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Gmina Niepor´t stawia
na zdrowie
Ka˝de pieniàdze przeznaczone na zdrowie
publiczne, w dłu˝szej perspektywie opłacajà si´
i mo˝na je traktowaç jako inwestycj´. Z jakich
programów zdrowotnych, finansowanych
z bud˝etu samorzàdu, mogà korzystaç
mieszkaƒcy gminy Niepor´t?

O
d 2016 roku mieszkaƒcy

gminy korzystajà z „Progra-

mu polityki zdrowotnej w za-

kresie rehabilitacji leczniczej”, któ-

ry w ca∏oÊci finansowany jest z bu-

d˝etu gminy. Âwiadczenia sà

dost´pne dla osób zamieszkujàcych

na terenie gminy Niepor´t i rozlicza-

jàcych si´ w Urz´dzie Skarbowym

w Legionowie. Program zosta∏

wdro˝ony, aby u∏atwiç mieszkaƒ-

com dost´p do Êwiadczeƒ rehabili-

tacyjnych. Te finansowane przez

NFZ sà trudno dost´pne, problemem

dla niektórych mieszkaƒców sà tak-

˝e dojazdy do odleg∏ych oÊrodków

na zabiegi. W ramach Programu,

Êwiadczenia realizowane sà bezp∏at-

nie bezpoÊrednio na terenie gminy

i bez d∏ugiego oczekiwania. W la-

tach 2016 – 2018 gmina przeznaczy-

∏a na nie ok. 250 tysi´cy z∏otych,

na nast´pny okres, czyli lata 2019

– 2021, ju˝ blisko 300 tysi´cy.

Âwiadczenia realizuje Centrum Me-

dyczne Niepor´t, w tym roku zapi-

sy ruszy∏y 15 lipca. 

Ponadto, w 2019 roku gmina za-

kupi∏a Êwiadczenia zdrowotne,

umo˝liwiajàce prac´ lekarzy reha-

bilitantów w Centrum Medycz-

nym Niepor´t. ¸àcznie w 2019 ro-

ku przeznaczono na ten cel 100 ty-
si´cy z∏otych. Dzi´ki temu

mieszkaƒcy mogà skorzystaç z po-

rady lekarza rehabilitanta, Êrodki te

pokrywajà tak˝e koszty zleconej

diagnostyki radiologicznej, ultraso-

nografii oraz badaƒ laboratoryj-

nych. 

Gmina Niepor´t zawar∏a porozu-

mienie z Powiatem Legionowskim

i przeznaczy∏a kwot´ blisko 77 ty-
si´cy z∏otych na dofinansowanie

kosztów wykonywania bezp∏at-

nych ambulatoryjnych specjali-

stycznych Êwiadczeƒ w zakresie

chirurgii ogólnej oraz urazowo-or-

topedycznej. Sà one realizowane

w ambulatorium w Legionowie,

które dzia∏a od 2018 roku i czyn-

ne jest w soboty, niedziele i Êwi´-

ta w godzinach 8.00–24.00 oraz

w dni powszednie w godzi-

nach 19.00–24.00. W nag∏ym wy-

padku, gdy konieczne jest zszycie

rany lub np. unieruchomienie pro-

stego z∏amania, wizyta w ambula-

torium jest ratunkiem przed wielo-

godzinnym czekaniem na opatrze-

nie w szpitalu warszawskim.

Gmina Niepor´t realizuje od wie-

lu lat Program szczepieƒ ochronnych

przeciwko grypie dla osób powy-

˝ej 55 roku ˝ycia, skierowany, po-

dobnie jak poprzednie, do w∏asnych

mieszkaƒców. Na ten cel przezna-

czono w 2019 roku kwot´ 20 tysi´-
cy i pokrywa ona zainteresowanie

mieszkaƒców szczepionkà.

Planowane jest tak˝e zabezpie-

czenie w bud˝ecie gminy kwo-

ty 25 tysi´cy z∏otych na uruchomie-

nie od wrzeÊnia 2019 roku w CMN

Êwiadczeƒ z zakresu diabetologii.

� B.Wilk

Niepor´t 
i Radzymin
kontynuujà dobrà
współprac´ 
W urz´dzie gminy odbyło si´ spotkanie wójta Macieja Mazura
oraz zast´pcy Alicji Sokołowskiej z Burmistrzem Miasta
i Gminy Radzymin Krzysztofem Chaciƒskim i zast´pcà
Andrzejem Noconiem. Tematem spotkania była współpraca
samorzàdów w zakresie realizacji inwestycji wodociàgowych
i kanalizacyjnych. 
Wspólne dzia∏ania umo˝liwià

mieszkaƒcom sàsiadujàcych ze so-

bà miejscowoÊci, po∏o˝onych

w obydwu gminach, korzystanie

z infrastruktury. Rozmowy doty-

czy∏y m.in. rozbudowy sieci wodo-

ciàgowej w Beniaminowie, w uli-

cy Poligonowej i Letniskowej,

i mo˝liwoÊci zasilania jej z istnie-

jàcego wodociàgu na terenie gmi-

ny Radzymin. 

Omówiono tak˝e mo˝liwoÊç

pod∏àczenia do sieci kanalizacyjnej

w Ryni mieszkaƒców gminy Ra-

dzymin – Za∏ubic i Borek. 

