
W
yd∏u˝enie kursów linii S3,

która obecnie koƒczy

swój bieg w Wieliszewie,

to efekt wspó∏pracy podj´tej przez

wójta Macieja Mazura i burmistrza

Radzymina. Wielomiesi´czne ne-

gocjacje z Zarzàdem Transportu

Miejskiego w Warszawie w spra-

wie rozszerzenia oferty komunika-

cyjnej dla mieszkaƒców zakoƒ-

czy∏y si´ sukcesem. Na spotkaniu

24 wrzeÊnia w siedzibie ZTM

w Warszawie z udzia∏em Wójta

Macieja Mazura, Zast´pcy Burmi-

strza Radzymina Krzysztofa Do-

brzynieckiego oraz dyrektora An-

drzeja Franków zapad∏y ostateczne

decyzje w sprawie oczekiwanego

po∏àczenia.

Uruchomienie przejazdów plano-

wane jest od 2 stycznia 2020 roku

na trasie: Radzymin – Wólka Ra-
dzymiƒska – Niepor´t – Legiono-
wo – Warszawa (Wschodnia,
Centralna) – Lotnisko Chopina.

Na po∏àczenie to czekali miesz-

kaƒcy od 2009 roku, kiedy osta-

tecznie zlikwidowano pociàg „Ze-

grzyk”, kursujàcy z Warszawy

Gdaƒskiej przez Radzymin

do T∏uszcza. SKM umo˝liwi wy-

godny i szybki dojazd do okolicz-

nych miejscowoÊci, Legionowa,

Radzymina i przede wszystkim

do Warszawy, gdzie tak wiele

osób pracuje i uczy si´. Z perspek-

tywy przysz∏ych mieszkaƒców to

równie˝ argument, przemawiajàcy

za osiedlaniem si´ w miejscowo-

Êciach le˝àcych przy trasie pocià-

gu. A to oznacza dla tych miejsco-

woÊci szans´ na rozwój. Bardzo

wa˝ny jest te˝ aspekt ekologiczny

– im wi´cej osób pojedzie SKM,

tym mniejszy b´dzie ruch na dro-

dze i mniej korków, a w efekcie

czystsze powietrze. Warto wi´c

skorzystaç z tej oferty komunika-

cyjnej i dla w∏asnej wygody, i dla

ekologii. 

Na poczàtek SKM do Radzymi-

na jeêdziç b´dzie w dni robocze.

ZTM zaplanowa∏o 8 kursów dzien-

nie – cztery w godzinach przedpo-

∏udniowych i cztery po po∏udniu.

Do nowych po∏àczeƒ SKM dosto-

sowany zostanie uk∏ad komunika-

cji lokalnej, tak aby z autobusu

mo˝na by∏o przesiàÊç si´ na po-

ciàg. 

Ca∏kowity koszt tego przedsi´-

wzi´cia to kwota blisko 3 mln z∏o-

tych – 60% pokryje ZTM, a 40%

gmina Niepor´t i Radzymin w rów-

nych cz´Êciach. Rozszerzenie kur-

sowania po∏àczenia, dalsze jego

utrzymanie i funkcjonowanie zale-

˝y od frekwencji pasa˝erów. Im

ch´tniej b´dà korzystaç z SKM,

tym wi´ksze szanse na jego rozwój.

Na trasie obowiàzywaç b´dzie ta-

ryfa ZTM oraz, oczywiÊcie, bilet

w ramach Niepor´ckiej Karty Ko-

munikacyjnej. Jest on dofinanso-

wywany przez gmin´ Niepor´t

w ramach oferty Warszawa+, dzi´-

ki temu mieszkaƒcy mniej p∏acà

za bilet. 

� B.Wilk
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Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpocz´ty  

Milowy krok w rozwoju 
komunikacji w gminie Niepor´t

Od stycznia Szybka
Kolej Miejska dojedzie
do Niepor´tu, i dalej
do Radzymina.
Poranne
i popołudniowe kursy
ułatwià drog´ do szkół
i do miejsc pracy.

Zakoƒczy∏a si´ emocjonujàca rekru-

tacja do szkó∏ Êrednich. Uczniowie

z podwójnego rocznika wbrew po-

wszechnym obawom znaleêli miej-

sca w szko∏ach, choç nie zawsze by-

∏y to szko∏y ich marzeƒ. Po raz

pierwszy w historii absolwenci klas

ósmych mogli wybraç szko∏´ Êrednià

w gminie Niepor´t. W∏adze naszej

gminy i powiatu legionowskiego

do∏o˝y∏y wielu staraƒ, aby umo˝liwiç

m∏odzie˝y nauk´ jak najbli˝ej domu,

oszcz´dzajàc jej ucià˝liwych i cza-

soch∏onnych dojazdów do Warsza-

wy. Na szcz´Êcie problemy rekruta-

cyjne nie dotkn´∏y uczniów szkó∏

podstawowych i dzieci przedszkol-

nych. 

Wszystkim – Uczniom, Nauczy-

cielom i Rodzicom, ˝yczymy w ro-

ku szkolnym 2019/2010 satysfakcji

z pracy i nauki w 2019/2020 roku;

pierwszakom dobrego startu w szko-

∏ach podstawowych, a ósmoklasi-

stom Êwietnych wyników na egzami-

nie koƒcowym i dostania si´ do wy-

marzonych szkó∏ Êrednich.

Uczniowie
W br. szkolnym liczba uczniów, któ-

rzy uczyç si´ b´dà w szko∏ach pod-

stawowych i przedszkolach prowa-

dzonych przez gmin´ wynosi 2099.

Do szkó∏ podstawowych ucz´sz-

cza 1 783 uczniów, którzy uczà si´

w 94 oddzia∏ach, w tym 136 uczniów

w 8 oddzia∏ach przedszkolnych.

