
Po zakoƒczeniu budowy Êcie˝ek rowerowych
w Józefowie oraz z Białobrzegów do Beniaminowa
gmina przyst´puje do kolejnej inwestycji – budowy
Êcie˝ki wzdłu˝ Kanału ˚eraƒskiego.

Gmina Niepor´t przystàpi∏a do kolejne-

go projektu rozbudowy sieci Êcie˝ek ro-

werowych, tym razem w partnerstwie

z Markami, Zàbkami, Zielonkà, Koby∏kà, Wo-

∏ominem i Radzyminem. Projekt wspó∏finan-

sowany jest z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego. Jego ca∏kowita wartoÊç

dla wszystkich gmin wynosi 75 mln z∏otych.

WartoÊç projektu na terenie gminy Niepor´t to

kwota 10 mln z∏otych, a dofinansowanie wy-
niesie 8 mln z∏otych.

Wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego, na odcinku

8 kilometrów od granicy z Warszawà do Je-

ziora Zegrzyƒskiego, zbudowana zostanie

Êcie˝ka rowerowa o szerokoÊci 3 metrów oraz

chodnik o szerokoÊci 2 metrów wraz z oÊwie-

tleniem. Wygodna trasa b´dzie elementem sys-

temu zintegrowanych Êcie˝ek powiatu wo∏o-

miƒskiego, legionowskiego i Warszawy, które

pozwolà na bezpiecznà komunikacj´ rowero-

wà pomi´dzy miejscowoÊciami i na ich tere-

nie. Wa˝nym aspektem inwestycji jest tak˝e

zmniejszenie emisji zanieczyszczeƒ powietrza

i ha∏asu, poprzez ograniczenie liczby porusza-

jàcych si´ samochodów. Rozpocz´cie prac bu-

dowlanych zaplanowane jest w 2019 roku.

Obecnie koƒczy si´ rozpocz´ty w ubieg∏ym

roku projekt, czyli budowa Êcie˝ki rowerowej

z Bia∏obrzegów do Beniaminowa d∏ugo-

Êci 4,5 km, o nawierzchni asfaltowej oraz bu-

dowa ciàgu pieszo-rowerowego wzd∏u˝ uli-
cy Stru˝aƒskiej w Józefowie. Liczy on 2,2

kilometra i prowadzi od granicy z Jab∏onnà

do ronda im. ks. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒ-

skiego. Asfaltowa Êcie˝ka rowerowa jest od-

dzielona od chodnika, dzi´ki temu u˝ytkow-

nicy b´dà znacznie bezpieczniejsi.

WartoÊç tego projektu na terenie

gminy, równie˝ realizowanego

w partnerstwie, to kwota 6,6 mln z∏o-

tych, a uzyskane dofinansowanie to

5,3 mln z∏otych. Gmina wykona∏a ju˝

projekt budowy kolejnych 2,5 km

Êcie˝ki wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej,

od ronda do Kana∏u ˚eraƒskiego
w Rembelszczyênie, która po∏àczy jà

ze Êcie˝kà nad Kana∏em. Jej wykona-

nie zaplanowane jest w 2019 roku. 

A to nie koniec dobrych wieÊci dla

rowerzystów. 

Ju˝ na etapie realizacji przez Powiat

Legionowski jest Êcie˝ka wzd∏u˝ uli-

cy Wczasowej – od ulicy Kàpielowej
do ulicy Spacerowej w Bia∏obrze-
gach o d∏ugoÊci 2,1 km. Wkrótce od-

b´dzie si´ otwarcie ofert na wykona-

nie inwestycji, w og∏oszonym przez

powiat przetargu. 

Kolejny odcinek tej trasy, o d∏ugo-

Êci 1,5 km, wykona gmina Niepor´t.

Ju˝ gotowy jest projekt Êcie˝ki

wzd∏u˝ ulicy Spacerowej, do skrzy-
˝owania z ulicà G∏ównà w Ryni.
Gmina wystàpi∏a z wnioskiem o do-

finansowanie tej inwestycji z Progra-

mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej.

Natomiast Mazowiecki Zarzàd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie projektuje prze-

bieg Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ulicy Zegrzyƒ-

skiej, od drogi krajowej 61, wraz z przejazdem

przez most na Kanale ˚eraƒskim, do granicy

z gminà Radzymin. Realizacja tej inwestycji

zaplanowana jest do 2022 roku.