Gmina Radzymin realizuje roz-

budow´ sieci kanalizacyjnej

w S∏upnie i Sierakowie. Podczas

spotkania akceptacj´ zyska∏o rów-

nie˝ rozwiàzanie, polegajàce

na mo˝liwoÊci pod∏àczenia sieci ka-

nalizacyjnej w Wólce Radzymiƒ-

skiej, do sieci na terenie Radzymi-

na. 

W trakcie spotkania by∏a mowa

tak˝e o nowej linii SKM. Obie stro-

ny potwierdzi∏y wol´ realizacji

wspólnych dzia∏aƒ, efektem któ-

rych ma byç uruchomienie przez

ZTM nowego po∏àczenia SKM

z Warszawy, przez Legionowo,

Niepor´t, Dàbkowizn´ do Radzy-

mina.

� BW



W lipcu Zast´pca Wójta Gminy
Niepor´t Alicja Sokołowska
podpisała umow´
na dofinansowanie inwestycji
sołeckich w ramach programu
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji
Sołectw Mazowsze 2019”. 
Fundusze w kwocie 30 tys. z∏otych
przyznane zosta∏y przez Urzàd

Marsza∏kowski Województwa Ma-

zowieckiego. W podpisaniu umo-

wy uczestniczyli Wicemarsza∏ek

Województwa Mazowieckiego

Wies∏aw Raboszuk i dyrektor De-

partamentu Rolnictwa i Rozwoju

Obszarów Wiejskich Rados∏aw Ry-

bicki.

Ârodki z Programu MIAS-y 
przeznaczone sà na:
• zagospodarowanie terenu przy Fi-

lii GOK w Stanis∏awowie Drugim

– budow´ drewnianej altany, za-

kup 3 kompletów ∏aw i sto∏ów,

• zagospodarowanie terenu rekre-

a c y j n o - w y p o c z y n k o w e g o

na dzia∏ce w Rembelszczyênie

– zakup 2 namiotów pikniko-

wych, 10 kompletów sto∏ów i ∏a-

wek, 6 hamaków ogrodowych, 10

drewnianych ∏awek ogrodowych,

nasadzenia roÊlin. 

• zakup strojów ludowych dla re-

prezentacyjnej grupy do˝ynkowej

z Józefowa, kultywujàcej tradycj´

ludowà.

W bud˝ecie gminy zaplanowana

jest tak˝e kwota 30 tys. z∏ na po-

wy˝sze inwestycje. 

� BW
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Mamy boisko piłkarskie w Kàtach W´gierskich

D R O G I  Ó S M O K L A S I S T O !
W nowo powstajàcym 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCÑCYM 
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

 rozwa˝amy otwarcie drugiego oddziału po szkole podstawowej 
o profilu europejsko-prawnym.

• Rozszerzona:  geograf ia ,  h is tor ia ,  angie lsk i  
•  Dodatkowe przedmioty :  e lementy  prawa i  matematyka.

• Drugi  j´zyk:  kontynuac ja  h iszpaƒsk iego lub kontynuac ja  n iemieck iego.

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  sskkłłaaddaanniiaa  ddookkuummeennttóóww  oodd  2266  lliippccaa
ddoo  LLOO  ww  SSttaanniissłłaawwoowwiiee  PPiieerrwwsszzyymm

uull..  JJaannaa  KKaazziimmiieerrzzaa  229911,,  0055--112266  NNiieeppoorr´́tt

U W A G A !
Wychodzàc naprzeciw potrzebom uczniów zdecydowaliÊmy, ˝e je˝eli pozostanie tylko jedna klasa, 
to w ramach niej stworzymy dwie grupy, z których jedna b´dzie rozszerzała oprócz angielskiego 

i geografii – histori´, a druga – matematyk´. 

Wi´cej szczegółów na stronie wwwwww..lloossttaanniissllaawwooww..lleeggiioonnoowwsskkii..ppll lub pod numerem tteell..  550022  002277 660000

Ârodki na aktywizacj´ sołectw

Gmina inwestuje w zdrowie
mieszkaƒców – rehabilitacja
lecznicza w CMN
Centrum Medyczne Niepor´t sp.

z o.o. wygra∏o konkurs ofert orga-

nizowany przez Urzàd Gminy Nie-

por´t na realizacj´ Programu zdro-

wotnego pn. „Program polityki

zdrowotnej w zakresie rehabilitacji

leczniczej mieszkaƒców Gminy

Niepor´t na lata 2019 – 2021”. 

Program ten jest kontynuacjà

Programu polityki zdrowotnej reali-

zowanego w latach 2016 – 2018

i w ca∏oÊci finansowany jest z bu-

d˝etu gminy Niepor´t.

Âwiadczenia realizuje dzia∏ Fi-

zjoterapii Centrum Medycznego

Niepor´t od 15 lipca 2019 roku bez-

p∏atnie dla osób zamieszka∏ych

na terenie gminy Niepor´t i rozli-

czajàcych si´ w Urz´dzie Skarbo-

wym w Legionowie do wyczerpa-

nia Êrodków finansowych, nie d∏u-

˝ej jednak ni˝ do 31.12.2021 roku. 

Âwiadczenia wykonywane sà

od poniedzia∏ku do piàtku w CMN

ul. PodleÊna 4, w godz. 18.00

– 19.30.

W ciàgu godziny na zabiegi mo-

˝e byç zapisanych od 2 do 4 pacjen-

tów, a uzale˝nione to jest od iloÊci

i jakoÊci zleconych Êwiadczeƒ.