Do 15 oddzia∏ów przedszkolnych

w przedszkolach gminnych ucz´sz-

cza 316 dzieci. W roku 2019/2020

wszystkie przedszkolaki zamieszka-

∏e w gminie Niepor´t, które w cza-

sie rekrutacji zosta∏y zg∏oszone

przez rodziców do przedszkoli gmin-

nych, znalaz∏y w nich swoje miej-

sce. Na wychowanie przedszkolne

dzieci, dla których rodzice wybrali

przedszkola niepubliczne, gmina

Niepor´t udziela comiesi´cznej do-

tacji w wysokoÊci 942,41 z∏ na jed-

no dziecko. W gminie Niepor´t ist-

nieje bardzo szeroka oferta wycho-

wania przedszkolnego Êwiadczona

przez cztery przedszkola publiczne

i siedem przedszkoli niepublicz-

nych, w tym jedno przedszkole spe-

cjalne. Istnienie zarówno przed-

szkoli publicznych, jak i niepu-

blicznych umo˝liwia rodzicom

wybór najlepszej, ich zadaniem,

oferty edukacyjnej dla dziecka.

� dokoƒczenie na stronie 5

Wrzesieƒ – to koniec lata i wakacyjnego odpoczynku, a dla
najmłodszych to czas powrotu do szkoły. 2 wrzeÊnia rozpoczàł si´
nowy rok szkolny – rok nowych wyzwaƒ, ale i nowych mo˝liwoÊci. 
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Zakupy dla bezpieczeƒstwa
Gminne jednostki OSP oraz gminne instytucje zostały ostatnio wyposa˝one
w dodatkowy sprz´t, słu˝àcy zapewnieniu bezpieczeƒstwa i ratowaniu ˝ycia. Zakupy
sfinansowane zostały z bud˝etu gminy.

W
yposa˝enie Ochotniczej

Stra˝y Po˝arnej w Niepo-

r´cie wzbogacone zosta∏o

Êrednim zestawem hydraulicznym

Holmatro. Jest on wykorzystywany

podczas akcji ratowniczych, a s∏u-

˝y m.in. do przecinania zniszczo-

nych karoserii, wywa˝ania futryn.

Sprz´t pozwoli stra˝akom na sku-

teczne reagowanie w sytuacjach

zagro˝enia ˝ycia. Jego koszt

to 55 000 z∏.

W przypadku nag∏ego zatrzyma-

nia akcji serca ratunkiem mo˝e byç

szybkie skorzystanie z defibrylato-

ra AED. Jest on w stanie uratowaç

˝ycie poszkodowanego, zwi´ksza-

jàc szans´ na prze˝ycie nawet kil-

kukrotnie. Zakupionych zosta∏o

pi´ç sztuk automatycznych defibry-

latorów zewn´trznych, ∏àcznie

z przeszkoleniem 24 osób z zakre-

su ich obs∏ugi. Sà to urzàdzenia

proste w u˝ytkowaniu, w pe∏ni

zautomatyzowane, wydajàce ko-

mendy w j´zyku polskim. Defibry-

latory te sà dostosowane tak˝e

do ratowania dzieci. Przekazane zo-

sta∏y, po jednym egzemplarzu, jed-

nostkom OSP w Kàtach W´gier-

skich, Niepor´cie i Wólce Radzy-

miƒskiej, aby zwi´kszyç jeszcze ich

skutecznoÊç w akcjach ratunko-

wych. Równie˝ jeden defibrylator

otrzyma∏a stra˝ gminna, majàca sie-

dzib´ na Dzikiej Pla˝y w Niepor´-

cie, gdzie zdarzajà si´ ró˝ne niebez-

pieczne sytuacje z udzia∏em ludzi.

Urzàdzenie znajduje si´ tak˝e

w urz´dzie gminy, przy kancelarii.

Koszt zakupu to 22 700 z∏.

Do zabezpieczenia terenów

w przypadku wystàpienia podtopieƒ

zakupionych zosta∏o 6 sztuk zapór

przeciwpowodziowych wype∏nia-

nych wodà. Ka˝de z nich ma d∏u-

goÊç 11 metrów i mo˝na je ∏àczyç

ze sobà dowolnie. Zapora jest ∏atwa

w u˝yciu i szybka w zastosowaniu.

Jej zaletà jest tak˝e niewielki ci´˝ar,

u∏atwiajàcy transport i magazyno-

wanie. Koszt zapór to kwo-

ta 5100 z∏.

� BW

Plac zabaw z nowym 
wyposa˝eniem

Droga pieszo-rowerowa 
nad Kanałem ˚eraƒskim

P´czkowskiego
po przebudowie

Nowy plac zabaw
w Rembelszczyênie

W Kàtach W´gierskich wykonana została modernizacja placu zabaw.
Dzieci majà do dyspozycji nowe urzàdzenia.

W ramach zagospodarowywania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce w Rembelszczyênie
powstał plac zabaw dla dzieci. Jego otwarcie odbyło si´ 16 wrzeÊnia. 

Na placu zamontowano zestaw za-

bawowy dla dzieci m∏odszych oraz

zestaw sprawnoÊciowych dla star-

szych. Stan´∏a huÊtawka z bocianim

gniazdem, spr´˝ynowiec – deska

surfingowa oraz piaskownica czte-

ry misie. Jest tak˝e ∏awka oraz kosz

na Êmieci. Koszt modernizacji pla-

cu zabaw to kwota ok. 47,7 tys. z∏. 

� BW

Na placu dzieci majà do dyspozy-

cji zestaw zabawowy, sprawnoÊcio-

wy oraz huÊtawki. Wykonana zo-

sta∏a te˝ nawierzchnia z czystego

piasku. Koszt urzàdzenia placu to

kwota 49 tys. z∏ i pochodzi ona

z bud˝etu gminy. Ponadto, gmina

uzyska∏a dofinansowanie w kwo-

cie 10 tys. z∏ z Urz´du Marsza∏kow-

skiego z Programu Mazowiecki In-

strument Aktywizacji So∏ectw Ma-

zowsze 2019, przy wk∏adzie

w∏asnym równie˝ 10 tys. z∏, na do-

konanie zakupu wyposa˝enia tere-

nu. Z tych Êrodków zakupione zo-

sta∏y 2 namioty piknikowe, 10

kompletów sto∏ów i ∏awek, 6 hama-

ków ogrodowych i 10 drewnianych

∏awek ogrodowych. Sprz´t s∏u˝yç

ma integracji mieszkaƒców so∏ec-

twa i po raz pierwszy zaprezento-

wany zosta∏ w∏aÊnie podczas otwar-

cie placu. Ze Êrodków marsza∏kow-

skich sfinansowane zosta∏y tak˝e

nasadzenia roÊlin, które ozdabiajà

plac zabaw. Pierwsze spotkanie

mieszkaƒców na placu zabaw ob-

fitowa∏o w wiele atrakcji i cieszy-

∏o si´ ogromnym powodzeniem.

