
N
iebezpieczne skrzy˝owanie

to zbieg trzech dróg – drogi

wojewódzkiej 632 ulicy Stru-

zaƒskiej, drogi powiatowej ulicy

Przysz∏oÊç oraz drogi gminnej uli-

cy S∏onecznej. Panuje tu du˝e nat´-

˝enie ruchu, jest to trasa dojazdowa

m.in. do Warszawy. Cz´sto docho-

dzi∏o do kolizji z udzia∏em pieszych

i motocyklistów. Zarówno kierow-

cy, jak i piesi, sygnalizowali, ̋ e ko-

nieczne jest przebudowanie skrzy-

˝owania, najlepiej z zastosowaniem

ronda. To rozwiàzanie, równie˝

w opinii wójta Macieja Mazura, naj-

lepiej wp∏yn´∏oby na popraw´ bez-

pieczeƒstwa ruchu w tym miejscu.

Podj´to wi´c dzia∏ania, aby w ten

sposób przebudowaç skrzy˝owa-

nie. W 2018 roku gmina Niepor´t

wraz z zarzàdcà ulicy Przysz∏oÊç,

Starostwem Powiatowym w Le-

gionowie, zawar∏a porozumienie

z Mazowieckim Zarzàdem Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

w sprawie wykonania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej inwesty-

cji. Wykonane zosta∏y dwie koncep-

cje rozwiàzania – jedna z wykorzy-

staniem tradycyjnego skrzy˝owania,

druga z wprowadzeniem ron-

da. I w∏aÊnie koncepcja budowy ron-

da przekazana zosta∏a MZDW, ja-

ko rozwiàzanie rekomendowane

przez gmin´ i starostwo. Kolejne

uzgodnienia dokonywane by∏y z De-

partamentem NieruchomoÊci i Infra-

struktury Urz´du Marsza∏kowskie-

go, który wybra∏ drugà koncepcj´,

skrzy˝owania z sygnalizacjà Êwietl-

nà. I wówczas pomog∏a inicjatywa

radnego Piotra Pietruchy oraz miesz-

kaƒców. Wystosowali oni do Urz´-

du Marsza∏kowskiego pismo, w któ-

rym przedstawili argumenty prze-

mawiajàce za budowà ronda.

Departament ponownie przeanalizo-

wa∏ obie koncepcje i przychyli∏ si´

do proponowanego mu rozwiàzania.

Liderem przedsi´wzi´cia z upo-

wa˝nienia starostwa jest gmina Nie-

por´t. Po wykonaniu dokumentacji

projektowo-kosztorysowej budowy

ronda, która ju˝ jest opracowywana,

gmina wystàpi o pozwolenie na bu-

dow´. Po jego otrzymaniu, doku-

menty przekazane zostanà Mazo-

wieckiemu Zarzàdowi Dróg Woje-

wódzkich w Warszawie, który

b´dzie realizowa∏ inwestycj´.

W projekcie budowy ronda

uwzgl´dniono równie˝ przeniesienie

znajdujàcej si´ w tym miejscu ka-

pliczki, par´ metrów dalej, na dzia∏-

k´ gminnà. � BW
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Na mapie drogowej Stanisława Pierwszego znajduje si´ miejsce szczególnie trudne dla
kierowców i pieszych. Ju˝ wkrótce, dzi´ki intensywnym staraniom gminy oraz przy
wsparciu mieszkaƒców, niebezpieczne skrzy˝owanie zamieni si´ w bezpieczne rondo.

B´dzie rondo w Stanisławowie Pierwszym

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
KOMITET Gmina Niepor´t Miasto Legionowo Gmina Serock Gmina Wieliszew Gmina Jabłonna Powiat Legionowski

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 42,23% 43,54% 38,13% 38,66% 45,34% 42,43%
KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD.N ZIELONI 2733 głosy 9564 głosy 2111 głosów 2225 głosów 3474 głosy 20107 głosów

KOMITET WYBORCZY 37,59% 36,55% 42,66% 40,49% 32,24% 37,19%
PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå 2433 głosy 8029 głosów 2362 głosy 2330 głosów 2470 głosów 17624 głosy

KOMITET WYBORCZY 8,33% 8,96% 8,18% 8,69% 9,83% 8,89%
WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 539 głosów 1968 głosów 453 głosy 500 głosów 753 głosy 4213 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 4,56% 4,00% 4,61% 4,26% 5,04% 4,35%
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN 295 głosów 879 głosów 255 głosów 245 głosów 386 głosów 2060 głosów
LIROY NARODOWCY

KOMITET WYBORCZY 3,83% 3,85% 3,58% 4,41% 4,24% 3,95%
WYBORCÓW KUKIZ'15 248 głosów 846 głosów 198 głosów 254 głosy 325 głosów 1871 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 2,16% 1,74% 1,68% 1,98% 1,89% 1,84%
POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI 140 głosów 382 głosy 93 głosy 114 głosów 145 głosów 874 głosy
GWIAZDOWSKI

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 1,30% 1,35% 1,17% 1,51% 1,42% 1,35%
RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 84 głosy 297 głosów 65 głosów 87 głosów 109 głosów 642 głosy

FREKWENCJA 57,71% 55,16% 47,35% 52,60% 55,73% 54,21%

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W GMINIE NIEPOR¢T I POWIECIE LEGIONOWSKIM  
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STARAMY SI¢ O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA REALIZACJI GMINNYCH 
INWESTYCJI – Z¸O˚ONE ZOSTA¸Y WNIOSKI:

� na budow´ chodnika oraz Êcie˝ki rowerowej

wzd∏u˝ ulicy Spacerowej oraz G∏ównej w Ryni

(b´dzie to przed∏u˝enie nowo powsta∏ej drogi ro-

werowej wzd∏u˝ ulicy Wczasowej w Bia∏obrze-

gach, którà zrealizowa∏o starostwo powiatowe

w 2018 roku).

