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100-lecie Odzyskania NiepodległoÊci
w gminie Niepor´t

Wyjàtkowe w tym roku Narodowe Âwi´to NiepodległoÊci uczciliÊmy w gminie Niepor´t patriotycznie, sportowo i kulturalnie, a przede
wszystkim z radoÊcià i dumà. I nigdy jeszcze biało-czerwona flaga nie budziła w nas tak wielkich, pozytywnych emocji. 

9
listopada, od godzin porannych,

Plac WolnoÊci przygotowany

by∏ na przyjazd uczniów oraz

dzieci z przedszkoli. Czeka∏o tu

na nich wiele atrakcji, m.in. stoisko

z bia∏o-czerwonymi wiatraczkami

do w∏asnor´cznego sk∏adania, malo-

wanie laurki dla Polski, strzelanie

z u˝yciem symulatora. Swoje stoisko

mia∏y 9. Brygada Wsparcia Dowo-

dzenia Dowództwa Generalnego

RSZ oraz Muzeum Wojska Polskie-

go. O godzinie 11.11 w∏àczyliÊmy si´

w ogólnopolskà akcj´ Êpiewania

hymnu paƒstwowego – wykonali go

wszyscy zgromadzeni na Placu Wol-

noÊci, doroÊli oraz dzieci. 

O godzinie 12.00 hymn zabrzmia∏

przy pomniku Legionistów Marsza∏-

ka Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrze-

gach, gdzie wójt Maciej Mazur, rad-

ni i so∏tysi spotkali si´ z uczniami

oraz dyrektorem i nauczycielami

szko∏y. 

Popo∏udniowe uroczystoÊci rozpo-

cz´∏a msza Êwi´ta w koÊciele Niepo-

kalanego Pocz´cia NMP w Niepor´-

cie, z udzia∏em pocztów sztandaro-

wych wojska, kombatantów,

gminnych szkó∏ i jednostek OSP.

Pi´knà opraw´ muzycznà nabo˝eƒ-

stwa zapewni∏ chór Salve Regina.

W dalszym ciàgu obchodów na Pla-

cu WolnoÊci, po przemówieniu wój-

ta Macieja Mazura odczytany zosta∏

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego i za-

brzmia∏a salwa honorowa, a delega-

cje w asyÊcie harcerzy z∏o˝y∏y kwia-

ty przy pomniku pod D´bem Wolno-

Êci. Po defiladzie wojska i pocztów

sztandarowych oraz pokazie sztucz-

nych ogni, uczestnicy uroczystoÊci

wspólnie z zespo∏em „M∏odzie˝ 50+”

Êpiewali piosenki patriotyczne. 

W sobot´, 10 listopada, Êwi´towa-

liÊmy najpierw sportowo – pod-

czas III Biegu Niepodleg∏oÊci,

w którym wystartowa∏o blisko 450

osób. Wielkie podzi´kowania nale-

˝à si´ sponsorom biegu oraz wolon-

tariuszom, którzy zapewniajà jego

sprawnà organizacj´. 

Wieczorem Gminny OÊrodek

Kultury zaprosi∏ na przedstawienie

„Ga∏àzka Rozmarynu”, w wykona-

niu Teatru Obrz´dowego. Po spek-

taklu organizatorzy zaprosili wi-

dzów na ognisko, przy którym

wspólnie Êpiewano piosenki patrio-

tyczne.

Nale˝y przypomnieç, ˝e uroczy-

stoÊci z okazji 100-lecia Odzyska-

nia Niepodleg∏oÊci zorganizowane

zosta∏y we wszystkich gminnych

szko∏ach, wspólnie te˝ uczniowie

Êpiewali hymn paƒstwowy. Filia

GOK w Stanis∏awowie Drugim

wraz ze Stanis∏awowskà Inicjatywa

Sàsiedzkà zaprosili natomiast

na program „My i Niepodleg∏a”

i koncert zespo∏u M∏odzie˝ 50+. 

Pe∏na relacja znajduje si e na stro-

nie www.nieporet.pl w Aktualno-

Êciach. 