Wszystko wskazuje na to, ̋ e jest to

bardzo wa˝na dla so∏ectwa inwesty-

cja. 

Jeszcze w tym roku, ze Êrodków

gminy, w sàsiedztwie placu zabaw

dla dzieci zamontowane zostanà 4

urzàdzenia si∏owni zewn´trznej: or-

bitrek, surfer, twister oraz krzes∏o

do wyciskania. � BW

Zakoƒczona zosta∏a przebudowa

ulicy P´czkowskiego w Niepor´cie.

Wykonano nawierzchni´ z kostki

betonowej na odcinku d∏ugoÊci

oko∏o 300 mb. Koszt inwestycji to

kwota blisko 300 tys. z∏. Na jej re-

alizacj´ gmina otrzyma∏a dofinan-

sowanie od Marsza∏ka Wojewódz-

twa Mazowieckiego w kwocie 145

tys. z∏. � BW

Szybko post´pujà prace przy budo-

wie odcinka drogi pieszo-rowero-

wej na odcinku od k∏adki w Niepo-

r´cie do kompleksu oÊwiatowego

w Stanis∏awowie Pierwszym. Wy-

konywana jest nawierzchnia chod-

nika, przygotowane zosta∏o pod∏o-

˝e pod po∏o˝enie nawierzchni

Êcie˝ki rowerowej. Pomi´dzy dwo-

ma nitkami zamontowane ju˝ zo-

sta∏o oÊwietlenie.

Na tym odcinku Êcie˝ki zamon-

towane te˝ zostanà ∏awki, kosze

na Êmieci, kosze na psie odchody,

stojaki rowerowe oraz stacja napra-

wy rowerów.

Wzd∏u˝ ca∏ej Êcie˝ki, od stacji

PKP w Niepor´cie do granicy

z Warszawà, zaplanowane sà nasa-

dzenia roÊlinnoÊci – krzewów

i drzew. Ich realizacja rozpocznie

si´ jeszcze w tym roku. � BW



27 wrzeÊnia 2019 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE EEKKOOLLOOGGIIAA 3

O G ¸ O S Z O N O  P R Z E T A R G I  N A :
� wykonanie dokumentacji projektowo – kosztory-

sowej odcinka sieci wodociàgowej wraz z odej-

Êciami do poszczególnych dzia∏ek w ul. Letnisko-

wej nr ew. 48 o d∏ugoÊci ok 670 mb na terenie

Gminy Niepor´t i ul. Poligonowej na terenie Gmi-

ny Radzymin o d∏ugoÊç ok. 110 mb, z pod∏àcze-

niem do istniejàcej sieci wodociàgowej w ul. Po-

ligonowej na wysokoÊci ul. Babiego Lata na te-

renie gminy Radzymin. Planowany termin reali-

zacji inwestycji – kwiecieƒ 2020 roku;

� na budow´ szatni dla zawodników i s´dziów

przy boisku pi∏karskim w Kàtach W´gierskich,

parkingu i dróg dojazdowych oraz oÊwietlenia p∏y-

ty boiska. Planowany termin realizacji inwesty-

cji – maj 2020 roku.

Dobiega koƒca tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierajàcych azbest. Z terenu Gminy
Niepor´t firma ÂRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o. odebrała ponad 80 ton odpadów
zawierajàcych ten szkodliwy bardzo materiał. 

A
kcja zosta∏a sfinansowa-

na w 30% ze Êrodków Wo-

jewódzkiego Funduszu

Ochrony Ârodowiska i Gospodarki

Wodnej w formie dotacji. Ca∏kowi-

ty koszt zadania wyniós∏

35 186,51 z∏. Gmina Niepor´t od kil-

ku lat z sukcesami pozyskuje Êrod-

ki na utylizacj´ wyrobów zawiera-

jàcych azbest. Otrzymane dofinaso-

wanie obejmowa∏o m.in. demonta˝

z dachów p∏yt cementowo-azbesto-

wych, zebranie zmagazynowanego

na terenie nieruchomoÊci azbestu,

za∏adunek, transport oraz utylizacj´. 

Przypominamy, ˝e do koƒ-

ca 2032 r. w∏aÊciciele nieruchomo-

Êci, na których znajdujà si´ wyro-

by azbestowe, majà obwiàzek je

usunàç. Prace demonta˝owe mogà

wykonywaç tylko wyspecjalizo-

wane firmy, posiadajàce zezwole-

nie na prowadzenie takiej dzia∏al-

noÊci. Wykaz uprawnionych firm

dost´pny jest na stronie https://ba-

zaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-

-azbestu/firmy. 

Osoby, zainteresowane usuni´-

ciem azbestu zapraszamy do Urz´-

du Gminy Niepor´t, Dzia∏u Ochro-

ny Ârodowiska i Rolnictwa, parter

pok. nr 5 lub 6. 

JednoczeÊnie informujemy, ˝e:
– odbiór wyrobów zawierajàcych

azbest mo˝liwy b´dzie pod wa-

runkiem, ̋ e Gmina Niepor´t w da-

nym roku otrzyma dofinansowa-

nie na ten cel z WOJEWÓDZ-

KIEGO Funduszu

Ochrony Ârodowi-

ska i Gospodarki Wodnej,

– odbierany b´dzie wy∏àcznie

azbest odpowiednio przygotowa-

ny (w przypadku odbioru ju˝

zdj´tego azbestu powinien on byç

zapakowany w opakowania z fo-

lii polietylenowej o gruboÊci nie

mniejszej ni˝ 0,2 mm oraz u∏o˝o-

ny na paletach, w miejscu umo˝-

liwiajàcym jego mechaniczny za-

∏adunek).