Z∏o˝one zosta∏y dwa wnioski: na operacj´ – Bu-

dowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-

ta 2014-2020 oraz do Funduszu Dróg Samorzàdo-

wych, na ∏àcznà kwot´ 1 mln 832 tys. z∏;

� na budow´ wielofunkcyjnego boiska sportowego

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce

Radzymiƒskiej; wniosek z∏o˝ony zosta∏ do Urz´-

du Marsza∏kowskiego w ramach Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej

– Mazowsze 2019. 

Przewidywany koszt budowy to kwota 555 tys. z∏,

gmina wnioskuje o dofinansowanie w wysoko-

Êci 200 tys. z∏.

W projekcie inwestycji znajdujà si´: boisko

do minipi∏ki no˝nej i r´cznej, siatkowej i koszy-

kówki. Realizacja przewidziana jest w 2019 roku;

� do Urz´du Marsza∏kowskiego na remont budyn-

ku OSP w Niepor´cie z programu Mazowieckie

Stra˝nice 2019;

w ramach uzyskanego dofinansowania w wysoko-

Êci 20 tys. z∏ zaplanowane jest wykonanie: wymia-

na drzwi wejÊciowych i wewn´trznych, remont ∏a-

zienek, malowanie zaplecza sanitariatów i zaple-

cza socjalnego;

� do Urz´du Marsza∏kowskiego z Mazowieckiego

Programu Dofinansowania Pracowni Informatycz-

nych i J´zykowych na dofinansowanie zakupu wy-

posa˝enia do pracowni w Szkole Podstawowej

w Niepor´cie w postaci 25 zestawów komputero-

wych. ̧ àczny koszt realizacji zadania to 88 559 z∏,

dofinansowanie to kwota 61 991 z∏;

� do Urz´du Marsza∏kowskiego z Programu Mazo-

wiecki Instrument Aktywizacji So∏ectw Mazow-

sze 2019 na:

• zagospodarowanie terenu przy Filii GOK w Sta-

nis∏awowie Drugim – budowa drewnianej alta-

ny, zakup 3 kompletów ∏aw i sto∏ów – dofinan-

sowanie 10 tys. z∏, wk∏ad gminy – 10 tys. z∏;

• zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczyn-

kowego na dzia∏ce w Rembelszczyênie – zakup 2

namiotów piknikowych, 10 kompletów sto∏ów

i ∏awek, 6 sztuk hamaków ogrodowych, 10 sztuk

drewnianych ∏awek ogrodowych, nasadzenia ro-

Êlin – 10 tys. z∏, wk∏ad gminy – 10 tys. z∏;

• zakup strojów ludowych dla reprezentacyjnej

grupy do˝ynkowej z Józefowa, kultywujàcej tra-

dycj´ ludowà – dofinansowanie 10 tys. z∏, wk∏ad

gminy – 10 tys. z∏.

�

P O S T ¢ P O W A N I A  P R Z E T A R G O W E
ROZSTRZYGNI¢TE ZOSTAŁO ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

OGŁOSZONY ZOSTAŁ PRZETARG NA:

� napraw´ parkingu przy ulicy

Szkolnej w Józefowie poprzez

jego utwardzenie kruszywem

– wykonawcà inwestycji zosta∏

TOMBUD Firma Handlowo-

-Us∏ugowa w Wieliszewie,

za kwot´ 119 tys. z∏. Zamówie-

nie zostanie zrealizowane

w ciàgu 7 dni od daty podpi-

sania umowy;

� na wykonanie modernizacji

oÊwietlenia ulicznego w gmi-

nie Niepor´t, wzd∏u˝ ulicy Ja-

na Kazimierza, od ulicy Pod-

komorzego do ulicy Izabeliƒ-

skiej. Wykonawcà inwestycji

zosta∏ ZESTI FOS Sp. z o.o.

D´be 5G, Serock. Wymienio-

nych zostanie 65 s∏upów

oraz 67 opraw oÊwietlenio-

wych. Termin realizacji inwe-

stycji – do dnia 10 sierpnia. 

� na przebudow´ ulicy Sasanko-

wej w Niepor´cie – na odcin-

ku 267 metrów po∏o˝ona zosta-

nie nawierzchnia z kostki beto-

nowej. Wykonawcà inwestycji

zosta∏a firma BAZ-BRUK z Na-

sielska za kwot´ 333 686,70 z∏,

w terminie do po∏owy lipca.

� na przebudow´ ulicy Kaszta-
nowej w Micha∏owie Grabi-
nie. Na odcinku 510 m wyko-

nana zostanie nawierzchnia

z kostki betonowej wraz ze

zjazdami do posesji. Oferty na-

le˝y sk∏adaç w UG Niepor´t

do dnia 4 czerwca. Termin re-

alizacji inwestycji – do 10

wrzeÊnia. 

Wkrótce piłkarze wejdà na boisko
w Kàtach W´gierskich

Zakoƒczy∏a si´ budowa

oÊwietlenia boiska przy Filii

Gminnego OÊrodka Kultury

w Stanis∏awowie Drugim.

Gminnà inwestycj´ za kwo-

t´ 34 071 z∏ brutto zrealizo-

wa∏a firma Elbis Przedsi´-

biorstwo Budowy Sieci Ener-

getycznych z Wo∏omina.

Boisko oÊwietlajà teraz czte-

ry lampy na 12-metrowych

stalowych s∏upach. � BW

Budowa pierwszego boiska pi∏kar-

skiego o nawierzchni trawiastej

w gminie zakoƒczona zosta∏a jesie-

nià ubieg∏ego roku. Po zimowych

miesiàcach rozpocz´to ostatnie

przygotowania przed pierwszymi

treningami i rozgrywkami. Szcze-

gólnych staraƒ wymaga jeszcze tra-

wa. Potrzeba czasu, aby dobrze si´

ukorzeni∏a, uzupe∏niane sà ubytki

i przeprowadzane wiosenne zabie-

gi piel´gnacyjne. W obecnej chwi-

li dopuszczenie do gry na boisku

spowodowa∏oby zniszczenie mura-

wy. Ponadto trwajà jeszcze prace

zwiàzane z odwodnieniem oraz

nawodnieniem p∏yty boiska,

w zwiàzku z tym teren jest oznako-

wany tablicami zakazujàcymi ko-

rzystania z boiska. Planowany ter-

min otwarcia boiska ju˝ wkrótce,

na poczàtku czerwca – wówczas

p∏yta obiektu zostanie udost´pnio-

na pi∏karzom. Wspólnie zadbajmy

o dobrà kondycj´ murawy na no-

wym boisku.