� B.Wilk

Fotorelacja z obchodów Êwi´ta

Odzyskania Niepodleg∏oÊci str. 4–5 



Ostatnià uchwa∏à, jakà podj´li rad-

ni, by∏o wyra˝enie zgody na zawar-

cie porozumienia z Powiatem Le-

gionowskim w sprawie utworzenia

i prowadzenia przez Powiat Legio-

nowski szko∏y ponadpodstawowej

na terenie gminy Niepor´t. 

Minione cztery lata przynios∏y

wiele istotnych inwestycji, dzi´ki

którym gmina Niepor´t staje si´ no-

woczesna i przyjazna mieszkaƒ-

com. Uchwa∏y Rady Gminy po-

dejmowane by∏y z myÊlà o zrów-

nowa˝onym rozwoju gminy i dobru

mieszkaƒców. Dzi´kujemy Rad-

nym VII kadencji za zaanga˝owa-

nie i otwartoÊç na sprawy miesz-

kaƒców. � BW
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PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  ddzziissiiaajj  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  ppiieerrwwsszzaa  sseessjjaa  RRaaddyy  GGmmii--

nnyy VVIIIIII kkaaddeennccjjii,,  kkttóórraa  ppoo rraazz  ppiieerrwwsszzyy  bb´́ddzziiee  ttrrwwaa∏∏aa 55  llaatt..

JJaakk  PPaann  ssààddzzii,,  cczzyy  bb´́ddzziiee  ttoo  ttrruuddnnaa  kkaaddeennccjjaa??

Przywyk∏em przez lata do rozwiazywania trudnych zadaƒ

i z doÊwiadczenia wiem, ˝e przynosi to znacznie wi´cej sa-

tysfakcji. Przez ostatnie lata, a zw∏aszcza podczas ostatniej

kadencji, zrobiliÊmy wiele dla wizerunku gminy i tego, jak jest

postrzegana. Wyró˝niamy si´ zakresem zrealizowanych inwe-

stycji, które z powodzeniem s∏u˝à mieszkaƒcom. Zakoƒczyli-

Êmy proces budowy i rozbudowy szkó∏, budowy hal sporto-

wych, budowy wodociàgów. Ca∏y czas trwa intensywna roz-

budowa sieci kanalizacyjnej, mo˝liwa dzi´ki wykorzystaniu

Êrodków unijnych. Na naszym terenie dominuje zabudowa jed-

norodzinna, która bardzo podnosi koszty inwestycji i bez do-

finansowania nie by∏aby mo˝liwa budowa kanalizacji w ta-

kim zakresie, jaki realizujemy. W pozyskiwaniu Êrodków unij-

nych jesteÊmy bardzo skuteczni, a efekt jest widoczny, gdy

patrzymy na gotowe inwestycje. Przypomn´, ̋ e w ostatniej ka-

dencji przeznaczyliÊmy na nie przesz∏o 80 mln z∏, po∏ow´ tej

kwoty stanowi∏o otrzymane dofinansowanie, a kolejne

15 mln z∏ zosta∏o zakontraktowane na nast´pne lata.

Istotnà sprawà jest dla nas powstanie szko∏y Êredniej w gmi-

nie, w tej sprawie doszliÊmy do porozumienia z Powiatem Le-

gionowskim, który jest organem prowadzàcym. To b´dzie ko-

lejny etap w rozwoju gminnego szkolnictwa. Zale˝y nam, ̋ e-

by by∏a to szko∏a reprezentujàca wysoki poziom, wybierana

nie tylko przez naszych uczniów, z uwagi m.in. na dogodny

dojazd, ale i przez m∏odzie˝ z ca∏ego powiatu. Do∏o˝ymy sta-

raƒ, aby tak si´ sta∏o. Nasza uwaga skupi si´ te˝ na szko∏ach

podstawowych – sà ju˝ dobrze wyposa˝one i oferujà bardzo

dobre warunki nauki, zadbamy wi´c o osiàgniecie jeszcze wy˝-

szego poziomu nauczania. Chcemy, by nasze placówki by∏y

porównywalne z warszawskimi, ˝eby nasi uczniowie mieli

równe szanse w dostaniu si´ na wybrane kierunki studiów

na warszawskich uczelniach, bo te wybierajà najch´tniej. Jest

to wa˝ne zadanie, które postaramy si´ zrealizowaç. 

