,9 tys. z∏, wykona

APPIUS In˝ynieria sp. z o.o.

z Woli Aleksandra. Termin reali-

zacji zamówienia up∏ywa 30 li-

stopada 2016 roku. � BW

� Zlecono wykonanie projektu
sieci kanalizacyjnej w rejonie
ulicy Zegrzyƒskiej w Niepor´-
cie, w drogach gminnych
– ulicy Rumiankowej oraz dro-
dze 23/7. Zaprojektowana zosta-

nie sieç wraz z odejÊciami kana-

lizacyjnymi do nieruchomoÊci

w granicach pasa drogowego.

Wykonawcà zosta∏a firma, wy∏o-

niona w drodze zamówienia pu-

blicznego, Biuro Projektowo-In-

westycyjne Z. Lisowski z Che∏-

ma. Termin wykonania projektu

– do koƒca 2016 roku. Koszt

– 34,4 tys. z∏. � BW

� Rozstrzygni´to przetarg na wy-
konanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej ciàgu pie-
szo-rowerowego wzd∏u˝ Kana-
∏u Królewskiego, wraz z ma∏à
architekturà na odcinku
ok. 8 km od stacji PKP w Nie-
por´cie do granicy z Bia∏o∏´kà
oraz oÊwietleniem na odcinku 3
kilometrów. Zaprojektowana tra-

sa umo˝liwiaç b´dzie swobodny

przejazd rowerem przez teren

gminy nad Jezioro Zegrzyƒskie,

uwzgl´dniajàc jednoczeÊnie po-

trzeby turystyki pieszej i popular-

noÊç terenu nad Kana∏em ˚eraƒ-

skim wÊród osób spacerujàcych.

Wykonawcà dokumentacji zosta-

∏a firma APPIUS In˝ynieria Sp.

z o.o. w Woli Aleksandra. Ter-

min realizacji zamówienia up∏y-

wa 30 listopada 2016 roku, jego

koszt wyniesie 84,9 tys. z∏.

� Rozstrzygni´to przetarg na wy-
konanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej Êcie˝ki ro-
werowej wzd∏u˝ ulicy Stru-
˝aƒskiej na odcinku od ronda
w Józefowie do Kana∏u Królew-
skiego w Rembelszczyênie
o d∏ugoÊci ok. 3 km, uwzgled-

niajàcej w∏àczenia dróg we-

wn´trznych oraz zjazdów do po-

sesji. Wykonawcà zamówienia

zosta∏a firma APPIUS In˝ynie-

ria Sp. z o.o. w Woli Aleksandra,

jego koszt wyniesie 59,8 tys. z∏.

Termin wykonania dokumentacji

up∏ywa 30 paêdziernika 2016 ro-

ku. � BW
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Remonty wakacyjne szkół

Budowa ulicy Chabrowej w Niepor´cie – I etap
W terminie 
do 30 wrzeÊnia
wykonana zostanie
nawierzchnia z kostki
betonowej ulicy
Chabrowej.
Nawierzchnia wykonana zostanie

na odcinku 380 metrów wraz z ko-

rektà w∏àczenia ulicy Chabrowej

do drogi wojewódzkiej nr 633

– Jana Kazimierza oraz lewoskr´-

tem. Prace zrealizuje firma DO-

WBUD-C z Warszawy za kwot´

235,5 tys. z∏.

� BW

� Na ulicy Wierzbowej w Stanis∏a-
wowie Pierwszym stanie 5 s∏u-
pów oÊwietleniowych na odcin-
ku 146 metrów. Wykonawcà prac

jest ELES-BUD Ewa Konopka

– Strusiƒska z Koby∏ki, ich koszt

to 15 tys. z∏. Termin zakoƒczenia

inwestycji up∏ywa 30 sierpnia.

� Rozpocz´∏a si´ realizacja I eta-
pu budowy oÊwietlenia ulicy
Bagiennej w Kàtach W´gier-
skich. Wykonawca, firma IN-

STAL-MEX Mariusz Konopka

z ˚yrardowa, zamontuje 5 s∏upów

oÊwietleniowych. Koszt prac wy-

niesie 21,2 tys. z∏, termin ich re-

alizacji up∏ywa 30 wrzeÊnia.

� BW

W ramach realizowanej przebudo-

wy wykonana zostanie nawierzch-

nia z kostki betonowej wraz ze zjaz-

dami do posesji. Prace realizuje fir-

ma Tombud z Wieliszewa,

w terminie do koƒca lipca 2016 ro-

ku. 

� BW
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Projekty dróg

Projektowanie sieci
kanalizacyjnej

Budowa oÊwietlenia

Projektowanie Êcie˝ek
rowerowych

Termomodernizacja budynku SP w Niepor´cie

Termomodernizacja 
budynku SP w Niepor´cie
Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie

publiczne i podpisana umowa z wy-

konawcà termomodernizacji bu-
dynku szko∏y w Niepor´cie. Zakres

prac obejmowaç b´dzie termomoder-

nizacj´ Êcian zewn´trznych wraz

z coko∏em i cz´Êcià podziemnà, wy-

konanie elewacji Êcian, wymian´

stolarki okiennej i drzwi zewn´trz-

nych, budow´ dwóch ganków wej-

Êciowych oraz zmian´ usytuowania

wejÊcia do szkolnej kuchni, termo-

modernizacj´ dachu ∏àcznika. Wyko-

nawcà inwestycji zosta∏ Zak∏ad Ogól-

no-Budowlany RAWOS-BUD Seba-

stian Zychowicz z Rawy Mazowiec-

kiej, za kwot´ 318,2 tys. z∏. Wprowa-

dzenie wykonawcy na budow´ mia∏o

miejsce 5 lipca. Termin zakoƒczenia

prac up∏ywa 16 wrzeÊnia 2016 roku. 