� BWNowe wiaty
przystankowe
Zakoƒczy∏ si´

monta˝ 17 no-

wych wiat przy-

s t a n k o w y c h

za kwot´

74 033,7 z∏. Pra-

ce na zlecenie

gminy Niepor´t

zrealizowa∏a Fir-

ma BUDO-

TECHNIKA Sp.

z o. o. z Pilcho-

wic. ¸àcznie

na terenie gminy

znajduje si´ 61

wiat autobuso-

wych.

� BW

Na nowym boisku w Kàtach W´gierskich trwajà ostatnie prace przed rozpocz´ciem sezonu piłkarskiego.
Szczególnych staraƒ wymaga ukorzeniajàca si´ murawa.

Budowa trasy
rowerowej nad
Kanałem ˚eraƒskim

OÊwietlenie boiska w Stanisławowie
Drugim
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Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie zwraca si´ z proÊbà
do mieszkaƒców gminy Niepor´t o przekazywanie informacji
dotyczàcych wpuszczania scieków do studni kanalizacyjnych
znajdujacych si´ na terenie gminy Niepor´t.
Nielegalne odprowadzanie Êcieków jest przest´pstwem

i podlega karze ograniczenia wolnoÊci 
albo grzywny do 10 000 zł. 
Informacje o NIELEGALNYM wprowadzaniu Êcieków prosimy
zgłaszaç pod nr tel. 22 7748789 zapewniamy pełnà
anonimowoÊç

UWAGA!!!  KOMUNIKAT GZK W NIEPOR¢CIE

STOP DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ÂCIEKÓW

Rozpocz´∏y si´ prace ziemne

przy budowie trasy rowerowej

nad Kana∏em ̊ eraƒskim, na odcin-

ku od PKP Niepor´t do k∏adki

w Niepor´cie. Trwajà roboty zwià-

zane ze zdj´ciem warstwy humusu,

korytowaniem i wykonywaniem

nasypów. Ustawiane sà obrze˝a

i wykonywana jest podbudowa.

RównoczeÊnie rozpocznà si´ prace

zwiàzane z u∏o˝eniem kabla i wy-

konaniem fundamentów pod oÊwie-

tlenie. Prace tutaj potrwajà do sierp-

nia. Kolejny odcinek Êcie˝ki rowe-

rowej, od k∏adki do wysokoÊci

„Aquaparku Fala” w Stanis∏awowie

Pierwszym, zrealizowany zostanie

do po∏owy listopada. � AZ
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O poziomach recyklingu
i koniecznoÊci właÊciwej segregacji
Recykling to proces, który polega
na powtórnym wykorzystaniu odpadów
do produkcji nowego produktu. Jest
bezpoÊrednio zwiàzany z segregacjà
odpadów – tylko właÊciwie posegregowane
odpady majà szans´ ponownie trafiç do cyklu
produkcyjnego, a nie na składowisko. 

Z
godnie z Rozporzàdzeniem

Ministra Ârodowiska, w 2019

roku gminy sà zobowiàzane

do osiàgni´cia 40% poziomu recy-

klingu frakcji odpadów komunal-

nych, takich jak papier, tworzywa

sztuczne, szk∏o, metal i opakowania

wielomateria∏owe czyli m.in. karto-

ny po sokach czy mleku. W∏aÊciwie
prowadzona segregacja w gospo-
darstwach domowych ma tutaj
podstawowe znaczenie. 

W 2018 r. gminy musia∏y wyka-

zaç si´ 30% poziomem recyklingu.

W gminie Niepor´t zosta∏ osiàgni´-

ty 45% poziom, z tzw. nawiàzkà,

jednak jakoÊç zbieranych odpadów

segregowanych by∏a niewystarcza-

jàca. Pos∏u˝my si´ przyk∏adem

– w 2018 roku od mieszkaƒców

gminy i z PSZOK-u odebrano ∏àcz-

nie ok. 1764 ton odpadów segrego-

wanych, a do recyklingu i ponow-

nego przetworzenia trafi∏o jedynie

ok. 312 ton. Oznacza to, ̋ e ok. 1451

ton odpadów segregowanych nie

spe∏nia∏o wymogów recyklingu

i zosta∏o przekazanych do spalenia

lub na sk∏adowisko, zani˝ajàc tym

samym poziom recyklingu, który

móg∏by byç znacznie wy˝szy. Na-

tomiast z 2235 ton zmieszanych od-

padów komunalnych (wszystko

w jednym pojemniku) wysortowa-

no i przekazano do recyklingu oraz

ponownego przetworzenia 217 ton

odpadów segregowanych, co ozna-

cza, ˝e ok. 10 % surowców wtór-

nych pojawia si´ w pojemnikach

na odpady tzw. zmieszane.

Sukcesywne zwi´kszanie pozio-

mu recyklingu, który w 2020 r.
w Polsce ma osiàgnàç a˝ 50%, jest

jednym z najwa˝niejszych aspek-

tów wdra˝ania gospodarki bezodpa-

dowej. Osiàgni´cie tego celu w tak

krótkiej perspektywie czasowej jed-

nak nie jest zadaniem ∏atwym.

Sukces tego przedsi´wzi´cia zale-
˝y nie tylko od wprowadzania za-
awansowanych instalacji odzysku
i recyklingu odpadów, ale rów-
nie˝ du˝ego zaanga˝owania sa-
morzàdów i mieszkaƒców.