Kolejne, to budowa sieci Êwiat∏owodowej i umo˝liwienie

mieszkaƒcom korzystania z udogodnieƒ, jakie oferuje. Swo-

bodny dost´p do szybkiego internetu, korzystanie z informa-

cji, które równie˝ uczniom jest bardzo potrzebne, ∏atwy kon-

takt z urz´dem i dogodne za∏atwianie wielu spraw to cele,

jakie chcemy osiàgnàç. 

Nadal b´dziemy dà˝yç do rozszerzania po∏àczeƒ komunika-

cyjnych, aby u∏atwiç mieszkaƒcom dojazd do Legionowa,

Warszawy i innych miejscowoÊci. Utrzymanie dop∏at do bi-

letów to nasz priorytet. Zach´camy w ten sposób do przesia-

dania si´ z samochodu do komunikacji miejskiej, co jest ele-

mentem ochrony Êrodowiska i wp∏ywa na popraw´ czysto-

Êci powietrza. Tu te˝ wielkie znaczenie ma realizowany

program dop∏at do wymiany pieców co, który b´dziemy kon-

tynuowaç. Zainteresowanie nim mieszkaƒców wskazuje, ˝e

to dobre rozwiàzanie. JednoczeÊnie nadzorowaç b´dziemy

piece, w których wykorzystywane jest paliwo stale, aby ko-

rzystano w nich z w∏aÊciwego opa∏u. 

B´dziemy inwestowaç w zapewnienie bezpieczeƒstwa miesz-

kaƒcom, w doposa˝anie policji i stra˝y po˝arnej. Te s∏u˝by

muszà byç zawsze w pe∏ni gotowe do interwencji i do nie-

sienia pomocy. 

Nasi uczniowie dominujà w sporcie i uzyskujà Êwietne wy-

niki. Utrzymanie tego stanu, wraz z wraz z ich wysokimi wy-

nikami w nauce, to nasz kolejny cel. Mówiàc o uczniach nie

mog´ nie wspomnieç o Bibliotece Publicznej i jej filiach, któ-

ra spe∏nia wa˝nà rol´ w ˝yciu mieszkaƒców. Dzi´ki niej ma-

jà dost´p do nowoÊci ksià˝kowych, do pozycji naukowych

i to sprawia, ze poziom czytelnictwa systematycznie roÊnie.

Musimy utrzymaç t´ pozytywnà tendencj´, zw∏aszcza w kon-

tekÊcie staraƒ o wysoki poziom nauczania. Mo˝liwoÊç ko-

rzystania z dobrze wyposa˝onych bibliotek na pewno w tym

pomo˝e. 

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́  ii ˝̋yycczz´́,,  bbyy  wwsszzyyssttkkiiee  zzaaddaanniiaa,,  oo kkttóórryycchh

PPaann  wwssppoommnniiaa∏∏,,  zzoossttaa∏∏yy  zzrreeaalliizzoowwaannee..  

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

Z wójtem 
MACIEJEM 
MAZUREM
rozmawiamy 
o wyzwaniach 
obecnej kadencji

Zakoƒczenie prac Rady 
Gminy Niepor´t VII kadencji
14 listopada odbyła si´ ostatnia, LXV sesja Rady Gminy Niepor´t VII kadencji, lat 2014–2018.
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Monta˝
piłko-
chwytów

Przebudowa
ulicy
Podkomorzego
w Niepor´cie

Sala 
sportowa
w Biało-
brzegach

Widaç du˝e zaawansowanie prac

przy budowie Êcie˝ki rowerowej

wzd∏u˝ ulicy Wczasowej w Bia∏o-

brzegach. Prace budowlane, rozpo-

cz´te od ulicy Spacerowej, dotar∏y

ju˝ do ulicy Kàpielowej (ok. 2,1 km).

Inwestycja realizowana i finansowa-

na jest przez Powiat Legionowski,

a jej koszt wyniesie 1,3 mln. z∏.