Remonty na terenie 
Gminnego Przedszkola
w Niepor´cie
• Remont chodnika na placu za-

baw – po zdemontowaniu p∏yt be-

tonowych i obrze˝y wykonana zo-

stanie nowa nawierzchnia z kost-

ki betonowej. Wykonawcà prac,

które potrwajà do koƒca lipca, jest

firma Tombud z Wieliszewa. Ich

koszt wyniesie 10 tys. z∏. 

• Remont parkingu od strony
ul. Jana Kazimierza – po∏o˝ona

zostanie nowa nawierzchnia

z kostki betonowej i wymienione

kraw´˝niki, uregulowany zostanie

sp∏yw wody deszczowej. Wyko-

nawcà prac, które zaplanowane sà

do po∏owy sierpnia, jest firma Ro-

boty Ziemne-Budowlane J. Mróz

z Legionowa, a ich koszt wynie-

sie 27 tys. z∏. � BW

Budowa
oÊwietlenia ulicy

Wierzbowej 
w Stanis∏awowie

Pierwszym

Budowa oÊwietlenia
ulicy Bagiennej
w Kàtach W´gierskich

Trwajà prace budowlane na ulicy Granicznej,
na odcinku od ul. MyÊliwskiej do skrzy˝owania
z ulicà Rybaki o długoÊci 234 metrów. 

Przebudowa ulicy Granicznej
w Zegrzu Południowym



Wsteczny przep∏yw mo˝e byç spo-

wodowany intensywnymi opada-

mi, roztopami lub powodzià. Sto-

sowanie urzàdzeƒ przeciwzalewo-

wych dla nisko po∏o˝onych

pomieszczeƒ jest wymagane przez

obowiàzujàce przepisy dotyczàce

warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadaç budynki.

Na rynku jest wiele dost´pnych ro-

dzajów zasuw burzowych, które

mo˝na zainstalowaç w ka˝dej in-

stalacji kanalizacyjnej. Koszt zasu-

wy to 200 do 300 z∏, w zale˝noÊci

od typu i Êrednicy chronionej insta-

lacji plus koszt monta˝u. W∏aÊci-

ciele posesji, których budynki sà

pod∏àczone do kanalizacji sanitar-

nej i majàcy skanalizowane po-

mieszczenia znajdujàce si´ poni˝ej

poziomu terenu, powinni bez-

wzgl´dnie zabezpieczyç te po-

mieszczenia przed zalaniem, mon-

tujàc zasuw´ burzowà.

� GZK w Niepor´cie
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Jak zabezpieczyç si´
przed skutkami burzy?

Towarzyszàce burzom intensywne

deszcze i wiatry niejednokrotnie powo-

dujà zalania oraz inne zniszczenia,

a wy∏adowania atmosferyczne mogà

zagroziç naszemu ˝yciu. Warto prze-

strzegaç zasad, które zwi´kszà nasze

bezpieczeƒstwo podczas burzy. 

ObecnoÊç w domu w czasie burzy
– Nale˝y usunàç z balkonu i tarasu lek-

kie materia∏y (np. doniczki z kwiata-

mi, plastikowe meble, stojàcà suszar-

k´ na pranie), które mo˝e porwaç

wiatr i tym samym stworzyç dodatko-

we zagro˝enie, np. st∏uc szyb´.

Sprawdê zamkni´cie okien i drzwi,

nie podchodê do nich podczas burzy.

Nie wychodê z domu, jeÊli nie musisz. 

– Nale˝y od∏àczyç od sieci elektronicz-

ny sprz´t domowy (sprz´t RTV,

komputery) – to uchroni go

przed uszkodzeniem w przypadku

tzw. przepi´cia, b´dàcego skutkiem

uderzenia pioruna w infrastruktur´

elektroenergetycznà. Równie˝ ante-

ny zamontowane na zewnàtrz budyn-

ku nale˝y od∏àczyç od sprz´tu. 

– Na przepi´cia bardzo wra˝liwe sà

komputery. Oprócz uszkodzenia

sprz´tu grozi nam utrata danych za-

pisanych na twardych dyskach. Trze-

ba od∏àczyç je nie tylko od pràdu, ale

tak˝e od instalacji dostarczajàcej In-

ternet. Ponadto, warto pod∏àczyç je

do zasilacza awaryjnego. UPS spe∏-

nia tak˝e funkcj´ listwy przeciwprze-

pi´ciowej oraz w momencie utraty

zasilania podtrzymuje prac´ kompu-

tera, umo˝liwiajàc zapisanie danych

i bezpieczne zamkni´cie systemu.

– W czasie burzy nie nale˝y korzystaç

z telefonu komórkowego. 

– Je˝eli domowa instalacja elektrycz-

na iskrzy, widaç popalone przewody

lub czujesz swàd – wy∏àcz elektrycz-

noÊç oraz gaz i natychmiast wezwij

odpowiednie s∏u˝by techniczne.

Burza, a ty jesteÊ w terenie
– Je˝eli burza zaskoczy nas na ze-

wnàtrz, nale˝y jak najszybciej wejÊç

do najbli˝szego budynku i tam prze-

czekaç. Nie chroniç si´, nie zatrzymy-

waç pod drzewami (to bardzo niebez-

pieczne!), s∏upami energetycznymi

(je˝eli linia ulegnie zerwaniu, zosta-

niemy pora˝eni pràdem), niestabilny-

mi konstrukcjami (np. wiatà przystan-

kowà).

– Nale˝y odsunàç si´ od metalowych

przedmiotów i ich nie dotykaç.