Zag´szcza si´ siec Êcie˝ek rowerowych

na terenie gminy Niepor´t. Budowane sà rów-

nie˝ na terenie sàsiednich gmin, dajàc mo˝-

liwoÊç organizowania coraz d∏u˝szych wy-

praw. 
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Gmina rozbudowuje
sieç Êcie˝ek
rowerowych 
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Harmonogram zebraƒ sołeckich
w dniach 25 wrzeÊnia – 10 paêdziernika

ALEKSANDRÓW 25 wrzeÊnia (wtorek), godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Izabelinie

IZABELIN 25 wrzeÊnia (wtorek), godz. 19.30 Szkoła Podstawowa w Izabelinie

STANISŁAWÓW DRUGI 27 wrzeÊnia (czwartek), godz. 18.00 Filia GOK w Stanisławowie Drugim

WOLA ALEKSANDRA 27 wrzeÊnia (czwartek), godz. 19.30 Filia GOK w Stanisławowie Drugim

NIEPOR¢T 5 paêdziernika (piàtek), godz. 18.30 GOK w Niepor´cie

OSIEDLE GŁOGI 10 paêdziernika (Êroda), godz. 18.30 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie
Pierwszym

Remont mostu
w Niepor´cie
Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich w Warszawie realizuje remont mostu
nad Kanałem ˚eraƒskim w Niepor´cie. Na moÊcie obowiàzuje ruch wahadłowy.
Prace, majàce na celu popraw´ bezpieczeƒstwa u˝ytkowników mostu, powinny
byç wykonane do 14 grudnia. 

Rozpocz´cie prac remontowych

spowodowa∏o du˝e utrudnienia

w ruchu drogowym. W pierw-

szych dniach, dopóki kierowcy nie

wytyczyli dogodnych dla siebie ob-

jazdów, na drogach dojazdowych

do ronda nad Kana∏em ˚eraƒskim

tworzy∏y si´ d∏ugie korki. Wyko-

nawca nie skonsultowa∏ z samorzà-

dem gminy Niepor´t i powiatu legio-

nowskiego terminu rozpocz´cia

prac, uniemo˝liwiajàc tym samym

wczeÊniejsze podj´cie dzia∏aƒ, infor-

mujàcych o majàcych nastàpiç utrud-

nieniach. W obecnej sytuacji wójt

Maciej Mazur wystàpi∏ z pismem

do marsza∏ka Adama Struzika oraz

Mazowieckiego Zarzàdu Dróg Wo-

jewódzkich, wnoszàc w imieniu

mieszkaƒców o pilnà interwencj´

w sprawie natychmiastowej popra-

wy czasowej organizacji ruchu regu-

lujàcej ruch pojazdów podczas trwa-

jàcego remontu. W piÊmie mowa jest

o umieszczeniu, we wskazanych

miejscach, tablic informujàcych

o utrudnieniach w ruchu oraz zale-

canych objazdach.

JednoczeÊnie rozwa˝ana jest

mo˝liwoÊç budowy przeprawy mo-

stowej w Niepor´cie na Kanale ̊ e-

raƒskim, w pobli˝u mostu kolejo-

wego. Rozwiàzanie to pomog∏oby

usprawniç ruch drogowy w okresie

trwania prac remontowych. W tej

sprawie wójt Maciej Mazur wysto-

sowa∏ pismo do Wojewody Mazo-

wieckiego z proÊbà o wsparcie

gminy w realizacji tego przedsi´-

wzi´cia, w ramach np. çwiczeƒ woj-

skowych.

Zakres obecnych prac remonto-

wych obejmuje przede wszystkim

wzmocnienie, pogrubienie i wy-

równanie p∏yty mostu. SzerokoÊç

jezdni b´dzie wynosi∏a 7 m, po-

wstanà obustronne chodniki o sze-

rokoÊci 1,30 m. Odbudowane zo-

stanà schody i Êcieki skarpowe. Ba-

lustrady mostu wymienione zostanà

na w∏aÊciwe bariery energoch∏on-

ne, co równie˝ wp∏ynie na zwi´k-

szenie bezpieczeƒstwa ruchu. 
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Przyspiesz instalacj´ Êwiatłowodu
– wypełnij deklaracj´

Budowa hali sportowej
w Białobrzegach na finiszu!

Firma Orange bada zainteresowanie mieszkaƒców doprowadzeniem Êwiatłowodu do nieruchomoÊci.
Podpisanà deklaracj´ wykonania przyłàcza do posesji mo˝na wypełniç i zło˝yç podczas odbywajàcych si´
właÊnie zebraƒ wiejskich, a tak˝e wrzuciç do skrzynki w Urz´dzie Gminy. Mo˝na jà tak˝e wypełniç na stronie
operatora, a nast´pnie wysłaç. 
Po wejÊciu na stron´ www.unia-

swiatlowodowa.pl/dla_mieszkan-

cow wybieramy na górze zak∏adk´

– mazowieckie i na dole strony kli-

kamy – Pobierz deklaracj´ (PDF).