Kolejny odcinek Êcie˝ki, wzd∏u˝

ulicy Spacerowej, do skrzy˝owania

z ulicà G∏ównà w Ryni, wykona

gmina Niepor´t. Z∏o˝ony ju˝ zosta∏

wniosek o dofinansowanie inwesty-

cji z Programu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infrastruktury Drogo-

wej. � BW

Na boisku w Kàtach W´gierskich,

od strony bramek, zakoƒczony

zosta∏ monta˝ pi∏kochwytów.

WczeÊniej zamontowane zosta∏y

wiaty dla zawodników oraz stojak

na rowery.

� BW

Zakoƒczy∏a si´ przebudowa ulicy

Podkomorzego w Niepor´cie. Wy-

konana zosta∏a nawierzchnia z kost-

ki i wjazdy do posesji. Prace wy-

kona∏a Firma Handlowo-Us∏ugowa

z Wieliszewa za kwot´

198 281,50 z∏. � BW

Od po∏owy paêdziernika uczniowie

Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrze-

gach korzystajà z nowo wybudowa-

nej sali sportowej. Koszt budowy

obiektu wyniós∏ 4 mln 800 tys. z∏.

� BW

Âcie˝ka rowerowa w Białobrzegach 
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I sesja Rady Gminy
Niepor´t VIII kadencji

Remont chodnika w Niepor´cie 
Na zlecenie Mazowieckiego Zarzà-

du Dróg Wojewódzkich, Rejon

Drogowy Wo∏omin – Nowy Dwór

Mazowiecki, realizowany jest re-

mont chodnika w Niepor´cie

wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza,

na odcinku od ul. Telimeny w kie-

runku osiedla G∏ogi. W zakresie

prac jest rozebranie istniejàcej na-

wierzchni, ponowne ustawienie

obrze˝y, wykonanie podbudowy

oraz nowej nawierzchni chodnika

i zjazdów do posesji. Prace zapla-

nowane sà do koƒca listopada. 

� BW

Przypominamy, ̋ e do 30 grudnia
zbierane sà deklaracje od osób
zainteresowanych pod∏àczeniem
nieruchomoÊci do sieci Êwiat∏owo-
dowej. Im wi´cej mieszkaƒców
z∏o˝y deklaracj´, tym szybciej
na danym terenie zbudowana
zostanie sieç i budynki zostanà
do niej pod∏àczone.

Deklaracje wraz ze skrzynkami

znajdujà si´ w licznych punktach

na terenie gminy: w Urz´dzie Gmi-

ny, w szko∏ach, bibliotekach (Kà-

ty W´gierskie, Niepor´t), Centrum

Medycznym Niepor´t, Gminnym

OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej,

Gminnym Zak∏adzie Komunalnym,

Aquaparku Fala. 

Zach´camy do wype∏niania

i wrzucania deklaracji do skrzynek

w terminie do 30 grudnia!
� BW

JesteÊ zainteresowany ÂWIATŁOWODEM 
– WYPEŁNIJ DEKLARACJ¢!

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
W zwiàzku z nadchodzàcym sezo-
nem zimowym 2018-2019 przeka-
zujemy informacj´ o instytucjach
odpowiedzialnych za zimowe
utrzymanie dróg na terenie gminy:
1. Droga Krajowa nr 61 w Zegrzu

P∏d. – GDDKiA w Warszawie,

Rejon Bo˝a Wola

2. Drogi Wojewódzkie: 631, 632

i 633 – Mazowiecki Zarzàd

Dróg Wojewódzkich w Warsza-

wie Rejon Drogowy Wo∏omin

– Nowy Dwór Mazowiecki

3. Drogi powiatowe (wg wykazu ze

strony internetowej) – Staro-

stwo Powiatu Legionowskiego,

4. Drogi gminne na terenie Gminy

Niepor´t (wg wykazu ze strony

internetowej) – Urzàd Gminy

Niepor´t.

Szczegó∏owe informacje znajdujà

si´ na stronie www.nieporet.pl

w zak∏adce – Komunikacja i drogi

– Zarzàdcy dróg. �

Informujemy, ˝e w miesiàcu grudniu 2018 r. 
wprowadzono zmiany w rozkładzie czasu pracy 
Urz´du Gminy Niepor´t:
• 1 grudnia (sobota) dzieƒ pracy w godzinach od 8.00 do 16.00,
• 24 grudnia (poniedziałek) dzieƒ wolny od pracy,
• 31 grudnia (poniedziałek) dzieƒ pracy w godzinach

od 8.00 do 16.00.

