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Wyniki wyborów 
do Sejmu i Senatu RP

Gmina Niepor´t liderem demokracji!
Frekwencja wyborcza w naszej gminie w wysokoÊci 74,99, to dla mnie ogromna satysfakcja i duma
z zaanga˝owania mieszkaƒców w sprawy obywatelskie. Serdecznie Paƒstwu za to dzi´kuj´.
Mo˝emy Êmia∏o powiedzieç, ˝e gmina Niepor´t jest liderem demokracji.
Osiàgn´liÊmy najlepszy wynik wyborczy w powiecie, bo czujemy si´ odpowiedzialni za Polsk´
i chcemy mieç wp∏yw na decyzje zapadajàce w parlamencie.
Przekonanie o sile g∏osu oddanego w wyborach to jeden z najwa˝niejszych elementów demokracji.
Mo˝emy byç dumni z naszej postawy.

Wójt Gminy Niepor´t 
S∏awomir Maciej Mazur

Frekwencja w powiecie legionowskim

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

WWyynniikkii  wwyybboorróóww  22001199  ddoo  SSeejjmmuu  RRPP  ww  ggmmiinniiee  NNiieeppoorr´́tt

Kandydaci, którzy otrzymali mandaty w okr´gu wyborczym nr 20 (Warszawa)

WWyynniikkii  wwyybboorróóww  22001199  ddoo  SSeennaattuu  RRPP  
Kandydat, który otrzymał mandat w okr´gu
wyborczym numer 40 (Warszawa)

PPOOWWIIAATT  LLEEGGIIOONNOOWWSSKKII 72,04%

Gmina Niepor´t 74,99%

Gmina Jabłonna 73,16%

miasto Legionowo 72,80%

Gmina Wieliszew 71,03%

Gmina Serock 66,41%

NR OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Frekwencja

1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym (Stołówka), 85,32%

2 Gminne Przedszkole w Niepor´cie, ul. Jana Kazimierza 104 77,95%

3 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie (Sala nr 5) 75,00%

4 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie (Sala nr 6) 72,28%

5 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, 
ul. Wojska Polskiego 21 69,04%

6 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym (Aula) 78,80%

7 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich 
w Izabelinie 78,44%

8 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej 
w Józefowie (Hol przy salach nr 1–3) 74,67%

9 OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich 73,88%

10 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie (Sala nr 14) 85,60%

11 OÊrodek Kultury w Stanisławowie Drugim 78,32%

12 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w Wólce Radzymiƒskiej 66,14%

13 OÊrodek Kultury w Zegrzu Południowym 63,32%

RAZEM 74,99%

KOMITET
LICZBA PROCENT LICZBA

GŁOSÓW GŁOSÓW MANDATÓW

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå 3 191 37,89% 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 2 895 34,38% 4 

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1 125 13,36% 1

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 581 6,90% 1

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOÂå I NIEPODLEGŁOÂå 474 5,63% 0 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZÑDOWCY 155 1,84% 0

RRAAZZEEMM 88  442211 110000%% 1122

BŁASZCZAK Mariusz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

CHOROSI¡SKA Dominika Małgorzata KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

CZERWI¡SKA Anita KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

GAJEWSKA Kinga Magdalena KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

GRABIEC Jan Stanisław KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

LASEK Maciej Grzegorz KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

OLSZEWSKI Dariusz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

ROZENEK Andrzej Tadeusz KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

SIPIERA Zdzisław Tadeusz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

UÂCI¡SKI Piotr Michał KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

ZALEWSKI Paweł Ksawery KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

˚ELAZOWSKA Bo˝ena Jadwiga KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
HIBNER Jolanta Emilia KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

PO .N IPL ZIELONI
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Zagospodarowanie terenu portu
w Niepor´cie

Biblioteka po remoncie

Nowe boisko w Wólce Radzymiƒskiej

Nasadzenia przy Êcie˝ce rowerowej 

Budowa kanalizacji
w drogach w Niepor´cie 

Przebudowa ulicy Spacerowej 

Prace remontowe w Bibliotece w Niepor´cie dobiegły koƒca. Teraz
najwa˝niejsze jest umieszczenie ksi´gozbioru, czyli około 20 tys.
ksià˝ek, na półkach, aby 28 paêdziernika, jak zaplanowano, mogło
rozpoczàç si´ ich wypo˝yczanie.