– Jako schronienie najlepszy jest most,

wiadukt, przepusty lub inne sta∏e kon-

strukcje. Je˝eli nie ma mo˝liwoÊci

ukrycia si´, to mo˝na wykorzystaç

zag∏´bienia terenu, choçby rów, g∏´-

boki dó∏.

– Je˝eli widzisz zwisajàce przewody

elektryczne, natychmiast powiadom

odpowiednie s∏u˝by. Pod ˝adnym po-

zorem do nich nie podchodê.

– JeÊli kàpiesz si´, wyjdê szybko z wo-

dy i odsuƒ od zbiornika!

– Nale˝y natychmiast przykucnàç, je-

˝eli czujemy ∏adunki elektryczne

w powietrzu, a w∏osy „stajà nam d´-

ba”, Nie wolno siadaç na ziemi

(chyba ˝e np. na plecaku, mo˝e on

stanowiç dobrà izolacj´), ani tym bar-

dziej k∏aÊç si´. Nogi powinny byç z∏à-

czone, poniewa˝ w przypadku ude-

rzenia pioruna, na skutek powstania

ró˝nicy napi´ç (tzw. napi´cia kroko-

wego) mo˝e dojÊç do przep∏ywu prà-

du mi´dzy stopami.

– Osoby przebywajàce w grupie

na otwartej przestrzeni powinny si´

rozproszyç na odleg∏oÊç kilkudziesi´-

ciu metrów, aby w przypadku uderze-

nia pioruna cz´Êç grupy mog∏a udzie-

liç pomocy pora˝onym.

– W górach – trzeba jak najszybciej

zejÊç ze szczytu. Nale˝y wybraç ta-

kie miejsce, które odleg∏e jest o co

najmniej metr od ska∏y, której szczyt

winien byç co najmniej 5 lub 10 ra-

zy wy˝szy od naszej skulonej posta-

ci. Nale˝y siàÊç ze z∏o˝onymi razem

i podciàgni´tymi pod siebie stopami

np. na plecaku (izolacja); absolutnie

nie wolno opieraç si´ plecami lub

g∏owà o Êcian´

Burza, a ty jesteÊ w samochodzie
– Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç podczas

jazdy, poniewa˝ silny podmuch wia-

tru mo˝e przestawiç samochód pod-

czas wyjazdu auta z lasu lub terenu

zabudowanego.

– Nie wolno absolutnie zatrzymywaç

si´ pod drzewami! Cz´sto dochodzi

do przygniecenia samochodu przez

powalone wiatrem konary i drzewa. 

– JeÊli zaskoczy ci´ burza, a nie mo˝esz

wejÊç do budynku, zostaƒ w samo-

chodzie. Samochód stanowi dobrà

ochron´ przed uderzeniem pioruna.

� Opracowane na podstawie 

informacji Rzàdowego Centrum 

Bezpieczeƒstwa

Zasuwa burzowa – pomoc
w zabezpieczeniu budynku

Zasuwa burzowa to urzàdzenie montowane w instalacji kanalizacyjnej
budynku, zabezpieczajàce pomieszczenia poło˝one na najni˝szych
kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem wody
deszczowej lub Êcieków sanitarnych. 

Program
Rodzina 500+
1 lipca min´ły trzy miesiàce od wejÊcia w ˝ycie rzàdowego
Programu Rodzina 500+. W tym czasie do Gminnego OÊrodka
Pomocy Społecznej w Niepor´cie wpłyn´ło 11331122  wwnniioosskkóóww
o ustalenie prawa do Êwiadczenia wychowawczego.

Oko∏o 1/4 wniosków zosta∏a

z∏o˝ona w formie elektro-

nicznej i wÊród tych wnio-

sków by∏o najwi´cej wadliwych.

Do dnia 1 lipca zosta∏o wydanych

1266 decyzji, w tym 1183 przy-
znajàce prawo do Êwiadczenia
wychowawczego dla ∏àcznie 1651
dzieci. Wyp∏acona kwota Êwiad-

czeƒ wynosi 2 462 853 z∏.
Wniosków przekazanych do de-

cyzji marsza∏ka województwa jest

6 i na dzieƒ dzisiejszy GOPS nie

posiada wiedzy o rozstrzygni´ciu

marsza∏ka czy w danej sprawie ma-

jà zastosowanie przepisy o koordy-

nacji systemów zabezpieczenie

spo∏ecznego (dotyczy dzieci, któ-

rych rodzice pracujà za granicà).

JednoczeÊnie GOPS informuje,

˝e w dalszym ciàgu rozpatruje

z∏o˝one wnioski. KolejnoÊç rozpa-

trywania wniosków uzale˝niona

jest od daty wp∏ywu, wype∏nienia

w sposób prawid∏owy wniosku

i kompletu dokumentów.

Przypominamy, ˝e w przy-
padku uzyskania i/lub utraty do-
chodu to Wnioskodawca winien
dostarczyç niezb´dne dokumenty.

Wnioski z∏o˝one w kwietniu zo-

sta∏y ju˝ rozpatrzone (pozosta∏ je-

den, przekazany marsza∏kowi wo-

jewództwa).

Do wniosków z∏o˝onych po

1 lipca 2016 r. obowiàzuje zasada,

˝e w przypadku wniosku z∏o˝one-

go do 10. dnia miesiàca w∏àcznie,

wydanie decyzji i wyp∏ata Êwiad-

czenia za ten miesiàc nastàpi

do koƒca tego miesiàca. Wniosek

z∏o˝ony po 10. dniu danego mie-

siàca oznacza, ̋ e wydanie decyzji

i wyp∏ata Êwiadczenia nastàpi naj-

póêniej do ostatniego dnia kolejne-

go miesiàca, z wyrównaniem

za ca∏y miesiàc w którym prawi-

d∏owy wniosek zosta∏ z∏o˝ony.