UWAGA! ZMIANY W ROZKŁADZIE 
CZASU PRACY URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T

S P R O S T O W A N I E

W ostatnim numerze WieÊci Niepor´ckich z dnia 26 paêdziernika 2018 r. nr 13 (201) na stronie 1, w artykule WYNIKI WYBORÓW SAMORZÑDOWYCH 2018 w GMINIE NIEPOR¢T, 
bł´dnie podana została informacja dotyczàca nazwy komitetu wyborczego oraz liczby głosów kandydata z okr´gu nr 3 – SZOSTKA Konrada Grzegorza.

Prawidłowa informacja brzmi: SZOSTEK Konrad Grzegorz, zgłoszony przez KWW KONRADA SZOSTKA, lista nr 22 – 159 głosów.
Szostek Konrad Grzegorz otrzymał najwi´cej wa˝nie oddanych głosów i został wybrany radnym.

Redakcja „WieÊci Niepor´ckich” serdecznie przeprasza za pomyłk´.

INFORMACJA! – WA˚NE!
W zwiàzku z otrzymanym zawiadomieniem od firmy, dotyczàcym
wstrzymania odbioru odpadów ulegajàcych biodegradacji, tzw.
zielonych, z powodu braku mo˝liwoÊci przekazywania ich
do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
– informujemy, ˝e aktualnie odpady zielone nie b´dà odbierane oraz nie
b´dà tak˝e przyjmowane przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zlokalizowany w Niepor´cie przy ul. Małoł´ckiej 62.

Przepraszamy za utrudnienia, które sà niezale˝ne od Gminy.
W najbli˝szym czasie poinformujemy Paƒstwa, kiedy i w jaki sposób
zostanà odebrane odpady zielone. Prosimy o cierpliwoÊç i wyrozumiałoÊç.
Wszelkie informacje na powy˝szy temat umieszczane b´dà na bie˝àco
na stronie internetowej www.nieporet.pl oraz facebook-u.

Gmina Niepor´t
z najwi´kszà frekwencjà
wyborczà w powiecie
Ostatnie wybory samorzàdowe pokazały, ˝e mieszkaƒcy
gminy Niepor´t sà najbardziej zaanga˝owanymi wyborcami
w powiecie legionowskim.

Frekwencja wyborcza wyborów samorzàdowych 2018 wyniosła
w gminie Niepor´t 68,02% i była zdecydowanie najwy˝sza
w powiecie legionowskim. Na 11 297 osób uprawnionych
do głosowania, wzi´ły w nim udział 7 684 osoby.
Dla porównania, frekwencja w pozostałych jednostkach
samorzàdowych powiatu przedstawiała si´ nast´pujàco: gmina
Jabłonna – 62,09%, gmina Wieliszew – 59,01%, gmina Serock
– 57,72%, miasto Legionowo – 62,87%.
Serdecznie dzi´kujemy mieszkaƒcom za zaanga˝owanie i ch´ç
uczestniczenia w procesie podejmowania istotnych decyzji,
od których zale˝y rozwój gminy i nasza przyszłoÊç. 

22 listopada odbyła
si´ I sesja Rady Gminy
Niepor´t VIII kadencji
2018–2023.

O
brady Rady zainaugurowa∏

radny – senior Andrzej

Wojciechowski. Obrady

rozpocz´∏y si´ od z∏o˝enia Êlubo-

wania przez radnych VIII kadencji

oraz Wójta Gminy Niepor´t Macie-

ja Mazura. ZaÊwiadczenie o wybo-

rze wr´czy∏a cz∏onkom Rady oraz

wójtowi Przewodniczàca Gminnej

Komisji Wyborczej Marta Bry-

siacz. Po wyborze cz∏onków

i ukonstytuowaniu si´ komisji skru-

tacyjnej, odby∏y si´ wybory Prze-

wodniczàcego Rady Gminy Niepo-

r´t, którym zosta∏a Bogus∏awa To-

masik. Wiceprzewodniczàcym

Rady Gminy wybrano Piotra Pie-

truch´. 

