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Dlaczego opłata za odbiór
odpadów musiała wzrosnàç?
Od 1 paêdziernika wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez mieszkaƒców gminy Niepor´t.
Nowe stawki przyj´te przez Rad´ Gminy wynoszà:
• 29 z∏ miesi´cznie od osoby za odpady
segregowane i
• 58 z∏ miesi´cznie od osoby za odpady
niesegregowane.
Dlaczego opłata musiała
wzrosnàç?
Ustawodawca skonstruowa∏ system gospodarowania odpadami w taki sposób, by ten „sam
si´ finansowa∏”, co oznacza, ˝e jego koszty
muszà byç pokryte z op∏at pobieranych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci. Gmina nie mo˝e dofinansowywaç systemu oraz system ten
nie mo˝e przynosiç dochodów. Ca∏kowite
koszty odbioru, transportu i utylizacji Êmieci powinni ponosiç wi´c sami mieszkaƒcy.
Na gminny system gospodarowania odpadami sk∏ada si´ kilka pozycji.
Najwa˝niejsza z nich, to koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszone na rzecz firmy, z którà gmina Niepor´t podpisuje umow´ po rozstrzygni´ciu zamówienia publicznego.
Obecnie koszt miesi´cznej us∏ugi to kwota rycza∏towa w wysokoÊci ok. 500 000 z∏.
Op∏aty te systematycznie wzrastajà (w ca∏ym kraju), co obrazuje wykres.
W porównaniu z rokiem 2018, gdy miesi´czny koszt odbioru i zagospodarowania
odpadów wynosi∏ w gminie Niepor´t ok.
155 000 z∏, jest to wzrost o blisko 320 %!
Dlaczego opłaty tak rosnà?
BezpoÊredni wp∏yw na ceny ma organizacja
rynku odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, niezale˝na od gminy. Zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, ka˝da gmina przypisana jest do danego obszaru, tzw. regionu. Odpady odbierane z terenu gminy muszà trafiç do wyznaczonej Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) znajdujàcej si´ na terenie tego regionu. W RIPOK-ach odpady poddawane sà dalszej obróbce.
Ka˝dy RIPOK ma wyznaczony limit przyjmowania odpadów i dokonuje ich przetwarzania w okreÊlonej cenie. Od 2017 roku
stawki za przetworzenie 1 tony odpadów
wzros∏y drastycznie, z ok. 270 z∏ do nawet
przesz∏o 450 z∏. Dlaczego? Bo rosnà koszty
pracy, bo wzrasta konsumpcja i odpadów produkujemy coraz wi´cej. Ponadto roÊnie tzw.

WZROST OPŁAT MIESI¢CZNYCH ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH PONOSZONYCH PRZEZ GMIN¢ NIEPOR¢T W LATACH 2018 – 2019

op∏ata marsza∏kowska, czyli op∏ata ustalona
przez Marsza∏ka Województwa, którà ponoszà RIPOK-i za korzystanie ze Êrodowiska
(sk∏adowanie odpadów).
Pojawiajà si´ g∏osy, ˝e rozwiàzaniem
móg∏by byç w∏asny RIPOK, utworzony
przez kilka gmin. Inwestycja taka jest obwarowana Êcis∏ymi uwarunkowaniami, wynikajàcymi z obowiàzujàcych przepisów. Wójt
Maciej Mazur prowadzi∏ rozmowy z samorzàdami, m.in. Wieliszewa, Radzymina, Nasielska w tej sprawie. Sytuacja jest wsz´dzie
podobna – nie ma zgody mieszkaƒców
na lokalizacj´ takiej inwestycji. Wójt Mazur
skierowa∏ tak˝e pisma do NadleÊnictwa, ze
wskazaniem konkretnych terenów (na dawnych obszarach wojskowych) i pytaniem
o mo˝liwoÊç ich wykorzystania pod RIPOK.
Na jedno pismo wp∏yn´∏a odpowiedê negatywna, trwa oczekiwanie na pozosta∏e odpowiedzi.
Nieprawid∏owo prowadzona segregacja,
lub jej brak, równie˝ podnosi koszty zagospodarowania odpadów. Segregacja w RIPOK-ach kosztuje, a w workach do segregacji znajdujà si´ cz´sto ró˝ne odpady.

Wszystkie te czynniki powodujà, ˝e firmy muszà wi´cej zap∏aciç za zagospodarowanie odpadów i w zwiàzku z tym podnoszà op∏aty gminom, a obowiàzujàca regionalizacja uniemo˝liwia szukanie
taƒszych miejsc odbioru Êmieci.
Gmina Niepor´t przypisana jest do obszaru aglomeracji warszawskiej i podwy˝ki stawek za odbiór odpadów dotykajà wszystkich
mieszkaƒców. Podobne op∏aty, do tych
w gminie Niepor´t, ponosiç b´dà mieszkaƒcy Wieliszewa (29/58), Radzymina (32/64),
Izabelina (29/58), Marek (32/64), Legionowa (planowane 28/56) i wielu innych samorzàdów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e uchwa∏y podejmowane przez radnych w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów muszà
uwzgl´dniaç przepis ustawowy o samofinansowaniu systemu.
Jakie działania realizuje gmina w ramach
odbioru i zagospodarowania odpadów?
W ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, gmina:
• odbiera od mieszkaƒców odpady komunalne (zmieszane), segregowane, czyli papier,