� przyg. Ewa Król

GOPS w Niepor´cie

Zmiana danych – kiedy nale˝y zło˝yç ,,nowà deklaracj´ o wysokoÊci
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”? 
Szanowni Paƒstwo, pragniemy przypomnieç, ̋ e w przypad-
ku wystàpienia zmiany danych b´dàcych podstawà ustale-
nia wysokoÊci nale˝nej opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, takich jak np. wprowadzenie si´ nowej
osoby, czyjaÊ wyprowadzka, zgon, urodzenie dziecka itd.,
nale˝y zło˝yç nowà deklaracj´ o wysokoÊci opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi uwzgl´dniajàcà
t´ zmian´. 
W przypadku sprzeda˝y nieruchomoÊci lub wyprowadzenia
si´ wszystkich osób w niej zamieszkujàcych, równie˝ trze-

ba zło˝yç nowà deklaracj´ o wysokoÊci opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi (potocznie zwanà „zero-
wà”), w której nale˝y wpisaç dotychczas uiszczanà stawk´,
liczb´ osób „0”, wysokoÊç opłaty „0”. Nale˝y zło˝yç jà w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym nastàpiła zmiana, osobi-
Êcie w Urz´dzie Gminy lub wysłaç pocztà. Prosz´ pami´taç,
˝e dopóki nie zło˝à Paƒstw nowej deklaracji o wysokoÊci
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opła-
ta jest cały czas naliczana zgodnie z dotychczas obowiàzu-
jàcà deklaracjà. �

UUWWAAGGAA  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY –
przeprowadzona zostanie
KKOONNTTRROOLLAA  ppoowwiieerrzzcchhnnii
zzggłłoosszzoonnyycchh  ddoo  ooppooddaattkkoowwaanniiaa
Informujemy Mieszkaƒców, ˝e w 2016 roku
przeprowadzona zostanie kontrola danych wynikajàcych
ze zło˝onych deklaracji podatkowych (powierzchni
zgłoszonych do opodatkowania), która jest obowiàzkiem
ustawowym Gminy. Wybór podatników do kontroli
b´dzie dokonany w sposób losowy. 

Prosimy o zweryfikowanie danych, podanych w deklaracjach
podatkowych i sprawdzenie, czy zgodne sà ze stanem
faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci pomi´dzy
danymi zadeklarowanymi a faktycznymi, nale˝y zło˝yç deklaracj´
zawierajàcà aktualne dane.

Je˝eli podczas kontroli stwierdzone zostanà nieprawidłowoÊci,
polegajàce na zani˝eniu powierzchni zgłoszonej
do opodatkowania, wszcz´te zostanie post´powanie podatkowe,
skutkujàce ustaleniem wy˝szego podatku nawet za okres 5 lat
wstecz.

JednoczeÊnie przypominamy, ˝e podstaw´ opodatkowania
stanowi:
– dla gruntów – powierzchnia wynikajàca z ewidencji gruntów

i budynków,
– dla budynków lub ich cz´Êci – powierzchnia u˝ytkowa.
– dla gruntów – powierzchnia wynikajàca z ewidencji gruntów

i budynków,
– dla budynków lub ich cz´Êci – powierzchnia u˝ytkowa.
Do powierzchni u˝ytkowej budynku (lub jego cz´Êci) nale˝y
zaliczyç powierzchni´ mierzonà po wewn´trznej długoÊci Êcian
na wszystkich kondygnacjach, z wyjàtkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dêwigowych; za kondygnacj´ uwa˝a si´
równie˝ gara˝e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
u˝ytkowe.
Powierzchni´ pomieszczeƒ lub ich cz´Êci oraz cz´Êci kondygnacji
o wysokoÊci od 1,40 m do 2,20 m zalicza si´ do powierzchni
u˝ytkowej budynku w 50%, a je˝eli wysokoÊç jest mniejsza
ni˝ 1,40 m, powierzchni´ t´ pomija si´. 

Odpowie przed sàdem
za zniszczenie gminnego mienia

W minionà Êrod´ uczestnicy wy-

cieczki autokarowej z P∏oƒska zro-

bili sobie przystanek na Dzikiej Pla-

˝y. Jeden z wycieczkowiczów ko-

rzystajàcy z toalety, wyrazi∏ swoje

niezadowolenie z koniecznoÊci

wniesienia op∏aty dewastujàc bram-

k´ wejÊciowà, a tak˝e inne wypo-

sa˝enie. Incydent zauwa˝yli stra˝-

nicy gminni, którzy natychmiast

podj´li interwencj´ i dokonali uj´-

cia sprawcy czynu. M´˝czyzna zo-

sta∏ przekazany wezwanemu

na miejsce zdarzenia patrolowi Po-

licji. Marek M. sp´dzi∏ noc w po-

licyjnej celi. Za zniszczone mienie

odpowie przed sàdem.

� Stra˝ Gminna w Niepor´cie

Noc w policyjnej celi sp´dził nietrzeêwy uczestnik wycieczki z Płoƒska,
który zniszczył bramk´ wejÊciowà do toalety na Dzikiej Pla˝y.
Zatrzymania awanturujàcego si´ sprawcy dokonali stra˝nicy gminni.
Teraz zajmie si´ nim sàd. 
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Dla niektórych to był dzieƒ jak
co dzieƒ – praca, szkoła, dom.
Natomiast dla nas, harcerzy
z Niepor´tu, był to wyjàtkowy
dzieƒ, do którego
przygotowywaliÊmy si´ cały rok! 