Pacjenci z wa˝nym skierowa-

niem od lekarza rodzinnego lub

z poradni specjalistycznej, udziela-

jàcych Êwiadczeƒ w ramach umów

z NFZ, zapisywani sà indywidual-

nie przez Dzia∏ Fizjoterapii co-

dziennie, w godz. 8.00–17.00. Pa-

cjenci sà kwalifikowani wed∏ug ko-

lejnoÊci zg∏oszeƒ.

Zabiegi sà realizowane w cy-

klach po 10 zabiegów ka˝dy. W ra-

mach uczestnictwa w programie,

ka˝dy pacjent proszony jest o wy-

pe∏nienie ankiety, dotyczàcej reali-

zacji programu. � CMNiepor´t

Na nowym boisku piłkarskim z nawierzchnià trawiastà padły w czwartek (25.07) pierwsze gole. Po zakoƒczeniu pierwszego etapu prac
przy budowie obiektu, na boisku mogà ju˝ odbywaç si´ mecze i treningi piłkarzy. 
Sygna∏ do rozpocz´cia pierwszego, pokazowego meczu, dali

wójt Maciej Mazur i starosta Robert Wróbel. Na boisku zagra-

li mieszkaƒcy gminy, wyst´pujàcy w barwach UKS „Pogoƒ”

Józefów, a dopingowa∏a ich grupa cheerleaderek. Strzelec

pierwszej bramki otrzyma∏ pamiàtkowy puchar. 

W pierwszym etapie prac p∏yta boiska wyposa˝ona zosta-

∏a w automatyczny system podlewania, s∏u˝àcy w∏aÊciwej pie-

l´gnacji trawiastej nawierzchni, wiaty dla zawodników i go-

Êci oraz pi∏kochwyty. Na wyposa˝eniu sà te˝ 3 komplety prze-

noÊnych bramek treningowych. W kolejnym etapie prac za-

planowana jest budowa szatni dla zawodników i s´dziów, par-

kingu i dróg wewn´trznych oraz oÊwietlenia boiska. � BW



D
o Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Ma∏o∏´c-

kiej 62 w Niepor´cie – mogà przy-

wieêç odpady komunalne, pocho-

dzàce z gospodarstw domowych,

tylko mieszkaƒcy gminy Niepor´t,

którzy z∏o˝yli deklaracj´ o wyso-
koÊci op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i regulu-
jà t´ nale˝noÊç. Op∏ata nie obejmu-

je kosztu transportu odpadów komu-

nalnych do PSZOK, mieszkaƒcy ro-

bià to na koszt w∏asny.

PAMI¢TAJMY! 
Odpady, które oddajemy do Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych, muszà pochodziç
z gospodarstwa domowego,
z dzia∏alnoÊci codziennej. Nie

mogà to byç odpady generowane

np. przez dzia∏alnoÊç ma∏ej firmy

lub powsta∏e w wyniku remontu na-

szego domu. Przyk∏adem mogà

byç odpady budowlane i remonto-

we – mo˝emy je przywieêç, je˝eli

pochodzà z drobnych prac re-
montowych, które wykonaliÊmy
we w∏asnym gospodarstwie. Je˝e-

li jest to wi´kszy remont, np. zmia-

na wystroju ∏azienki wraz ze sku-

waniem p∏ytek, mamy obowiàzek
zamówiç kontener na tego rodza-

ju odpady w firmie, wpisanej do re-

jestru dzia∏alnoÊci regulowanej,

prowadzonego przez Urzàd Gminy.

Na stronie internetowej www.nie-

poret.pl w zak∏adce ODPADY

– odbiór odpadów – podmioty od-

bierajàce odpady komunalne, znaj-

duje si´ wykaz firm które Êwiadczà

takie us∏ugi. W gminie Niepor´t

prowadzone b´dà kontrole, czy

osoba wykonujàca wi´ksze prace

remontowe ma podpisanà umow´

na wynajem kontenera.

Wszystkie odpady dostarczane

na PSZOK muszà byç POSE-
GREGOWANE! 

Segregacja to podstawa gospo-

darki odpadami komunalnymi. Da-

je mo˝liwoÊç powtórnego ich prze-

tworzenia, zmniejsza iloÊç odpa-

dów sk∏adowanych i negatywnie

oddzia∏ywujàcych na Êrodowisko.

Przeci´tnie cz∏owiek w ciàgu roku

produkuje ok 350 kg Êmieci. Segre-

gujàc je sprawimy, ̋ e mniej obcià-

˝aç b´dà przyrod´. 

Jakie odpady mo˝na dostarczyç
PSZOK?
• odpady zielone (ogrodowe) – od-

pady te przekazywane sà bezpo-

Êrednio do Regionalnej Instalacji

Przetwarzania Odpadów Komu-

nalnych (RIPOK), w zwiàzku

z powy˝szym nale˝y je wysypaç

z worków do kontenera,

• tworzywa sztuczne (plastik),
opakowania z metali, opakowa-
nia wielomateria∏owe (kartony
po sokach, mleku itp.) – pami´-

tajmy o zmniejszeniu obj´toÊci

tych odpadów np. poprzez zgnie-

cenie, z∏o˝enie oraz opró˝nieniu

ich z resztek pokarmu, kosmety-

ków czy Êrodków czystoÊci itp.

• szk∏o – nale˝y opró˝niç szklane

opakowania z resztek pokarmu,

kosmetyków czy Êrodków czysto-

Êci itp.