plastik, szk∏o, metal i opakowania wielomateria∏owe, odpady ulegajàce biodegradacji, a tak˝e gabaryty, zu˝yty sprz´t
elektryczny i elektroniczny, odzie˝, zu˝yte opony.
Ale to nie wszystko
• ponosi koszty utrzymania PSZOK,
do którego mieszkaniec mo˝e równie˝
przywieêç: odpady zielone (ogrodowe),
tworzywa sztuczne (plastik), opakowania
z metali, opakowania wielomateria∏owe,
szk∏o, papier, meble i odpady wielkogabarytowe, zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (ZSEE), odpady budowlane i remontowe (pochodzàce z drobnych remontów z w∏asnego gospodarstwa domowego),
zu˝yte opony, popió∏ z palenisk domowych, niebezpieczne odpady komunalne tj.
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje,
t∏uszcze, farby, tusze, detergenty itp.
• ponadto, ponosi koszt odbioru przeterminowanych leków (pojemnik jest w Centrum
Medycznym Niepor´t), zu˝ytych baterii
i akumulatorów (pojemniki sà rozstawione
w ró˝nych miejscach gminy) oraz drobnych
elektroodpadów, typu: p∏yty CD, telefony,
∏adowarki, ˝arówki, tusze itp. z trzech
Gminnych Punktów Elektroodpadów.
Ca∏kowity koszt tych dzia∏aƒ to
ok. 5 900 000 z∏ rocznie.
JeÊli kwot´ t´ z∏ podzielimy na 12 miesi´cy i na liczb´ osób zamieszka∏ych na terenie
gminy Niepor´t, to uzyskamy kwot´, która
by∏aby adekwatna do pokrycia ca∏kowitego
kosztu systemu – ok. 30 z∏ od osoby.
Nawet po ostatniej podwy˝ce, obowiàzujàcej od stycznia 2019 r., zwi´kszona op∏ata od 1 paêdziernika 2019 r. nie osiàga maksymalnej wymaganej wysokoÊci.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e wskazana kwota wynika z przyj´tego za∏o˝enia, ˝e wszyscy
mieszkaƒcy gminy rzetelnie wype∏niajà deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami, wskazujàc faktycznie zamieszkujàcà w gospodarstwie liczb´ osób,
a tak˝e w terminie uiszczajà nale˝ne op∏aty. Wa˝na jest tak˝e sumienna segregacja odpadów, poniewa˝ za jej brak gmina nara˝ona jest na kary finansowe.
Przypominamy wi´c o koniecznoÊci prowadzenia dok∏adnej segregacji oraz sk∏adania deklaracji okreÊlajàcej wysokoÊç op∏aty adekwatnie do liczby osób zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç.
 B.Wilk

Harmonogram rozpocz´cia roku szkolnego 2019/2020 w szko∏ach w gminie Niepor´t 2 wrzeÊnia 2019 r. (poniedzia∏ek):
 godz. 8.00
Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie
klasy IV – VIII

 godz. 8.30
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach

 godz. 9.00
Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie
Pierwszym

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

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

 godz. 10.00
Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie

 godz. 10.30
Szkoła Podstawowa
im. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Wólce Radzymiƒskiej
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Mamy Êrodki na modernizacj´
pracowni informatycznej
w szkole w Niepor´cie
W Szkole Podstawowej w Niepor´cie zmodernizowana zostanie
pracownia informatyczna.
12 sierpnia wójt Maciej Mazur oraz
skarbnik Katarzyna Skuza podpisali umow´ z Marsza∏kiem Województwa Mazowieckiego Adamem
Struzikiem o udzielenie pomocy finansowej z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni
Informatycznych i J´zykowych”
na zakup sprz´tu komputerowego
do pracowni informatycznej Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie. Pomoc finansowa wyniesie 49 000 z∏,
a ogólna wartoÊç umowy oko∏o
88 559 z∏. W ramach programu
do pracowni informatycznej trafi 25
zestawów komputerowych z oprogramowaniem, monitorami oraz
zasilaczem awaryjnym UPS.
 BW

Budowa boiska w Wólce Radzymiƒskiej
Przy szkole w Wólce Radzymiƒskiej trwa budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. Realizowane sà prace ziemne przy wykonaniu podbudowy nawierzchni
z trawy syntetycznej. Boisko b´dzie
mia∏o wymiary 32 m x 50 m
i znajdà si´ na nim: boiska do minipi∏ki no˝nej i r´cznej, boisko
do pi∏ki siatkowej i koszykowej.
Boisko wyposa˝one zostanie
w bramki, kosze do koszykówki
oraz s∏upki i siatk´. Zamontowane
zostanà równie˝ pi∏kochwyty.
Prace zakoƒczà si´ w paêdzierniku, ich koszt to 504 184 z∏.  BW

Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie rozpoczàł u cz´Êci odbiorców
pilota˝owy program zdalnego odczytu zu˝ycia wody.

