
Wójt Gminy Maciej Mazur

podpisa∏ porozumienie

w sprawie dofinansowania

przez gmin´ cen biletów d∏ugookre-

sowych, 30 i 90 dniowych normal-

nych i ulgowych, obowiàzujàcych

w I i II strefie, oraz tylko w II stre-

fie. PrzystàpiliÊmy do programu

Warszawa+3, wariantu zak∏adajàce-

go najwi´kszà dop∏at´ gminy do bi-

letów mieszkaƒców. Celem dop∏at
jest zmniejszenie ró˝nicy pomi´-
dzy cenà biletu na I i II stref´, a ce-
nà biletu obowiàzujàcego tylko
w strefie I.

Od 1 wrzeÊnia za bilet 30-dnio-

wy normalny imienny wa˝ny

w obu strefach biletowych miesz-

kaniec gminy Niepor´t zap∏aci tyl-

ko 120 z∏, o 60 z∏ mniej ni˝ wyno-

si cena biletu bez dop∏aty. A bi-

let 90-dniowy normalny, wa˝ny

w obu strefach, b´dzie koszto-

wa∏ 330 z∏, czyli o 130 z∏ mniej. Bi-

lety ulgowe b´dà kosztowaç odpo-

wiednio: 60 z∏otych 30-dniowy

i 165 z∏otych bilet 90-dniowy.

Ró˝nic´ w cenie pokryje gmina. 

W zamieszczonej tabelce poka-
zujemy ceny biletów normalnych
i ulgowych, obowiàzujàce po do-
p∏acie przez gmin´ od 1 wrzeÊnia.

Warto zwróciç uwag´, 
˝e przy zakupie 

biletu 30-dniowego (120 zł)
mieszkaniec gminy zapłaci
jedynie 10 złotych wi´cej, 
ni˝ za bilet obowiàzujàcy

w I strefie (kosztujàcy 110 zł). 

Przypominamy, ˝e bilety z do-

p∏atà kodowane sà na spersonalizo-

wanej Niepor´ckiej Karcie Komu-

nikacyjnej tzw. Bilecie Metropoli-

talnym. Mo˝e jà otrzymaç

mieszkaniec gminy, który rozlicza

podatek dochodowy od osób fi-

zycznych w Urz´dzie Skarbowym

w Legionowie (niezale˝nie od te-

go czy osiàga dochód) i wskaza∏

w zeznaniu podatkowym gmin´

Niepor´t jako miejsce swojego za-

mieszkania. Karty wydaje dzia∏ Za-

rzàdu Dróg Urz´du Gminy Niepo-

r´t, pokój nr 4. 

W celu otrzymania karty nale˝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. 

Posiadacze obecnych kart, mogà

je wymieniç na nowe równie˝

w dziale Zarzàdu Dróg. Gdy prze-

stanie obowiàzywaç aktualny bilet,

zakup kolejnego odb´dzie si´ ju˝

w nowej, ni˝szej cenie.

Przypominamy tak˝e, ˝e bilet

na karcie mo˝na zakodowaç jedy-

nie w Punktach Obs∏ugi Pasa˝era

ZTM. 

� B.Wilk
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III GRUPA DOPŁAT

BILETY OFERTY „WARSZAWA+” KOSZT PASA˚ERA DOPŁATA GMINY

WA˚NE W 1 I 2 STREFIE [ZŁ] [ZŁ]

imienny 30 dniowy N 120 60

U 60 30

90 dniowy N 330 130

U 165 65

BILETY OFERTY „WARSZAWA+” KOSZT PASA˚ERA DOPŁATA GMINY

WA˚NE TYLKO W 2 STREFIE [ZŁ] [ZŁ]

imienny 30 dniowy N 72 40

U 36 20

90 dniowy N 212 70

U 106 35

Dobra wiadomoÊç dla mieszkaƒców gminy 
– pasa˝erów komunikacji ZTM. Dzi´ki przystàpieniu gminy
do rozszerzonej oferty Warszawa+, ju˝ od 1 wrzeÊnia 
zapłacà znacznie mniej za bilety 30 i 90-dniowe. 
Dopłaty do biletów pokryje gmina. 