• papier – nale˝y zmniejszyç obj´-

toÊç papierowych opakowaƒ, np.

pude∏ek, zgniatajàc je lub sk∏ada-

jàc,

• meble i odpady wielkogabary-
towe,

• zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-
troniczny (ZSEE),

• odpady budowlane i remontowe
– jak wspomnieliÊmy na poczàt-

ku – pochodzàce z prowadzenia

drobnych prac remontowych

w gospodarstwach domowych,

w innych przypadkach nale˝y

zamówiç kontener na tego rodza-

ju odpady, 

• zu˝yte opony (pochodzàce z go-

spodarstw domowych od samo-

chodów osobowych ew. ciàgni-

ków) – warto pami´taç, ˝e wy-

mieniajàc opony powinno si´ je

zostawiç w miejscu, w którym do-

konuje si´ wymiany,

• popió∏ z palenisk domowych,
• niebezpieczne odpady komu-

nalne tj. rozpuszczalniki, kwasy,

alkalia, oleje, t∏uszcze, farby, tu-

sze, detergenty itp.

W przypadku zamiaru wywiezie-

nia do PSZOK odpadów zielo-
nych, odpadów budowlanych
i remontowych, czy odpadów

wielkogabarytowych warto wcze-

Êniej zadzwoniç pod numer tele-
fonu 600-509-696 w celu uzyska-

nia informacji, czy aktualnie w kon-

tenerach jest wystarczajàca iloÊç

miejsca.

WA˚NE!
Worki przeznaczone do selektyw-

nej zbiórki odpadów komunalnych

w gospodarstwach domowych oraz

popio∏u z palenisk domowych,

mieszkaƒcy gminy Niepor´t mogà

pobraç w PSZOK w dniach i godzi-

nach jego funkcjonowania.

PSZOK 
– przy ulicy Małoł´ckej

czynny jest 
od wtorku do soboty

w godzinach
10.00 – 18.00.
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Upływa termin
ogłoszonej ABOLICJI!
Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie
przypomina, ˝e z dniem 31 lipca 2019 r.
upływa termin ogłoszonej ABOLICJI!

Po zakoƒczeniu terminu
abolicji, je˝eli pracownicy GZK
w Niepor´cie lub
specjalistyczna firma
zewn´trzna, wykryjà nielegalny
pobór wody, GZK w Niepor´cie
zastosuje procedury okreÊlone
w ni˝ej wymienionej ustawie.

Zjawisko nielegalnego poboru
wody, zgodnie z 28 ust. 1
ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´

i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków, jest wykroczeniem
podlegajàcym karze grzywny
do 5 000 zł za bezumowny
pobór wody.
Za nielegalne korzystanie
z usług wodociàgowych
rozumiemy m.in.:
• pobór wody bez zawarcia
umowy,
• pobór wody przy celowo

uszkodzonych albo
pomini´tych wodomierzach.

U W A G A !
JeÊli dobrowolnie zgłosisz si´ do GZK w Niepor´cie, aby
dopełniç formalnoÊci i podpisaç umow´ o zaopatrzenie
w wod´, nie poniesiesz ˝adnych kosztów zwiàzanych
z ujawnieniem lub potwierdzeniem nielegalnego przyłàcza.

PPSSZZOOKK  – czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wyposa˝ony
jest w oznakowane kontenery, do których mieszkaƒcy mogà wrzucaç odpady
komunalne powstajàce w gospodarstwach domowych. 

Uwaga! SZAMBA
Do dnia 31.10.2019r. właÊciciele nieruchomoÊci na terenie gminy Niepor´t, posiadajàcy zbiornik
bezodpływowy (szambo) lub przydomowà oczyszczalni´ Êcieków, proszeni sà o wypełnienie druku
zgłoszenia i dostarczenia go do Urz´du Gminy Niepor´t.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1454), gminy
majà obowiàzek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystoÊci płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni Êcieków.

W zwiàzku z powy˝szym, zwracamy si´ do właÊcicieli nierucho-
moÊci, na terenie gminy Niepor´t o wypełnienie druku zgłosze-
nia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub
przydomowej oczyszczalni Êcieków i dostarczenie do Urz´du Gmi-
ny Niepor´t w terminie do 31.10.2019r.

DRUKI ZGŁOSZENIA DOST¢PNE SÑ:
• w Urz´dzie Gminy Niepor´t (w holu na stojaku i w pokoju nr 4),
• na stronie internetowej Urz´du (zakładka: EKOLOGIA,

Kanalizacja, Ewidencja zbiorników bezodpływowych
(szamb), przydomowych oczyszczalni Êcieków).

WYPEŁNIONE DRUKI PROSIMY SKŁADAå:
• osobiÊcie do Urz´du Gminy Niepor´t,
• drogà pocztowà na adres Urz´du Gminy Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,
• pocztà elektronicznà na adres: urzad@nieporet.pl, zgodnie

z art. 63 KPA zgłoszenie powinno posiadaç podpis
elektroniczny.

W przypadku niezło˝enia zgłoszenia, Wójt Gminy Niepo-
r´t b´dzie zobowiàzany do przeprowadzenia kontroli po-

sesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczysto-
Êci płynne.
Prosimy mieszkaƒców o współprac´ oraz udzielenie informacji
niezb´dnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływo-
wych i przydomowych oczyszczalni Êcieków.
Informujemy, i˝ osoby, które nie majà jeszcze podpisanych umów
na opró˝nianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczy-
niç niezwłocznie.
JednoczeÊnie informujemy, ̋ e pracownicy Urz´du Gminy Niepo-
r´t b´dà kontrolowaç umowy oraz rachunki potwierdzajàce wy-
wóz nieczystoÊci ciekłych, poniewa˝ zgodnie z art. 6 ust. 1 usta-
wy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, właÊciciele nie-
ruchomoÊci, którzy pozbywajà si´ z terenu nieruchomoÊci
nieczystoÊci ciekłych, sà obowiàzani do udokumentowania w for-
mie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsi´-
biorc´, posiadajàcego zezwolenie na prowadzenie działalnoÊci
na terenie gminy Niepor´t w zakresie opró˝niania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystoÊci ciekłych, poprzez okaza-
nie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

� Dzia∏ Gospodarki Komunalnej 

Jakie ODPADY mo˝na zawieêç do PSZOK?