Czy zastanawianie si´ obecnie

nad celowoÊcià segregowania ma

jakikolwiek sens? Odpowiedê jest

tylko jedna – NIE. Coraz wi´kszy

problem, w skali globalnej, sprawia

zagospodarowanie ogromnej iloÊci

wytwarzanych odpadów. Tylko

stworzenie mo˝liwoÊci dalszej ich

obróbki, pozwoli chocia˝ w cz´Êci

ten problem rozwiàzaç. Je˝eli je od-

powiednio posegregujemy to nie

b´dà one ju˝ bezu˝ytecznymi Êmie-

ciami, nie trafià na sk∏adowisko lub

do oceanów, ale stanà si´ wartoÊcio-

wym surowcem do produkcji. Dzi´-

ki recyklingowi zmniejszamy zu˝y-

cie surowców naturalnych, których

zasoby sà ograniczone i zmniejsza-

my emisj´ szkodliwych substancji.

Ekonomia domowego bud˝etu rów-

nie˝ jednoznacznie wskazuje

na op∏acalnoÊç segregacji. P∏acimy

wówczas mniej za gospodarowanie

odpadami, co jest bardzo istotne

zwa˝ywszy na rosnàce ceny. Rów-

nie˝ producenci opakowaƒ podle-

gaç b´dà coraz ostrzejszym wyma-

ganiom w ramach tzw. ROP, czyli

Rozszerzonej OdpowiedzialnoÊci

Producenta. Op∏aty od wytworzo-

nych opakowaƒ przez nich wnoszo-

ne, b´dà w coraz wi´kszym stopniu

pokrywaç koszty zbiórki i recyklin-

gu odpadów. 

Czy i jak my sami mo˝emy so-

bie pomóc z segregowaniem odpa-

dów? O recyklingu warto pomyÊleç

ju˝ na etapie zakupów. Mo˝emy

przecie˝ g∏´biej zastanowiç si´

nad tym, jak zapakowane jest to, co

kupujemy. S∏oiczek, tekturka, celo-

fan… Wyglàda to ∏adnie, ale nie jest

niezb´dne i generuje odpady. Im

mniej ich przyniesiemy do domu,

tym ∏atwiej je zagospodarujemy.

A w tym procesie najwa˝niejsze jest

W¸AÂCIWE prowadzenie segrega-

cji. Pami´tajmy przede wszyst-
kim, ˝eby do odpadów zmiesza-
nych nie wrzucaç odpadów segre-
gowanych. Od tego, jak

poszczególne gospodarstwa domo-

we segregujà odpady zale˝y, czy

gmina b´dzie osiàgaç wymagane

progi recyklingu i nie b´dzie musia-

∏a p∏aciç kar finansowych.

� BW

Stra˝nicy Gminni prowadzà kontrole gospodarstw
domowych pod kàtem zgodnoÊci liczby faktycznie
zamieszkałych osób z liczbà osób zgłoszonych
w deklaracji o wysokoÊci opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stra˝nicy sprawdzajà równie˝, czy

nieruchomoÊci wyposa˝one sà

w pojemniki do zbierania odpadów

komunalnych i czy odpady segre-

gowane umieszczane sà w odpo-

wiednich workach. Kontroli podle-

gajà równie˝ umowy i faktury

na wywóz nieczystoÊci p∏ynnych,

a je˝eli nieruchomoÊç pod∏àczona

jest do kanalizacji miejskiej, op∏a-

ty za zaopatrzenie w wod´ i odpro-

wadzenie Êcieków. Do chwili obec-

nej sprawdzono 37 gospodarstw.

W kilku przypadkach stra˝nicy

stwierdzili nieprawid∏owoÊci, np.

brak „deklaracji Êmieciowej”, a tym

samym brak op∏at za gospodarowa-

nie odpadami, lub zamieszkiwanie

wi´kszej liczby osób, ni˝ wykaza-

no w deklaracji. Osoby odpowie-

dzialne zobowiàzane zosta∏y

do dzia∏ania zgodnego z przepisa-

mi. Przy pierwszej kontroli stra˝ni-

cy stosujà pouczenia. JeÊli po-

uczone osoby nie zastosujà si´

do poleceƒ wydanych przez stra˝-

nika, wszcz´te zostaje post´powa-

nie mandatowe lub wniosek o uka-

ranie kierowany jest do Sàdu Re-

jonowego w Legionowie. Kara

finansowa mo˝e si´gaç do 5 000 z∏.

Przypominamy, ̋ e 15 maja up∏y-

nà∏ termin p∏atnoÊci za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi

za II kwarta∏. Pami´tajmy te˝, ˝e

osoby, które nie p∏acà, generujà

podwy˝ki op∏at pozosta∏ym miesz-

kaƒcom. System gospodarowania

odpadami musi si´ samofinanso-

waç, gmina nie mo˝e do niego do-

k∏adaç, wi´c braki pokrywaç b´dà

wszyscy p∏acàcy. � Stra˝ Gminna

Stra˝ gminna kontroluje
deklaracje 
„Êmieciowe”

PSZOK –  WA˚NE!
Informujemy mieszkaƒców gminy, ˝e worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w gospodarstwach domowych (zielone, ˝ółte, niebieskie
i bràzowe), w które dotychczas mo˝na było zaopatrzyç si´
w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t oraz worki
przeznaczone do zbierania popiołu z palenisk domowych
(szare lub czarne) – od 1 czerwca 2019 r. nale˝y pobieraç
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Niepor´cie zlokalizowanego przy ul. Małoł´ckiej 62
w dniach i godzinach jego funkcjonowania.

PSZOK – czynny jest od wtorku do soboty
w godzinach 10.00 – 18.00.

Ponadto informujemy mieszkaƒców gminy, ˝e odpady
zielone (ogrodowe) dostarczane na ww. punkt
przekazywane sà zgodnie z przepisami bezpoÊrednio
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK), w zwiàzku z powy˝szym nale˝y je
wysypywaç z worków do kontenera – w innym przypadku
RIPOK nie b´dzie przyjmował tego rodzaju odpadów.
Popiół z palenisk domowych nale˝y dostarczyç w workach
do PSZOK i wrzuciç do wyznaczonego kontenera (tego
rodzaju odpady nie sà odbierane bezpoÊredni sprzed
posesji).

Wi´cej informacji na temat funkcjonowania PSZOK
na stronie www.nieporet.pl zakładka Odpady.