DY˚UR RADNEGO:
RADNY KONRAD SZOSTEK
zaprasza na swój dy˝ur
w ka˝dà pierwszà Êrod´
miesiàca
w godz. 18.00 – 20.00
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie.
Najbli˝sze spotkanie ju˝
4 wrzeÊnia.
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Wbrew twierdzeniom o nadchodzàcym zmierzchu czytelnictwa,
niepor´cka biblioteka ma tak wielu czytelników i tak du˝y ksi´gozbiór,
ze konieczne jest poprawienie jej warunków lokalowych.
Biblioteka w Niepor´cie ma coraz
wi´cej czytelników, korzystajàcych z bogatego ksi´gozbioru. On
równie˝ stale jest powi´kszany,
na pó∏kach systematycznie pojawiajà si´ nowoÊci. Obecne pomieszczenia biblioteki nie dajà
mo˝liwoÊci realizowania atrakcyjnych zaj´ç, poniewa˝ brakuje na nie
miejsca. Wójt Maciej Mazur zleci∏
wykonanie prac, majàcych na celu
popraw´ sytuacji. Opracowana zosta∏a koncepcja architektoniczna budowy nowej biblioteki, bez

zmiany jej lokalizacji. Zak∏ada powstanie nowego, pi´trowego budynku z ty∏u za Gminnym OÊrodkiem Kultury i ∏àcznika pomi´dzy
nimi. Koncepcja przedstawiona zosta∏a na spotkaniu w urz´dzie,
w którym uczestniczy∏a dyrektor
Biblioteki, przedstawiciele GOK
oraz OSP w Niepor´cie. Zaproponowane rozwiàzanie zosta∏o przez
wszystkich zaakceptowane. Je˝eli
uzyska tak˝e akceptacj´ radnych,
b´dà realizowane dalsze prace projektowe.
 BW

Modernizacja ulicy Kasztanowej

Wodomierz z odczytem radiowym – korzyÊç
dla Odbiorcy i Przedsi´biorstwa
Zastosowanie systemu zdalnego
odczytu przynosi wiele korzyÊci, m.
in.: skraca czas odczytu wszystkich
urzàdzeƒ pomiarowych obj´tych
systemem, pozwala na dokonanie
odczytu nawet podczas nieobecnoÊci mieszkaƒców, obni˝a koszty
zwiàzane z pomiarem zu˝ycia mediów, umo˝liwia odczyt wodomierzy zlokalizowanych w trudno dost´pnych miejscach, umo˝liwia

Jest koncepcja nowego
budynku biblioteki

monitorowanie ró˝nych parametrów systemu, a tak˝e prób ingerencji zewn´trznym polem magnetycznym w wodomierz. Pozwala tak˝e
na wczesne wykrywanie awarii
na sieci wodociàgowej poszczególnych wodomierzy czy instalacji,
a tym samym przyczynia si´ znacznie do ograniczenia zu˝ycia wody.
Wp∏ywa korzystnie nie tylko na finanse u˝ytkowników, ale tak˝e

Trwa modernizacja ulicy Kasztanowej w Micha∏owie-Grabinie. Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej na odcinku 510 mb
(od ul. Kwiatowej do ostatniego zabudowania) oraz zjazdów do posesji. Inwestycj´ wykonuje Firma
Handlowo-Us∏ugowa TOM-BUD

z Wieliszewa, za kwot´ 515 370 z∏.
Prace zaplanowane sà do po∏owy
wrzeÊnia. W zwiàzku z trwajàcymi
pracami, prosimy w∏aÊcicieli niezabudowanych nieruchomoÊci o kontakt z Dzia∏em Inwestycji, w celu
ustalenia lokalizacji zjazdów
 BW
do dzia∏ek.

na stan zasobów wodnych w Êrodowisku.
Zdalny odczyt jest technologià telemetrii polegajàcà na automatycznym pobieraniu danych z wodomierzy i przesy∏aniu ich do g∏ównej bazy danych w celu analizy
i dokonania rozliczeƒ. Wodomierze
sà wyposa˝one w specjalne nak∏adki, dzi´ki którym mo˝na dokonywaç
zdalnego odczytu.  GZK Niepor´t

Jesienià rusza budowa szpitala
w Legionowie
Wkrótce rozpocznie si´ budowa wyczekiwanego przez mieszkaƒców powiatu
szpitala w Legionowie. Placówka, b´dàca filià Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie, ma przyjàç pierwszych pacjentów w połowie 2022 roku.
W nowym szpitalu dzia∏aç b´dà kliniki: kardiologii z pracownià interwencyjnego leczenia ostrych zespo∏ów wieƒcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii oraz intensywnej
opieki medycznej. Wsparciem dla
izby przyj´ç b´dzie interdyscyplinarny oddzia∏ obserwacyjny. ¸àcznie w szpitalu b´dzie 90 ∏ó˝ek, trzy
nowoczesne sale operacyjne oraz
pracownie diagnostyki obrazowej
i laboratoryjnej, w tym tak˝e dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najcz´Êciej wyst´pujàcych
populacyjnie chorób nowotworowych. Zgodnie z najnowszymi
trendami dotyczàcymi sposobu
i warunków prowadzenia nowocze-

snej, profesjonalnej opieki szpitalnej, a˝ 30% ∏ó˝ek szpitalnych b´dzie mia∏o charakter stanowisk terapii intensywnej. W strukturze
szpitala zosta∏a zaplanowana izba
przyj´ç z 8-∏ó˝kowym oddzia∏em
obserwacyjnym przeznaczonym dla
pacjentów z nag∏ymi zachorowaniami, którzy po pomoc zg∏aszaç
si´ b´dà mogli przez ca∏à dob´.
Zatrudnienie w szpitalu znajdzie ok. 250 osób. B´dzie to personel medyczny stosujàcy sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarzàdcze, od lat
praktykowane i stale udoskonalane
w szpitalu przy ul. Szaserów.
 powiat-legionowski.pl/BW