W okresie 14 dniowej przerwy

technicznej w Aquaparku „Fala”

przeprowadzono m.in. gruntownà

modernizacj´ sauny. Wymienione

zosta∏y p∏ytki pod∏ogowe oraz wy-

konany zosta∏ odp∏yw wody. Do-

tychczasowà boazeri´ Êwierkowà

zastàpiono jod∏à kanadyjskà, która

jest bardziej odporna na warunki

panujàce w saunie. Równie˝ ∏awy

sauny zosta∏y zbudowane od nowa.

Katalog zmian w saunie dope∏nia-

jà nowe drzwi z futrynà. Przepro-

wadzony zosta∏ tak˝e przeglàd

zje˝d˝alni po∏àczony z uzupe∏nie-

niem ubytków i szlifowaniem po-

wierzchni zjazdu. Filtry wody ba-

senowej zosta∏y uzupe∏nione w´-

glem aktywnym, co po wymianie

wody we wszystkich nieckach za-

pewnia jej b∏´kitny kolor. 

� OSiR
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Aquapark „Fala” zaprasza po przerwie technicznej

Przebudowa bramy przed budynkiem OSP

Stra˝ Gminna otrzyma∏a do dyspo-

zycji nowy samochód s∏u˝bowy

Dacia Duster. Samochód zosta∏

dostosowany do potrzeb stra˝y

i wymogów bezpieczeƒstwa. 

� BW

Nowy „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru sołectwa Michałów-
Grabina, w gminie Niepor´t”

Przebudowa ulicy
P´czkowskiego 

Od dnia 23 lipca 2019 r. obowiàzuje nowy „Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Niepor´t”,
uchwalony w dniu 25 kwietnia br. uchwałà Rady Gminy Niepor´t Nr VIII/29/2019.
Plan obejmuje obszar so∏ectwa Mi-

cha∏ówGrabina, z wy∏àczeniem:

– dzia∏ek nr 17/2, 17/11, 37/6,

37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/12,

37/13, 37/14, 37/15, 37/17, 37/18,

37/19, 37/20, 37/21;

– cz´Êci dzia∏ek nr 37/3, 38 do pó∏-

nocnej linii rozgraniczajàcej dro-

gi 1KDD (ul. Jasnodworskiej);

– cz´Êci dzia∏ek nr 23, 28/2, 31, 32,

37/2, do wschodniej linii rozgra-

niczajàcej drogi 1KDD (ul. Ja-

snodworskiej);

– cz´Êci dzia∏ki nr 45/5 do po∏u-

dniowej linii rozgraniczajàcej

drogi 1KDD (ul. Jasnodwor-

skiej), wschodniej i pó∏nocnej li-

nii rozgraniczajàcej drogi 4KDW;

– cz´Êci dzia∏ki nr 45/6 do po∏u-

dniowej linii rozgraniczajàcej

drogi 1KDD (ul. Jasnodwor-

skiej) oraz zachodniej linii roz-

graniczajàcej drogi 4KDW.

W wyniku uchwalenia planu zwi´k-

szy∏ si´ area∏ terenów z prawem za-

budowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, z dopuszczeniem us∏ug nie-

ucià˝liwych. Powy˝sze zmiany

w ustaleniach dotychczas obowiàzu-

jàcego planu miejscowego, przyczy-

nià si´ do realizacji oczekiwaƒ u˝yt-

kowników przestrzeni co do kierun-

ków i zasad zagospodarowania tere-

nu, jak te˝ do wzrostu wartoÊci ich

nieruchomoÊci. � Dzia∏

Zagospodarowania Przestrzennego

Trwa przebudowa ul. P´czkowskie-

go w Niepor´cie, polegajàca na wy-

konaniu nawierzchni z kostki beto-

nowej na odcinku d∏ugoÊci 300 mb.

Inwestycj´ za 294,2 tys. z∏ realizu-

je firma DROGAP z Warszawy.

Zakoƒczenie zaplanowane jest we

wrzeÊniu. Na realizacj´ inwestycji

gmina otrzyma∏a dofinansowanie

od Marsza∏ka Województwa Mazo-

wieckiego w kwocie 145 tys. z∏.

� BW

W Kàtach W´gierskich wykonana
została przebudowa bramy
wjazdowej przed budynkiem
OSP. 

Zmiana ogrodzenia ma na celu

przede wszystkim zabezpieczenie

trawiastej nawierzchni boiska pi∏-

karskiego przed zniszczeniem przez

zwierz´ta, np. dziki. Przy okazji

wjazd do remizy zosta∏ poszerzo-

ny, co u∏atwi manewrowanie du˝y-

mi samochodami. � BW

Nowy
samochód 
dla Stra˝y
Gminnej

Nowe ogrodzenie
boiska w Białobrzegach

Wokó∏ boiska sportowego

przy Szkole Podstawowej w Bia∏o-

brzegach wykonane zosta∏o nowe

ogrodzenie. Zadbano równie˝

o zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pod-

czas gry poprzez podwy˝szenie

wysokoÊci pi∏kochwytów od stro-

ny osiedla o dwa metry. Koszt in-

westycji wyniós∏ blisko 46 tys. z∏. 