CENY BILETÓW PO DOPŁACIE, 
OBOWIAZUJACE OD 1 WRZEÂNIA 2018 ROKU

Od 1 wrzeÊnia pojedziesz
taniej z Niepor´ckà Kartà 
Komunikacyjnà

N – bilet normalny    U – bilet ulgowy
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Wkrótce w Kàtach W´gierskich
na nowym boisku do piłki
no˝nej padnà pierwsze gole
i rozlegaç si´ b´dzie głoÊny
doping widzów.
Trwajà prace ziemne przy budowie

boiska. Po zdj´ciu wierzchniej war-

stwy humusu, pod∏o˝e jest przygo-

towywane do wykonania trawiastej

nawierzchni. 

Boisko b´dzie mia∏o wymia-

ry 61 m x 105 m. Obok stanà wia-

ty dla zawodników i goÊci, zamon-

towane zostanà tez pi∏kochwyty.

W nast´pnym etapie inwestycji

zaplanowane jest wykonanie szat-

ni dla zawodników i s´dziów z w´-

z∏em sanitarnym, parkingu i oÊwie-

tlenia terenu. � BW

Budowa trasy pieszo-rowerowej

zbli˝a si´ do koƒca. Prace prowa-

dzone sà obecnie w pobli˝u ronda

w Józefowie. Nowa trasa to nie tyl-

ko wygoda, ale przede wszystkim

bezpieczeƒstwo jej u˝ytkowników.

Ruch pieszy i rowerowy b´dzie si´

odbywa∏ w bezpiecznej odleg∏oÊci

od przeje˝d˝ajàcych samochodów.

Trasa od granicy z Legionowem li-

czyç b´dzie 2,2 km. 

W nast´pnym etapie realizacji in-

westycji zaplanowana zosta∏a budo-

wa dalszego ciàgu Êcie˝ki rowero-

wej wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej. B´-

dzie obejmowa∏a odcinek od ron-

da do Kana∏u Królewskiego

w Rembelszczyênie, o d∏ugoÊci

ok. 3 km, z uwzgl´dnieniem w∏à-

czenia dróg wewn´trznych oraz

zjazdów do posesji. � BW

Budowa boiska do piłki no˝nej 
w Kàtach W´gierskich

Budowa kanalizacji w Michałowie-Grabinie

Budynek GOK zmienia kolorysty-

k´. Elewacja po malowaniu b´dzie

jasnoszara z bia∏ymi elementami.

Przy okazji wymieniane sà obrób-

ki blacharskie – rynny, parapety, ru-

ry spustowe. Zakoƒczenie plac za-

planowane jest w po∏owie wrze-

Ênia. Koszt ich realizacji wynosi

133,3 tys. z∏otych. � BW

P∏yta skateparku, o wymiarach

32 m x 18 m, nabiera kszta∏tów.

Trwa wykonywanie zbrojenia

ramp i przeszkód, po których ju˝

nied∏ugo b´dzie mo˝na jeêdziç

na ∏y˝worolkach, deskorolkach

i rowerach.

� BW

W Micha∏owie-Grabi-

nie kontynuujemy bu-

dow´ kanalizacji.

W ulicy Kwiatowej,

w sàsiedztwie przed-

szkola, wykonywane

sà prace ziemne przy

budowie kanalizacji

grawitacyjnej. Na koƒ-

cu ulicy trwa odtwa-

rzanie nawierzchni

z kostki. � BW
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Nowa elewacja budynku GOK w Niepor´cie

Budowa skateparku 
w porcie w Niepor´cie

Trasa pieszo-rowerowa 
w Józefowie 
Jesienià rowerzyÊci pojadà nowà Êcie˝kà rowerowà wzdłu˝ ulicy Stru˝aƒskiej, od granicy z Legionowem do ronda
w Józefowie. Piesi natomiast b´dà ju˝ bezpieczni, zwłaszcza uczniowie szkoły, korzystajàc z nowego chodnika.

PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  cczzyy  ddoopp∏∏aattyy  ddoo bbiilleettóóww  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  kkoorrzzyyssttaajjàà--

ccyycchh  zz kkoommuunniikkaaccjjii  ZZTTMM,,  oobboowwiiààzzuujjààccee  oodd 11  wwrrzzeeÊÊnniiaa,,  mmaajjàà

nnaa cceelluu  jjeeddyynniiee  oosszzcczz´́ddnnooÊÊccii  ww bbuudd˝̋eettaacchh  ddoommoowwyycchh??