Po wydrukowaniu, wype∏nieniu

i podpisaniu deklaracji, jej zdj´cie

lub skan wysy∏amy na adres

mazowiecka.unia@orange.com.
Tak wype∏nionà deklaracj´ mo˝na

tak˝e wrzuciç do skrzynki w urz´dzie.

Deklaracja opatrzona jest podpisem

osoby zainteresowanej i stanowi dla

Orange wiarygodnà informacj´

o zamiarze pod∏àczenia nierucho-

moÊci do sieci Êwiat∏owodowej. 

� BW

CCEENNYY  II  SSTTAAWWKKII  ZZAA  WWOODD¢¢  OORRAAZZ  ÂÂCCIIEEKKII
Gminny Zakład Komunalny informuje o wysokoÊci cen i stawek
opłat zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego
odprowadzania Êcieków, obowiàzujàcych na terenie gminy
Niepor´t w okresie od 11 wrzeÊnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:
• cena za 1 m3 wody wynosi 3,08 zł netto/ 3,33 zł brutto
• cena za 1 m3 Êcieków wynosi 5,31 zł netto/ 5,73 zł brutto 
• stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c) wynosi 4,01 zł netto/ 4,33 zł brutto.

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t • pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t • tel. (22) 767 04 00

Redaktor naczelny: Beata Wilk • Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.
ISSN 1897-1911

Wewnàtrz hali dobiegajà koƒca

prace wykoƒczeniowe. Pod koniec

tygodnia rozpocznie si´ monta˝

ostatniego wa˝nego elementu

– pod∏ogi sportowej. W ostatnim

etapie montowane b´dzie wyposa-

˝enie sali – trybun, koszy, tablic

wyników i drabinek. � BW

PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  wwkkrróóttccee  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  oottwwaarrcciiee  kkiillkkuu  ssppoorrttoowwyycchh  iinnwwee--

ssttyyccjjii..  MMoogg´́  PPaannaa  pprroossiiçç  oo iinnffoorrmmaaccjj´́  nnaa iicchh  tteemmaatt??

W ostatnich latach systematycznie rozwijamy na terenie gminy baz´

sportowà i zagospodarowujemy tereny rekreacyjne w Kompleksie Re-

kreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa. Najwi´ksza ostatnio re-

alizowana inwestycja to budowa sali sportowej przy szkole w Bia∏o-

brzegach. To by∏a ostatnia szko∏a, która nie mia∏a zaplecza sportowe-

go i ciesz´ si´, ze ju˝ od paêdziernika uczniowie b´dà çwiczyç

w nowoczesnej sali. B´dzie to miejsce dost´pne te˝ dla mieszkaƒców

i myÊl´, ˝e b´dà z niej ch´tnie korzystaç i organizowaç ró˝nego ro-

dzaju rozgrywki. Wspomnia∏em o zagospodarowaniu terenów rekre-

acyjnych nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Mamy tam ju˝ plac zabaw i si-

∏owni´ zewn´trznà, a ju˝ wkrótce nastàpi otwarcie skateparku. Naszym

celem jest stworzenie w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym miej-

sca z bogatà ofertà sportowo-rekreacyjnà. To pi´kny i rozleg∏y teren,

na którym znajdà si´ jeszcze Êcie˝ki rolkowe i rowerowe, alejki spa-

cerowe wÊród drzew, a wszystko oÊwietlone, aby by∏o bezpiecznie i przy-

jemnie. I jeszcze jedna dobra wiadomoÊç – otwieramy Êcie˝k´ rowe-

rowà ∏àczàcà Bia∏obrzegi z Beniaminowem. Zapraszam 29 wrzeÊnia

na wspólny przejazd, zakoƒczony ogniskiem w oÊrodku kultury w Be-

niaminowie. Mamy coraz wi´cej mo˝liwoÊci bezpiecznego je˝d˝enia

na rowerach i b´dziemy starali si´, aby sieç Êcie˝ek systematycznie si´

powi´ksza∏a. Bezpieczeƒstwo rowerzystów i pieszych to najwa˝niejsza

sprawa, a jest jeszcze wartoÊç dodana w postaci ograniczenia ha∏a-

su oraz ochrony Êrodowiska. Przesiadajàc si´ na rowery, ograniczmy

ruch samochodów, stàd te korzyÊci. A poza tym jazda na rowerze do lep-

sze zdrowie.