� BW

W ulicy Ró˝anej w Niepor´cie rozpocz´ła si´ budowa sieci
wodociàgowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Wodociàg b´dzie mia∏ d∏ugoÊç 671

metrów, sieç kanalizacyjna – 597

metrów. Inwestycj´ realizuje firma

In˝ynieria ADAMPOL z Adampo-

la. Koszt ca∏ej inwestycji to kwota

1 043 236 z∏otych. Gmina otrzy-

ma∏a dofinansowanie na jej realiza-

cj´ z Narodowego Funduszu

Ochrony Ârodowiska. Planowany

termin zakoƒczenia prac to po∏owa

grudnia b.r.

� BW

Budowa kanalizacji
na ulicy Ró˝anej
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Przebudowa
ulicy
Sasankowej
Zrealizowana zosta∏a przebudowa

ulicy Sasankowej w Niepor´cie.

Na odcinku 267 metrów wykona-

no nawierzchni´ z kostki betono-

wej. Koszt inwestycji wyniós∏

333,7 tys. z∏.

� BW

Gmina Niepor´t w czołówce najlepiej pozyskujàcych
dochody gmin wiejskich w Polsce

100 lat Policji Paƒstwowej
19

lipca przed Komendà Po-

wiatowà Policji w Legio-

nowie odby∏y si´ uroczy-

stoÊci z okazji Âwi´ta Policji

oraz 100. rocznicy powstania Poli-

cji Paƒstwowej. Funkcjonariusze

otrzymali nominacje na wy˝sze

stopnie policyjne, jak równie˝ od-

znaczenia i nagrody od przedstawi-

cieli lokalnych samorzàdów. Za pro-

fesjonalne wype∏nianie obowiàz-

ków s∏u˝bowych wyró˝nieni zostali

równie˝ funkcjonariusze z gminy

Niepor´t. Nagrody wr´czyli Wójt

Gminy Niepor´t Maciej Mazur i Ko-

mendant Powiatowy Policji w Le-

gionowie m∏. insp. Anna J´drzejew-

ska-Szpak. � BW

„Bezsprzecznie
Bezpiecznie”
– poznaj zasady
bezpieczeƒstwa nad wodà

Urzàd Gminy Niepor´t we współpracy
z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie wydał
ksià˝k´ „Bezsprzecznie Bezpiecznie w Gminie
Niepor´t”. Jej lektura przestrzega
przed ryzykownymi zachowaniami podczas
wypoczynku nad wodà. 
Publikacja w formie komiksu,

w przyst´pny i atrakcyjny sposób

przedstawia zasady bezpiecznego

korzystania z wypoczynku nad wo-

dà i udzielania pierwszej pomocy,

przekazuje tak˝e podstawowe in-

formacje z zakresu ̋ eglarstwa. Jak

bardzo istotne sà to zagadnienia po-

kazujà doniesienia z ostatnich tygo-

dni o tragicznych wypadkach, rów-

nie˝ nad Jeziorem Zegrzyƒskim.

Niestety, cz´sto podczas relaksu

nad wodà brawura przewa˝a

nad zdrowym rozsàdkiem i jest

przyczynà tragedii. Liczymy na to,

˝e lektura „Bezsprzecznie Bez-

piecznie” pomo˝e zrozumieç m∏o-

dym czytelnikom, ˝e podczas wy-

poczynku nad wodà nale˝y zacho-

waç ostro˝noÊç. 

Ksià˝ka ta w czasie wakacji jest

rozdawana dzieciom i m∏odzie˝y

na Dzikiej Pla˝y, w porcie w Nie-

por´cie, w Aquaparku Fala,

w Gminnym OÊrodku Kultury pod-

czas zaj´ç. Mo˝na jà tak˝e otrzy-

maç w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

w Dziale Promocji. � BW

Czasopismo „Wspólnota” opubli-

kowa∏o ranking „Bogactwo Samo-

rzàdów – ranking dochodów Jedno-

stek Samorzàdu Terytorialnego”.

W tegorocznym rankingu, wÊród

1548 gmin wiejskich gmina Niepo-

r´t uplasowa∏a si´ na 37 miejscu.

Metoda obliczania wskaênika u˝y-

tego w rankingu jest identyczna jak

w poprzednich latach – dochody

ka˝dego samorzàdu podzielone zo-

sta∏y przez liczb´ ludnoÊci. W opi-

nii twórców rankingu uwzgl´dnie-

nie tylko dochodów w∏asnych

i otrzymanych subwencji wskazu-

je na poziom zamo˝noÊci jednost-

ki samorzàdu terytorialnego.