To bardzo istotny aspekt, ale nie jedyny. RzeczywiÊcie zale˝y nam,

aby poprzez dop∏aty zmniejszyç ró˝nic´ mi´dzy cenà biletu, z któ-

rego korzystajà nasi mieszkaƒcy jadàcy do Warszawy, i nie tyl-

ko, a cenà biletu obowiàzujàcego w I strefie. Staramy si´, aby

jak najwi´cej osób korzysta∏o z komunikacji miejskiej w drodze

do szkó∏, na studia, do pracy. W ubieg∏ym roku doprowadzili-

Êmy do utrzymania przystanku koƒcowego 705 i 735 na Mary-

moncie, bo to skraca czas dojazdu do miasta i czyni jà bezpiecz-

niejszà. Teraz chcemy, aby równie˝ cena biletu zach´ca∏a do ko-

rzystania z komunikacji publicznej. Bo wi´cej pasa˝erów

w autobusach, oznacza mniej samochodów na ulicach. A to z ko-

lei oznacza mniejsze korki i czystsze powietrze. Dop∏aty wpisu-

jà si´ wi´c w program ochrony Êrodowiska.

OOssttaattnniioo  wwiieelluu  rrooddzziiccóóww,,  kkttóórryycchh  ddzziieeccii  uucczzàà  ssii´́  JJóózzeeffoowwiiee,,  zzaa--

ddaawwaa∏∏oo  ppyyttaanniiaa  ooddnnooÊÊnniiee  oorrggaanniizzaaccjjii  pprraaccyy  sszzkkoo∏∏yy  oodd wwrrzzeeÊÊnniiaa..

OObbaawwiiaallii  ssii´́  ttrrzzeecchh  zzmmiiaann..  SS∏∏uusszznniiee??

Mog´ uspokoiç rodziców uczniów szko∏y w Józefowie. Mam dla

nich dobrà widomoÊç. Uda∏o nam si´ tak zorganizowaç prac´

szko∏y, ˝e b´dzie odbywa∏a si´ takich godzinach, jak poprzed-

nio. System trzyzmianowy szkole nie grozi. A mam jeszcze jed-

nà dobrà wiadomoÊç odnoÊnie szko∏y w Józefowie. Gmina za-

kupi∏a dzia∏k´ o powierzchni 2500 m2, znajdujàcà si´ w jej bez-

poÊrednim sàsiedztwie. Daje nam to nowe mo˝liwoÊci w kwestii

ewentualnej rozbudowy szko∏y.

TToo  rrzzeecczzyywwiiÊÊcciiee  kkoolleejjnnaa  ddoobbrraa  wwiiaaddoommooÊÊçç..  PPrroosszz´́  nnaamm  jjeesszzcczzee

ppoowwiieeddzziieeçç,,  jjaakkiiee  pprraaccee  mmooddeerrnniizzaaccyyjjnnee  ii bbuuddoowwllaannee  zzoossttaa∏∏yy  wwyy--

kkoonnaannee  ww sszzkkoo∏∏aacchh  ww ookkrreessiiee  wwaakkaaccyyjjnnyymm??

Najwa˝niejsza inwestycja to oczywiÊcie budowa sali sportowej

w Bia∏obrzegach. Wprawdzie zacz´liÊmy jà du˝o wczeÊniej, ale

w okresie wakacyjnym prace by∏y intensywne i ju˝ zbli˝ajà si´

do koƒca. Bardzo si´ ciesz´, ˝e uczniowie w Bia∏obrzegach b´-

dà wkrótce çwiczyç w tej nowoczesnej sali. W szkole w Niepo-

r´cie i w Wólce Radzymiƒskiej koƒczyliÊmy termomodernizacj´,

m.in. wymieniliÊmy kot∏y co na nowe i wyposa˝yliÊmy budynki

w kolektory s∏oneczne i panele fotowoltaiczne. Teraz zapotrze-

bowanie na energi´ bardzo si´ zmniejszy, co z jednej strony przy-

niesie oszcz´dnoÊci, a tak˝e wp∏ynie na popraw´ jakoÊci powie-

trza. Ponadto wykonaliÊmy prace przy ponownym zagospoda-

rowaniu placu przed szko∏à w Wólce Radzymiƒskiej. Po∏o˝ona

tam zosta∏a nowa nawierzchnia z kostki i wykonany chodnik

do placu zabaw. Natomiast w Stanis∏awowie Pierwszym moder-

nizujemy dach szko∏y. 