BBooiisskkoo  ww KKààttaacchh  WW´́ggiieerrsskkiicchh  nnaattoommiiaasstt  uucciieesszzyy  ppii∏∏kkaarrzzyy..

Tak, pierwszy etap budowy boiska realizujemy w tym roku, wkrótce

te˝ dobiegnie koƒca. To pierwsze boisko pi∏karskie w gminie, dajàce

mo˝liwoÊç prowadzenia rozgrywek na poziomie A klas, zgodnie z wy-

maganiami PZPN. To wa˝na inwestycja, bo umo˝liwi m∏odym pi∏ka-

rzom kontynuowanie treningów na terenie gminy. Pierwszym pomy-

s∏odawcà budowy boiska w gminie, ju˝ przed laty, by∏ prezes klubu LKS

„Rotavia”, Stanis∏aw Pisarek. Obecne boisko powsta∏o z inicjatywy

UKS „Pogoƒ” Józefów, które z powodzeniem realizuje program tre-

ningowy z m∏odymi pi∏karzami, oraz mieszkaƒców. Decyzja o jego bu-

dowie zapad∏a w ubieg∏ym roku na zebraniu wiejskim. Dzia∏ajà u nas

kluby sportowe z ró˝nymi sekcjami, w których m∏odzi ludzie mogà roz-

wijaç swoje zdolnoÊci i szlifowaç umiej´tnoÊci sportowe. Dlatego od lat

staramy si´ zapewniç im coraz lepsze warunki do treningów.

II oossttaattnniiee  ppyyttaanniiee  –– jjaakkii  bbyy∏∏  kkoosszztt  iinnwweessttyyccjjii,,  oo kkttóórryycchh  rroozzmmaawwiiaalliiÊÊmmyy??

Razem z dotychczasowymi inwestycjami w porcie w Niepor´cie, czy-

li placem zabaw i si∏ownià, jest to 13,5 mln z∏otych, z tego prawie 5 mln

z∏otych to dofinansowanie, które otrzyma∏a gmina. 

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa iinnffoorrmmaaccjjee..  

� Rozmawia∏a Beata Wilk

O inwestycjach sportowych
rozmawiamy 
z wójtem 
MACIEJEM MAZUREM
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Wybory samorzàdowe w dniu 21 paêdziernika 2018 roku
I N F O R M A C J A

KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE III
z dnia 12 wrzeÊnia 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018

r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Warszawie III przekazuje informacj´ o nu-

merach oraz granicach obwodów g∏osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-

misji wyborczych oraz mo˝liwoÊci g∏osowania korespondencyjnego i przez pe∏nomocnika

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.:

• G∏osowaç korespondencyjnie mogà wyborcy posiadajàcy orzeczenie o znacznym lub umiar-

kowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, w tym tak-

˝e wyborcy posiadajàcy orzeczenie organu rentowego o: 

1) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji;

2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy; 

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a tak˝e osoby o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym,

którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny.

• Zamiar g∏osowania korespondencyjnego powinien zostaç zg∏oszony do Komisarza Wy-
borczego w Warszawie III najpóêniej do dnia 8 paêdziernika 2018 r.

• G∏osowaç przez pe∏nomocnika mogà wyborcy którzy najpóêniej w dniu g∏osowania ukoƒ-

czà 75 lat lub posiadajàcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏no-

sprawnoÊci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, w tym tak˝e wyborcy posiadajàcy orze-

czenie organu rentowego o:

1) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji;

2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy;

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a tak˝e osoby Ó sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym,

którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny.

• Wniosek o sporzàdzenie aktu pe∏nomocnictwa powinien zostaç z∏o˝ony do Wójta Gmi-
ny Niepor´t najpóêniej do dnia 12 paêdziernika 2018 r.

• G∏osowanie w lokalach wyborczych odbywaç si´ b´dzie w dniu 21 paêdziernika 2018
r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Komisarz Wyborczy

w Warszawie III

/-/ Joanna Monika Oliwa

Nr okr´gu Siedziba obwodowej komisji wyborczejwyborczego Granice obwodu głosowania

1 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym (stołówka), Stanisławów Pierwszy 
ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Niepor´t
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole w Niepor´cie,
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Niepor´t
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, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Tokaja
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, w Niepor´cie (sala nr 5), ul. Dworcowa 9, 05-126 Niepor´t
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa, Wieczornej Bryzy. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Tokaja
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów, w Niepor´cie (sala nr 6), ul. Dworcowa 9, 05-126 Niepor´t
Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia, 
Agawy, Kresowa. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, 
ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi

6 Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Spełnionych Marzeƒ, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Pisaków, Bł´kitna, Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç w Stanisławowie Pierwszym (aula),
– numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Niepor´t
– 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.