Na podstawie art. 84 ust. 3, pkt 1

i ust. 4 pkt 1 oraz art. 86 w zwiàz-

ku z art. 44 i art. 59 ustawy

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-

czeniach obowiàzkowych, Ubez-

pieczeniowym Funduszu Gwa-

rancyjnym i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyj-

nych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze

zm.), przypomina si´ o obo-
wiàzku zawarcia przez rolni-
ków umów ubezpieczenia bu-
dynków, wchodzàcych w sk∏ad
gospodarstwa rolnego od ognia

i innych zdarzeƒ losowych oraz
ubezpieczenia OC rolników
z tytu∏u prowadzenia gospodar-
stwa rolnego w 2019 roku.
W celu udokumentowania spe∏-

nienia wskazanego obowiàzku,

Urzàd Gminy Niepor´t zwraca

si´ o okazanie (lub przes∏anie fak-

sem pod nr (22) 767 04 41) za-

wartej polisy ubezpieczenia

w siedzibie Urz´du Gminy Nie-

por´t, pok. nr 6, adres: Plac Wol-

noÊci 1, w godzinach pracy urz´-

du. 

o obowiàzku rolników w zakresie zawierania umów
ubezpieczenia budynków, wchodzàcych w skład
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zagro˝eƒ losowych
oraz ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia
gospodarstwa rolnego.

PRZYPOMINAMY O P¸ATNOÂCI
Przypominamy, ˝e 15 maja upłynàł termin opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za II kwartał oraz opłaty podatku od nieruchomoÊci,
rolnego i leÊnego.

I N F O R M A C J A
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Urzàd m.st. Warszawy realizuje

utwardzenie ulicy Orneckiej,

na odcinku 300 m od ulicy Wa-

∏uszewskiej, do ulicy Por´by.

Wymiana nawierzchni jezdni wy-

maga zamkni´cia ulicy Orneckiej

na tym odcinku, w okresie do 30

czerwca. Wykonawca inwestycji,

Zak∏ad Remontów i Konserwacji

Dróg, przed przystàpieniem

do prac ustawi∏ znaki pionowe,

informujàce o zamkni´ciu ulicy

i zmianie w organizacji ruchu. 

� BW

Nowy sprz´t rehabilitacyjny w Centrum Medycznym Niepor´t Sp. zo.o. 

Pami´taj o zaszczepieniu psa przeciwko wÊciekliênie

UWAGA! Zamkni´cie ulicy Orneckiej
Od 27 maja ulica Ornecka jest zamkni´ta w zwiàzku
z prowadzonymi na niej pracami budowlanymi. 

Dzi´ki pasji badawczej i uporowi Louisa Pasteura od przeszło stu lat nie musimy obawiaç si´ Êmiertelnej
choroby, wÊcieklizny. Najwa˝niejszy warunek tego bezpieczeƒstwa, czyli zzaasszzcczzeeppiieenniiee  ppssaa, zale˝y od nas. 

6 czerwca 1885

roku, dzi´ki Lo-

uisowi Pasteu-

rowi, po raz

pierwszy zasto-

sowano szcze-

pionk´ przeciw

wÊciekliênie. Lek zosta∏ podany 9-

letniemu Józefowi Meisterowi po-

gryzionemu przez chorego

na wÊcieklizn´ psa. Szczepionka

uratowa∏a mu ˝ycie, podobnie jak

póêniej tysiàcom ludzi na ca∏ym

Êwiecie. Wraz ze stopniowym

wprowadzaniem profilaktycznych

szczepieƒ zwierzàt, zw∏aszcza

psów, przeciwko wÊciekliênie, cho-

roba przesta∏a zagra˝aç bezpoÊred-

nio ludziom. Jednak, by ten sta∏ nie

uleg∏ zmianie, ka˝dy w∏aÊciciel

psa musi go zaszczepiç. Tylko to

gwarantuje nam, ̋ e choroba nie po-

jawi si´ nagle. 

I w∏aÊnie ta ÊwiadomoÊç, a nie
obowiàzek wynikajàcy z art. 56
ustawy o ochronie zdrowia zwie-
rzàt oraz zwalczaniu chorób za-
kaênych zwierzàt, powinna spra-
wiç, ze ka˝dy pies zostanie zaszcze-
piony. � BW

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY
Gminnego Zespołu OÊwiaty 
oraz Gminnego OÊrodka
Pomocy Społecznej
Dwie wa˝ne jednostki gminne – Gminny Zespół OÊwiaty oraz Gminny
OÊrodek Pomocy Społecznej zmieniajà miejsce swoich siedzib.
Gminny Zespó∏ OÊwiaty, który

do tej pory wynajmowa∏ pomiesz-

czenia w banku na Placu WolnoÊci,

zajmuje obecnie pokoje nr 11, 13

i 18, na pierwszym pi´trze Urz´du

Gminy Niepor´t, w cz´Êci od stro-

ny Placu WolnoÊci. 

Zwolnione pomieszczenia

w banku zajmie wkrótce GOPS.

B´dzie to jedynie czasowy pobyt

w tym miejscu, poniewa˝ docelo-

wo gmina przygotowuje dla po-

trzeb jednostki powierzchni´

w budynku na osiedlu w Bia∏o-

brzegach. W tym roku przygoto-

wana zostanie dokumentacja pro-

jektowa, a w przysz∏ym roku zre-

alizowane zostanà prace i nastàpi

przeprowadzka do nowej siedziby.

Jest ona niezb´dna z uwagi na bar-

dzo trudne warunki, panujàce

obecnie w budynku przy ulicy

PodleÊnej. Brakuje miejsca dla

pracowników, którzy wykonujà

coraz wi´cej zdaƒ oraz dla miesz-

kaƒców, za∏atwiajàcych tu wa˝ne

sprawy. Telefony do jednostek

pozosta∏y bez zmian. � BW

Pacjenci Dzia∏u Fizjoterapiii Cen-

trum Medycznego Niepor´t Sp.

z o.o. mogà skorzystaç z nowego

sprz´tu, który zosta∏ zakupiony

przez Centrum z podwy˝szenia

kapita∏u zak∏adowego spó∏ki

w 2018 roku przez Rad´ Gminy

Niepor´t. 