Wkrótce na nowym boisku
wielofunkcyjnym przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wólce
Radzymiƒskiej rozegrane zostanà
pierwsze mecze. 

Wzdłu˝ nowej Êcie˝ki pieszo-
rowerowej nad Kanałem ˚eraƒskim
w Niepor´cie rozpocz´ły si´
nasadzenia roÊlinnoÊci.

Remont biblioteki to powa˝ne

przedsi´wzi´cie. Poprzedza go pa-

kowanie ksià˝ek, co przy tak du˝ej

ich liczbie nie jest ∏atwà sprawà.

Przeniesienie wszystkich tomów

wymaga∏o zaanga˝owania pracow-

ników biblioteki, którym pomaga-

li pracownicy GZK. Ksi´gozbiór

niepor´cki przeczeka∏ prace w kon-

tenerze, w opisanych pude∏kach.

Prace remontowe polega∏y na wy-

konaniu wzmocnieƒ Êcian w miej-

scach p´kni´ç i pomalowaniu

wszystkich pomieszczeƒ. Ich koszt

wy niós∏ blisko 40 tys. z∏. Teraz

ksià˝ki wracajà na swoje miejsce

do czystych, estetycznych pokoi.

Wznowienie pracy Biblioteki za-

planowane zosta∏o na poniedzia-

∏ek, 28 paêdziernika. Jak zapowie-

dzia∏a dyrektor El˝bieta Kotowska,

pracownicy zrobià wszystko, ˝eby

terminu dotrzymaç. � BW

P∏yta z nawierzchnià z trawy syn-

tetycznej ma wymiary 32 m x 50 m.

Sà na niej wytyczone boiska do mi-

nipi∏ki no˝nej i r´cznej, boisko

do pi∏ki siatkowej i koszykowej.

Na wyposa˝eniu sà bramki, kosze

do koszykówki, s∏upki i siatka. Za-

montowane zosta∏y równie˝ pi∏ko-

chwyty. Koszt boiska wyniós∏ 500

tys. z∏otych. 

� BW

Projekt nasadzeƒ zosta∏ przygotowa-

ny z uwzgl´dnieniem uwarunkowaƒ

Êrodowiska. Znalaz∏y si´ w nim

drzewa i krzewy ozdobne wy∏àcznie

rodzimych gatunków. WÊród drzew

przewa˝ajà lipy, brzozy, klony, cze-

remchy, jarz´biny, grusze i jab∏onie

ozdobne. Krzewy nie wymagajà

specjalistycznej piel´gnacji, a zosta-

∏y tak dobrane, by zimà ich owoce

by∏y pokarmem dla ptaków. Nasa-

dzenia, które rozpocz´∏y si´ 19 paê-

dziernika, zakoƒczone zostanà

na poczàtku listopada i obejmà od-

cinek Êcie˝ki rozpoczynajàcy si´

przed Gminnym OÊrodkiem Kultu-

ry i koƒczàcy si´ przed k∏adkà

w Niepor´cie. Posadzonych zostanie

tu przesz∏o 40 drzew i ponad 3000

krzewów. Nast´pny etap zazielenia-

nia, od k∏adki w Niepor´cie do mo-

stu w Izabelinie, odb´dzie si´ wio-

snà. Wówczas przy Êcie˝ce pieszo-

-rowerowej zacznie rosnàç po-

nad 300 nowych drzew i blisko 9000

krzewów. � BW

Podpisana zosta∏a umowa na budo-

w´ sieci kanalizacji sanitarnej

w Niepor´cie w ul. Rumiankowa,

Bia∏ego Bzu i drogi nr ew. 23/7

oraz w ul. Wojska Polskiego.

Wykonawcà inwestycji zosta∏a

firma In˝ynieria Adampol Adam

Michalik, Adampol, za kwot´ 3,2

mln z∏. Termin wykonania umowy

ustalono do dnia 31.08.2020 roku.