7 Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów
– numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, KoÊciuszkowskich w Izabelinie, Izabelin ul. Szkolna 1, 05-126 Niepor´t
Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
(hol przy salach nr 1 – 3), Józefów ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich, Kàty W´gierskie 
ul. KoÊcielna 22, 05-126 Niepor´t

10 Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie 
(sala nr 14), Józefów ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo

11 Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury w Stanisławowie Drugim, Stanisławów Drugi 
ul. Wolska 71A, 05-119 Legionowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12 Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce
Radzymiƒskiej, Wólka Radzymiƒska ul. Szkolna 79, 05-126 Niepor´t

13 Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury w Zegrzu Południowym, 
ul. Osiedle Wojskowe 13, 05-130 Zegrze Południowe
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



W Festiwalu wzi´∏o udzia∏ 7 gmin,

nale˝àcych do Lokalnej Grupy

Dzia∏ania Zalew Zegrzyƒski. Ry-

walizacja odbywa∏a si´ w trzech

kategoriach: Prezentacja stoiska,

Smaki – kuchnia regionalna oraz

Wyst´p sceniczny. Na gminnym

stoisku przygotowanym pod ha-

s∏em „W Józefowie zdrowo i spor-

towo” mo˝na by∏o zasi´gnàç infor-

macji o pszczelarstwie, spróbowaç

Êwie˝ego miodu, podziwiaç prze-

pi´kne szyde∏kowe r´kodzie∏a,

a tak˝e tegoroczny wieniec z para-

fii N.M.P Królowej z Józefowa.

Sportowà cz´Êç stoiska stanowi∏a

gra Mega Twister, trena˝ery rowe-

rowe, z gracjà poprowadzone za-

j´cia fitness oraz reprezentacja

Klubu Sportowego UKS, która

przeprowadzi∏a pokazowy trening

pi∏ki no˝nej. Do uprawiania spor-

tu zach´ca∏y tak˝e osiàgni´cia lek-

koatlety, mieszkaƒca Józefowa,

Paw∏a Januszewskiego, mistrza

Europy i specjalisty w biegu

na 400 m przez plotki.

Przygotowane przez panie z so-

∏ectwa potrawy kuchni regionalnej

zachwyca∏y ró˝norodnoÊcià i sma-

kiem. Potwierdzi∏a to du˝a liczba

osób, które skosztowa∏y tych przy-

smaków. Najwi´kszà popularnoÊcià

cieszy∏y si´ zupy dyniowa i broku-

∏owa, ciasto szpinakowe oraz dro˝-

d˝owe, roladki z ∏ososiem, wszyst-

ko wykonane z naturalnych, zdro-

wych produktów.

W kategorii wyst´p sceniczny so-

∏ectwo reprezentowa∏ zespó∏ wokal-

no-taneczny JÓZEFINKI, w sk∏ad

którego wchodzà niesamowite, pe∏-

ne energii i pasji kobiety, sercem

zwiàzane ze Szko∏à Podstawowà

im. Wandy Chotomskiej w Józefo-

wie. Sà to mamy uczniów i absol-

wentów, nauczycielki i pracowni-

ce szko∏y oraz ˝ywio∏owa i pe∏na

pozytywnej energii p. Agnieszka

Powa∏a, dyrektor szko∏y, pe∏niàca

jednoczeÊnie funkcj´ niezastàpione-

go menad˝era zespo∏u. Wraz z ze-

spo∏em na scenie wystàpi∏ so∏tys

Józefowa p. Stanis∏aw R´belski.

Wykonana piosenka, z autorskiego

musicalu „Najwa˝niejsza” przy-

nios∏a JÓZEFINKOM II nagrod´.

G∏osami goÊci festiwalu nagroda

publicznoÊci przypad∏a so∏ectwu

Trzciany, które zosta∏y równie˝

Laureatem IX Festiwalu Aktywno-

Êci Spo∏ecznej i Kulturalnej So-

∏ectw.

Dzi´kujemy wszystkim osobom

zaanga˝owanym w przygotowanie

prezentacji festiwalowej gminy

Niepor´t i udzia∏ w IX Festiwalu

So∏ectw.