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa iinnffoorrmmaaccjjee..  

� Rozmawia∏a Beata Wilk

O komunikacji 
i szkołach 
rozmawiamy 
z wójtem 
MACIEJEM 
MAZUREM
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Powiat legionowski rozpoczàł przebudow´ przejÊç dla pieszych 
w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Rozmawiamy na ten temat ze starostà legionowskim ROBERTEM WRÓBLEM.
WIEÂCI NIEPOR¢CKIE: Skàd
pomys∏ na program „Bezpieczna
droga do szko∏y”?
ROBERT WRÓBEL: Bezpie-

czeƒstwo, szczególnie najm∏od-

szych mieszkaƒców, to dla nas

kwestia najwy˝szej wagi. Ju˝

od kilku lat modernizujemy drogi

powiatowe, nacisk k∏adàc na roz-

wiàzania zapewniajàce bezpieczeƒ-

stwo. Zarówno kierowców, jak

i pieszych. Przy przebudowie dróg

szczególnà troskà otaczaliÊmy za-

wsze ich odcinki przebiegajàce

przy szko∏ach. Obecnie prawie

wszystkie drogi powiatowe sà ju˝

przebudowane. Sà te˝ coraz bar-

dziej obcià˝one ruchem, a wi´kszy

ruch to wy˝sze prawdopodobieƒ-

stwo wystàpienia niebezpiecznych

sytuacji. Chcemy im przeciwdzia-

∏aç, wi´c po analizie sytuacji i bio-

ràc pod uwag´ g∏osy mieszkaƒców

postanowiliÊmy zrobiç kolejny

krok. W trosce o dzieci i m∏odzie˝

opracowaliÊmy program „Bez-

pieczna droga do szko∏y” i buduje-

my tzw. „aktywne” przejÊcia dla

pieszych w sàsiedztwie placówek

oÊwiatowych, które sà po∏o˝one

przy ulicach zarzàdzanych przez

powiat. To naturalna kontynuacja

naszych innych dzia∏aƒ w tym za-

kresie, jak budowa dróg dla rowe-

rów i chodników wzd∏u˝ powiato-

wych dróg.

WN: Co si´ kryje pod okreÊle-
niem „aktywne przejÊcia” i któ-
re miejsca zostanà obj´te przebu-
dowà?
RW: Wytypowane do programu

przejÊcia zostanà wyposa˝one

w dodatkowe urzàdzenia bezpie-

czeƒstwa. Przed nimi zostanà za-

montowane diody oraz wykonana

nawierzchnia antypoÊlizgowa.

Tam, gdzie to konieczne, zostanà

dodatkowo doÊwietlone. Przebudo-

wà zosta∏o obj´tych osiem przejÊç,

z których cztery znajdujà si´ na te-

renie gminy Niepor´t: przy ul.

Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej,

przy ul. Szkolnej w Izabelinie,

przy ul. Wojska Polskiego w Bia-

∏obrzegach i ul. Fortowej w Benia-

minowie. 

WN: Kiedy mo˝emy si´ spodzie-
waç zamontowania tych wszyst-
kich urzàdzeƒ poprawiajàcych
bezpieczeƒstwo?
RW: Prace rozpocz´∏y si´ 14 sierp-

nia. Chcemy je skoƒczyç, zanim

skróci si´ dzieƒ i powrót ze szko∏y

b´dzie przypada∏ na zmierzch, czy

wr´cz po zachodzie s∏oƒca. Wów-

czas dzieci sà mniej widoczne, czy-

li bardziej zagro˝one. Nie poprzesta-

jemy zresztà na takich technicznych

zabiegach. Niezwykle wa˝na jest

edukacja. Od lat wspó∏pracujemy

z policjà, która prowadzi zaj´cia

w szko∏ach uczàc najm∏odszych, jak

zadbaç o swoje bezpieczeƒstwo

i przekazujàc przygotowane przez

nas odblaskowe zawieszki, które

sprawià, ˝e dziecko po zmierzchu

b´dzie lepiej widoczne na drodze.

Chcia∏bym z góry podzi´kowaç

mieszkaƒcom za wyrozumia∏oÊç,

cierpliwoÊç i zachowanie ostro˝no-

Êci podczas trwania robót.