Radni podj´li równie˝ pierwszà

uchwa∏´ w sprawie zmian w bu-

d˝ecie gminy Niepor´t na 2018

rok, umo˝liwiajàcà zakup nowego

samochodu ratowniczo-gaÊnicze-

go. � BW

SK¸AD RADY GMINY NIEPOR¢T VIII KADENCJI:
Bielska Wiesława, Broszkiewicz Ewa, GrzeÊkiewicz Anna, Janczewska Blandyna,
Kamiƒska Monika, Olechowski Andrzej, Paterek Stanisław, Pietrucha Piotr,
Pisarek Jarosław, Płatkowska Maria, Saks Wojciech, Szostek Konrad Grzegorz,
Szybowski Wojciech, Tomasik Bogusława, Wojciechowski Andrzej. 
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III Bieg NiepodległoÊci
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Gminne obchody 
100-lecia Odzyskania 
NiepodległoÊci

Hymn polski na Placu WolnoÊci

Robimy bia∏o-czerwone wiatraczki

Stoisko 9 brygady

Zdj´cie z fotobudkiKolejka do fotobudki

Rzut „granatem”

Poczet Sztandarowy
I Brygady Pancernej

„Ga∏àzka Rozmarynu” w wykonaniu Teatru Obrz´dowgoPrzemówienie wójta Macieja Mazura 

Stoisko strzeleckie Laurka dla Polski
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Siatkarskie sukcesy gminnej reprezentacji
Listopad przyniósł pasmo sukcesów młodych siatkarzy ze szkoły w Stanisławowie Pierwszym.

27 paêdziernika zawodnicy UKS Fala Niepo-

r´t zdobyli w zawodach w Ostro∏´ce 11 me-

dali:

• Patrycja Jurkiewicz – srebro 50 m stylem

grzbietowym i motylkowym oraz bràz sty-

lem dowolnym

• Marta Pasiƒska – srebro 50 m stylem mo-

tylkowym i grzbietowym

• Ania S∏omiƒska – z∏oto 50 m grzbietowym

i bràz motylkowym

• Maria Chojnowska – srebro 50 m stylem

klasycznym 

• Jakub Juraszek – z∏oto 50 m stylem kla-

sycznym 

• Franek Gera – bràz 200 m stylem motyl-

kowym

• Patryk MichaÊ – bràz 200 m stylem do-

wolnym 

Tego dnia pad∏o te˝ wiele rekordów ̋ ycio-

wych innych zawodników.

W po∏owie listopada zawodnicy UKS Fa-

la Niepor´t wzi´li udzia∏ w zawodach w M∏a-

wie, z których przywieêli 8 medali – 4 z∏o-

te, 3 srebrne i 1 bràzowy. W zawodach bra-

∏o udzia∏ 35 klubów i ponad 500 zawodni-

ków. 

Najlepiej spisali si´ najm∏odsi wychowan-

kowie z rocznika 2009:

• Kuba Gradek by∏ pierwszy na 50 m sty-

lem dowolnym i klasycznym (w obu kon-

kurencjach pobi∏ rekord meetingu)

• Konstanty Piotrowski pierwszy na 50 m

motylkowym i trzeci na 50 m dowolnym. 

W starszych rocznikach 2005 i 2004 nie-

zawodny B∏a˝ej Dybek by∏ pierwszy na 50 m

stylem klasycznym oraz drugi na 100 m, Ma-
rysia Chojnowska zdoby∏a srebro na 100 m

stylem klasycznym, a Zuzanna Skoczy∏a
srebrny medal w konkurencji 100 m stylem

dowolnym. 

Kolejna rywalizacja, w której zawodnicy

wystartujà, to Mistrzostwa Warszawy.