� Iza Szelàg
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IX Festiwal AktywnoÊci Społecznej
i Kulturalnej Sołectw
W sobot´ 8 wrzeÊnia na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego PAN w Jabłonnie odbyła si´ IX edycja
Festiwalu AktywnoÊci Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Gmin´ Niepor´t reprezentowało sołectwo Józefów
i przygotowane przez nie stoisko oraz program artystyczny.

Wieniec do˝ynkowy
Tegoroczny wieniec podobnie jak

i poprzednie nie jest tradycyjnym

wieƒcem. Nawiàzuje do setnej

rocznicy odzyskania przez Polsk´

niepodleg∏oÊci. Przedstawia or∏a,

który zerwawszy kajdany podrywa

si´ do lotu trzymajàc w szponach

zniszczonà, poszarpanà przez lata

niewoli bia∏o czerwonà flag´. Uzu-

pe∏nieniem treÊci jest symboliczny

kontur Matki Bo˝ej Cz´stochow-

skiej, która stanowi t∏o dla or∏a i gó-

ruje nad ca∏ym wieƒcem. Uwa˝a-

my, ̋ e dzi´ki niej przetrwaliÊmy ja-

ko naród. Matka Bo˝a przyczyni∏a

si´ do odzyskania wolnoÊci i by∏a

z nami w najtrudniejszych chwilach

przez ostatnie 100 lat naszej paƒ-

stwowoÊci. 

Podstawa wieƒca i orze∏ zosta∏y

wykonane z k∏osów tegorocznych

zbó˝.

Wieniec wzbudza∏ du˝e zaintere-

sowanie oglàdajàcych starannym

wykonaniem i swoim przes∏aniem.

� Grupa do˝ynkowa

Grupa do˝ynkowa z parafii N.M.P. Królowej w Józefowie wzi´ła udział
w Do˝ynkach Diecezjalno-Gminnych w Gliniance, w Ogólnopolskich
Do˝ynkach na Jasnej Górze oraz do˝ynkach wojewódzkich w Sierpcu. 

Pani Joanna Palica, za∏o˝ycielka
przedszkola terapeutycznego
Ooniwerek w Izabelinie i Prezes
Fundacji Koocham, zosta∏a lau-
reatkà Z∏otej Dziesiàtki Kobiet
Sukcesu Mazowsza 2018. Nagro-

dy dla kobiet odnoszàcych sukce-

sy w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, poli-

tycznej i kulturalnej zosta∏y przy-

znane po raz ósmy. Pani Joanna,

mieszkanka naszej gminy, dzi´ki

ogromnemu zaanga˝owaniu i deter-

minacji spe∏nia potrzeby niepe∏no-

sprawnych dzieci i ich rodzin.

W prowadzonych przez nià pla-

cówkach dzieci otoczone sà specja-

listycznà opiekà i majà mo˝liwoÊç

wszechstronnego rozwoju. Wr´-

czenie odznaczeƒ mia∏o miejsce 12

wrzeÊnia w Konstanciƒskim Domu

Kultury. Gratulujemy Pani Joannie

i ˝yczymy wielu sukcesów!

� BW

W imieniu Prezydenta RP, Wójt Gminy
Maciej Mazur uhonorował Medalami
za Długoletnie Po˝ycie Mał˝eƒskie pi´ç
par: Halin´ i Jana Powałów, Zenon´
i Henryka Powałów, El˝biet´ i Janusza
Walczyków, Zofi´ i Jana Wróblów,
Wand´ i Janusza Zakrzewskich.
UroczystoÊç przebiegła w obecnoÊci
członków kilku pokoleƒ rodzin
Jubilatów. Przyłàczamy si´
do serdecznych gratulacji i ˝yczeƒ wielu
jeszcze wspólnie prze˝ytych rocznic
w zdrowiu i szcz´Êciu rodzinnym.

Medale za Długoletnie Po˝ycie Mał˝eƒskie

Sztandar wojskowy 
dla OÊrodka Rozpoznania
Obrazowego

Dla jednostki wojskowej sztandar

jest symbolem najwy˝szych warto-

Êci – wiernoÊci, honoru i m´stwa

oraz s∏awy wojennej i poszanowa-

nia tradycji. Na p∏acie sztandaru

ORO zamieszczony jest herb gmi-

ny Niepor´t, wyraz wi´zi ∏àczàcych

spo∏ecznoÊç OÊrodka ze spo∏eczno-

Êcià gminy. Podczas uroczysto-

Êci 14 wrzeÊnia ods∏oni´to równie˝

tablic´ poÊwi´conà pami´ci patrona

jednostki – p∏ka Juliana Sielewicza

– Komendanta Garnizonu Legiono-

wo i Kawalera Orderu Virtuti Mili-

tari. Serdecznie gratulujemy panu

pu∏kownikowi Marcinowi Górce,

Dowódcy ORO, oraz ˝o∏nierzom

i pracownikom cywilnym tego wy-

ró˝nienia i z radoÊcià powitamy Po-

czet Sztandarowy na gminnych uro-

czystoÊciach. 