WN: Dzi´kujemy za rozmow´.
� Rozmawia∏a  B.Wilk

Bezpieczniej 
do szkoły

Aktywne przejÊcia dla pieszych powstanà w naszej gminie w Beniaminowie,
Bia∏obrzegach, Izabelinie i Wólce Radzymiƒskiej. Jak zapewnia starosta Robert

Wróbel (na zdj´ciu podczas przebudowy przejÊcia Bia∏obrzegach), prace zostanà
zakoƒczone zanim skrócà si´ dni i dzieci b´dà mniej widoczne na drodze.

74 rocznica Powstania
Warszawskiego
1 sierpnia uczciliÊmy pami´ç
poległych i pomordowanych
w Powstaniu Warszawskim. 
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ na Pla-

cu WolnoÊci w Niepor´cie, przy ta-

blicy upami´tniajàcej mieszkaƒ-

ców gminy – ˝o∏nierzy Armii Kra-

jowej III Batalionu I Rejonu

„Marianowo – Brzozów” VII Ob-

wodu „Obro˝a”, zamordowanych

przez hitlerowców w 1944 roku.

Prezes Niepor´ckiego Stowarzysze-

nia Historycznego Konrad Szostek

opowiedzia∏ o dzia∏aniach zbroj-

nych podejmowanych przez ̋ o∏nie-

rzy AK na terenie gminy Niepor´t

i okolicznoÊciach Êmierci ich do-

wódcy Konstantego Radziwi∏∏a.

Asyst´ przy sk∏adaniu kwiatów

zapewnili harcerze ze szczepu 14.

Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zu-

chowych Niepor´t. Kwiaty z∏o˝y-

li: w imieniu mieszkaƒców gminy

zast´pca wójta Alicja Soko∏owska

i przewodniczàcy Rady Gminy

Eugeniusz Woêniakowski wraz

z radnymi, w imieniu starosty legio-

nowskiego wiceprzewodniczàcy

Rady Powiatu Legionowskiego

Wies∏aw Smoczyƒski oraz harcerze

uczestniczàcy w uroczystoÊci. Na-

st´pnie kwiaty z∏o˝one zosta∏y

na grobach ̋ o∏nierzy AK na cmen-

tarzu parafialnym, w lesie niepor´c-

kim w miejscu ich rozstrzelania

oraz w miejscu pami´ci przy ulicy

Stru˝aƒskiej, gdzie zgin´li os∏ania-

jàc zrzut broni podchorà˝owie Al-

fa i Skiba. � BW

Ostatnie spotkanie Klubu Seniora

odby∏o si´ w sali urz´du gminy.

Zwykle spotkania majà miejsce

w Gminnym OÊrodku Kultury, ale

w∏aÊnie trwa tam remont. Sala zo-

stanie dostosowana do potrzeb wy-

st´pów estradowych, zyska m.in.

nowà scen´, rolety okienne, kota-

ry i kurtyny oraz nowe oÊwietlenie.

Na czas remontu zapraszamy Klub

Seniora do korzystania z sali

w urz´dzie gminy. � BW

Spotkanie Klubu Seniora

OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu

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, z póên.zm.) oraz uchwały Rady Gminy
Niepor´t Nr XXXIX/29/2013 z dnia 25 marca 2013 r. zawia-
damiam o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´-
Êci obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy – rejon po pół-
nocnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Niepor´t” wraz
z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach
od 10.09.2018 r. do 08.10.2018 r. w siedzibie Urz´du Gmi-
ny Niepor´t Dział Zagospodarowania Przestrzennego, w go-
dzinach od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 24.09.2018 r.
w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje usta-
lenia przyj´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç
uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy Nie-
por´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.10.2018 r. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝
uwagi wniesione za pomocà elektronicznej skrzynki podaw-
czej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalnoÊci podmiotów realizujàcych za-
dania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla cz´Êci
obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy 

– rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Niepor´t”

UroczystoÊci rozpocz´cia
roku szkolnego 2018/2019
UroczystoÊci rozpocz´cia roku szkolnego w szkołach
w gminie Niepor´t odb´dà si´ 3 wrzeÊnia 2018 r.
(poniedziałek) w nast´pujàcych godzinach:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie poszukuje:
n a u c z y c i e l i :

fizyki • j´zyka angielskiego • oligofrenopedagoga
o r a z  p r a c o w n i k ó w  n a s t a n o w i s k a :

konserwator • woêna – sprzàtaczka • pracownik do obsługi boiska

Szczegółowe informacje mo˝na uzyskaç pod nr telefonu 22 774-83-22 lub w sekretariacie SP w Izabelinie ul. Szkolna 1, 05-126 Izabelin