Nowa siłownia plenerowa
Mieszkaƒcy Bia∏obrzegów majà
do dyspozycji nowà si∏owni´ plenerowà. Urzàdzenia do çwiczeƒ,
z których mogà korzystaç osoby
w ka˝dym wieku, poprawiajà ogólnà kondycj´ organizmu i cieszà si´

du˝à popularnoÊcià. Sà to mi´dzy
innymi: orbitrek, por´cze, wahad∏o,
wioÊlarz i wyciskanie siedzàc.
Umowa z firmà realizujàcà inwestycj´ opiewa∏a na kwot´
35 302,23 z∏ brutto.
 BW

Pani DOROCIE MACIEI
Cz∏onkowi Zarzàdu PZU ˚ycie S.A.

serdeczne wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci

TATY
sk∏ada
Maciej Mazur Wójt Gminy Niepor´t
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W zwiàzku z trudnà sytuacjà wyst´pujàcà w gospodarce odpadami,
radni gminy Niepor´t wystosowali pismo do Rzàdu, w którym
apelujà o wprowadzenie systemowych rozwiàzaƒ.
STANOWISKO NR XI/2/2019 RADY GMINY NIEPOR¢T z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie trudnej sytuacji dotyczàcej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Niepor´t oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczàcych gospodarki odpadami
Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Niepor´t, uchwalonego uchwa∏à nr 5/XXI/04
Rady Gminy Niepor´t z dnia 19 lutego 2004 r.
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004
r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58,
poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443) Rada
Gminy postanawia, co nast´puje:
§ 1. Rada Gminy Niepor´t wyra˝a zaniepokojenie problemami wyst´pujàcymi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Drastycznie rosnàce koszty odbioru i utylizacji
odpadów przek∏adajà si´ na op∏aty ponoszone przez mieszkaƒców. Wp∏yw na taki stan
rzeczy ma mi.in brak konkurencyjnoÊci
wÊród firm zajmujàcych si´ wywozem
i zagospodarowaniem odpadów, niewystarczajàca liczba Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który przeprowadzi∏a Gmina Niepor´t,
oferty z∏o˝y∏y tylko dwie firmy, z których
najkorzystniejszà by∏a oferta firmy, b´dàcej jednoczeÊnie dotychczasowym odbiorcà odpadów. Nowa, bardzo wysoka cena

(pomimo, ˝e dotyczy∏a tego samego zakresu us∏ug, realizowanych na tym samym obszarze), zaproponowana przez Oferenta, postawi∏a w∏adze gminy oraz jej mieszkaƒców
w bardzo trudnej sytuacji. Sytuacja taka ma
miejsce tak˝e w innych samorzàdach, których w∏adze i mieszkaƒcy ju˝ musia∏y albo za chwil´ b´dà musia∏y si´ zmierzyç. Dotowanie przez gmin´ odbioru odpadów komunalnych z bud˝etu gminy, nie jest
mo˝liwe gdy˝ nie pozwalajà na to przepisy ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, które zak∏adajà samofinansowanie si´ gminnej gospodarki odpadami.
W zwiàzku z powy˝szym Rada Gminy Niepor´t apeluje:
– o umo˝liwienie kierowania zmieszanych odpadów komunalnych poza region wyznaczony przez Samorzàd Województwa, w sytuacji ograniczonych
mo˝liwoÊci RIPOK w danych regionie;
– o ustalenie ram prawnych, które pozwolà na okreÊlenie górnych stawek
op∏aty za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów komu-

nalnych obowiàzujàcych w RIPOK;
– o podj´cie dzia∏aƒ w celu spowolnienia
dynamiki wzrostu op∏aty marsza∏kowskiej;
– o umo˝liwienie gminom tworzenia
wspólnych, z innymi samorzàdami,
Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych z mo˝liwie
uproszczonà procedurà;
– o wprowadzenie efektywnego systemu
rozszerzonej odpowiedzialnoÊci producenta (ROP), o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, dla
odpadów opakowaniowych poprzez
zwi´kszenie skutecznoÊci powrotu opakowaƒ do producenta, tak aby wysokoÊç wk∏adów finansowych p∏aconych
przez producentów pokrywa∏a koszty
gospodarowania odpadami dla produktów wprowadzanych przez nich
na rynek. W tym koszty zwiàzane z selektywnà zbiórkà, sortowaniem oraz
przetwarzaniem odpadów, co przyczyni si´ do rozwoju nie tylko selektywnej

Utylizacja azbestu
– mo˝na jeszcze składaç wnioski
Jeszcze do 10 wrzeÊnia
mieszkaƒcy gminy Niepor´t
mogà składaç wnioski o odbiór
z posesji wyrobów zawierajàcych
azbest. Zach´camy
do skorzystania z mo˝liwoÊci
pozbycia si´ rakotwórczego
materiału.
Usuwanie azbestu z terenu nieruchomoÊci realizowane jest od wielu lat i cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców. Koszty
pokrywane sà z bud˝etu gminy oraz
z funduszy pozyskanych przez samorzàd z Wojewódzkiego Funduszu Ârodowiska. Dotychczasowy
odbiór azbestu w 2019 roku realizowany by∏ w gminie w ramach
przyznanych ju˝ Êrodków. Obecnie
pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç wystàpienia o dodatkowe dofinansowanie.
Wnioski mieszkaƒców, które niezb´dne sà do zakwalifikowania
gminy Niepor´t do programu, na-

le˝y sk∏adaç w terminie do 10 wrzeÊnia 2019 r. w kancelarii Urz´du
Gminy Niepor´t. Na stronie internetowej gminy, pod linkiem
https://www.nieporet.pl/odpady/usuwania-azbestu/ znajduje si´

gotowy wniosek wraz z za∏àcznikami do pobrania.
Pe∏na informacja o odbiorze
azbestu znajduje si´ na stronie
www.nieporet.pl w AktualnoÊciach.