Rotmistrz
Witold
Pilecki
patronem
niepor´ckiego
szczepu
harcerskiego

Tego dnia czeka∏a nas uroczy-

stoÊç nadania imienia rtm. Wi-

tolda Pileckiego naszemu

szczepowi. GoÊciem honorowym

spotkania by∏ syn rotmistrza – An-

drzej Pilecki. W tym dniu byli rów-

nie˝ z nami: Wójt Gminy Niepor´t

Maciej Mazur, proboszcz parafii

w Stanis∏awowie Pierwszym ksiàdz

Tomasz Osiadacz, Dyrektor Gmin-

nego Zespo∏u OÊwiaty w Niepor´-

cie Henryka Galas, Dyrektor Szko-

∏y Podstawowej w Izabelinie Wan-

da Bi∏as, Komendant Hufca

Wo∏omin phm. Norbert Krupa oraz

wielu naszych przyjació∏. 

UroczystoÊç zacz´∏a si´ przywi-

taniem goÊci przed szko∏à i przed-

stawieniem naszego szczepu. Opo-

wiadaliÊmy o naszej dzia∏alnoÊci

– akcjach, wyjazdach, sukcesach ja-

kie mieliÊmy na swoim koncie

do tej pory. Ka˝da dru˝yna i gro-

mada mia∏a okazj´ si´ zaprezento-

waç z piosenkà lub wierszem. By-

liÊmy wszyscy podekscytowani

tym wydarzeniem i w koƒcu nad-

szed∏ d∏ugo wyczekiwany moment.

Druhna Komendant przeczyta∏a

rozkaz i dokonano ods∏oni´cia pa-

miàtkowych tablic z imieniem na-

szego bohatera, które zawisnà nie-

bawem w naszej harcówce. Nast´p-

nie by∏ czas na przemówienia,

podzi´kowania i prezenty. Na ko-

niec dokonaliÊmy rozstrzygni´cia

konkursu plastycznego na wizeru-

nek rtm. Pileckiego. Kadra wr´czy-

∏a nagrody wszystkim zaanga˝owa-

nym zuchom i harcerzom. A˝ mi-

∏o by∏o popatrzeç na ich prace.

GoÊcie obejrzeli harcówk´ i spe-

cjalnie na t´ okazj´ przygotowanà

wystaw´, poÊwi´conà naszemu bo-

haterowi. PoznaliÊmy ju˝ jego po-

staç, mamy jego imi´ w nazwie

szczepu, ale przed nami jeszcze

d∏uga droga, by dà˝yç do idea∏ów

takich, jak sam rtm. Witold Pilec-

ki.

Zatem uwa˝amy rok harcer-

ski 2015/2016 za zakoƒczony!

Przed nami WAKACJE!

� pwd. Dominika Zakrzewska

SZANOWNI PACJENCI
Uprzejmie informujemy, ˝e Cen-

trum Medyczne Niepor´t spó∏ka

z o.o. wygra∏o konkurs ofert orga-

nizowany przez Urzàd Gminy Nie-

por´t na realizacj´ Programu Zdro-

wotnego pn. „Program polityki
zdrowotnej w zakresie rehabili-
tacji leczniczej mieszkaƒców
Gminy Niepor´t”. Program ten

jest kontynuacjà Programu polity-

ki zdrowotnej w zakresie rehabili-

tacji leczniczej mieszkaƒców Gmi-

ny Niepor´t na lata 2016-2018.

Âwiadczenia w ramach progra-
mu realizuje Dzia∏ Fizjoterapii
Centrum Medycznego Niepor´t
spó∏ka z o.o. od 1.07.2016 roku
bezp∏atnie dla osób zameldowa-
nych na pobyt sta∏y na terenie
Gminy Niepor´t do wyczerpania
Êrodków finansowych, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do 31.12.2016 roku.

Harmonogram realizacji „Progra-
mu polityki zdrowotnej w zakre-
sie rehabilitacji leczniczej miesz-
kaƒców Gminy Niepor´t” (znaj-

duje si´ na stronie placówki;

www.cm.nieporet.pl):

1. Âwiadczenia z zakresu fizjotera-

pii w ramach realizacji progra-

mu sà wykonywane od ponie-

dzia∏ku do piàtku w Centrum

Medycznym Niepor´t sp. z o.o.,

ul. PodleÊna 4 w godzi-

nach 18.00- 19.00.

2. W ciàgu jednej godziny na za-

biegi mo˝e byç zapisanych od 2

do 4 pacjentów, a uzale˝nione

jest to od iloÊci i jakoÊci zaleco-

nych Êwiadczeƒ.

3. Do programu zostanà zakwali-

fikowane osoby, które zameldo-

wane sà na pobyt sta∏y na tere-

nie Gminy Niepor´t.

4. Pacjenci z wa˝nym skierowa-

niem od lekarza rodzinnego lub

z poradni specjalistycznej udzie-

lajàcych Êwiadczeƒ w ramach

Umów z Narodowym Fundu-

szem Zdrowia (nie sà honoro-

wane skierowania z prywat-

nych gabinetów lekarskich) za-

pisywani sà indywidualnie przez

Dzia∏ Fizjoterapii Centrum Me-

dycznego Niepor´t sp. z o.o. co-

dziennie w godz. 8.00-17.00.

5. Pacjenci do programu sà kwali-

fikowani wg kolejnoÊci zg∏o-

szeƒ, a czynnikiem decydujà-

cym jest dost´pnoÊç do zabiegu

oraz wykorzystanie Êrodków fi-

nansowych.

6. O rodzaju zabiegu, liczbie cykli

rehabilitacyjnych oraz ich cz´-

stotliwoÊci (nie mo˝e byç wi´-

cej ni˝ 10 zabiegów w jednym

cyklu), decyduje podmiot lecz-

niczy realizujàcy program.