Nowe urzàdzenia rehabilitacyjne

to mi´dzy innymi: aparat do ma-

gnetoterapii, aparat do elektrotera-

pii, aparat do laseroterapii, aparat

do diatermii krótkofalowej, Lampy

Solux, aparaty do ultradêwi´ków,

kabina do çwiczeƒ UGUL. � AZ

Wójt Maciej Mazur podpisał w Urz´dzie Marszałkowskim umow´ na dofinansowanie przebudowy 
ulicy P´czkowskiego w Niepor´cie.

Przebudowa ulicy P´czkowskiego
z dofinansowaniem

Kultura fizyczna i sport stanowià

w dzisiejszym spo∏eczeƒstwie bar-

dzo istotnà sfer´ kultury ̋ ycia ka˝-

dego cz∏owieka. Zadaniem w∏a-

snym samorzàdu jest wspieranie

kultury fizycznej na swoim terenie

dzia∏ania. Warunkiem przystàpienia

do rankingu Dziennika Gazeta

Prawna „Aktywizacja sportowa

dzieci i m∏odzie˝y” by∏o wype∏nie-

nie ankiety i udzielenie odpowiedzi

na pytania, dotyczàce m.in. kwot

zaplanowanych na dzia∏ania zwià-

zane ze sportem, sposobu wspiera-

nia klubów sportowych, rodzaju

i liczbie wybudowanych obiektów

sportowych, kilometrów wybudo-

wanych tras rowerowych itp. Jury

przyzna∏o dziesi´ç wyró˝nieƒ gmi-

nom, które wykaza∏y si´ w tym za-

kresie du˝à aktywnoÊcià, a wÊród

nich znalaz∏a si´ gmina Niepor´t.

Nagrod´ podczas gali odebra∏ rad-

ny Piotr Pietrucha.

Infrastruktura gminy Niepor´t

sprzyja rozwojowi aktywnoÊci

sportowej. Stale rozwijana jest sieç

nowych tras rowerowych, u∏atwia-

jàca komunikacj´ oraz zach´cajàca

do organizowania wycieczek kra-

joznawczych. Najnowszà inwesty-

cjà jest budowa trasy rowerowej

nad Kana∏em ̊ eraƒskim, którà do-

jedziemy z Warszawy nad Jezioro

Zegrzyƒskie. Aktywni mogà sko-

rzystaç z gminnego skateparku, p∏y-

walni Aquapark „Fala”, 4 si∏owni

zewn´trznych, 3 boisk do pi∏ki pla-

˝owej, boisk Orlik i 11 boisk spor-

towych. Przy ka˝dej szkole znajdu-

je si´ sala sportowa, w 2018 roku

powsta∏a ostatnia, w Bia∏obrzegach.

Ju˝ niebawem w Kompleksie Re-

kreacyjno-Wypoczynkowym Nie-

por´t Pilawa zostanie wybudowa-

na nowa Êcie˝ka rowerowa oraz tra-

sa rolkowa. � BW

Pozyskane Êrodki finansowe po-

chodzà z programu Budowa i mo-

dernizacja dróg dojazdowych

do gruntów rolnych. Na odcin-

ku 300 metrów, od ulicy Ma∏o∏´c-

kiej w kierunku ulicy Zwyci´stwa,

wykonana zostanie nawierzchnia

z kostki betonowej, umo˝liwiajàc

mieszkaƒcom dojazd do posesji

oraz gruntów rolnych i ∏àk, znajdu-

jàcych si´ w okolicy.

Koszt inwestycji zamknie si´

w kwocie 323 tys. z∏, a otrzymane

dofinansowanie wyniesie 145 tys. z∏. 

Przebudowa drogi zrealizowana

zostanie w 2019 roku, obecnie

og∏oszone zosta∏o zamówienie pu-

bliczne na wybór wykonawcy prac. 

� BW

Gmina Niepor´t wyró˝niona za
aktywizacj´ sportowà dzieci i młodzie˝y
Wójt Maciej Mazur oraz radny Piotr Pietrucha wzi´li udział w gali Perły
Samorzàdu Dziennika Gazeta Prawna, odbierajàc jedno z dziesi´ciu wyró˝nieƒ
przyznanych samorzàdom majàcym szczególne osiàgni´cia w zakresie
stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzie˝y. 

PRACA
Wójt  Gminy Niepor´t  ogłasza nabór  na wolne stanowisko urz´dnicze

IINNSSPPEEKKTTOORRAA  DDSS..  DDRRÓÓGG  II TTRRAANNSSPPOORRTTUU
w Dziale Zarzàdu Dróg i Transportu w Urz´dzie Gminy Niepor´t, 

Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.
Wymagane dokumenty nale˝y zło˝yç do dnia 10 czerwca 2019 r. w kancelarii Urz´du Gminy

Niepor´t, pod adresem: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, osobiÊcie lub przesłaç pocztà
na adres: Urzàd Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t 
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. dróg i transportu.

Szczegóły znajdujà si´ na stronie: www.bip.nieporet.pl w zakładce Urzàd Gminy / Praca w Urz´dzie.

Dyrektor  OÊrodka Sportu i Rekreac j i  Gminy Niepor´t  
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urz´dnicze

GG¸̧ÓÓWWNNEEGGOO  KKSSII¢¢GGOOWWEEGGOO
w OÊrodku Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t. 

Wymagane dokumenty nale˝y zło˝yç do dnia 11.06.2019 r. w OÊrodku Sportu i Rekreacji
pod adresem: 05-126 Niepor´t, ul. Koncertowa 4, Stanisławów Pierwszy, pokój nr 104
SEKRETARIAT lub przesłaç pocztà na adres: OÊrodek Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t,
Stanisławów Pierwszy, ul. Koncertowa 4, 05-126 Niepor´t z dopiskiem: dotyczy naboru

na stanowisko głównego ksi´gowego.
Szczegóły znajdujà si´ na stronie www.bip.osir.pl w zakładce Ogłoszenia o naborze-aktualne.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY
Wójt  Gminy Niepor´t  ogłasza konkurs  na

DDYYRREEKKTTOORRAA  ZZEESSPPOO¸̧UU  SSZZKKOOLLNNOO--PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLNNEEGGOO  
WW WWÓÓLLCCEE  RRAADDZZYYMMII¡¡SSKKIIEEJJ..