Serdecznie gratulujemy osiàgni´ç i trzyma-

my kciuki! � BW

Mistrzowie Sportu Szkół Podstawowych Powiatu Legionowskiego
z Gminy Niepor´t
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie stan´li na najwy˝szym podium powiatowego współzawodnictwa
sportowego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej 2017/2018.
Podczas uroczystej sesji Rady Po-

wiatu Legionowskiego dyrektorzy

obu szkó∏ odebrali dyplom, statuet-

k´ i nagrod´ pieni´˝nà na zakup

sprz´tu sportowego. Wyró˝nieni te˝

zostali nagrodami rzeczowymi i dy-

plomem nauczyciele WF-u ze szko-

∏y w Stanis∏awowie Pierwszym:

Anna Wenerska, Przemys∏aw èró-

d∏o, Micha∏ Madej oraz ze szko∏y

w Józefowie: Katarzyna S∏omiƒska,

Marcin Kania i Marcin Podwysoc-

ki. Wyró˝nienie otrzyma∏y tak˝e

dru˝yny dziewczàt i ch∏opców, któ-

rzy zaj´li czo∏owe miejsca na szcze-

blu wojewódzkim w p∏ywaniu.

Ponadto wyró˝niono z naszej

gminy dzia∏ajàcych w szkolnym

zwiàzku sportowym: Tomasza Za-

lewskiego z SP Niepor´t, Adama

Pomaskiego z SP Izabelin, Ryszar-

da Pileckiego poprzedniego prze-

wodniczàcego Powiatowego SZS-

-u, Romana Madeja przewodniczà-

cego Powiatowego SZS. � BW

15 listopada w Nadarzynie zosta∏ rozegrany Fina∏ Ma-
zowsza w pi∏ce siatkowej ch∏opców (rocznik 2003
i m∏odsi). Reprezentacja Szko∏y Podstawowej w Stanis∏a-

wowie Pierwszym zaj´∏a Il miejsce na Mazowszu. W pó∏-

finale pokona∏a 2:1 Gimnazjum w Golanowie (powiat ra-

domski) oraz 2:0 Gimnazjum w Rzekuniu (powiat ostro∏´c-

ki). W walce o mistrzostwo Mazowsza uczniowie z SP

Stanis∏awów Pierwszy ulegli uczniom z Gimnazjum w Mi´-

dzyborowie 0:2. 

18 listopada w Turnie-
ju M∏odziczek w W´-
growie reprezentacja

szko∏y w Stanis∏awowie

Pierwszym zdomino-

wa∏a rozgrywki wygry-

wajàc po 2:0 z W´gro-

wem, Atenà Warszawa,

Grodziskiem Mazo-

wieckim oraz ca∏y tur-

niej. 

16 listopada udanie
zadebiutowa∏y uczen-
nice SP w Stanis∏awo-
wie Pierwszym w Grand
Prix Jeziora Zegrzyƒ-
skiego w pi∏ce siatko-
wej dziewczàt. Naszà

gmin´ reprezentowa∏y

dwie dru˝yny, kadetek

(l miejsce) oraz m∏odzi-

czek (ll miejsce). Kolej-

ny turniej zostanie roze-

grany w SP Stanis∏a-

wów Pierwszy w dniu

18 grudnia 2018r.

MedaliÊci z UKS Fala Niepor´t
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Podsumowanie akcji usuwania
azbestu z terenu Gminy Niepor´t
w 2018 roku

We wrzeÊniu, wy∏oniona w przetar-

gu firma „Ârodowisko i Innowa-

cje Sp. z o.o.” z siedzibà w Warsza-

wie zakoƒczy∏a demonta˝e z da-

chów i odbieranie sk∏adowanych

luzem wyrobów zawierajàcych

azbest z terenu Gminy Niepor´t.

Firma odebra∏a 84,78 ton materia-

∏ów i odpadów zawierajàcych

azbest, zgromadzonych na 41 nie-

ruchomoÊciach, a nast´pnie prze-

transportowa∏a je do utylizacji

na sk∏adowisko odpadów niebez-

piecznych. 

Akcja zosta∏a sfinansowana

w 59,75% ze Êrodków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Ârodowi-

ska i Gospodarki Wodnej w formie

dotacji. Ca∏kowity koszt zadania

wyniós∏ 29 619,60 z∏. Dofinanso-

wanie obejmowa∏o nast´pujàcy za-

kres prac: demonta˝ z dachów p∏yt

azbestowych, zbieranie sk∏adowa-

nego luzem azbestu, za∏adunek

oraz przygotowanie do transportu

i transport, a tak˝e przekazanie wy-

robów zawierajàcych azbest

do unieszkodliwienia. 