7. Korzystanie ze Êwiadczeƒ obj´-

tych programem jest dobrowol-

ne.

8. Âwiadczenia w ramach progra-

mu udzielane sà bezp∏atnie,

do wyczerpania Êrodków finan-

sowych nie d∏u˝ej jednak ni˝

do 31.12. br.

9. W ramach uczestnictwa w pro-

gramie, ka˝dy pacjent korzy-

stajàcy z zabiegów b´dzie po-

proszony o wype∏nienie anoni-

mowej ankiety dotyczàcej

realizacji programu.

� Centrum Medyczne Niepor´t 

Akcja Lato 2016
w gminie Niepor´t

Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji w GOK Kàty W´gierskie
trwała Akcja Lato. Było intelektualnie, artystycznie, sportowo
i wojskowo. Ch´ç poznawania była ogromna, a humory
dopisywały na piàtk´!

Podczas pierwszych dwóch tygodni Akcji Lato 2016 w Wólce
Radzymiƒskiej dzieci spełniajà si´ artystycznie, tworzàc małe dzieła
sztuki (zdobià woreczki, robià mydełka, szyjà przytulanki),
uprawiajà sporty (je˝d˝à na rowerze , łowià ryby, grajà w kr´gle,
çwiczà zumb´ i fitness), a tak˝e je˝d˝à do kina, na basen, do ZOO.
Wszystkim dopisujà humory, a wrogiem jest tylko czas, który mija
nieubłaganie.

Sieç połàczeƒ komunikacyjnych w gminie Niepor´t od wielu lat jest
zasilana przez kursy autobusów dowo˝àcych uczniów do gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym oraz szkół podstawowych
w Białobrzegach, w Józefowie i w Niepor´cie.

Dowozy uczniów do szkół
Nale˝y podkreÊliç, ̋ e gmina, orga-

nizujàc dowóz uczniów do szkó∏,

uwzgl´dnia zarówno prawa po-

szczególnych uczniów okreÊlone

w ustawie o systemie oÊwiaty, jak

i prawa wszystkich uczniów upraw-

nionych do bezp∏atnego dowozu

do szkó∏. Dowóz musi byç realizo-

wany w sposób racjonalny, tzn.

uwzgl´dniajàcy prawa uczniów,

po∏o˝enie geograficzne miejscowo-

Êci, z których dowo˝eni sà ucznio-

wie oraz mo˝liwoÊci finansowe

gminy, w tym w szczególnoÊci

Êrodki finansowe zabezpieczone

na ten cel w bud˝ecie gminy na da-

ny rok bud˝etowy.

Rodzice uczniów dochodzà-

cych do punktów zbiórek usytu-

owanych w odleg∏oÊci nieprzekra-

czajàcej ustalonych w ustawie 3

lub 4 km od miejsca ich zamiesz-

kania, powinni wspó∏pracowaç

z gminà w celu zapewnienia

uczniom bezpieczeƒstwa na ca∏ej

trasie z domu do szko∏y i ze szko-

∏y do domu. 

W roku szkolnym 2015/2016

uczniowie, uprawnieni na podsta-

wie art. 17 ust. 3 ustawy o systemie

oÊwiaty do bezp∏atnego dowozu

do szko∏y, byli dowo˝eni do szkó∏

przez przewoêników wy∏onionych

w zamówieniach publicznych lub

korzystali z bezp∏atnych ulgowych

biletów miesi´cznych na komuni-

kacj´ publicznà (gimnazjum). Do-

wo˝onych by∏o 365 uczniów,

w tym: 187 gimnazjalistów i 178

uczniów szkó∏ podstawowych. 

Odr´bnà grup´ stanowili ucznio-

wie niepe∏nosprawni dowo˝eni

do szkó∏ i oÊrodków, w których re-

alizowali obowiàzek szkolny lub

obowiàzek nauki, na zasadach

okreÊlonych w art. 14a ust. 4 i 17

ust. 3a ustawy o systemie oÊwiaty.

Z dowozu organizowanego przez

gmin´ skorzysta∏o 31 uczniów, na-

tomiast z refundacji kosztów dowo-

zu rodzicom – 18 uczniów. 

¸àczny koszt dowozu uczniów

do szkó∏ w roku szkolnym

2015/2016 wyniós∏ blisko 594 tys.

z∏, w tym dowóz uczniów niepe∏-

nosprawnych zapewniany przez

gmin´ lub we w∏asnym zakresie

przez rodziców ponad 267 tys. z∏.

� H. Galas 

GZO w Niepor´cie
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Kolonie w Okunince
29 czerwca, pi´çdziesi´cioro dzieci wyjechało na długo oczekiwane kolonie do oÊrodka „Astur” w Okunince
(woj. lubelskie) nad Jeziorem Białym. Organizatorem wyjazdu była Parafia NMP Królowej w Józefowie. 

Pi´kna pogoda pozwoli∏a dzieciom

na codzienne kàpiele w jeziorze

pod opiekà wychowawców i ratow-

ników WOPR. Podczas pobytu od-

bywa∏y si´ liczne zaj´cia sportowe

(poranna gimnastyka, wieczor-

na zumba, p∏ywanie ̋ aglówkà, ka-

jakami, aqua aerobik, wycieczka

rowerowa, zawody sprawnoÊcio-

we), zabawy integracyjne na pla˝y

oraz zaj´cia artystyczne (projekto-

wanie pamiàtkowych podk∏adek,

decoupage, ozdabianie Êwiec, ro-

bienie pomponów, konkurs rysun-

kowy).

Ogromnym zainteresowaniem cie-

szy∏o si´ spotkanie z ornitologiem

oraz wycieczka do Poleskiego Par-

ku Narodowego, które zapozna∏y

dzieci florà i faunà lubelszczyzny.