� AZ

W OÊrodku
Rozpoznania
Obrazowego
w Białobrzegach
odbyła si´ wyjàtkowa
uroczystoÊç nadania
jednostce sztandaru. 

Joanna Palica laureatkà
Złotej Dziesiàtki Kobiet
Sukcesu Mazowsza 2018
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Włodzimierz
Bławdziewicz
12 wrzeÊnia zmarł Włodzimierz Bławdziewicz, pułkownik w stanie
spoczynku, powstaniec warszawski, działacz PTTK, mieszkaniec gminy
Niepor´t, odznaczony honorowym tytułem „Zasłu˝ony dla Gminy
Niepor´t”. W naszej pami´ci pozostanie przede wszystkim jako autor
ksià˝ek popularyzujàcych histori´ gminy Niepor´t i koÊcioła niepor´ckiego
– „Dzieje Niepor´tu 1387–1989” i „Dzieje Niepor´tu 1387–2009” oraz
„Dzieje koÊcioła niepor´ckiego 1660–2005”. Ich napisanie poprzedziły
drobiazgowe studia materiałów êródłowych w archiwach paƒstwowych
i analiza parafialnych ksiàg metrykalnych. Autor publikował tak˝e
artykuły w „WieÊciach Niepor´ckich”, odkrywajàc przed Czytelnikami
ciekawe fakty z historii miejsca, w który ˝yjà. Popularyzowanie wiedzy
o historii Niepor´tu i okolic było jego wielkà ˝yciowà pasjà. 

RRooddzziinniiee  ZZmmaarrłłeeggoo  sskkłłaaddaammyy  sseerrddeecczznnee  wwyyrraazzyy  wwssppóółłcczzuucciiaa  
–– WWóójjtt  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  MMaacciieejj  MMaazzuurr  

oorraazz  PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  EEuuggeenniiuusszz  WWooêênniiaakkoowwsskkii  

Debata na temat bezpieczeƒstwa
Harcerze ze szczepu 14. Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych
Niepor´t goÊcili, na zorganizowanym w szkole w Izabelinie biwaku,
dru˝yny z Mazowsza. To był weekend pełen atrakcji i wa˝nych
momentów.

Harcerski biwak

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie przeprowadziła cykl debat 
na temat bezpieczeƒstwa mieszkaƒców powiatu legionowskiego.
Jedno ze spotkaƒ pt. „Porozmawiaj-

my o bezpieczeƒstwie – mo˝esz mieç

na nie wp∏yw” odby∏o si´ 14 wrze-

Ênia w Niepor´cie. Debata dotyczy-

∏a bezpieczeƒstwa pieszych w ruchu

drogowym, dzia∏ajàcej od 2016 r.

Krajowej Mapy Zagro˝eƒ Bezpie-

czeƒstwa oraz programu „Dzielnico-

wy bli˝ej nas”. W dyskusji uczest-

niczyli: kom. Jaros∏aw Florczak

i kom. Grzegorz Kusio z KPP

w Legionowie, komendant Komisa-

riatu w Niepor´cie podkom. Aneta

Wasiluk i zast´pca podkom. Tomasz

Borczyƒski, wójt Maciej Mazur,

radni, so∏tysi i mieszkaƒcy. � BW

TELEFONY DO DZIELNICOWYCH 
GMINY NIEPOR¢T:

• aspirant sztabowy Marek Balcerzak,
tel.: 22 774-87-57, 600 997 256

dzielnicowy.nieporet9@ksp.policja.gov.pl

• aspirant sztabowy Mariusz Karwat
tel.: 22 774-87-57, 600 997 638,

dzielnicowy.nieporet10@ksp.policja.gov.pl

W dniach 14-16 wrzeÊnia w SP

w Izabelinie odby∏ si´ biwak z oka-

zji Rozpalenia Ogni Grunwaldzkich

dla dru˝yn z Gniazda Mazowieckie-

go WGD (Wspólnoty Dru˝yn Grun-

waldzkich). W piàtek czeka∏a

wszystkich przyjezdnych integracja

Êrodowisk i uroczysta wieczornica

poÊwi´cona 100-nej rocznicy odzy-

skania niepodleg∏oÊci i utworzenia

harcerstwa na ziemiach Polski, pod-

czas której harcerze m.in. pisali

pocztówki do powstaƒców. W sobo-

t´ harcerze wzi´li udzia∏ w rajdzie

czarnym szlakiem, na trasie które-

go czeka∏y na nich liczne zadania,

zwiàzane z informacjami na temat

istniejàcych miejsc pami´ci. Dla go-

Êci by∏a to promocja Niepor´tu, a dla

naszych harcerzy powtórka z histo-

rii. Jednà z atrakcji na trasie by∏ rów-

nie˝ Zielony Labirynt. Na szcz´Êcie

wszyscy znaleêli z niego wyjÊcie.