Dodatkowe informacje mo˝emy

uzyskaç stronie na https://www.nie-

poret.pl/odpady/usuwania-azbestu/

lub pod nr tel. (22) 767 04 10.

� Dzia∏ Ochrony Ârodowiska 

i Rolnictwa

W gminie Niepor´t po raz kolejny re-
alizowana jest akcja bezpłatnego zna-
kowania psów, polegajàca na wszcze-
pieniu pod skór´ czworonoga elektro-
nicznego mikroprocesora (czipa). 
Akcja finansowana jest z bud˝etu

gminy w ramach Programu opieki

nad zwierz´tami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnoÊci zwie-

rzàt na terenie Gminy Niepor´t

w 2019 roku i potrwa do czasu wy-
czerpania Êrodków finansowych
przeznaczonych na ten cel w 2019
roku. Akcja dotyczy psów, które

ukoƒczy∏y 4 miesiàc ˝ycia.

Dzi´ki czipowaniu mo˝na szybko

ustaliç w∏aÊciciela zagubionego psa

i zawiadomiç go o odnalezieniu ulu-

bieƒca. Elektroniczne oznakowanie

jest niezb´dnym wymogiem by po-

dró˝owaç ze zwierz´ciem po krajach

Unii Europejskiej.

Warunkiem bezp∏atnego oznako-

wania psa jest:

– wype∏nienie wniosku o wykonanie

zabiegu elektronicznego oznako-

wania psa,

– okazanie dowodu to˝samoÊci po-

twierdzajàcego zameldowanie

w Gminie Niepor´t,

– okazanie ksià˝eczki zdrowia psa,

rodowodu lub innego dokumentu

potwierdzajàcego prawo do zwie-

rz´cia,

– okazanie aktualnego Êwiadectwa

szczepienia psa przeciwko wÊcie-

kliênie.

Zabieg wykonywany jest w gabi-

necie weterynaryjnym ALFAWET

Micha∏ Garwacki znajdujàcym si´

przy ul. Jana Kazimierza 105

w Niepor´cie. 

Wniosek dost´pny jest na stronie

internetowej www.nieporet.pl lub

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏

Gospodarki Komunalnej, pok. 4,

parter, tel. (22) 767-04-27.

� A. Zawadzka  

Przypomnienie o płatnoÊciach
Przypominamy, ˝e 15 wrzeÊnia up∏ynà∏ termin wnoszenia op∏at:
• za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2019 r.;

• podatku od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego za III kwartał 2019 roku.

Nowa oferta biletów
w Aquaparku „Fala”

Od 21 wrzeÊnia na pływalni w Stanisławowie Pierwszym obowiàzuje
nowy cennik biletów. Przygotowana została równie˝ atrakcyjna oferta
biletów dla osób niepełnosprawnych oraz Seniorów 65+.

Do grona Partnerów „Nieporeckiej Karty Rodziny 3+” przystàpił
kolejny przedsi´biorca. 

Aquapark „Fala” wprowadzi∏ dwa

nowe bilety. Pierwszy z nich to

„Niepor´cki bilet bez barier”
w wysokoÊci 1 z∏otych za godzi-
n´. Adresowany jest do osób nie-

pe∏nosprawnych, zamieszka∏ych

na terenie gminy Niepor´t, które le-

gitymujà si´ wa˝nym orzeczeniem

o niepe∏nosprawnoÊci. Przy wejÊciu

na basen nale˝y okazaç dowód to˝-

samoÊci. Do tej pory osoby niepe∏-

nosprawne mog∏y korzystaç z bile-

tu ulgowego w cenie 8 z∏/godz.

Dla osób starszych wprowadzo-

ny zosta∏ bilet „Senior 65+”. Po-

zwala on na skorzystanie z basenu

od poniedzia∏ku do piàtku w godzi-

nach 6.00–17.00 w cenie 8 z∏/godz. 

Ceny biletów pozostawa∏y

na niezmienionym poziomie od 7

lat, od momentu uruchomienia p∏y-

walni. W ciàgu ostatnich dwóch lat

nastàpi∏ jednak intensywny wzrost

kosztów funkcjonowania i utrzyma-

nia obiektu. Zdro˝a∏y towary i us∏u-

gi, np. koszt Êrodków chemii base-

nowej o 58%, us∏ug ratowniczych

o 81%, sprzàtania o 177%. Dla

utrzymania p∏ywalni w nale˝ytym

stanie technicznym i zapewnienia

w∏aÊciwego jej funkcjonowania,

zmiana cen biletów by∏a koniecz-

noÊcià. 

� BW

Jest to pani Beata Gera, która re-
alizuje us∏ugi gastronomiczne.

Jako prowadzàca sto∏ówki w Szko-

le Podstawowej w Niepor´cie i Jó-

zefowie, oferuje 10% zni˝ki
na obiady w tych placówkach.

Kontakt telefoniczny – tel. 665-

618-176, adres e-mail: gastrono-

mia.gera@interia.pl

„Niepor´cka karta Rodziny 3+”

stworzona zosta∏a z myÊlà o rodzi-

nach, majàcych troje lub wi´cej

dzieci, zamieszkujàcych na terenie

gminy Niepor´t. Program ma na ce-

lu wspieranie rodzin wielodziet-

nych, u∏atwianie ich cz∏onkom do-

st´pu do ró˝norodnych dóbr i us∏ug

oraz promowanie ich pozytywnego

wizerunku. Ka˝dy Partner progra-

mu przyst´puje do niego, przedsta-

wiajàc ofert´ ulg i zni˝ek dla posia-

daczy Karty. Ma wówczas prawo

do korzystania z grafiki „Niepor´c-

kiej Karty Rodziny 3+”. 

