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5 LAT chóru „Echo Niepor´tu”
Paêdziernik jest miesiàcem Seniorów i właÊnie w paêdzierniku jubileusz pi´ciolecia istnienia Êwi´tuje chór „Echo Niepor´tu”, którego
poczàtki zwiàzane sà z Klubem Seniora.

Jubileuszowe spotkanie zorganizowane

zosta∏o w Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie, w którym na co dzieƒ spo-

tykajà si´ i majà próby cz∏onkowie chóru.

Przyby∏ych goÊci powita∏ pan Grzegorz Or-

liƒski, kierownik oraz dyrygent zespo∏u

wraz z solistkà panià Krystynà G´bicz. Ser-

deczne gratulacje i ˝yczenia oraz imponujà-

cy tort przekazali chórowi starosta Robert

Wróbel i radna powiatu Agnieszka Powa∏a.

W imieniu wójta Macieja Mazura ˝yczenia

z∏o˝y∏a jego zast´pca Alicja Soko∏owska,

wr´czajàc cz∏onkom chóru oprawionà kom-

pozycj´, na którà z∏o˝y∏y si´ zdj´cia z wie-

lu wyst´pów. Gratulacje i wyrazy sympatii

przekaza∏ tak˝e proboszcz niepor´ckiej pa-

rafii, ksiàdz W∏adys∏aw Trojanowski. Mu-

zycznym prezentem by∏ wyst´p zaprzyjaê-

nionego chóru „M∏odzie˝ 50+” z Filii GOK

w Stanis∏awowie Drugim, który zaÊpiewa∏

skoczne biesiadne piosenki. Gospodarze

wieczoru, pod batutà Grzegorza Orliƒskie-

go i z akompaniamentem Wojciecha Âwi´-

cickiego wykonali kilka utworów, wÊród nich

jeden specjalnie przygotowany na t´ uroczy-

stoÊç. GoÊcinni Jubilaci przygotowali rów-

nie˝ doskona∏y pocz´stunek dla swoich go-

Êci i zaprosili ich do wspólnej zabawy.

„Echo Niepor´tu” ma bardzo ró˝norodny

repertuar, który prezentuje podczas gminnych

uroczystoÊci oraz bioràc udzia∏ w przeglàdach

i festiwalach. Ma na swoim koncie wyró˝-

nienie przyznane przez Marsza∏ka Woje-

wództwa Mazowieckiego Adama Struzika

za promowanie polskiej piosenki oraz za ak-

tywny udzia∏ w ˝yciu kulturalnym Mazow-

sza, jest laureatem III Przeglàdu Piosenki Pa-

triotycznej „Kocham Ci´ Ojczyzno” w Ur-

susie, kilkakrotnie wystàpi∏ na Festiwalu

Kol´d i Pastora∏ek „Kol´dowe Serce Mazow-

sza”. Zespó∏ bra∏ tak˝e udzia∏ w Ogólnopol-

skim Przeglàdzie TwórczoÊci Artystycznej

Seniorów – „Teraz My”, Senioraliach w Le-

gionowie oraz wystàpi∏ na Festiwalu So∏ectw

w Skrzeszewie. Szczególnà jego sympatià

cieszà si´ utwory patriotyczne i o charakte-

rze sakralnym, które pi´knie brzmià w nie-

por´ckim koÊciele, stanowiàc imponujàcà

opraw´ uroczystoÊci parafialnych. 

Chórowi „Echo Niepor´tu” serdecznie

gratulujemy dotychczasowych osiàgni´ç

oraz ˝yczymy by radoÊç, jakà sprawia

wspólne Êpiewanie towarzyszy∏a wszystkim

muzycznym spotkaniom. � B.Wilk



Przypominamy, ̋ e Niepor´ckà Kar-

t´ Komunikacyjnà otrzymaç mo˝e

mieszkaniec gminy, który rozlicza

podatek dochodowy od osób fizycz-

nych w Urz´dzie Skarbowym w Le-

gionowie i wskaza∏ w zeznaniu po-

datkowym gmin´ Niepor´t jako

miejsce swojego zamieszkania, bez

wzgl´du na to, czy osiàga si´ do-

chód. W celu otrzymania karty na-

le˝y wype∏niç prosty wniosek

– mo˝na to zrobiç online na stronie

www.nieporet.pl, a po odbiór nale-

˝y zg∏osiç si´ osobiÊcie. Mo˝na

równie˝ wype∏niç wniosek podczas

wizyty w Urz´dzie. Tu te˝ wykony-

wane jest zdj´cie pasa˝era, które

znajdzie si´ na karcie. Nale˝y te˝

zabraç ze sobà dowód to˝samoÊci

oraz poÊwiadczenie dokonania roz-

liczenia podatkowego w Urz´dzie

Skarbowym. Kart´ warto wyrobiç
wczeÊniej, nawet je˝eli termin
wa˝noÊci aktualnego biletu up∏y-
wa za jakiÊ czas. Pozwoli to unik-

nàç d∏u˝szego oczekiwania w kolej-

ce, co mo˝e mieç miejsce, gdy

pod koniec miesiàca wi´cej osób

zainteresowanych zg∏osi si´ po wy-

robienie karty. 