zbiórki, ale i recyklingu odpadów oraz
obni˝y koszty zwiàzane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi ponoszonymi bezpoÊrednio przez mieszkaƒców.
§ 2. Zobowiàzuje si´ Przewodniczàcà Rady Gminy Niepor´t do przekazania niniejszego Stanowiska:
1) Prezesowi Rady Ministrów,
2) Marsza∏kowi Sejmu RP,
3) Marsza∏kowski Senatu RP,
4) Pos∏om i Senatorom z województwa mazowieckiego,
5) Wojewodzie Mazowieckiemu,
6) Marsza∏kowi Województwa Mazowieckiego,
7) Ministrowi Ârodowiska,
8) Urz´dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
9) Samorzàdowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3. Stanowisko wchodzi w ˝ycie z dniem
podj´cia.
Przewodniczàca Rady Gminy Niepor´t
Bogus∏awa Tomasik

Wybierz wod´
z kranu
Woda, która p∏ynie z kranów
w gminie Niepor´t spe∏nia wszelkie
wymogi bezpieczeƒstwa, co potwierdzajà obowiàzkowe badania
wykonywane przez akredytowane
laboratoria. Jest przy tym smaczna
i taƒsza od wody butelkowanej, a jej
picie pozwala ograniczyç zu˝ycie
plastiku. Na fb gminy Niepor´t zaprosiliÊmy u˝ytkowników do przesy∏ania hase∏, promujàcych picie
wody z kranu. Autorzy nades∏anych
propozycji nagrodzeni zostali
szklankami z napisem „Wybieram
wod´ z kranu Gmina Niepor´t”.
A oto jak promowana jest nasza
gminna woda:
• Dla doros∏ych i dla dzieci zdrowa
woda z kranu leci.
• Karnówka bezpieczna i lepsza.
• W Niepor´cie woda zdrowa,
wprost z kranu do picia gotowa.
• Kochaj ziemi´. Pij wod´ z kranu.
• Pyszna i zdrowa woda kranowa.
• Woda to samo zdrowie, to ka˝dy
Ci powie i nie b´dzie w tym ˝ad-

nego szpanu, gdy b´dziesz jà pi∏
prosto z kranu.
• Woda w Niepor´cie z kranu czysta leci, pijà jà doroÊli, pijà jà te˝
dzieci.
• Bez butelki, bez plastiku picie
z kranu miej w nawyku!
• Pij´ z kranu w Niepor´cie, bo planeta na zakr´cie.
• Chroƒ Êrodowisko, pijàc kranówk´.
• Wod´ z kranu pijesz, d∏u˝ej
i zdrowiej ˝yjesz!
Gratulujemy Paƒstwu kreatywnoÊci
i dzi´kujemy za udzia∏ w zabawie.
Wkrótce na fb gminy Niepor´t nast´pny ekologiczny konkurs.
 Zespó∏ fb gminy Niepor´t
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OBWIESZCZENIE
PA¡STWOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okr´gach wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarzàdzonych na dzieƒ 13 paêdziernika 2019 r.
Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Paƒstwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomoÊci wyborców informacj´ o okr´gach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonych na dzieƒ 13 paêdziernika 2019 r.:
WYCIÑG

O k r ´ g o w a K o m i s j a W y b o r c z a w Warszawie II
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okr´g wyborczy nr 20 – cz´Êç województwa mazowieckiego obejmujàca obszary powiatów:
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyƒski, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiƒski.
Liczba posłów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 12.
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okr´g wyborczy nr 40 – cz´Êç województwa mazowieckiego obejmujàca obszary powiatów:
legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiƒski.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 1.
Okr´g wyborczy nr 41 – cz´Êç województwa mazowieckiego obejmujàca obszary powiatów:
grodziski, otwocki, piaseczyƒski, pruszkowski.
Liczba senatorów wybieranych w okr´gu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okr´gowej Komisji Wyborczej mieÊci si´ w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5.
Zast´pca Przewodniczàcego Paƒstwowej Komisji Wyborczej

PRACA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
poszukuje pracowników na stanowiska:
1) KONSERWATORA NA CA¸Y ETAT
2) KONSERWATORA NA 1/2 ETATU
Szczegółowe informacje pod numerem 22 772 30 30
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SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA
Przypominamy, ˝e do 15 wrzeÊnia mo˝na składaç wnioski na dofinansowanie
z bud˝etu gminy Niepor´t kosztów wymiany êróde∏ centralnego ogrzewania.
Wniosek powinien byç zło˝ony przed rozpocz´ciem modernizcji.
Regulamin udzielania dotacji znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl w zakładce
Ekologia.