Lista Partnerów programu znaj-

duje si´ na stronie: www.niepo-

ret.pl/ mieszkancy /nieporecka-kar-

ta-rodziny/. � BW

Nowy 
Partner 
„Niepor´ckiej 
Karty Rodziny 3+”

Czip dla bezpieczeƒstwa

Podsumowanie akcji usuwania azbestu
z terenu Gminy Niepor´t w 2019 roku
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Remont drogi
wojewódzkiej nr 631
Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich w Warszawie poinformował
o planowanym remoncie drogi nr 631 na odcinku od ronda im. Jana
Pawła II w Niepor´cie do ronda na drodze krajowej 61 w Zegrzu Południowym.

Remont zaplanowany jest w paê-

dzierniku 2019 roku i b´dzie trwa∏

ok. 10 dni. Wymieniona zostanie

nawierzchnia drogi ze wzgl´du

na jej z∏y stan techniczny. W zwiàz-

ku z tym przewiduje si´ zamkni´-

cie dla ruchu pojazdów wymienio-

nego odcinka DW 631. Dojazd

do posesji na tym odcinku drogi b´-

dzie zapewniony przez firm´ reali-

zujàcà prace remontowe. 

Wykonawca zaproponowa∏ dwie

wersje organizacyjne remontu dro-

gi. W pierwszej obowiàzywa∏by

ruch wahad∏owy samochodów, jed-

nak przez okres dwóch miesi´cy. 

Spowodowa∏oby to ogromne utrud-

nienia w ruchu w obr´bie prowa-

dzonego remontu. Druga wersja,

która zosta∏a przyj´ta, zak∏ada za-

mkni´cie drogi na 10 dni w celu

sprawnego przeprowadzenia prac.

Przed przystàpieniem do realizacji

inwestycji, wykonawca oznakuje

rejon wy∏àczony z ruchu tymczaso-

wà organizacjà ruchu, wskazujàcà

objazdy.

� BW

Jubileusz 50-lecia po˝ycia mał˝eƒskiego to
wyjàtkowa chwila w ˝yciu mał˝onków i ich
rodzin. SzeÊç par, które Êwi´towały ten
jubileusz, otrzymało z ràk wójta Macieja
Mazura medal za Długoletnie Po˝ycie
Mał˝eƒskie, przyznawany przez Prezydenta
RP. UroczystoÊç odbyła si´ w Urz´dzie
Gminy Niepor´t. Razem z najwa˝niejszymi
goÊçmi wzi´li w niej udział ich najbli˝si.
Gratulujemy serdecznie pi´knego
jubileuszu i ˝yczymy rodzinnego szcz´Êcia,
zdrowia i wielu radosnych dni.

Jubileusz
50-lecia 
po˝ycia 
mał˝eƒskiego

8 wrzeÊnia w Ciechanowie odby∏y

si´ Do˝ynki Województwa Mazo-

wieckiego. So∏ectwo Józefów re-

prezentowa∏o gmin´ Niepor´t i po-

wiat legionowski, prezentujàc pi´k-

ny wieniec. Grupa do˝ynkowa

wystàpi∏a po raz pierwszy w no-

wych strojach, których zakup sfi-

nansowany zosta∏ z bud˝etu gminy

oraz z otrzymanego dofinansowa-

nia z programu Mazowiecki Instru-

ment Aktywizacji So∏ectw. Mija

ju˝ 20 lat, odkàd mieszkaƒcy roz-

pocz´li wykonywanie tradycyj-

nych wieƒców na Êwi´to plonów.

Serdecznie dzi´kujemy i gratuluje-

my!

� BW

DwadzieÊcia lat piel´gnowania
tradycji ludowej

Cukrzyca jest chorobà cywilizacyj-

nà. Szacuje si´, ˝e w Polsce choru-

je na nià blisko 2 mln ludzi, z cze-

go nawet 25–30 procent o tym nie

wie. Wychodzàc naprzeciw oczeki-

waniom mieszkaƒców, Gmina Nie-

por´t we wspó∏pracy z Centrum Me-

dycznym Niepor´t od 1 paêdzierni-
ka 2019 roku uruchamia Poradni´

Diabetologicznà. Koszty jej funkcjo-

nowania w ca∏oÊci finansowane b´-

dà z bud˝etu gminy. 

Pacjentem poradni mo˝e byç

mieszkaniec gminy Niepor´t, który

rozlicza si´ w Urz´dzie Skarbowym

w Legionowie. Lekarz przyjmowaç

b´dzie 2 razy w miesiàcu, w drugi

i czwarty poniedzia∏ek, w godz.

10.00–14.00. W ramach Êwiadczenia

udzielanego przez CMN zapewnio-

na jest realizacja badaƒ USG, RTG

i badaƒ laboratoryjnych. 

Przyj´cie do poradni odbywaç si´

b´dzie na podstawie skierowania

od lekarza pierwszego kontaktu.

Zapisy prowadzi rejestracja Centrum

Medycznego Niepor´t w godz.

7.00–19.00 do dnia 15 grudnia. 

� BW

JeÊli nie b´dzie ci´ 13 paêdziernika w miejscu twojego zameldowania, złó˝
wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Mo˝na to zrobiç przez internet lub w urz´-
dzie gminy – tej, w której b´dziesz przebywaç w dniu wyborów. W przypadku
wniosku przez internet potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Papierowy wnio-
sek składa si´ w urz´dzie gminy, w której chce si´ głosowaç. Termin na zło˝enie
wniosku o wpisanie do spisu wyborców mija 8 paêdziernika 2019 r. 

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 

Od 1 paêdziernika rusza 
PORADNIA DIABETOLOGICZNA w CMN
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Nauczyciele
2 wrzeÊnia prac´ w szko∏ach i przed-

szkolach rozpocz´∏o 285 nauczycieli.

Wielu z nich ubiega∏o si´ w sesji letniej

o kolejne stopnie awansu zawodowego.

Aby awansowaç ka˝dy nauczyciel mu-

si odbyç sta˝ i uzyskaç pozytywnà oce-

n´ swojej pracy. Natomiast inne kryte-

ria i procedury awansu zale˝à od stop-

nia awansu, o który ubiega si´

nauczyciel. W 2019 r. wy˝szy stopieƒ

awansu zawodowego uzyska∏o 11 na-

uczycieli. 