Ró˝nica w cenie biletu pokrywa-

na jest z bud˝etu gminy Niepor´t,

na mocy porozumienia podpisane-

go przez wójta Macieja Mazura

z Zarzàdem Transportu Miejskiego

w Warszawie. 

� BW

G∏ównymi zagadnieniami debaty by-

∏y: bezpieczeƒstwo w ruchu drogo-

wym, funkcjonowanie Krajowa Ma-

pa Zagro˝eƒ Bezpieczeƒstwa oraz

praca dzielnicowych. Policyjne dane

sà jednoznaczne – w 2016 roku za-

trzymano na terenie gminy 45 praw

jazdy za przekroczenie pr´dkoÊci

w terenie zabudowanym o 50 km,

a w 2017 roku, tylko od stycznia

do wrzeÊnia, ju˝ 104 prawa jazdy!

Policjanci podkreÊlali koniecznoÊç

stosowania odblasków, zw∏aszcza

o tej porze roku, które znacznie

zwi´kszajà bezpieczeƒstwo pieszych.

Na Krajowej Mapie Zagro˝eƒ Bez-

pieczeƒstwa, od lipca 2016 roku

do chwili obecnej, odnotowano

59 zg∏oszeƒ z terenu gminy Niepor´t.

Jako najbardziej ucià˝liwe i niebez-

pieczne zdarzenia mieszkaƒcy

wskazujà przekraczanie dozwolonej

pr´dkoÊci oraz nieprawid∏owe parko-

wanie. Podczas debaty przedstawio-

na te˝ zosta∏a aplikacja na smartfo-

ny „Moja komenda”. Za jej poÊred-

nictwem uzyskaç mo˝na dane

teleadresowe wszystkich komisaria-

tów policji w kraju oraz dane kontak-

towe do dzielnicowych na terenie

miejsca zamieszkania. Poruszona

zosta∏a tak˝e sprawa w∏amaƒ

do mieszkaƒ i kradzie˝y samocho-

dów na terenie gminy. Policja po-

dejmuje dzia∏ania majàce na celu li-

kwidowanie grup przest´pczych,

zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu

mieszkaƒców powiatu. Przyk∏adem

mo˝e byç uj´cie na goràcym uczyn-

ku sprawców w∏amania w Niepor´-

cie, które mia∏o miejsce akurat

w dniu debaty. � BW

Syreny wraz z oprzyrzàdowaniem

zamontowane zosta∏y: na Dzikiej

Pla˝y w Niepor´cie, w Kompleksie

Rekreacyjno-Wypoczynkowym

Niepor´t –Pilawa, w jednostce OSP

w Niepor´cie i OSP w Wólce Ra-

dzymiƒskiej. Odby∏o si´ tak˝e szko-

lenie wyznaczonych osób z zakre-

su obs∏ugi nowych urzàdzeƒ. Koszt

systemu wyniós∏ przesz∏o 60 tys. z∏,

z czego wk∏ad w∏asny gminy wy-

niós∏ 12 tys. z∏otych, a pozosta∏a

kwota pokryta zosta∏a ze Êrodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.

W projekcie udzia∏ wzi´∏y

wszystkie gminy powiatu legionow-

skiego oraz Legionowo. Powsta∏

dzi´ki temu jednorodny system

ostrzegania i alarmowania ludnoÊci

o zagro˝eniach. Istotnà ró˝nicà

mi´dzy nowymi syrenami, a tymi

które ju˝ funkcjonujà na terenie

gminy, jest mo˝liwoÊç przekazywa-

nia za ich poÊrednictwem komuni-

katów g∏osowych, informujàcych

mieszkaƒców o zagro˝eniu. Ka˝da

z nich ma moc 600 W i zasi´g

o promieniu ok. 1,5 km. Centralny

panel sterujàcy znajduje si´ w Urz´-

dzie Gminy Niepor´t � BW
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W połowie paêdziernika rozpocz´ło si´ wyrabianie Niepor´ckiej Karty Komunikacyjnej,
która uprawnia mieszkaƒców gminy do zni˝ki przy zakupie biletu 30 i 90-dniowego
normalnego i ulgowego, na przejazdy Êrodkami lokalnego transportu zbiorowego. 