DziałalnoÊç Gminnego OÊrodka Pomocy
Społecznej w Niepor´cie – cz´Êç I
Przypominamy, ˝e nowa siedziba Gminnego OÊrodka Pomocy Społecznej w Niepor´cie
znajduje si´ na I pi´trze Banku Spółdzielczego na Placu WolnoÊci. Zapraszamy
do lektury informacji o zadaniach realizowanych przez pracowników GOPS.
Âwiadczenia rodzinne, Êwiadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny (w tym post´powanie
wobec d∏u˝ników alimentacyjnych), stypendia szkolne, Êwiadczenia „Dobry Start” – obs∏uguje czteroosobowy zespó∏ pracowników.
W 2019 r. termin sk∏adania wniosków na nowy okres Êwiadczeniowy dla wszystkich Êwiadczeƒ jest
jednakowy: od 1 lipca – wnioski
elektroniczne, a od 1 sierpnia
w wersji papierowej.
Wnioski drogà elektronicznà nale˝y sk∏adaç za pomocà systemu teleinformatycznego utworzonego
przez ministra w∏aÊciwego ds. rodziny (empatia), udost´pnionego
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz banków krajowych
Êwiadczàcych us∏ugi drogà elektronicznà.
Âwiadczenia wychowawcze
500+ i Êwiadczenia „Dobry Start”
realizowane sà przez zespól dwuosobowy. W okresie od 1 lipca
do 26 sierpnia 2019r wp∏yn´∏a nast´pujàca iloÊç wniosków:
• Êwiadczenia wychowawcze:
elektronicznie – 1 466 wniosków,
papierowo – 438 wniosków,
• Êwiadczenia „Dobry Start”:
elektronicznie – 1 009 wniosków, papierowo – 404 wnioski.
Na rok 2019 zaplanowano w bud˝ecie Gminnego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej kwot´ 9 046 400,00 z∏
niestety b´dzie ona niewystarczajàca, poniewa˝ ca∏kowity koszt

od 1 lipca miesi´cznie wyniesie
1 600 000,00 z∏. Jest to spowodowane
wejÊciem
w
˝ycie
w dniu 1.07.2019 r. przepisów
zmieniajàcych ustaw´ z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paƒstwa
w wychowywaniu dzieci (w szczególnoÊci dotyczàcych zniesienia
kryterium dochodowego i przyznania Êwiadczeƒ na pierwsze dziecko).
Na dzieƒ 26 sierpnia 2019 r.
GOPS zarejestrowa∏ i zakwalifikowa∏ do wyp∏aty 620 wniosków
o Êwiadczenie wychowawcze
na ∏àcznà kwot´ 304 552 z∏. Ostateczny termin rozpatrzenia i wyp∏aty z∏o˝onych w lipcu i sierpniu
wniosków o ustalenie prawa
do Êwiadczenia wychowawczego
up∏ywa 31 paêdziernika 2019 r.
W tym samym okresie rozpatrzono 412 wniosków o Êwiadczenie
dobry Start” na ∏àcznà kwot´

123 900 z∏. Ostateczny termin ich
rozpatrzenia i wyp∏aty up∏ywa 30
wrzeÊnia 2019 r.
Tak jak co roku, wszystkie
Êwiadczenia zostanà wyp∏acone
w terminie.
Âwiadczenia rodzinne realizowane sà przez jednà osob´ i obejmujà nast´pujàce Êwiadczenia – zasi∏ki rodzinne wraz z dodatkami,
zasi∏ek piel´gnacyjny, specjalny
zasi∏ek opiekuƒczy, Êwiadczenie
piel´gnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia dziecka,
Êwiadczenie rodzicielskie i Êwiadczenia za ˝yciem.
Okres Êwiadczeniowy 2019/2020
zaczyna si´ od 1 listopada i trwa
do 31 paêdziernika roku nast´pnego. Wnioski na nowy okres wp∏ywajà sukcesywnie w wersji elektronicznej i papierowej.
 GOPS Niepor´t

Płacisz w terminie za odbiór odpadów?
Czeka na Ciebie nagroda!
Urzàd Gminy Niepor´t przygotowa∏ nagrod´ dla osób, które p∏acà
w terminie za odbiór odpadów. Sà
to kolorowe torby na zakupy, które mo˝na wygodnie zwinàç do niewielkiego rozmiaru. Mieszczà si´
w damskiej torebce i m´skiej kieszeni. I co bardzo wa˝ne – zast´pujà torby plastikowe! Zapraszamy
do pokoju nr 3 oraz 32 (na parterze), gdzie pracownicy, po potwierdzeniu informacji w systemie,
wr´czà torb´ z logo gminy Niepor´t.
 BW

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
przypominamy
CO WRZUCAMY DO BRÑZOWEGO WORKA Z NAPISEM BIO
Bràzowy worek z napisem BIO przeznaczamy na odpady ulegajàce BIODEGRADACJI :
WRZUCAMY:

traw´, liÊcie, chwasty, drobne gałàzki, kwiaty,
trociny i resztki ˝ywnoÊci (ziemniaki, makaron,
surówki), skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki
produktów mlecznych (bez opakowaƒ), fusy
po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym,
odpadki warzywne i owocowe, zepsute przetwory
owocowe/warzywne, itp.
wrzucamy luzem, BEZ TOREBEK FOLIOWYCH!

NIE WRZUCAMY:

skórek grejpfruta, koÊci zwierzàt,
resztek mi´sa, odchodów zwierzàt,
oleju jadalnego, popiołu, leków,
drewna impregnowanego oraz płyt
wiórowych i pilÊniowych,
papierosów, niedopałków, ziemi,
kamieni, itp.
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99. rocznica Bitwy Warszawskiej
Zdj´cie
z 1924 roku

Pomnik 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej
krótko o historii
14 wrzeÊnia 1924 roku nastàpi∏o uroczyste ods∏oni´cie
pomnika bohaterów Bitwy Warszawskiej, ufundowanego
przez Korpus Oficerski 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich.