Dzi´ki wspó∏pracy Wójta z Ra-

dà Gminy Niepor´t i zaanga˝owa-

niu pracowników samorzàdowych,

pozycja gminy Niepor´t w rankin-

gu „Bogactwo Samorzàdów” wcià˝

roÊnie – z miejsca 94 w 2010 roku,

na 37 w 2019. � BW

Wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza,

na odcinku od ul. Podkomorzego

do Izabeliƒskiej w Niepor´cie i Sta-

nis∏awowie Pierwszym, zakoƒczo-

ny zosta∏ pierwszy etap moderniza-

cji oÊwietlenia. 65 starych betono-

wych s∏upów oÊwietleniowych

wymieniono na nowoczesne s∏upy

stalowe. Zamiast opraw sodowych

zastosowano energooszcz´dne

oprawy LED, które bardzo dobrze

oÊwietlajà jezdni´. Mniejsze zu˝y-

cie energii to mniejsze koszty, po-

noszone przez gmin´, to tak˝e ele-

ment realizowanego programu

ochrony Êrodowiska. Sposób wyko-

nania modernizacji, zamontowanie

nowych s∏upów w miejscu starych,

pozwoli∏o równie˝ na ograniczenie

kosztów, które wynios∏y 226,7 tys.

z∏otych. � BW

OÊwietlenie ulicy Jana Kazimierza

Bezpieczne
Wakacje

Funkcjonariusze Stra˝y Gminnej

w Niepor´cie przeprowadzajà akcje

edukacyjne w ramach programu

„Bezpieczne Wakacje”. Podczas

pogadanek z najm∏odszymi, przed-

stawiajà podstawowe zasady, któ-

rych trzeba przestrzegaç podczas

wypoczynku na terenie obiektu

„Dzika Pla˝a”. Wr´czajà dzieciom

komiks – „Bezsprzecznie Bezpiecz-

nie”, wydany przez Urzàd Gminy

Niepor´t, b´dàcy pigu∏kà wiedzy

na temat bezpiecznego wypoczyn-

ku. � Stra˝ Gminna w Niepor´cie 

P R A C A
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Wandy Chotomskiej w Józefowie,

zatrudni od 1.09.2019r. na 0,5 etatu

WW OO èè NN ÑÑ
Szczegółowe informacje pod numerem 22 772 30 69. 

Cv prosz´ przesyłaç na adres: sekretariat@spj.nieporet.pl



P
ierwszy z∏oty medal wywal-

czy∏ na dystansie 50 metrów

stylem klasycznym, a drugi

na dystansie 100 metrów stylem kla-

sycznym.

B∏a˝ej swojà przygod´ z p∏ywa-

niem zaczà∏ w klasie sportowej

w szkole podstawowej, nast´pnie

wstàpi∏ do UKS Fala Niepor´t. Tre-

nerzy od razu zobaczyli w nim po-

tencja∏ i zach´cali do regularnych

treningów. Bywa∏o ró˝nie…

W pewnym momencie B∏a˝ej

chcia∏ pójÊç Êladami starszych sióstr

i trenowaç siatkówk´. Jednak dzi´-

ki za˝y∏oÊci z trenerem Piotrem

Ga∏kà, który potrafi∏ go odpowied-

nio zach´ciç, wróci∏ do p∏ywania.

Na sukces sk∏ada si´ wiele czyn-

ników: zaanga˝owanie zawodnika,

zaufanie do trenerów, ci´˝ka praca

podczas treningów, wytrwa∏oÊç

i cierpliwe dà˝enie do celu. W koƒ-

cu ka˝dy wola∏by pospaç chwil´

d∏u˝ej przed szko∏à… a B∏a˝ej

o 6:30 wraz z kolegami i kole˝an-

kami z klubu sà ju˝ w wodzie! 

Wydawa∏oby si´, ̋ e p∏ywanie nie

jest sportem dru˝ynowym… Kto

tak sàdzi niech pojedzie z nami

na kolejne zawody! Relacje mi´dzy

zawodnikami, wsparcie które sobie

dajà, zagrzewanie do walki o lep-

szy czas i ogromna radoÊç i ∏zy

szcz´Êcia z wywalczonych rekor-

dów, to dodaje nam wszystkim

skrzyde∏.

Ale trzeba tak˝e pami´taç, jak

wa˝na jest rola trenera, który swo-

im zaanga˝owaniem, pasjà i umie-

j´tnoÊcià odpowiedniej motywacji

wpiera swoich zawodników, zatem

sukces B∏a˝eja to tak˝e sukces tre-

nerów: Piotra Ga∏ki i Bartosza

Krawczaka.

To wszystko nie by∏oby jednak

mo˝liwe, gdyby nie rodzice B∏a˝e-

ja. Ka˝dy rodzic wie, ˝e potrzeba

ogromnej cierpliwoÊci i umiej´tno-

Êci negocjacyjnych, ˝eby w tych

ci´˝szych chwilach namówiç swo-

je dziecko na porannà pobudk´ czy

popo∏udniowy trening. 

Wierzymy, ˝e medale zdobyte

na Mistrzostwach Polski tylko roz-

pali∏y apetyt na kolejne zwyci´stwa

oraz pokaza∏y wszystkim naszym

zawodnikom, ˝e najwy˝sze trofea

sà w ich zasi´gu. � UKS Fala
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Mamy podwójnego
Mistrza Polski
Juniorów w Pływaniu!
Bła˝ej Dybek, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Fala Niepor´t
oraz uczeƒ Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie,
5 i 7 lipca 2019 r na Mistrzostwach Polski Juniorów 14-letnich w Olszynie zdobył
podwójne Mistrzostwo Polski.

Mazowsze Tour o Puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego
16 sierpnia na Mazowszu rozegrany zostanie wyÊcig kolarski, którego celem jest uczczenie pami´ci
bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Trasa prowadziç b´dzie szlakiem bitwy, a jego uczestnicy
przejadà m.in. przez gmin´ Niepor´t. 