OFERTA PRACY W SZKOLE

godz. 8.00 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie klasy IV – VIII

godz. 8.30 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach

godz. 9.00 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
klasy 0–VIII i klasy trzecie gimnazjalne

godz. 9.30 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie

godz. 10.00 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie klasy 0-III

godz. 11.00 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie

godz. 11.30 Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wólce Radzymiƒskiej
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W 1918 roku Polacy odzyskali tak długo wyczekiwanà niepodległoÊç.
RadoÊç nie trwała jednak długo. Ju˝ po dwóch latach, w 1920 roku,
ponownie stan´li do walki w obronie nie tylko kraju, ale całej
Europy. Walki, która zakoƒczyła si´ wielkim zwyci´stwem Polaków.

G
minne uroczystoÊci 98 rocz-

nicy odzyskania przez Polsk´

niepodleg∏oÊci rozpocz´∏y si´

w po∏udnie 14 sierpnia z∏o˝eniem

kwiatów w miejscach pami´ci naro-

dowej – przy pomniku Legionistów

Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

w Bia∏obrzegach, przy grobie Nie-

znanego ̊ o∏nierza na ul. Nowolipie

oraz przy pomniku na Placu Wolno-

Êci w Niepor´cie. 

Oficjalne uroczystoÊci z udzia∏em

zaproszonych goÊci, Kompanii Ho-

norowej 9 batalionu dowodzenia,

pocztów sztandarowych wojska,

stra˝y po˝arnych, szkó∏ i instytucji

odby∏y si´ w Wólce Radzymiƒskiej

przy pomniku 28 Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich. Upami´tnia on boha-

terskich ˝o∏nierzy polskich, pole-

g∏ych w zwyci´skiej bitwie z bol-

szewikami, która zadecydowa∏a

o losach wojny. 

Przy pomniku stan´∏y poczty

sztandarowe: 9 Batalionu Dowo-

dzenia w Bia∏obrzegach, Ochotni-

czych Stra˝y Po˝arnych w Wólce

Radzymiƒskiej, Niepor´cie i Kà-

tach W´gierskich, Towarzystwa

Przyjació∏ Radzymina, Zasadni-

czej Szko∏y Zawodowej Zak∏adu

Doskonalenia Zawodowego im.

kpt. Stefana Pogonowskiego w Ra-

dzyminie, Szko∏y Podstawowej

im. 28. Pu∏ku Strzelców Kaniow-

skich w Wólce Radzymiƒskiej,

Szko∏y Podstawowej im. Wojska

Polskiego w Bia∏obrzegach, Szko-

∏y Podstawowej im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 roku

w Stanis∏awowie Pierwszym, Szko-

∏y Podstawowej im. Bronis∏awa To-

kaja w Niepor´cie, Szko∏y Podsta-

wowej im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie, Szko∏y Podstawowej

im. I Batalionu Saperów KoÊciusz-

kowskich w Izabelinie oraz harce-

rze szczepu 14. Dru˝yn Harcer-

skich i Gromad Zuchowych Niepo-

r´t. 

Na uroczystoÊci przybyli miesz-

kaƒcy gminy oraz zaproszeni goÊcie

m.in. Prezes Instytutu Pami´ci Na-

rodowej Jaros∏aw Szarek, Pose∏

na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Jan Grabiec, Starosta Powiatu Le-