We wtorek, 24 paêdziernika, w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odbyła si´ debata o bezpieczeƒstwie,
na którà zaprosili Komendant Powiatowy Policji w Legionowie, Komendant Komisariatu Policji w Niepor´cie
oraz Wójt Gminy Niepor´t.

Rusza budowa
kanalizacji sanitarnej
w Michałowie-Grabinie

Rozmawiamy o bezpieczeƒstwie
Wi´cej syren w gminie

Wójt Maciej Mazur podpisał umow´ z firmà PRIKNAUBER z Legionowa,
wykonawcà budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie.

W efekcie zrealizowanego wspólnie z Powiatem Legionowskim
projektu budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania
na terenie gminy Niepor´t działajà 4 nowe syreny alarmowe.

WartoÊç inwestycji, w ramach któ-

rej wybudowane zostanie 5 km sie-

ci w ul. Przyrodniczej i Kwiatowej

(w kierunku ulicy Orneckiej), 3 no-

we pompownie oraz wykonana

modernizacja istniejàcej pompow-

ni, to blisko 7 mln z∏. Gmina otrzy-

ma∏a dofinansowanie przedsi´wzi´-

cia ze Êrodków unijnych w wyso-

koÊci 4,6 mln z∏. 
Wprowadzenie Wykonawcy

na budow´ nastàpi w listopadzie,

a prace budowlane trwaç b´dà

do koƒca wrzeÊnia 2018 roku.

Po wybudowaniu sieci, nale˝y nie-

zw∏ocznie pod∏àczyç nieruchomoÊç

do kanalizacji. Uzgodnienia projek-

tu i budowy przy∏àcza nale˝y do-

konaç z Miejskim Przedsi´bior-

stwem Wodociàgów i Kanalizacji

w Warszawie, przy ul. Brukselskiej.

� BW

POZIOM DOPŁAT DO BILETÓW W RAMACH NIEPOR¢CKIEJ
KARTY KOMUNIKACYJNEJ JEST NAST¢PUJÑCY:

Mieszkaƒcy planujà inwestycje
na 2018 rok
We wrzeÊniu w sołectwach gminy Niepor´t odbyły si´ zebrania, których
wa˝nym punktem było zgłaszanie wniosków do projektu bud˝etu na 2018 rok.
Mieszkaƒcy okreÊlali, jakie inwestycje potrzebne sà w ich miejscowoÊciach.

Procedura tworzenia projektu bu-

d˝etu gminy na rok nast´pny

rozpoczyna si´ ju˝ we wrzeÊniu.

Jest to moment, w którym mieszkaƒ-

cy mogà podczas, specjalnie w tym ce-

lu zorganizowanych, zebraƒ zg∏aszaç

propozycje inwestycji, jakie ich zda-

niem powinny byç wykonane w so∏ec-

twach. W zale˝noÊci od mo˝liwoÊci fi-

nansowych gminy, sà one uwzgl´dnia-

ne w projekcie bud˝etu i po jego

uchwaleniu, realizowane w nast´pnym

roku zgodnie z harmonogramem.

Podczas tegorocznych zebraƒ ich

uczestnicy zg∏osili blisko 100 wnio-

sków inwestycyjnych. Najliczniejszà

grup´ stanowi∏y te dotyczàce budowy

i remontu dróg, wykonania oÊwietle-

nia oraz budowy kanalizacji i wodo-

ciàgów. Mieszkaƒcy wyst´powali te˝

o budow´ m.in.: boiska sportowego,

dwóch placów zabaw, Êcie˝ki rowe-

rowej, biblioteki oraz rozbudow´

oÊrodka kultury. Zg∏oszona zosta∏a

równie˝ potrzeba ustawienia wiat au-

tobusowych, urzàdzenia terenów re-

kreacyjnych dla mieszkaƒców, budo-

wy odwodnienia ulic. 

Podczas zebraƒ mieszkaƒcy podej-

mowali równie˝ decyzj´ o przeznacze-

niu Êrodków finansowych, które pozo-

stajà do dyspozycji so∏ectwa, na po-

szczególne zadania w 2018 roku. 

Ârodki te przekazane zosta∏y

przede wszystkim na organizowanie

dzia∏alnoÊci kulturalnej oraz sport,

niewielkie kwoty zarezerwowano

na utrzymanie porzàdku oraz kosze-

nie. � BW

BILETY OFERTY „WARSZAWA+” KOSZT PASA˚ERA DOPŁATA GMINY
WA˚NE W 1 I 2 STREFIE [ZŁ] [ZŁ]

imienny 30 dniowy N 166 14

U 83 7

90 dniowy N 406 54

U 203 27

BILETY OFERTY „WARSZAWA+” KOSZT PASA˚ERA DOPŁATA GMINY
WA˚NE TYLKO W 2 STREFIE [ZŁ] [ZŁ]

imienny 30 dniowy N 98 14

U 49 7

90 dniowy N 250 32

U 125 16

Kup taniej bilet z Niepor´ckà
Kartà Komunikacyjnà!