Na zakoƒczenie turnusu pod-

czas ogniska i po˝egnalnej dysko-

teki wszystkie dzieci otrzyma∏y pa-

miàtki i dyplomy.

Dzi´kujemy ks. Markowi Ko-

z∏owskiemu za duchowà opiek´

i odwiedziny kolonistów, Caritas

parafii za pomoc w sfinansowaniu

wypoczynku cz´Êci dzieci oraz

wychowawcom, za opiek´ i wspa-

nia∏à atmosfer´ podczas wyjazdu.

� B.Jakubik-Piertucha

Triathlon w gminie
Niepor´t po raz trzeci
Ju˝ po raz kolejny w gminie Niepor´t odbyły si´ zawody Volvo Triathlon Series. Firma G&G
Promotion Grzegorz Golonko organizuje w Polsce cykl czterech startów triathlonowych. Jeden
z nich, przygotowany we współpracy z gminà Niepor´t, odbywa si´ nad Jeziorem Zegrzyƒskim.

Organizatorzy oraz sami zawodni-

cy ju˝ od pierwszych zawodów

w 2014 roku wysoko ocenili wa-

runki, jakie gmina Niepor´t oferuje

do uprawiania tej coraz bardziej popular-

nej dyscypliny sportu. Czyste i bezpiecz-

ne wody Jeziora Zegrzyƒskiego oraz do-

godne trasy rowerowo-biegowo gwaran-

tujà profesjonalnà realizacj´ rywalizacji.

W tegorocznym spotkaniu wzi´∏o udzia∏

przesz∏o 1000 uczestników, którzy wy-

startowali w trzech dystansach: 1/2 Iron-

man – p∏ywanie 1900 m, rower 90 km,

bieg 21 km; 1/4 Ironman – p∏ywa-

nie 950 m, rower 45 km, bieg 10,5 km;

1/8 Ironman – p∏ywanie 475 m, ro-

wer 22,5 km, bieg 5,25 km. 

SpoÊród zawodników z gminy Nie-

por´t najlepsze wyniki w swoich kate-

goriach wiekowych zdobyli: Gra˝yna

Marczak (3 miejsce) na 1/8 Ironman,

Mirek Zieliƒski (4 miejsce) na dystan-

sie 1/4 Ironman oraz Tomasz Madej (52

miejsce) na dystansie 1/2 Ironman. Ser-

decznie gratulujemy znakomitych osià-

gni´ç!

Start i meta zlokalizowane by∏y

na terenie Centrum Konferencyjno-Re-

kreacyjnym Promenada w Bia∏obrze-

gach. Nagrody wr´czyli zawodnikom

wójt Maciej Mazur, zast´pca wójta Ali-

cja Soko∏owska i przewodniczàcy ko-

misji OÊwiaty, Kultury, Sportu i Tury-

styki Roman Madej. 

Zawody by∏y sprawnie zorganizowa-

ne, przebieg∏y bez zak∏óceƒ. Pogoda

dopisa∏a, lekka fala na jeziorze nie spra-

wi∏a wi´kszych problemów podczas

etapu p∏ywackiego. Panowa∏a fanta-

styczna atmosfera, zawodnicy

przed metà dopingowali si´ nawzajem

do wi´kszego wysi∏ku, a kibice okla-

skiwali wszystkich startujàcych „˝ela-

znych” sportowców.

� B.Wilk



Osadnictwo ol´derskie na zie-

miach polskich si´ga XVI wie-

ku i zwiàzane jest z nap∏ywem

Menonitów – przybyszów z terenu

Fryzji i Niderlandów uciekajàcych

przed przeÊladowaniami. Byli od∏a-

mem protestantyzmu powsta∏ym

na skutek ruchów reformacyjnych. Ich

za∏o˝ycielem zosta∏ ksiàdz Menno Si-

mons (1496-1561). Menonici byli

pacyfistami oraz wystrzegali si´ spra-

wowania urz´dów. Za êród∏o wiary

uwa˝ali Bibli´. Uznawali dwa sakra-

menty: chrzest doros∏ych oraz komu-

ni´ pod dwiema postaciami. Za Êwia-

dectwo swojej wiary uwa˝ali dobre

uczynki, wierzyli, ̋ e zostanà zbawie-

ni dzi´ki ∏asce boskiej.1

Osiedlali si´ w pierwszej kolejno-

Êci na Pomorzu, ˚u∏awach i Prusach

Ksià˝´cych stamtàd przesuwali si´

w gór´ Wis∏y i w ten sposób dotarli

na Mazowsze.

Pierwszym epizodem bytnoÊci

Ol´drów na tym terenie by∏a Saska

K´pa skolonizowana jeszcze

w 1628 roku. Jednak ta tzw. pierw-

sza fala osadnictwa ol´derskiego

nap∏ywa na Mazowsze od po∏o-

wy XVII wieku.

Na terenie Gminy Niepor´t osad-

nictwo to rozpoczyna si´ w pierwszej

çwierci XIX w. i zwiàzane jest z tzw.

osadnikami drugiej fali – sprowadza-

nymi mi´dzy innymi z Prus i z prze-

ludnionych terenów Niemiec jak

równie˝ potomkami Menonitów

z okolic Nowego Dworu Mazowiec-

kiego i Kazunia, co potwierdzajà za-

chowane ksi´gi metrykalne.

Ze wzgl´du na typ gospodarowa-

nia i rodzaj osadnictwa, kolonistów

zarówno pierwszej jak i drugiej fali

nazywa si´ Ol´drami.