Z inicjatywà zorganizowania wyÊci-

gu wystàpi∏o Stowarzyszenie Spor-

towe Klub Kolarski Panorama

Warszawa, a patronat nad nim ob-

jà∏ Marsza∏ek Województwa Mazo-

wieckiego. Organizacj´ wspierajà

samorzàdy, przez które prowadzi tra-

sa wyÊcigu, a wÊród nich gmina Nie-

por´t. Trasa wyÊcigu b´dzie przebie-

ga∏a przez: Radzymin, Niepor´t,

Legionowo, Wieliszew, Serock, Na-

sielsk, Nowy Dwór Mazowiecki,

P∏oƒsk oraz P∏ock. WyÊcig rozegra-

ny zostanie na dwóch dystansach:

dla kategorii Elite, U23 i Masters

– na dystansie 215 km z P∏ocka

do Ossowa oraz dla kategorii Junior,

Kobiety Open, Amator – na dystan-

sie 120 km z Ossowa do Twierdzy

Modlin. 

Ponadto, 17 sierpnia w Nowym

Dworze Mazowieckim kolarze ry-

walizowaç b´dà na Torze Modlin

na dystansie 3,2 km, a nast´pnego

dnia w Legionowie rozegrane zo-

stanie kryterium uliczne na tra-

sie 1,7 km.

Szczegó∏y znajdujà si´ na stronie:

tourbitwawarszawska1920.pl

� BW

Sportowe medale
seniora
Pan Lech Kowalski,
o którego
osiàgni´ciach
sportowych pisaliÊmy
ju˝ na łamach
„WieÊci”, po operacji
biodra wrócił
do zawodów. Oto, co
opowiada o udziale
w ostatnich
Mistrzostwach Polski
w Białymstoku.

„Moi koledzy, z którymi niegdyÊ

rywalizowa∏em w zawodach lekko-

atletycznych, od wielu lat namawia-

li mnie do powrotu na stadiony. Oni

po ukoƒczeniu 35 i wi´cej lat,

uczestniczyli ju˝ w wielu impre-

zach w Polsce i za granicà. Orga-

nizuje je Polski Zwiàzek Lekkoatle-

tyki Masters. Mistrzostwa Polski

odbywajà si´ corocznie od 1990 ro-

ku. Przepustkà do udzia∏u w nich

jest karta zg∏oszeniowa i dorobek

osiàgni´ç z minionych lat. PZLAM

posiada du˝e doÊwiadczenie w or-

ganizacji takich imprez. W bie˝à-

cym roku, Mistrzostwa Âwiata by-

∏y zorganizowane w Toruniu.

Po zdobyciu 6 z∏otych medali

w dwóch Olimpiadach dla senio-

rów w Warszawie w 2017 i 2018

r., zdecydowa∏em si´ wziàç udzia∏

w tegorocznych XXIX Mistrzo-

stwach Polski w Bia∏ymstoku.

Uczestniczy∏o w nich 450 sportow-

ców z Polski, Australii i Bia∏orusi.

Po operacji biodra nie jestem wy-

starczajàco sprawny do uczestnic-

twa w skoku wzwy˝, czy biegu

przez p∏otki, ale jednak zdoby∏em

cztery medale: 2 srebrne w skoku

wzwy˝ i rzucie oszczepem oraz 2

bràzowe w trójskoku i biegu na 200

metrów. W oszczepie, który by∏

kiedyÊ mojà koronnà konkurencjà,

prowadzi∏em przez 3 kolejki. Trud-

no by∏o mi si´ dostosowaç do ob-

ni˝onej wagi 600 gr. Oszczepu. Ko-

lejnà imprezà, w której wezm´

udzia∏, b´dzie III Warszawska

Olimpiada Seniorów.”

Panie Lechu, serdecznie Panu

gratulujemy!

� BW

Obecnie prace ziemne prowadzone

sà w zachodniej cz´Êci obiektu,

w sàsiedztwie skateparku. Nowe

chodniki umo˝liwià wygodne spa-

cery po ca∏ym terenie, na przyk∏ad

osobom z wózkami dzieci´cymi,

u∏atwià dojÊcie do placu zabaw i si-

∏owni oraz nad wod´. Trasa rolko-

wa zimà b´dzie mog∏a byç wyko-

rzystywana do jazdy na nartach bie-

gowych. Zamontowane zostanà

tak˝e ∏awki solarne, pe∏niàce jedno-

czeÊnie funkcj´ stojaków na rowe-

ry. Planowane jest tak˝e wysypanie

piaskiem kolejnych boisk do pi∏ki

pla˝owej. To istotne wzbogacenie

oferty rekreacyjnej tego miejsca,

kierowanej przede wszystkim

do mieszkaƒców gminy. Obecnie,

ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa,

z uwagi na odbywajàcy si´ po te-

renie ruch samochodów obs∏ugujà-

cych budow´, nie mo˝na korzystaç

ze skateparku. 

Zakoƒczenie zaplanowanych prac

przewidziane jest w paêdzierniku,

a ich koszt to kwota blisko 2,4 mln

z∏. Gmina uzyska∏a dofinansowane

inwestycji z Urz´du Marsza∏kow-

skiego w kwocie 500 tys. z∏. 

� BW

Nowe inwestycje sportowe w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa
Gmina realizuje kolejny etap zagospodarowania Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Niepor´cie,
w ramach którego powstanà ciàgi piesze i rowerowe oraz nartorolkowe. 



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SSIIEERRPPNNIIUU 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

26 lipca 2019 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE IINNFFOORRMMAATTOORR 7



8 ZZAAPPRROOSSZZEENNIIAA WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 26 lipca 2019