OG¸OSZENIE O PRACY URZ¢DU
Uprzejmie informujemy, ˝e w dniu
2 listopada 2017 r. (czwartek)
Urzàd Gminy Niepor´t b´dzie nieczynny 
– dzieƒ wolny od pracy w zamian za Êwi´to
przypadajàce w sobot´ w dniu 11 listopada 2017 r.
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OG¸OSZENIE O NABORZE DO PRACY
DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NIEPOR¢CIE

poszukuje  osoby do pracy  na stanowisko 

MMAAJJSSTTRRAA  DDSS..  KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH w GZK w Niepor´cie.
Szczegóły ogłoszenia na stronie: www.gzk.nieporet.pl lub pod nr tel. 22 774 87 89

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie zakwestionowa∏a

uchwa∏´ Nr XLVI/78/2017 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 28 wrze-

Ênia 2017 r. w sprawie udzielania

dotacji celowej na dofinansowanie

kosztów wymiany êróde∏ ciep∏a

centralnego ogrzewania w ramach

poprawy jakoÊci powietrza na tere-

nie Gminy Niepor´t.

Po otrzymaniu uzasadnienia decy-

zji RIO i zapoznaniu si´ z nim,

Gmina ponownie staraç si´ b´dzie

o wdro˝enie programu dofinanso-

wania kosztów wymiany pieców

co, z uwzgl´dnieniem z∏o˝onych

wniosków mieszkaƒców i z zacho-

waniem ich realizacji w 2018 roku. 

� BW

Informacja w sprawie
programu dofinansowania
kosztów wymiany pieców co
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W dniu 28 wrzeÊnia 2017 r. Rada Gminy Nie-

por´t podj´∏a uchwa∏´ Nr XLVI/89/2017

w sprawie „Miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so-

∏ectwa Kàty W´gierskie – rejon ulicy Stru˝aƒ-

skiej i wschodnia strona ulicy KoÊcielnej,

w gminie Niepor´t”. W dniu 16 paêdzierni-

ka br. plan zosta∏ opublikowany w Dzienni-

ku Urz´dowym Województwa Mazowieckie-

go. Wejdzie on w ˝ycie z dniem 31 paêdzier-

nika br.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
cz´Êci obszaru sołectwa
Kàty W´gierskie – rejon
ulicy Stru˝aƒskiej
i wschodnia strona ulicy
KoÊcielnej, w gminie
Niepor´t”

OGŁOSZENIA O WYŁO˚ENIU
DO PUBLICZNEGO WGLÑDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

O WYŁO˚ENIU DO PUBLICZNEGO WGLÑDU PROJEKTU „MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZ¢ÂCI OBSZARU
SOŁECTWA JÓZEFÓW – REJON KANAŁU BRÓDNOWSKIEGO, W GMINIE NIE-
POR¢T”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały
Rady Gminy Niepor´t Nr XXIX/75/2012 z dnia 11 wrzeÊnia 2012 r. zawiadamiam
o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bród-
nowskiego, w gminie Niepor´t”, zm. uchwałà Nr XXXVI/5/2017 z dnia 16 lute-
go 2017 r., wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, obejmujàcego ob-
szar, którego granice przebiegajà:
– od północy – wzdłu˝ granicy sołectwa Józefów – kanał Bródnowski, 
– od wschodu – wzdłu˝ granicy sołectwa Józefów – kanał Bródnowski,
– od południa – wzdłu˝ granicy sołectwa Józefów i sołectwa Michałów-Grabi-

na,
– od zachodu – zachodnia granica działki nr 269/1 (ul. Szkolna), wzdłu˝ południo-

wej granicy działki nr 458/1, wzdłu˝ wschodniej granicy działki nr 460 (ul. Kaliƒ-
skich), wzdłu˝ zachodniej i północnej granicy działki nr 397/2, wzdłu˝ wschod-
niej granicy działek lasów paƒstwowych nr 396, 377, 376, 375 i 374, wzdłu˝ pół-
nocnej granicy działki nr 366/1, wzdłu˝ zachodniej granicy działki 269/1 (ulicy
Szkolnej), wzdłu˝ północnej granicy działki nr 344/1, wzdłu˝ zachodniej granicy
działki nr 223, wzdłu˝ osi ulicy Stru˝aƒskiej działki nr 221/1 do działki nr 184 i da-
lej wzdłu˝ jej zachodniej granicy do kanału Bródnowskiego,