Po pysznym obiedzie w szkole

w Niepor´cie, harcerze mieli si∏´

na nast´pne atrakcje nad Zalewem

Zegrzyƒskim: obejrzeli pokazy

OSP, sprawdzili swoje umiej´tnoÊci

ratownicze pod okiem ratowników

WOPR i przeszli tras´ w Parku li-

nowym „Radocha”. Na koniec roz-

palili ognisko z kie∏baskami i wspól-

nie bawili si´ w kr´gu. Po powro-

cie do szko∏y, przywita∏a wszystkich

HarcKawiarenka, oferujàca mas´

s∏odkoÊci tj. W∏osy jednoro˝ca,

S∏odkie serduszka, Kuku-pop i ko-

lorowe koktajle. Na sto∏ówce kolej-

ka do kawiarenki, na korytarzu le-

cia∏y bajki, a w salach odbywa∏y si´

rozgrywki planszówek. Rano skoro

Êwit, gdy szko∏´ posprzàtano, oby-

∏a si´ msza polowa z rozpaleniem

ogni grunwaldzkich i apel koƒczà-

cy biwak. Dzi´kujemy wszystkim

za pomoc i wsparcie podczas orga-

nizacji biwaku, a dru˝ynom z Ma-

zowsza za przybycie. Do zobacze-

nia na harcerskim szlaku! CZU-

WAJ!

� Dominika Zakrzewska

dominika.zak7@gmail.com
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Regaty Yacht Klub Polski
w porcie Niepor´t
We wrzeÊniu Yacht Klub Polski Warszawa zorganizował w swojej nowej bazie ˝eglarskiej na terenie
Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa regaty windsurfingowe i ˝eglarskie. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objà∏

Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur. Regaty

˝eglarskie poÊwi´cone by∏y pami´ci Leszka

Pawlika i rozegrane zosta∏y w klasie Optymist

ch∏opców i dziewczàt. W ramach regat wind-

surfingowych rozegrano D∏ugodystansowe Mi-

strzostwa Polski Juniorów w klasie RS:X ko-

biet i m´˝czyzn oraz D∏ugodystansowe Mistrzo-

stwa Polski Juniorów w klasie BICTECHNO

dziewczàt i ch∏opców. GoÊciem specjalnym re-

gat by∏a Zofia Klepacka, mistrzyni i dwukrot-

na wicemistrzyni Êwiata w olimpijskiej klasie

RS:X, bràzowa medalistka XXX letnich Igrzysk

Olimpijskich w Londynie. � BW

Sportowe Êwi´towanie 
100. rocznicy odzyskania
niepodległoÊci 
Szko∏a Podstawowa w Stanis∏awowie

Pierwszym by∏a organizatorem zawodów

sportowych z okazji 100 rocznicy odzyska-

nia przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. W zawo-

dach uczestniczyli uczniowie gminnych

szkó∏. Rywalizacja przebiega∏a na boisku

do pi∏ki no˝nej oraz na boiskach do pi∏ki

pla˝owej. � BW

WrzeÊniowe pikniki
Piknik Caritas w Józefowie Piknik w Stanis∏awowie Pierwszym

Bieg Poziomki w Józefowie 
zorganizowany 

przez Poziomkowy Józefów

Piknik w Stanis∏awowie DrugimPiknik so∏ectwa Aleksandrów w Porcie Niepor´t

Piknik w Wólce Radzymiƒskiej Piknik w Wólce Radzymiƒskiej

Piknik w Zegrzu Po∏udniowym

Pi´kna słoneczna pogoda sprzyjała integracji i wspólnej zabawie. Caritas zorganizował Piknik Rodzinny w Józefowie, Poziomkowy Józefów zaprosił do Biegu poziomki, a w sołectwach
˝egnano lato, wesoło i z atrakcjami.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  PPAAèèDDZZIIEERRNNIIKKUU 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



8 ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 21 wrzeÊnia 2018