gionowskiego Robert Wróbel, Do-

wódca 9 Brygady Wsparcia Dowo-

dzenia Dowództwa Generalnego

Rodzajów Si∏ Zbrojnych w Bia∏o-

brzegach p∏k dypl. dr in˝. Piotr

Waniek, przedstawiciel genera∏a

Marka Soko∏owskiego, Dowódcy

16 Pomorskiej Dywizji Zmechani-

zowanej, pu∏kownik Piotr Fajkow-

ski, Komendant Centrum Wsparcia

Systemów Dowodzenia Dowódz-

twa Generalnego Rodzajów Si∏

Zbrojnych w Bia∏obrzegach pu∏-

kownik Dariusz Janusz, Dowódca

OÊrodka Rozpoznania Obrazowego

w Bia∏obrzegach pu∏kownik Marcin

Górka, Dowódca 9 batalionu dowo-

dzenia pu∏kownik Przemys∏aw Ku-

rzawiak, genera∏owie w stanie spo-

czynku Jerzy Micha∏owski oraz

Piotr Czerwiƒski, Prezes Zwiàzku

Kombatantów Rzeczypospolitej

Polskiej i By∏ych Wi´êniów Poli-

tycznych Ko∏a Powiatowego w Le-

gionowie Cezariusz Kalinowski

oraz honorowy Prezes pu∏kownik

Kazimierz Przymusiƒski, zast´pca

Komendanta Centrum Szkolenia

Policji inspektor Marcin Szyndler,

zast´pca Komendanta Powiatowe-

go Policji w Legionowie m∏odszy

inspektor Dariusz Chojnowski, ko-

mendant komisariatu policji w Nie-

por´cie podkom. Aneta Wasiluk,

zast´pca Komendanta Powiatowe-

go Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

w Legionowie starszy brygadier Ar-

kadiusz Pich, Robert Perkowski

Burmistrz miasta Zàbki, przewod-

niczàcy Rady Miejskiej Radzymi-

na Krzysztof Dobrzyniecki oraz wi-

ceprzewodniczàcy Andrzej Dàb-

kiewicz, wiceprzewodniczàcy Rady

Powiatu Legionowskiego Wies∏aw

Smoczyƒski oraz radna Agnieszka

Powa∏a, Andrzeja Siarna pe∏no-

mocnik starosty wo∏omiƒskiego,

Roman Stachurski przedstawiciel

zarzàdu dzielnicy Bia∏o∏´ka, Zas∏u-

˝ona dla Gminy Niepor´t Zenobia

So∏tys. Obecni byli przedstawicie-

le Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,

szkó∏, partii politycznych oraz sto-

warzyszeƒ, radni i so∏tysi gminy

Niepor´t. 

Msz´ Êwi´tà polowà koncelebro-

wali ksi´˝a proboszczowie Tomasz

Osiadacz, S∏awomir Brajczewski

i Marcin Wojtczak, a opraw´ arty-

stycznà zapewni∏ Chór M∏o-

dzie˝ 50+. Kazanie poÊwi´cone

by∏o historii ˝ycia i bohaterskiej

Êmierci porucznika Stefana Pogo-

nowskiego oraz cudownemu obja-

wieniu si´ Matki Bo˝ej na polu wal-

ki, dzi´ki któremu mówimy o Cu-

dzie nad Wis∏à. Po zakoƒczeniu

mszy Êwi´tej, nastàpi∏o wprowadze-

nie Kompanii Honorowej oraz

Pocztu Sztandarowego 9 batalionu

dowodzenia, które rozpocz´∏o ofi-

cjalnà cz´Êç uroczystoÊci. 

G∏os zabra∏ Wójt Gminy Niepo-

r´t Maciej Mazur, który przypomi-

najàc zaanga˝owanie i poÊwiecenie

Polaków w 1920 roku podkreÊli∏,

jak wa˝ne jest kszta∏towanie postaw

patriotycznych w procesie edukacji.

Nast´pnie przemawia∏ szczególny

goÊç uroczystoÊci, prezes Instytutu

Pami´ci Narodowej Jaros∏aw Sza-

rek, odczytany zosta∏ list ministra

Mariusza B∏aszczaka skierowany

do ˝o∏nierzy oraz g∏os zabra∏ pose∏

na Sejm RP Jan Grabiec. Zebrani

wys∏uchali nast´pnie Apelu Pa-

mi´ci, po którym rozleg∏a si´ salwa

honorowa, a nast´pnie delegacje

z∏o˝y∏y kwiaty pod pomnikiem.

UroczystoÊci zakoƒczy∏ wyst´p

chóru M∏odzie˝ 50+ oraz polowy

pocz´stunek. 

Nast´pnego dnia, 15 sierpnia,

odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta

w koÊciele NMP Wspomo˝ycielki

Wiernych w Stanis∏awowie Pierw-

szym, z udzia∏em pocztów sztanda-

rowych SP w Izabelinie i SP w Sta-

nis∏awowie Pierwszym, z oprawà

muzycznà chóru M∏odzie˝ 50+.