Mamy nowych dyrektorów szkół
31 sierpnia br. czterem dyrektorom gmin-

nych szkó∏ i przedszkoli skoƒczy∏y si´ do-

tychczasowe kadencje i trzeba by∏o prze-

prowadziç konkursy na dyrektorów szkól

dyrektorów na nowà pi´cioletnià kaden-

cj´, na lata 2019 – 2024. Procedury kon-

kursowe zosta∏y przeprowadzone w Szko-

le Podstawowej im. Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie

Pierwszym, w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Wólce Radzymiƒskiej,

w Szkole Podstawowej im. Bronis∏awa

Tokaja w Niepor´cie i w Gminnym

Przedszkolu w Bia∏obrzegach. 

Przystàpienie do konkursu mobilizu-

je dotychczasowych dyrektorów do pod-

sumowania pi´cioletniej pracy, rozlicze-

nia si´ przed spo∏ecznoÊcià szkolnà

z realizacji zamierzeƒ zawartych w kon-

cepcji pracy szko∏y zaprezentowanej

przed komisjà konkursowà, a tak˝e

do poddania si´ procedurze oceny, któ-

rej aktualnoÊç jest niezb´dnym warun-

kiem umo˝liwiajàcym powo∏anie na sta-

nowisko dyrektora na kolejnà kadencj´.

Og∏aszajàc konkursy na dyrektorów

szkó∏, wójt pragnie podkreÊliç otwartoÊç

gminy Niepor´t na nowe, ciekawe po-

mys∏y i inicjatywy oÊwiatowe,

i w zwiàzku z tym stwarza równe szan-

se udzia∏u w konkursach zarówno do-

tychczasowym dyrektorom, jak i innym

osobom pragnàcym wykazaç si´ nowa-

torskimi pomys∏ami na prac´ na stano-

wisku dyrektora konkretnej szko∏y

(i koniecznie posiadajàcym wymagane

kwalifikacje). 

Wszystkie og∏oszone konkursy zosta-

∏y rozstrzygni´te. W ich wyniku dyrek-

torami Szko∏y Podstawowej w Niepo-

r´cie i Przedszkola w Bia∏obrzegach zo-

sta∏y dotychczasowe dyrektorki,

odpowiednio pani Edyta KuÊ i pani Bo-

˝ena Madej. Natomiast dwie pozosta∏e

szko∏y majà nowych dyrektorów. Kon-

kurs na dyrektora Szko∏y Podstawowej

w Stanis∏awowie Pierwszym wygra∏a

pani Joanna Sobczak, a na dyrektora Ze-

spo∏u Szkolno-Przedszkolnego w Wól-

ce Radzymiƒskiej – pani Lidia Wize.

Wszystkim nowo wybranym dyrekto-

rom ̋ yczymy sukcesów w pracy zawo-

dowej i wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu

osobistym. 

� GZO H.Galas

dokoƒczenie ze strony 1

JOANNA SOBCZAK, dyrektor Szko∏y Podstawowej
w Stanis∏awowie Pierwszym,
jest absolwentkà Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu o specjalnoÊciach fizyka oraz matematyka z fizykà. Ukoƒ-
czyła studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodo-
wego, Kierowania Rozwojem i Coachingu w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie oraz Zarzàdzanie OÊwiatà
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyƒskiego. Ukoƒ-
czyła te˝ kursy kwalifikacyjne i doskonalàce dotyczàce in-
nowacyjnej edukacji, mediacji oraz warsztatu pracy nauczy-
ciela. Jest egzaminatorem Okr´gowej Komisji Egzaminacyj-
nej w Warszawie. Pierwsze lata kariery zawodowej zwiàzała
z pracà w korporacjach finansowo-ubezpieczeniowych ja-
ko doradca, a nast´pnie menad˝er zespołu. 
Od 2012 roku do chwili obj´cia stanowiska dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym pracowała
w Publicznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa
OÊwiatowego, nowoczesnej placówce oÊwiatowej z przy-
jaznà atmosferà i bliskimi relacjami mi´dzy nauczycielami,
a uczniami i rodzicami. Lubi si´ uczyç i zdobywa c nowe
doÊwiadczenia.
Prywatnie matka, ˝ona, miłoÊniczka jazzu i podró˝owania.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy War-
szawskiej 1920 r. zakoƒczyli rok szkolny 2018/19 z wielo-
ma sukcesami. Wysokie osiàgni´cia w nauce oraz w spo-

rcie przyniosły wiele wspa-
niałych chwil uczniom, rodzi-
com i nauczycielom. Uczniowie
zdobyli tytuły laureatów i fina-
listów w konkursach: biolo-
gicznych, matematycznych,
polonistycznych, recytator-
skich, literackich i plastycz-
nych. Uczennica Martyna Ordak otrzymała nagrod´ w kon-
kursie: „Wzór osobowy godny naÊladowania – uczniowskie
biografie”, zorganizowanego pod patronatem Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu przez Katedr´ Dydaktyki i Edukacji
Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. Na zakoƒczenie sprzy-
jajàcej passy nasi uczniowie otrzymali I i II miejsce w Ma-
zowieckich Igrzyskach Młodzie˝y Szkolnej.
Wa˝nym wydarzeniem w ˝yciu szkoły jest udział uczniów
i nauczycieli w festynie Matczyna Niedziela organizowanym
przez parafi´ pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny w Stanisławo-
wie Pierwszym.
Staramy si´, aby nasza szkoła była nowoczesna i otwarta
na Êwiat. Doło˝ymy wszelkich staraƒ, aby utrzymaç wyso-
ki poziom działaƒ zwiàzanych z rozwijaniem umiej´tnoÊci
uczniów. Rok szkolny 2019/2020 jest szczególny, gdy˝ za-
cz´liÊmy ju˝ pierwsze przygotowania do nadania nowego
sztandaru oraz ustalenia daty Êwi´ta szkoły.