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone sà o składanie dokumentacji
konkursowej w kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t do dnia 10 czerwca br. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje, dotyczàce wymagaƒ kwalifikacyjnych kandydatów oraz wykaz
niezb´dnych dokumentów, uprawniajàcych do udziału w konkursie, znajdujà si´ na tablicy

ogłoszeƒ i stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t.
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S
potkanie w Izabelinie, którego

tematami przewodnimi by∏y

dwa zadania: „Playing and

dancing” oraz „Reducing, recycling

and reusing”, zakoƒczy∏o trwajàcà

dwa lata mi´dzynarodowà wspó∏-

prac´. Bogaty program konferencji

objà∏ wiele warsztatów i wycieczek,

dzi´ki czemu wykonanie projekto-

wych zadaƒ zwiàzanych z ochronà

Êrodowiska oraz historià, etnografià

i tradycjà wzbudzi∏o du˝e zaintere-

sowanie i zaanga˝owa∏o uczestni-

ków. Mogli wziàç udzia∏ w warsz-

tatach integracyjnych, grach tereno-

wych, nauce taƒców narodowych,

zabawach plenerowych, warszta-

tach plastycznych – czerpania papie-

ru, malowania na szkle, wycinan-

kach ludowych, pokazach doÊwiad-

czeƒ chemicznych. Obejrzeli

wystaw´ eksponatów przyrodni-

czych i r´kodzie∏ wykonanych z su-

rowców wtórnych dla Szkolnego

Muzeum Recyklingu. Podczas wy-

cieczek poznawali Mazowsze – je-

go przyrod´, histori´, kultur´ oraz

mieszkaƒców. Podziwiali pi´kno

krajobrazu okolic Zalewu Zegrzyƒ-

skiego z pok∏adu statku. Zwiedzili

Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu i Warszaw´ – Stare Mia-

sto, Muzeum Powstania Warszaw-

skiego, z∏o˝yli kwiaty przy Grobie

Nieznanego ˚o∏nierza. Wzruszy∏y

ich wojenne losy stolicy i jej miesz-

kaƒców. 

Wa˝nà cz´Êcià konferencji w Pol-

sce by∏y spotkania i nowe relacje,

jakie nawiàza∏y si´ podczas poby-

tu i wspólnych dzia∏aƒ. Nauczycie-

le mieli okazj´ skonfrontowaç swo-

je doÊwiadczenia w pracy pedago-

gicznej, uczniowie dowiedzieli si´,

jak uczà si´ i co interesuje ich ró-

wieÊników z Hiszpanii, W∏och

i Portugalii. GoÊcie poznali polskà

szko∏´, histori´, kultur´. Spróbowa-

li naszych tradycyjnych potraw.

Bardzo posmakowa∏y im pierogi.

Wszyscy mogli sprawdziç swoje

umiej´tnoÊci porozumiewania si´

w j´zyku angielskim – uniwersal-

nym dla uczestników spotkania. Dla

szko∏y w Izabelinie realizacja mi´-

dzynarodowego projektu i przygo-

towanie konferencji by∏a pionier-

skim przedsi´wzi´ciem i du˝ym

wyzwaniem. Wymaga∏a ogromne-

go zaanga˝owania i kreatywnoÊci

ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci: na-

uczycieli, uczniów i rodziców. DziÊ,

gdy ju˝ wiemy, ˝e wszystko si´

uda∏o, mo˝emy z satysfakcja powie-

dzieç, ̋ e by∏o warto. Projekt z przy-

jemnoÊcià koordynowa∏a pani Mo-

nika Woêniakowska.

� SP Izabelin

Erasmus+ w Urz´dzie Gminy
Wizyta 
w partnerskiej
gminie Strázske

W dniach 13–17 maja odbyło si´ mi´dzynarodowe spotkanie w ramach projektu
Erasmus+ „Mens sana in corpore sano” w Izabelinie. Przybyli na nià uczniowie
i nauczyciele z Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Powitali ich wszyscy uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły. GoÊcie spotkali si´ z serdecznym przyj´ciem przez Wójta
Gminy Niepor´t – Macieja Mazura. Podobnie jak w przypadku trzech poprzednich
spotkaƒ dzieci zamieszkały z rodzinami naszych uczniów.

W połowie maja wójt Maciej Mazur oraz delegacja samorzàdowa
gminy Niepor´t odwiedzili partnerskà gmin´ Strázske na Słowacji. 

Wspó∏praca obu gmin trwa od 2005

roku. Podczas oficjalnych wizyt sa-

morzàdowcy dzielà si´ doÊwiadcze-

niami z zakresu dzia∏alnoÊci gospo-

darczej, spo∏ecznej i kulturalnej.

Majowa wizyta mia∏a te˝ zwiàzek

z przypadajàcym w tym okresie

Êwi´tem gminy Strázske. Wójt Ma-

ciej Mazur przekaza∏ w∏odarzowi

Strázske Vladimirovi Dunajcákovi

pamiàtkowy prezent – akwarel´

przedstawiajàcà Dzikà Pla˝´ w Nie-

por´cie.

� BW

ZZMMIIAANNAA  RROOZZKKŁŁAADDUU  CCZZAASSUU  PPRRAACCYY
WW UURRZZ¢¢DDZZIIEE  GGMMIINNYY  WW CCZZEERRWWCCUU

8 czerwca (sobota) jest dniem pracy 
w godzinach 8.00-16.00

21 czerwca (piàtek) jest dniem wolnym od pracy.
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Chwila wspomnieƒ z Michałowa-
-Grabiny Stanisława Gery cz. I.