W latach 20 XIX w na mapie na-

szych okolic pojawiajà si´ nowe

miejscowoÊci: „Kolonia niepor´cka

Stanis∏awów”, „Kolonia niepor´cka

Aleksandrów”, „Kolonia Niepor´cka

Izabelin” „Kolonia Niepor´cka Au-

gustówek” „Kolonia Józefów”, Ko-

lonia Micha∏ów”.

Pierwsze cztery miejscowoÊci na-

le˝a∏y do parafii niepor´ckiej. Józe-

fów nale˝a∏ do parafii Chotomów,

a Micha∏ów (dzisiaj Micha∏ów-Gra-

bina) do parafii Tarchomin.

Osadnicy sprowadzani byli przez

w∏aÊcicieli ziemskich (w przypadku

kolonii niepor´ckich przez Potockich)

Wszystko odbywa∏o si´ na zasadzie

umowy na czas okreÊlony nazywanej

Konsensem. OkreÊla∏a ona zobowià-

zania kolonistów wzgl´dem w∏aÊci-

ciela ziemskiego. Przez pierwszych

kilka lat pobytu na danym terenie

obowiàzywa∏ ich okres wolnizny

czyli czas, kiedy nie musieli p∏aciç

podatków swojemu „w∏aÊcicielowi”.

Ze wzgl´du na obszary z jakich po-

chodzili osadnicy, znali si´ doskona-

le na osuszaniu gruntu i melioracji.

Reprezentowali wysoce rozwini´tà

kultur´ rolnà. Osadzani byli na tere-

nach trudnych w gospodarowaniu,

cz´sto tam gdzie nie powiod∏o si´

osadzenie paƒszczyênianych ch∏o-

pów.2

Tak te˝ by∏o w naszym przypad-

ku. Osuszyli oni znaczne tereny. Bu-

dowali rowy melioracyjne i regulo-

wali lokalne cieki wodne np. Kana∏

Bródnowski. Ca∏kowicie zmienili

równie˝ bieg rzeki Czarnej. Wierzby,

które kojarzymy z Mazowszem by-

∏y sadzone w∏aÊnie przez kolonistów

poniewa˝ ch∏on´∏y du˝o wody i tym

samym osusza∏y drogi oraz rowy

wzd∏u˝ których ros∏y. Z wierzbowych

witek tworzono plecione p∏oty rów-

nie˝ charakterystyczne dla osadni-

ków.

Wg. spisu powszechnego z 1921

roku najwi´kszà pod wzgl´dem

liczby osadników miejscowoÊcià

by∏ Stanis∏awów (Stanis∏awów I).

Posiada∏ 372 mieszkaƒców z cze-

go: 247 ewangelików, 74 katoli-

ków, oraz 51 ˝ydów. 100% miesz-

kaƒców tej miejscowoÊci deklaro-

wa∏o narodowoÊç polskà (!). W ca-

∏ej ówczesnej gminie Niepor´t by-

∏o 494 mieszkaƒców wyznania

ewangelickiego z czego narodo-

woÊç niemieckà deklarowa∏o 105

osób i byli to tylko osadnicy z ko-

lonii Augustówek (obecnie gmi-

na Warszawa-Bia∏o∏´ka).

Na przestrzeni lat dochodzi∏o

do mieszania si´ rodzin niemieckich

i polskich czego dowodem sà ksi´-

gi metrykalne, jak równie˝ niektó-

re spolszczone nazwiska wspó∏cze-

snych mieszkaƒców naszej okolicy.

Jest bardzo du˝o wspomnieƒ mó-

wiàcych o kontaktach rdzennych

mieszkaƒców z kolonistami po-

twierdzajàcych dobrosàsiedzkie re-

lacje. Warto jednak zaznaczyç, ˝e

wraz z intensywniejszà propagan-

dà III Rzeszy dobre stosunki mi´dzy

rdzennymi mieszkaƒcami a osadni-

kami uleg∏y znaczàcym pogorsze-

niom. WÊród cz´Êci kolonistów po-

jawiajà si´ wyraêne dà˝enia nacjo-

nalistyczne.

KoloniÊci zostali wysiedleni przez

w∏adze niemieckie w czasie II Woj-

ny Âwiatowej. Jest to kres ich bytno-

Êci na naszym terenie. Pozosta∏y do-

kumenty, rowy melioracyjne, niektó-

re wierzby i cmentarze. cdn.

Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

1 Fija∏kowski P. 2001, Menonici na

Mazowszu (od po∏owy XVIII w. do 1945

r.) Rocznik Mazowiecki XIII, s. 234
2 Marchlewski W, 1988, Przyczynek do

dziejów osadnictwa ol´derskiego w

Êrodkowym biegu Wis∏y w XIX-XX

w. (do 1945 r.), „Kwartalnik Historii

i Kultury Materialnej” XXXVI/3, s.

101, 1031988 str 101, 103
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Zapewne wielu z Paƒstwa nie wie lub ju˝ nie
pami´ta, ˝e w swojej miejscowoÊci ma dawny
cmentarz jej mieszkaƒców – osadników ol´derskich.
Nekropolie działajàce do II Wojny Âwiatowej przez
wiele lat po niej, stanowiły element tzw.
niechcianego dziedzictwa. Stajàc si´ np. miejscem
do pozyskiwania kamienia jako materiału
budowlanego. Sukcesywnie niszczone
i zaniedbywane, popadły w znacznà ruin´. Teraz
Pami´ç o nich stopniowo powraca. W niniejszym
artykule pragn´ zapoznaç Paƒstwa z historià
osadnictwa ol´derskiego na naszym terenie oraz
przedstawiç pozostałe po nim pamiàtki – zabytkowe
cmentarze.

Âladem osadników ol´derskich:
Stanisławów I, Aleksandrów, Izabelin,
Józefów, Michałów-Grabina. Cz. I
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  SSIIEERRPPNNIIUU 2016 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

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