LIDIA ANNA WIZE, dyrektor Zespo∏u 
Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymiƒskiej
jest absolwentkà Wydziału Polonistyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Ukoƒczyła tak˝e studia podyplomowe z zakre-
su zarzàdzania edukacjà w Wy˝szej Szkole Humanistycznej
w Pułtusku oraz z zakresu nauk o rodzinie w Instytucie Stu-
diów nad Rodzinà na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyƒskiego w Warszawie. Jest nauczycielem dyplomowanym
z 20-letnim doÊwiadczeniem zawodowym. Przez wiele lat
uczyła j´zyka polskiego w Liceum Ogólnokształcàcym
im. C.K. Norwida i Gimnazjum z Oddziałami Dwuj´zyczny-
mi w Radzyminie, które w 2014 roku zostały połàczone w ze-
spół szkół. Od 2005 r. do chwili obj´cia stanowiska dyrek-
tora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymiƒ-
skiej pełniła funkcj´ zast´pcy dyrektora szkoły a nast´pnie
zespołu szkół w Radzyminie. Z wykształcenia i z zamiłowa-
nia jest polonistkà. W nauczaniu młodzie˝y j´zyka polskie-
go łàczy zawodowà pasj´ z osobistymi zainteresowaniami
literaturà i j´zykoznawstwem. Za szczególne zasługi dla
oÊwiaty została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej oraz orderem „Amicus scholae Norvidi”. W czasie
wolnym lubi sport, w szczególnoÊci piłk´ r´cznà i siatków-
k´. Interesuje si´ te˝ politykà. Bardzo ceni ˝ycie rodzinne.
Jest mamà dwóch dorosłych córek. 

Rok szkolny 2018/2019 zakoƒczyliÊmy wieloma sukcesami.
Tradycyjnie ju˝ uczniowie nasi zwyci´˝yli w powiatowym kon-
kursie dla szkół podstawowych „Policja wczoraj i dziÊ”, or-
ganizowanym przez Centrum Szkolenia Policji w Legiono-

wie. Naszà mocnà stronà oka-
zała si´ te˝ matematyka.
W konkursie gminnym „Mały
Pitagoras” nasze dru˝yny zaj´-
ły I miejsce w kategorii
klas VI, II miejsce w kategorii
klas V oraz III wÊród klas VII.
Ponadto sukces uczennicy kla-
sy III w konkursie „Màdra głowa” udowodnił, ̋ e nasi ucznio-
wie nie tylko mogà pochwaliç si´ zdolnoÊciami matematycz-
nymi, ale sà wszechstronni. 
W przedszkolu zaÊ rok miniony upłynàł nie tylko pod ha-
słem niekoƒczàcej si´ przygody oraz beztroskiej zabawy, ale
te˝ nauki i uczenia si´ trudnej sztuki pomagania innym.
Owocem wielotygodniowych przygotowaƒ i ofiarnej pra-
cy był Kiermasz Wielkanocny zorganizowany dla całej spo-
łecznoÊci szkolnej i Rodziców. Nowy rok szkolny 2019/2020
rozpocz´liÊmy z wielkim entuzjazmem i nadziejami na ko-
lejne sukcesy, tym razem i sportowe. Zwyci´stwa w zawo-
dach gminnych w piłce koszykowej dziewczàt i w biegach
przełajowych rozbudziły nasze apetyty na kolejne tryum-
fy. Cieszymy si´ bardzo, ˝e ju˝ niedługo b´dziemy mogli
çwiczyç i trenowaç na nowym boisku wielofunkcyjnym, któ-
re powstaje przy naszej szkole (koszt inwestycji 504 184
zł). Mini boiska do piłki no˝nej i r´cznej, boiska do koszy-
kówki i siatkówki to profesjonalna baza sportowa, którà po-
staramy si´ wykorzystaç w stu procentach. A wi´c nowy rok
szkolny 2019/2020 w Wólce Radzymiƒskiej to nowe wyzwa-
nia.

W poprzednim numerze „WieÊci Niepor´ckich” zamieÊciliÊmy pierwszà cz´Êç informacji o działalnoÊci GOPS w Niepor´cie – o udzielanych Êwiadczeniach. W obecnym numerze
informacja o funduszu alimentacyjnym.

DziałalnoÊç Gminnego OÊrodka Pomocy Społecznej w Niepor´cie – cz.II

Fundusz alimentacyjny (w tym

prowadzenie post´powaƒ wobec

d∏u˝ników alimentacyjnych) reali-

zowany jest przez jednà osob´.

Okres Êwiadczeniowy 2019/2020

zaczyna si´ od 1 paêdziernika

i trwa do 30 wrzeÊnia roku nast´p-

nego. Wnioski na nowy okres

wp∏ywajà sukcesywnie od 1 lipca

– elektroniczne, od 1 sierpnia

w wersji papierowej. Na nowy

okres Êwiadczeniowy zmienia si´

kryterium dochodowe z kwoty

725 z∏ na 800 z∏.
W bud˝ecie Gminnego OÊrodka

Pomocy Spo∏ecznej zaplanowano

na obydwa Êwiadczenia kwot´

3 134 770 z∏. Na dzieƒ 31 lipca

zrealizowano 6552 Êwiadczenia

na kwot´ 1 869 242 z∏.
Podwy˝szenie kryterium do-

chodowego w funduszu alimenta-
cyjnym na okres 2019/2020 mo-
˝e spowodowaç zwi´kszenie licz-
by wniosków, a co za tym idzie
podwy˝szy kwot´ wyp∏at i liczby
Êwiadczeƒ.

Równie˝ do obowiàzków pra-

cownika realizujàcego fundusz ali-

mentacyjny nale˝y Êciàganie zale-

g∏ych alimentów od d∏u˝ników.

W wyniku prowadzonych dzia∏aƒ

rocznie GOPS przekazuje do gmi-

ny kwot´ ok. 100 000 z∏ z tytu∏u

sp∏aconych alimentów.