w dniach od 23.10.2017 r. do 22.11.2017 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepo-
r´t Dział Zagospodarowania Przestrzennego, w godzinach od 9.00 do 15.00,
w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzania-
mi odb´dzie si´ w dniu 13.11.2017 r. w siedzibie Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a, o godz. 16 00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te w pro-
jekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie
do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2017 r. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OO WWYYŁŁOO˚̊EENNIIUU  DDOO PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WWGGLLÑÑDDUU  PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO
PPLLAANNUU  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  DDLLAA  OOBBSSZZAARRUU  SSOOŁŁEECC--
TTWWAA  MMIICCHHAAŁŁÓÓWW--GGRRAABBIINNAA,,  WW GGMMIINNIIEE  NNIIEEPPOORR¢¢TT””
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały
Rady Gminy Niepor´t Nr XLV/83/2013 z dnia 26 wrzeÊnia 2013 r. zawiadamiam
o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Nie-
por´t” wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach od 30.10.2017 r.
do 29.11.2017 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dział Zagospodarowania
Przestrzennego, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzania-
mi odb´dzie si´ w dniu 20.11.2017 r. w siedzibie Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a, o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te w pro-
jekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie
do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2017 r. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OO WWYYŁŁOO˚̊EENNIIUU  DDOO PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WWGGLLÑÑDDUU  PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO
PPLLAANNUU  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  DDLLAA  OOBBSSZZAARRUU  SSOOŁŁEECC--
TTWWAA  RRYYNNIIAA,,  WW GGMMIINNIIEE  NNIIEEPPOORR¢¢TT””
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały
Rady Gminy Niepor´t Nr XLV/84/2013 z dnia 26 wrzeÊnia 2013 r. zawiadamiam
o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Niepor´t” wraz
z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach od 30.10.2017 r.
do 29.11.2017 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dział Zagospodarowania
Przestrzennego, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzania-
mi odb´dzie si´ w dniu 27.11.2017 r. w siedzibie Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a, o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te w pro-
jekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie
do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2017 r. 

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

Spotkanie z historià gminy Niepor´t
W czwartek 12 paêdziernika od-
by∏o si´ kolejne spotkanie z histo-
rià naszej okolicy. Wyk∏ad:
„Dwór MyÊliwski Wazów w Nie-

por´cie. Wnioski z badaƒ arche-
ologicznych”, wyg∏osi∏ archeolog
Wawrzyniec Orliƒski.
Prelekcja zrealizowana zosta∏a w ra-

mach programu Niepor´ckiego Sto-

warzyszenia Historycznego pn.:

HISTORIA WARTA POZNANIA.

TWOJA MA¸A OJCZYZNA. Etap

II”. Projekt dofinansowany jest ze

Êrodków Programu Funduszu Ini-

cjatyw Obywatelskich- Mazowsze

Lokalnie, realizowanego przez Fun-

dacj´ Fundusz Wspó∏pracy, Stowa-

rzyszenie BORIS oraz Stowarzy-

szenie Europa i My.

Dzi´kujemy za du˝e zainteresowa-

nie tematem i zapraszamy na kolej-

ne spotkania.

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

Remont chodnika przy ul. Jana Kazimierza
Mazowiecki Zarzàd Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie realizuje re-
mont chodnika przy ulicy Jana Ka-
zimierza w Niepor´cie. 

Prace budowlane wykonywane sà

na odcinku ok. 300 metrów,

od przystanku Protazego w kierun-

ku Warszawy. Po zdj´ciu starej

kostki, pod∏o˝e chodnika jest za-

g´szczane i utwardzane, a nast´p-

nie k∏adziona jest nawierzchnia

z nowej kostki. 

Prace potrwajà do po∏owy listo-

pada 2017 roku. � BW
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Szkoła Podstawowa
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie
jest pierwszà i jedynà szkoła
w naszej gminie, realizujàcà
Unijny Projekt Erasmus+. 
Jego celem jest nawiàzanie
mi´dzynarodowej współpracy
pomi´dzy czterema szkołami
europejskimi z Hiszpanii,
Polski, Portugalii i Włoch.
Projekt cieszy si´ ogromnym
zainteresowaniem zarówno
wÊród uczniów, nauczycieli,
rodziców jak i lokalnej
społecznoÊci. 