N
aszà w´drówk´ w lata minio-

ne rozpocz´liÊmy do czasów

osiedlenia si´ p. Dzikowskie-

go – dziadka p. Stanis∏awa w Micha-

∏owie Grabinie. Pan Dzikowski na-

by∏ dzia∏ki w tej wsi od niemieckie-

go kolonisty, dzisiaj trudno ju˝

ustaliç jego nazwisko, ale mo˝na

z pewnym prawdopodobieƒstwem

wskazaç, i˝ mog∏a to byç rodzina

Kaufman, o której Stanis∏aw Gera

wspomina jako o sàsiadach dziadka

Dzikowskiego. Od 1824 roku na te-

ren Grabiny, za zgodà w∏aÊciciela

tych dóbr hrabiego Augusta Potoc-

kiego nap∏ywajà osadnicy niemiec-

cy*. WieÊ by∏a typowà kolonià nie-

mieckà z pojedynczymi gospodar-

stwami polskimi. Po nabyciu

nieruchomoÊci przez p. Dzikowskie-

go pojawi∏ si´ problem z jej ostatecz-

nà powierzchnià, gdy˝ ta z aktu

sprzeda˝y by∏a wi´ksza ni˝ rzeczy-

wisty area∏ gruntu w terenie.

Przy pomiarach i ostatecznym usta-

leniu granic oraz powierzchni dzia-

∏ek okaza∏ pomoc inny wieloletni

kolonista na tym terenie, Reinholc.

Pan Dzikowski naby∏ nieruchomoÊç

rolnà razem z zabudowaniami

mieszkalno-gospodarczymi. Tata

pana Stanis∏awa, Feliks Gera,

wszed∏ do rodziny po poÊlubieniu

Marianny. Feliks Gera by∏ zwiàza-

ny wczeÊniej z Markami, gdzie

prowadzi∏ ze wspólnikiem warsztat

szewski. Po za∏o˝eniu rodziny mia∏

plany pobudowaç si´ w Markach

i tam prowadziç dalej us∏ugi. Ale ̋ y-

cie zmienia plany i ostatecznie,

po wydzieleniu cz´Êci gruntu, za∏o-

˝y∏ siedlisko w Micha∏owie-Grabinie.

Rodzina powi´ksza∏a si´, mój roz-

mówca mia∏ liczne rodzeƒstwo m.in.

siostry Czes∏aw´, Zofi´, Felicj´ i El-

z´, braci Tadeusza, Zygmunta, Jó-

zefa, Mieczys∏awa, Jana i Kazimie-

rza. Ró˝nica wieku i liczebnoÊç ro-

dzeƒstwa by∏a bardzo pomocna

w czasie lat szkolnych. Pan Stani-

s∏aw wspomina∏ jak to w szkole

w Szamocinie, gdzie by∏o wielu

uczniów kolonistów niemieckich, je-

den z nich sàsiad ze wsi Mank, za-

czà∏ zaczepiaç Zygmunta Ger´

(rocznik 1930). Wtedy w obronie

brata stan´∏a starsza siostra Zocha

(rocznik 1925) i by∏o po problemie.

Jednak popo∏udniu do domu Gerów

przyszed∏ ze strasznà awanturà oj-

ciec ch∏opca, Mank mówiàc Marian-

nie, ̋ e jej dzieci pobi∏y mu syna. Nie

liczàc takich incydentów szkol-

nych, wspó∏istnienie rodzin pol-

skich i niemieckich by∏y ogólnie do-

bre, co w sytuacji, gdy ca∏a wieÊ by-

∏a w∏aÊciwie kolonià niemieckà

zas∏ugiwa∏o na uznanie. KoloniÊci

w Micha∏owie Grabinie posiadali

koÊció∏ ewangelicki i cmentarz, po-

∏o˝one przy obecnej ul. Kwiatowej.

Rodziny polskie by∏y nieliczne

– m.in. Dzikowskich, Gerów, Ko-

walskich. Rodziny osadników nie-

mieckich, to m.in. rodzina Hinza Le-

wandowskiego, Johana Kufmanna,

Karla Schustera, Lidwiga Manka,

Roberta Manka, Karla Krügera,

Roberta Krügera, Guntera Fausaka,

Dotlofa Seusa, Juliusa Schulza, Re-

inholca, Teisa*. Na cmentarzu

ewangelickim (Friedhof) w Micha-

∏owie-Grabinie na odnowionych

dzi´ki staraniom Niepor´ckiego Sto-

warzyszenia Historycznego, wójta

Macieja Mazura oraz Rady So∏ec-

kiej Micha∏owa-Grabiny tablicach

nagrobnych mo˝na jeszcze odczytaç

inne nazwiska osób tam pochowa-

nych, m. in. Augusta Manka, Ma-

thildy Doclaw, Heinricha, Mathildy,

Petroneli Bartel, Henryka Rajn-

cholca, Emilii z Czarnowskich

Kaufman, Joanny Szuster, Andreasa

Bluma, Richarda-Feliksa Bluma,

Alberta-Gustawa Bluma, Karoliny

Kerber oraz Fridricha Guhla. Jak

wspomina∏ mój rozmówca jego ta-

ta Feliks Gera b´dàc szewcem mia∏

sta∏e êród∏o dochodu co pomaga∏o

utrzymaç wielodzietnà rodzin´. Szy∏

buty nowe i naprawia∏ buty uszko-

dzone. Na niemieckich koloniach

zawsze byli ludzie wykonujàcy

us∏ugi dla innych: kowal, cieÊla,

zdun, m∏ynarz, dlatego bardzo cen-

nym dla wsi by∏ równie˝ szewc Fe-

liks Gera. Spokojny czas lat mi´dzy-

wojennych dobiega∏ koƒca, zbli˝a∏

si´ 1 wrzeÊnia 1939 roku, straszny

czas wojny…

Cdn
� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* W∏odzimierz B∏awdziewicz „Dzieje Nie-

por´tu 1387-2009” wydanie II uzupe∏nio-

ne Wyd. Lineart Warszawa 2012 r. 

Po przerwie powracam do wspomnieƒ naszych
mieszkaƒców z lat dzieciƒstwa i młodoÊci. Dzisiaj
spotkanie ze Stanisławem Gerà, od trzech pokoleƒ
mieszkaƒcem Michałowa-Grabiny. 

Cmentarz osadników niemieckich w Micha∏owie – Grabinie przy ul. Kwiatowej (fot. autora)            
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W CCZZEERRWWCCUU 2019 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 (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

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

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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