Do dodatkowych obowiàzków

pracownika realizujàcego fundusz

alimentacyjny nale˝à Êwiadczenia

pomocy materialnej realizowane

w formie stypendiów i zasi∏ków
szkolnych. Wnioski o stypendia

szkolne przyjmowane sà w okresie

od 1 do 15 wrzeÊnia ka˝dego ro-
ku. �

MAGDALENA GRODZKA-BULGE, 
dyrektor Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Stanis∏awowie Pierwszym
jest absolwentkà wydziału Matematyki Infor-
matyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszaw-
skiego na kierunku matematyka. Podyplomo-
wo ukoƒczyła Przygotowanie pedagogiczne,
Informatyk´ z technologià informacyjnà, Fi-
zyk´ z astronomià oraz Szkoł´ Programowa-
nia, jest egzaminatorem OKE Warszawa. Ak-
tualnie ucz´szcza na studia podyplomowe
na kierunku Zarzàdzanie OÊwiatà. Od 20 lat
wspomaga licealistów w procesie przygoto-
wania do egzaminów maturalnych z matema-
tyki. Przez ponad siedem lat zajmowała si´
grafikà komputerowà, identyfikacjà wizual-
nà firm i składem DTP, tworzeniem stron In-
ternetowych oraz przygotowywaniem analiz
dla firm zwiàzanych z rynkiem walutowym.
Jednak jej pasjà, którà realizuje na co dzieƒ,
jest przede wszystkim matematyka i praca
z uczniem. Z oÊwiatà zwiàzana od 2012 r., kie-
dy to rozpocz´ła prac´ w niepor´ckiej pod-
stawówce jako nauczyciel matematyki, a po-
tem tak˝e fizyki. 
Od marca 2019 r. wraz z grupà nauczycieli
z gminy Niepor´t zaanga˝owała si´ w two-
rzenie Liceum Ogólnokształcàcego w Stani-
sławowie Pierwszym. Wspólnie wykonali
ogromnà prac´ społecznà na rzecz Liceum
i stworzyli w szkole nie tylko przyjaznà atmos-
fer´, ale tak˝e bogatà ofert´ edukacyjnà. 

Uczniowie pracujà w kameralnych klasach, re-
alizujàc przedmioty w dwóch oddziałach:
o profilu europejsko-prawniczym z rozszerzo-
nà geografià, j´zykiem angielskim i historià
z elementami prawa oraz o profilu ekono-
miczno-bankowym z rozszerzonà matematy-
kà, geografià i j´zykiem angielskim oraz

z podstawà pro-
gramowania. 
D o d a t k o w o
na terenie szko-
ły b´dà prowa-
dzone zaj´cia
z algorytmiki
w ramach gran-
tu z Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
Do tej pory uczniowie wzi´li udział w akcji
Sprzàtania Âwiata oraz w Narodowym Czy-
taniu. Uczestniczyli tak˝e w całodniowych
warsztatach historycznych oraz przedsi´bior-
czoÊci w Centrum Dobrego Wychowania,
próbowali swoich sił w XVII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego i Literackie-
go, wezmà udział w lekcji historii prowadzo-
nej przez P. Maszkowskiego i J. Podemskie-
go. 
Niebawem czekajà na nich warsztaty histo-
ryczne prowadzone w j´zyku angielskim
przez dr. Michała Palacza z Oxford Brookes
University. W paêdzierniku wezmà udział
w zaj´ciach rozwoju osobistego z elementa-
mi edukacji filmowej prowadzonych przez FES
w ramach projektu „Młodzie˝owy Klub Filmo-
wy”. B´dà uczestniczyli w zaj´ciach z wolon-
tariuszami z Euroweek oraz w projekcie Szkol-
nej Internetowej Gry Giełdowej, w wyjazdach
na wykłady goÊcinne na wy˝sze uczelnie, b´-
dà przyglàdaç si´ rozprawom sàdowym w ra-
mach programu prawnego. To tylko niektó-
re z proponowanych przez szkoł´ aktywno-
Êci. 
Nauczyciele stanisławowskiego liceum chcà
wyjÊç z ofertà edukacyjnà poza mury szkoły,
pobudziç ciekawoÊç poznawczà uczniów, kre-
atywnoÊç, rozwijaç ich pasje i wzmacniaç ta-
lenty.

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpocz´ty  
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O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Niepor´t z dnia 10 wrzeÊnia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z

2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Niepor´t podaje do wiadomoÊci wyborców informacj´

o numerach oraz granicach obwodów g∏osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych

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

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarzàdzonych na dzieƒ 13 paêdziernika 2019 r.:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonych na dzieƒ 13 paêdziernika 2019 r.

Nr okr´gu Siedziba obwodowej komisji wyborczejwyborczego Granice obwodu głosowania

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

2 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole w Niepor´cie,
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Niepor´t
Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, 
Kwitnàcej WiÊni, Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, 
Protazego, Gerwazego, Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, 
Sasankowa, Stokrotki, Tulipanowa, Spokojna, Zegrzyƒska, Białego Bzu, Epopei, Fiołkowa.

3 Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, w Niepor´cie (sala nr 5), ul. Dworcowa 9, 05-126 Niepor´t
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa, Wieczornej Bryzy. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

6 Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Spełnionych Marzeƒ, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna, Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç w Stanisławowie Pierwszym (aula),
– numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Niepor´t
– od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa, 
Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A. Mozarta, Sonaty, Smyczkowa, 
Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa, Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, 
Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, 
Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci, Promykowa.

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

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

˝e wyborcy posiadajàcy orzeczenie organu rentowego o: 

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

2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy; 

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji; 

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

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

którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny.

• Zamiar g∏osowania korespondencyjnego powinien zostaç zg∏oszony do Komisarza Wy-
borczego w Warszawie III najpóêniej do dnia 30 wrzeÊnia 2019 r.

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

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

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

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

czenie organu rentowego o:

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

2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy;

3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

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

którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny.

• Wniosek o sporzàdzenie aktu pe∏nomocnictwa powinien zostaç z∏o˝ony do Wójta Gmi-
ny Niepor´t najpóêniej do dnia 4 paêdziernika 2019 r.

• G∏osowanie w lokalach wyborczych odbywaç si´ b´dzie w dniu 13 paêdziernika 2019
r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Niepor´t

(-) S∏awomir Maciej MAZUR



27 wrzeÊnia 2019 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE IINNFFOORRMMAATTOORR 7

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W PPAADDèèIIEERRNNIIKKUU 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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