Wdniach 8-11 paêdziernika w Guadala-

jara w Hiszpanii, odby∏o si´ pierwsze

spotkanie przedstawicieli paƒstw

uczestniczàcych w projekcie. Szko∏a Podstawo-

wa W Izabelinie reprezentowana by∏a przez na-

uczycielki j´zyka angielskiego: Monik´ Woênia-

kowskà i Milen´ Izbickà, które zainicjowa∏y ide´

programu w szkole. Celem spotkania by∏o usta-

lenie zasad wspó∏pracy oraz szczegó∏ów doty-

czàcych realizacji kolejnych zadaƒ projektu. Kul-

minacyjnym punktem spotkania by∏o rozstrzy-

gni´cie mi´dzynarodowego konkursu na Logo

Projektu. Ku naszej radoÊci zwyci´˝y∏a praca An-

toniego Rogulskiego, ucznia II klasy Szko∏y Pod-

stawowej w Izabelinie.

W ramach realizacji projektu przewiduje si´

trzy wyjazdy uczniów Szko∏y Podstawowej

w Izabelinie do szkó∏ partnerskich w Hiszpa-

nii, we W∏oszech i w Portugalii, a tak˝e wizy-

t´ partnerów zagranicznych w naszej szkole.

Dlatego te˝ kolejny etap projektu, czyli wybór

uczestników na wyjazd do Hiszpanii, odby∏ si´

ju˝ 17 paêdziernika. SpoÊród ch´tnych uczniów,

którzy przygotowali i przedstawili w j´zyku an-

gielskim prezentacj´ multimedialnà pt. Ja

i Moja Szko∏a, Komisja Rekrutacyjna wybra-

∏a nast´pujàce osoby: Agnieszka Dziobkowska

i Antoni Palica (przedstawiciele klas V), Julia

Starzyƒska i Jakub Staƒczak (przedstawiciele

klas VI) oraz Alicja Podolska i Jan Zimnoch

(przedstawiciele Klas VII).

� M.I.

5 paêdziernika uczniowie Szkoły  Podstawowej w Izabelinie zorganizowali Debat´ o wolontariacie. Na forum gminy
rozwa˝ano status, sfery podejmowanych działaƒ i mo˝liwoÊci uzyskania wsparcia dla Szkolnego Koła Wolontariuszy. 

16 paêdziernika to dzieƒ wyboru Karola Wojtyły na papie˝a. Z tej okazji w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym odbyła si´ przepi´kna uroczystoÊç,
podczas której uczniowie przypomnieli kilka scen z ˝ycia wielkiego Polaka. Opowiadali o jego dzieciƒstwie,
młodoÊci, powołaniu, a tak˝e miłoÊci do gór i do drugiego człowieka.

Debata o wolontariacie

Idêmy naprzód z nadziejà

Debat´ poprowadzi∏a opiekunka

ko∏a – pani Barbara Skrzypkiewicz

– oraz uczennice klasy szóstej „a”:

Nikola Trawczyƒska, Julia Starzyƒ-

ska i Magdalena Za∏´ska. W dysku-

sji wzi´li udzia∏ zaproszeni goÊcie,

zainteresowani promocjà wolonta-

riackich idei: przedstawiciele samo-

rzàdu, instytucji charytatywnych, or-

ganizacji spo∏ecznych, instytucji

oÊwiatowych, rodziców i wycho-

wawców oraz samych wolontariu-

szy. Debat´ rozpocz´∏a prezentacja

osiàgni´ç dotychczasowej dzia∏alno-

Êci ko∏a, a nast´pnie rozmawiano

o dzia∏aniach podejmowanych przez

wolontariuszy, dyskutowano o tym,

jak zach´ciç dzieci do zaanga˝owa-

nia si´ na rzecz innych oraz rozwa-

˝ano mo˝liwoÊci wspierania ich

w udzielaniu pomocy. Spotkanie za-

koƒczy∏ wyst´p „Scholi otwartych

serc”. Debata o wolontariacie poru-

szy∏a cenne zagadnienia spo∏eczne.

Zainteresowanie tak wielu uczestni-

ków, reprezentujàcych z ró˝norodne

Êrodowiska, Êwiadczy o aktualnoÊci

i wadze tego tematu. � SP Izabelin

M∏odzie˝ wspomnia∏a dzieƒ 16 paê-

dziernika 1978 r., kiedy to nad Ka-

plicà w Watykanie niebo pokry∏y

ob∏oki bia∏ego dymu. To wtedy

– 39 lat temu – Polak, kardyna∏ Ka-

rol Wojty∏a, zosta∏ papie˝em i przy-

bra∏ imi´ Jana Paw∏a II.