Usuwanie wyrobów niebezpiecz-

nych, a takim jest azbest, b´dzie

kontynuowane na terenie Gminy,

aby do 2032 roku materia∏y te zo-

sta∏y zupe∏nie wycofane z u˝ytko-

wania. 

Osoby, chcàce usunàç azbest

sk∏adowany na posesji lub znajdu-

jàcy si´ na dachu budynku, zapra-

szamy do Urz´du Gminy Niepor´t,

Dzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rol-

nictwa, parter, pok. nr 5, w celu z∏o-

˝enia stosownego wniosku.

Po zgromadzeniu odpowiedniej

liczby wniosków Gmina Niepor´t

wystàpi do WFOÂiGW w Warsza-

wie o przyznanie dotacji na usuwa-

nie azbestu ze Êrodowiska w 2019

roku. 

� Ewa Wdowiak

OBWIESZCZENIE o wyło˝eniu
do publicznego wglàdu projektów
Uproszczonego Planu Urzàdzenia Lasu
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach
z dnia 28 wrzeÊnia 1991 roku (Dz. U z 2017 poz.788 z póên.
zm.), zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu
Uproszczonego Planu Urzàdzenia Lasu obr´bów
ewidencyjnych gminy Niepor´t od dnia 26 paêdziernika 2018 r.
do dnia 25 grudnia 2018 r., w siedzibie Urz´du Gminy 
Niepor´t, pokój nr 5 (parter), w godzinach pracy Urz´du 
Gminy Niepor´t: poniedziałek 8.00 – 18.00, 
wtorek-czwartek 8.00 – 16.00.
Uproszczony Plan Urzàdzenia Lasu b´dzie podstawà naliczenia
podatku leÊnego.
W terminie 30 dni od daty wyło˝enia projektu Uproszczonego
Planu Urzàdzenia Lasu zainteresowani właÊciciele lasów mogà
składaç zastrze˝enia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi nale˝y składaç na piÊmie z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 stycznia 2019 r.
Informuj´ ponadto, ˝e projekty Uproszczonego Planu Urzàdzenia
Lasu opracowywaç b´dzie „TAXUS UL” sp. z o.o., ul. Płomyka 58
z siedzibà w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji w Starostwie
Powiatowym w Legionowie.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL sp. z o.o.
mo˝liwy jest pod numerem telefonu: (+48) 530 794 720
w godzinach 8:00 – 16.00.

Poszukiwani pracownicy 
do Szkoły w Izabelinie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich

w Izabelinie poszukuje: 
• pracownika na stanowisko sprzàtaczki w wymiarze 1 etat. 
• nauczyciela fizyki – w wymiarze 8/18 
• oligofrenopedagoga – w wymiarze 20/20 
• bibliotekarza – w wymiarze 20/30

Bli˝sze informacje mo˝na uzyskaç pod nr. telefonu 22 774-83-22

Informacja o inwentaryzacji
Urzàd Gminy Niepor´t informuje, i˝ od dnia 19 listopada (poniedziałek) do cz´Êci mieszkaƒców
mo˝e zgłosiç si´ osoba przeprowadzajàca ankiet´ dot. sposobu ogrzewania budynku oraz
efektywnoÊci energetycznej budynku. Prowadzona inwentaryzacja posłu˝y do opracowania
Planu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepor´t. 
• Ankieter b´dzie wyposa˝ony w identyfikator z pieczàtkà Urz´du Gminy Niepor´t. 
• W trakcie wizyty nie b´dà pobierane ˝adne opłaty. 
• Nie b´dà zawierane ˝adne umowy ani zobowiàzania.
Uprzejmie prosimy o wyrozumiałoÊç i współprac´.
Rzetelnie udzielone informacje b´dà stanowiły podstaw´ do tworzenia systemu wsparcia
organizacyjnego i finansowego mieszkaƒców gminy. Na ich podstawie przedstawione zostanà
mo˝liwoÊci pozyskania dotacji dla mieszkaƒców i jednostek obj´tych PONE na wymian´ starych pieców
i kotłów o niskiej sprawnoÊci, wykorzystujàcych paliwa stałe na inne mo˝liwe êródła ciepła.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  GGRRUUDDNNIIUU 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