Po mszy przy tablicy pamiàtkowej

w koÊciele kwiaty z∏o˝y∏a delegacja

samorzàdowa – wójt Maciej Mazur,

zast´pca wójta Alicja Soko∏owska,

radni i so∏tysi oraz w imieniu Do-

wódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zme-

chanizowanej p∏k Piotr Fajkowski.

Gminne obchody 98. rocznicy Bi-

twy Warszawskiej zakoƒczy∏ kon-

cert patriotyczny sekstetu smyczko-

wego Camerata Vistula pod kierun-

kiem Andrzeja Wróbla. 

Serdecznie dzi´kujemy organiza-

torom uroczystoÊci za przygotowa-

nie obchodów Êwi´ta, a wszystkim

uczestnikom dzi´kujemy za przyby-

cie i wzi´cie w nich udzia∏u. 

� BW

98 rocznica zwyci´skiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku



Zaproszenie na warsztaty
Starosta Legionowski oraz Dyrektor Powiatowego Urz´du Pracy w Legionowie serdecznie
zapraszajà na warsztat pt.: 

„„TTWWOORRZZEENNIIEE  PPRROOJJEEKKTTÓÓWW  SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH  II AAKKTTYYWWIIZZAACCJJII  RRYYNNKKUU
PPRRAACCYY  OOPPAARRTTYYCCHH  NNAA DDIIAAGGNNOOZZIIEE  LLOOKKAALLNNEEJJ  MMII¢¢DDZZYYSSEEKKTTOORROOWWEEJJ  PPOOWWIIAATTUU
LLEEGGIIOONNOOWWSSKKIIEEGGOO””, 
który odb´dzie si´ 13 wrzeÊnia 2018 r., w godz. 9.00-14.00, w Domu Zjazdów i Konferencji
PAN w Jabłonnie przy ul. Modliƒskiej 105 (Pałac w Jabłonnie).
Osoby chcàce wziàç udział w spotkaniu proszone sà o potwierdzenie udziału do dnia 7
wrzeÊnia 2018 r. na adres e-mail: sekretariat@puplegionowo.pl lub telefonicznie
pod numerem 22 76 40 305 – Sekretariat Powiatowego Urz´du Pracy w Legionowie.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WWEE  WWRRZZEEÂÂNNIIUU 2018 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, Olimpijska

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, Agawy

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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Wybory samorzàdowe w dniu 21 paêdziernika 2018 roku
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Niepor´t z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-

deks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt

Gminy Niepor´t podaje do publicznej wiadomoÊci informa-

cj´ o okr´gach wyborczych, ich granicach i numerach, licz-

bie radnych wybieranych w okr´gach wyborczych oraz sie-

dzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie w wybo-

rach do Rady Gminy Niepor´t zarzàdzonych na dzieƒ 21 paê-

dziernika 2018 r.:

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie mieÊci si´ w Niepor´cie, Plac WolnoÊci 1, w pokoju 54 (II pi´tro).

Wójt Gminy Niepor´t

/-/ S∏awomir Maciej Mazur

Numer Liczba radnych
okr´gu Granice okr´gu wyborczego wybieranych 

wyborczego w okr´gu

1 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” 1

2 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: 1
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.

3 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, kpt. Stefana Pogonowskiego, 1
Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, 
Zosi, Pilawa, Wieczornej Bryzy.

4 Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, 1
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów, 
Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia, 
Agawy, Kresowa.

5 Cz´Êç sołectwa Białobrzegi obejmujàca ulic´ Osiedle Wojskowe 1
– bloki Nr: 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 47, 62, 63, 109, 110.

6 Sołectwo Rynia oraz cz´Êç sołectwa Białobrzegi obejmujàca ulice: Osiedle Wojskowe 1
– bloki Nr: 89, 90, 91, 92, Dàbkowizna, Kàpielowa, Piwna, Pla˝owa, Spacerowa, Wczasowa, 
Wojska Polskiego, Starych D´bów, Pilawa.

7 Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, 1
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, Promykowa.

8 Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: 1
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.

9 Sołectwo Józefów 1

10 Sołectwo Kàty W´gierskie 1

11 Sołectwo Michałów-Grabina 1

12 Sołectwo Rembelszczyzna 1

13 Sołectwa: Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra 1

14 Sołectwa: Beniaminów, Wólka Radzymiƒska 1

15 Sołectwo Zegrze Południowe 1