Ca∏ej uroczystoÊci towarzyszy∏

podnios∏y nastrój. PieÊni Êpiewane

przez chór szkolny, przygotowany

przez nauczycielk´ muzyki – Barba-

r´ Jankowskà, wprowadzi∏y wszyst-

kich w zadum´. Nie zbrak∏o równie˝

ulubionej pieÊni papie˝a – „Barki”.

UroczystoÊç podsumowa∏ ksiàdz

Marcin Wojtczak, który zacytowa∏

s∏owa papie˝a: „Idêmy naprzód

z nadziejà”, które to s∏owa sà has∏em

tegorocznego Dnia Papieskiego.

PodkreÊli∏, ˝e majà one ogromnà

moc i to tylko od nas zale˝y, czy ze-

chcemy odwa˝nie kroczyç

przed siebie po drodze, którà mamy

wyznaczonà.

Niech mi∏oÊç i nadzieja trwa

w ka˝dej chwili tej w´drówki.

� I.K.

Rodzeƒstwo wzi´∏o udzia∏ w kon-

kursie plastyczno – literackim

„Na skrzyd∏ach przyjaêni”. Zada-

niem uczestnika by∏o wykonanie

pracy plastycznej lub literackiej ob-

razujàcej przygod´ z wybranym bo-

haterem literackim, który móg∏by

zostaç przyjacielem.

Jula, uczennica klasy III a gim-

nazjum i Janek, uczeƒ kla-

sy VII a ze Szko∏y Podstawowej

w Stanis∏awowie Pierwszym, swo-

je prace przygotowali pod kierun-

kiem nauczycielki plastyki, pani

Iwony Bartosiewicz.

Warto równie˝ nadmieniç, ˝e

uczniowie jako jedyni reprezentowa-

li gmin´ Niepor´t w kampanii profi-

laktycznej.

� P.I.K.

Jula i Janek Kutra laureatami ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeêwy Umysł”

Projekt Erasmus+
w Szkole Podstawowej w Izabelinie
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5-lecie 
chóru Echo
Niepor´tu
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Âwi´tuj z nami na sportowo 99 rocznic´
odzyskania przez Polsk´ niepodległoÊci 
Zapraszamy do sportowego Êwi´-

towania 99 rocznicy odzyskania

przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i udzia-

∏u w II Biegu Niepodleg∏oÊci, któ-

ry wystartuje 11 listopada o godzi-

nie 11.11 w Stanis∏awowie Pierw-

szym. 

Spotkajmy si´ na trasie wyÊcigu

lub w gronie kibiców tego radosne-

go sportowego wydarzenia. Mo˝e-

my spróbowaç swoich si∏ w rywa-

lizacji, lub goràcym dopingiem

wspieraç biegaczy. Szczegó∏y znaj-

dziemy na stronie www.niepo-

ret.pl.

Wpaêdzierniku w Warszawie

odby∏a si´ pierwsza War-

szawska Olimpiada Senio-

rów. Jednym z jej uczestników by∏

mieszkaniec gminy Niepor´t, pan

Lech Kowalski, który podzieli∏ si´

z Czytelnikami „WieÊci” wra˝eniami

ze sportowej rywalizacji. 

O imprezie na stadionie Polonii do-

wiedzia∏em si´ z serwisu interneto-

wego ˚ycia Warszawy w przed-

dzieƒ Olimpiady. Nie mia∏em prak-

tycznie ̋ adnych szans, by si´ do niej

przygotowaç. Od lat staram si´ byç

aktywny fizycznie. Regularnie je˝d˝´

rowerem, na d∏ugich dystansach.

Kontynuuj´ marsze z kijkami nordic

walking wzd∏u˝ Kana∏u Królewskie-

go oraz codzienne ogólnorozwojowe

çwiczenia. One utrzymujà mnie

w przekonaniu, ̋ e mog´ sprostaç no-

wym wyzwaniom. W domu posia-

dam zdobyte przed laty puchary

i medale z mistrzostw Polski, czy wy-

granych 3 mi´dzynarodowych turnie-

jów tenisowych. Posiadam równie˝

bogatà kolekcj´ dyplomów, polskich

i zagranicznych. To wszystko wyda-

rzy∏o si´ jednak w odleg∏ych latach.

Zdeterminowany na zdobycie co

najmniej jednego medalu, pojecha-

∏em na stadion Polonii i zg∏osi∏em si´

do trzech konkurencji: pchni´cia ku-

là, biegu na 60 metrów i skoku w dal.

Zdumiony by∏em du˝à liczbà

uczestników i osób towarzyszàcych.

W czasie rozgrzewki, zauwa˝y∏em

jak przez mg∏´, par´ znajomych mi

dawniej twarzy. Z kilkoma osobami

rozmawia∏em i nawzajem przypomi-

naliÊmy miejsca i lata ostatnich spo-

tkaƒ. Ró˝ne miasta, ró˝ne stadiony,

czy ró˝ne tenisowe korty. Spotkania

te by∏y okazjà do wzajemnej oceny,

kto si´ bardziej z nas zmieni∏.