14 sierpnia, zło˝eniem kwiatów w miejscach pami´ci narodowej rozpocz´ły si´
gminne obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ich uroczysta kontynuacja miała
miejsce pod pomnikiem Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej oraz
15 sierpnia w koÊciele NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym.
roczystoÊç pod pomnikiem
Strzelców Kaniowskich
uÊwietni∏a obecnoÊç Kompani Honorowej i Pocztu Sztandarowego 9 Batalionu Dowodzenia,
pocztów sztandarowych szkó∏, jednostek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, stowarzyszeƒ oraz harcerze 14 DH i GZ Niepor´t. Przybyli zaproszeni goÊcie: pose∏ na sejm
RP, przedstawiciel Ministerstwa
Obrony Narodowej, dyrektor biura IPN, przedstawiciele wojska,
kombatantów, policji, stra˝y po˝arnej, samorzàdów, radni, so∏tysi
i mieszkaƒcy. Obchody rozpocz´∏a msza Êwi´ta polowa, w oprawie
artystycznej
Chóru
„M∏odzie˝ 50+”. Po jej zakoƒczeniu g∏os

U

zabra∏ Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur, który rozpoczà∏ swoje
przemówienie s∏owami: „(…) Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem. Dla ka˝dego z nas powinna byç synonimem domu, bezpieczeƒstwa, wolnoÊci, tolerancji
i bezwarunkowej mi∏oÊci. Za taka
Polsk´, niemal 100 lat temu, tysiàce Polaków odda∏y swe ˝ycie w Bitwie Warszawskiej, która mia∏a
miejsce tak˝e tu pod Wólkà Radzymiƒskà.” Po odczytaniu Apelu Pami´ci Or´˝a Polskiego i salwie honorowej, delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
pod pomnikiem w asyÊcie harcerzy.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci, organizatorzy zaprosili uczestników
Êwi´ta na grochówk´ wojskowà.

Nast´pnego dnia, 15 sierpnia,
w koÊciele NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym odby∏a si´ msza Êwi´ta za Ojczyzn´, podczas której
przedstawiciele wojska oraz delegacja gminna z∏o˝yli kwiaty
pod tablicà upami´tniajàcà poleg∏ych za Ojczyzn´. UroczystoÊci
zakoƒczy∏ koncert patriotyczny
poÊwi´cony 99. rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 roku w ramach V Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego.
Fotorelacja z uroczystoÊci znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl
w Galerii.
 BW

Odsłoni´cia pomnika dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski, a poÊwi´cił go Kardynał Aleksander Kakowski. W uroczystoÊciach udział wzi´li: premier Władysław Grabski, biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall,
generałowie: Lucjan ˚eligowski, Władysław Sikorski, Wiktor Thomme, prezydent
miasta Łodzi oraz władze powiatowe, miejskie i gminne powiatu radzymiƒskiego. Uczestniczyły w tym podniosłym akcie rodziny awansowanych poÊmiertnie
do stopnia kapitana, Stefana Pogonowskiego oraz Benedykta P´czkowskiego.
Pomnik jest w kształcie obelisku na planie kwadratu, zw´˝ajàcy si´ ku górze.
Na jego szczycie znajdowała si´ pierwotnie kula. Na podstawie pomnika umieszczona jest tablica z napisem „W uczczeniu zasług kolegom”, na której wyryto
nazwiska poległych dowódców I Baonu i 8 kompanii oraz wymieniono z imienia i nazwiska plut. Karola Rozenblata i 18 szeregowych: Wietcha Władysław,
Maciak Stanisław, Soberkiewicz Bronisław, Urbach Mieczysław, Włazłowski Antoni, Âwit Paweł, Zakrzewski Stefan, Jankowski Bronisław, Sója Aleksander, Wroƒski Marceli, Czarnecki Michał, Raczyƒski Aleksander, Mielaƒski Stanisław, Kapica Józef, Ksià˝ek Andrzej, Iwaniak Stanisław, Czeczak Franciszek.
Bardzo mało jest danych o samej budowie pomnika, ale od okolicznych mieszaƒców dowiedziałem si´, ˝e prace budowlane i monta˝ pomnika wykonywali miejscowi rzemieÊlnicy z Wólki Radzymiƒskiej, prawdopodobnie pod kierunkiem P. Grabowskiego lub Grzybowskiego. Ustalony przez władze paƒstwowe
terminarz zakoƒczenia budowy był bardzo krótki, a prace tak intensywne, i˝
w ich czasie kierujàcy pracami zachorował na zapalenie płuc i wkrótce zmarł.
 Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne

Pami´tamy o bohaterach
Powstania Warszawskiego
1 sierpnia w Niepor´cie, o godzinie 17 – godzinie „W”, rozległ si´ dêwi´k syren. Upami´tniliÊmy 75. rocznic´
wybuchu Powstania Warszawskiego oraz jego bohaterów – ˝ołnierzy i mieszkaƒców stolicy.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
mieszkaƒcy gminy, poczty sztandarowe z gminnych szkó∏, przedstawiciele gminnych stowarzyszeƒ,
harcerze ze szczepu 14 DH i GZ
Niepor´t oraz przedstawiciele samorzàdu – wójt Maciej Mazur, radni gminy i powiatu legionowskiego oraz so∏tysi.
Na Placu WolnoÊci stan´∏a wy-

stawa, przedstawiajàca dzia∏ania
powstaƒcze oraz przebieg walk
wojennych w regionie w 1944 roku. W jej przygotowanie zaanga˝owani byli pracownicy UG Niepor´t, dr Maciej ¸opaciƒski, Muzeum
Historyczne w Legionowie, Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne.
Z towarzyszeniem zespo∏u „Dwa
Kolory” uczestnicy uroczystoÊci

zaÊpiewali piosenki powstaƒcze.
Wiàzanki kwiatów z∏o˝one zosta∏y pod pomnikiem na Placu WolnoÊci, na mogi∏ach ˝o∏nierzy AK
na cmentarzu parafialnym oraz
w miejscu ich rozstrzelania w lesie
niepor´ckim.
Wystawa pozostanie na Placu
WolnoÊci do koƒca sierpnia.
 BW

Harcerze ze Szczepu 14 DH i GZ Niepor´t
Zawsze zaanga˝owani w gminne uroczystoÊci harcerze ze Szczepu 14 DH i GZ Niepor´t znaleêli czas na chwile wypoczynku.
Po raz kolejny uczestniczyli w Zlocie Grunwaldzkim, który jest dla nich okazjà do poznania ciekawych osób oraz wymiany doÊwiadczeƒ z wieloma Êrodowiskami. Harcerze biorà czynny udzia∏ w gminnych
uroczystoÊciach, sà zawsze obecni podczas
obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja, Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II wojny Êwiatowej, listopadowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Kontynuujà chlubne patriotyczne harcerskie
tradycje.
 BW
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Pływacy i trenerzy UKS
„Fala” Niepor´t goÊçmi
podczas Sesji Rady
Gminy Niepor´t
30 lipca goÊçmi Sesji Rady Gminy Niepor´t byli
pływacy i trenerzy UKS „Fala” Niepor´t. Gminni
mistrzowie – Bła˝ej Dybek i Jakub Gradek otrzymali
wyró˝nienia za wyjàtkowe osiàgni´cia sportowe.
W tym sezonie m∏odzi p∏ywacy
mogà pochwaliç si´ wspania∏ymi
sukcesami. W lipcu B∏a˝ej zosta∏
podwójnym Mistrzem Polski Juniorów w p∏ywaniu na 50 m stylem
klasycznym oraz 100 m stylem klasycznym. Jakub natomiast jest wie-

lokrotnym medalistà z najlepszym
wynikiem w rankingu Polski w p∏ywaniu w kategorii wiekowej 10latków. Serdecznie gratulujemy
m∏odym sportowcom i ich trenerom.
 BW

Mazowsze Tour o Puchar Obóz siatkarski UKS D´bina Niepor´t
Marszałka Województwa
Mazowieckiego

W dniach 10 – 19 sierpnia dziewcz´ta i ch∏opcy z UKS
D¢BINA NIEPOR¢T przebywali w Bia∏owie˝y na letnim obozie siatkarskim. Codziennie uczestniczyli w zaj´ciach na sali gimnastycznej oraz boiskach do pi∏ki
siatkowej pla˝owej. Odwiedzili tak˝e muzeum przy-

16 sierpnia przez gmin´ Niepor´t
przejecha∏ zorganizowany przez
Stowarzyszenie Sportowe Klub
Kolarski Panorama Warszawa wyÊcig kolarski „Mazowsze Tour
o Puchar Marsza∏ka Województwa
Mazowieckiego”. Celem wyÊcigu
by∏o uczczenie pami´ci bohaterów

rodnicze w Bia∏owieskim Parku Narodowym, byli
na przeja˝d˝ce drezynà i kolejkà wàskotorowà i spacerowali rano po puszczy. Po ca∏ym dniu zaj´ç codziennie relaksowali si´ w Parku Wodnym w Hajnówce.
 UKS D´bina

Wakacje z w´dkà

Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
RowerzyÊci pokonali tras´ ponad 200 km szlakiem bitwy, biegnàcà od Radzymina przez Niepor´t do P∏ocka. Organizacj´ wydarzenia wspar∏y samorzàdy, przez
które bieg∏a trasa wyÊcigu.
 BW

W ramach zaj´ç wakacyjnych, organizowanych przez
Gminny OÊrodek Kultury oraz jego filie, dzieci z Gminy Niepor´t majà mo˝liwoÊç skorzystania z wielu bardzo ciekawych zaj´ç. By∏a wÊród nich nauka w´dkowania, organizowana tradycyjnie przez ko∏o w´dkarskie
PZW nr 30 w Bia∏obrzegach oraz PZW nr 22 w Zegrzu

Po∏udniowym. Podczas spotkania, dzieci uczà si´
do czego s∏u˝y zan´ta i jak jà przygotowaç, jak prawid∏owo zarzuciç w´dk´ oraz çwiczà celnoÊç – umiej´tnoÊç bardzo przydatnà podczas w´dkowania. Spotkania
z w´dkarzami sà bardzo lubiane zarówno przez dzieci,
jak i przez goszczàcych je w´dkarzy.  GOK Niepor´t
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W WRZEÂNIU 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)

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

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

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

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 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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista, Olimpijska

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

LEGENDA
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