Konkurencje by∏y rozgrywane

w kategoriach wiekowych 60+, 70+

i 80+. Do pchni´cia kulà ustawio-

na by∏a d∏uga kolejka. Zadaniem by-

∏o wykonanie trzech rzutów, jeden

po drugim. Ko∏a do rzutów nie by∏o.

Kul´ pchaliÊmy z rozbiegu przypo-

minajàcego rzutni´ dla oszczepni-

ków, kiedyÊ mojà koronnà konkuren-

cj´. Nie by∏em zadowolony z osià-

gni´tych prób. Wkrótce zosta∏em

przerzucony przez dwóch lub trzech

innych seniorów, ale oni startowali

w grupie 60+. Ja nale˝´ do 80+. Nie

czekajàc na zakoƒczenie pchni´cia

kulà, uda∏em si´ na bie˝ni´ wyzna-

czonà na trawie boiska pi∏karskiego.

Uzyskany czas w biegu na 60 me-

trów nieco powy˝ej 12 sekund, zosta∏

uznany przez s´dziów jako rewela-

cyjny. Mog∏em liczyç na z∏oty medal,

o ile nikt inny w mojej grupie nie po-

biegnie szybciej. Tak si´ te˝ sta∏o

i zdoby∏em medal z∏oty. Wróci∏em

do rzutni dla kulomiotów i tu si´ rów-

nie˝ okaza∏o, ˝e nikt z mojej grupy

mnie nie przerzuci∏. Najgorzej mi

sz∏o ze skokiem w dal, gdy˝ w pierw-

szej próbie, „wywinà∏em or∏a”. Dru-

gi i trzeci skok by∏ niez∏y, konkurs

wygra∏em i zdoby∏em trzeci medal

z∏oty. Gdybym w biegu na 60 metrów

startowa∏ równie˝ w grupie m∏odszej,

to zdoby∏bym medal bràzowy.

UroczystoÊç koƒczàca pierwszà

Warszawskà Olimpiad´ dla seniorów

by∏a podnios∏a. Medale wr´cza∏a

osobiÊcie wiceprezydent Warszawy,

pani Renata Kaznowska. Wracajàc

do domu by∏em uskrzydlony. Poczu-

∏em si´ kilka lat m∏odszy i wzboga-

ci∏em w∏asnà kolekcj´ zdobytych

medali. Szkoda tylko, ˝e wójt mojej

gminy gdzie mieszkam, nie b´dzie

w stanie zmieniç mojego PESEL.

Z otrzymanych drobnych nagród,

dwie zatrzymam, trzecià przeka˝´

jednemu z ch∏opców mieszkajàcych

na mojej ulicy. � Lech Kowalski

Spotkania po latach 
moje trzy złote medale

Mocne rozpocz´cie sezonu zawodników
z Fali Niepor´t
W sobot´ 7 paêdziernika na P∏y-
wackim Festiwalu Sprinterskim
na 50 metrowej p∏ywalni War-
szawianka w Warszawie do ry-
walizacji przystàpi∏o 757 p∏ywa-
czek i p∏ywaków z 42 klubów
sportowych. Uczniowskà Fal´
Niepor´t reprezentowa∏o 16
osób. Dla cz´Êci naszych zawod-

ników by∏ to debiut na tak du˝ej

imprezie. Wszyscy uczniowie spi-

sali si´ znakomicie, zdobyli nowe

doÊwiadczenie i pobili swoje re-

kordy ˝yciowe. Na wyró˝nienie

zas∏uguje B∏a˝ej Dybek, który de-

klasujàc rywali w swojej koronnej

konkurencji 50 m stylem klasycz-

nym zdoby∏ z∏oty medal i zbli˝y∏

si´ o 0,5 sekundy do rekordu Pol-

ski. Z∏otym medalistà na tym sa-

mym dystansie, równie˝ wygrywa-

jàc z du˝à przewagà w swojej ka-

tegorii wiekowej, zosta∏ Jakub

Gradek, który dodatkowo zdoby∏

bràz na 50 m stylem dowolnym.

Srebrny medal wywalczy∏a Anna

S∏omiƒska na dystansie 50 m sty-

lem grzbietowym.

Wszystkim zawodnikom ser-

decznie gratulujemy wyników.

� Trenerzy UKS Fala 

– Piotr Ga∏ka i Bartosz Krawczak
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  LLIISSTTOOPPAADDZZIIEE 2017 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, Promykowa

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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