Przy sprzyjajàcych warunkach po-

godowych jej realizacja mo˝e roz-

pocz´ç si´ jeszcze w tym roku. Bu-

dowa kanalizacji wspó∏finansowa-

na b´dzie ze Êrodków Funduszu

SpójnoÊci w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Âro-

dowisko 2014–2020. � BW

Wybrany zosta∏ wykonawca doku-

mentacji projektowo – kosztoryso-

wej odcinka sieci wodociàgowej

wraz z odejÊciami do poszczegól-

nych dzia∏ek w ul. Letniskowej

na terenie gminy Niepor´t i ul. Po-

ligonowej na terenie gminy Radzy-

min, z pod∏àczeniem do istniejàcej

sieci wodociàgowej w ul. Poligono-

wej na wysokoÊci ul. Babiego La-

ta. Budowa wodociàgu realizowa-

na b´dzie o we wspó∏pracy z Ra-

dzyminem w ramach zawartego

mi´dzy gminami porozumienia.

Dokumentacj´ wykona firma Biu-

ro Projektowo-Inwestycyjne za

kwot´ 22 755 z∏ do koƒca kwiet-

nia 2020 roku. � BW

Inwestycja realizowana jest na od-

cinku 975 metrów od ulicy Wcza-

sowej w kierunku Ryni. Wykony-

wana jest nawierzchnia asfaltowa

chodnika i Êcie˝ki rowerowej. Na-

tomiast istniejàca nawierzchnia uli-

cy Spacerowej (trelinka i asfalt) zo-

stanà wykorzystane jako podbudo-

wa pod nowà nawierzchni´ asfal-

towà ulicy. Koszt prac to kwota

1 mln 400 tys. z∏, z tego ponad 820

tys. z∏ to dofinansowanie przyzna-

ne gminie z Urz´du Marsza∏kow-

skiego w ramach Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na la-

ta 2014-2020. � BW

Siłownia zewn´trzna w Rembelszczyênie

Przy nowym placu zabaw dla dzieci stan´∏y cztery urzà-

dzenia si∏owni zewn´trznej. Sà to: orbitrek, twister, sur-

fer i krzese∏ko do wyciskania. Zach´camy do aktyw-

noÊci fizycznej i korzystania z mo˝liwoÊci, jakie dajà

nowe urzàdzenia.

� BW

Na terenie rekreacyjnym w Rembelszczyênie zamontowane zostały urzàdzenia do çwiczeƒ. 

Trwajà prace ziemne i roboty brukarskie w zwiàzku z przebudowà 
ulicy Spacerowej w Białobrzegach.

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t 
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t

tel. (22) 767 04 00
Redaktor naczelny: Beata Wilk 

Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.
ISSN 1897-1911

Z
aplanowane na ten rok inwe-

stycje w porcie w Niepor´cie

zosta∏y zakoƒczone. Mo˝na

ju˝ spacerowaç nowymi ciàgami

pieszymi, jeêdziç na rowerze lub

rolkach po wyznaczonych trasach.

Zimà, trasy rolkowe s∏u˝yç mogà

do treningów na nartach biegowych.

Powsta∏y te˝ trzy nowe boiska tre-

ningowe do pi∏ki pla˝owej siatko-

wej, co razem z istniejàcym ju˝ bo-

iskiem stanowi solidne zaplecze dla

amatorów tej dyscypliny sportu. 

� BW

Nowe wodociàgi
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ZAMIE¡ ODPADKI NA ¸ADNE KWIATKI

R
ozstrzygni´ty zosta∏ przetarg na odbiór

i zagospodarowanie odpadów komu-

nalnych od mieszkaƒców gminy

w okresie od grudnia 2019 roku do koƒ-

ca 2020 roku. Us∏ug´ realizowaç b´dzie fir-

ma Partner Sp. z o.o. z Warszawy, do tej pory

wspó∏pracujàca z gminà, która jako jedy-

na przystàpi∏a do post´powania przetargowe-

go. Cena, którà przedstawi∏a w przetargu, to

przesz∏o 7,8 mln z∏otych, czyli 600 tys. z∏o-

tych miesi´cznie. W porównaniu z 2019 ro-

kiem, gdy miesi´czna op∏ata za odbiór odpa-

dów wynosi∏a ok. 500 tys. z∏otych, jest to pod-

wy˝ka o 100 tys. z∏otych. Tak by∏oby

w przypadku miesi´cznych op∏at rycza∏to-

wych. Gmina jednak zawar∏a w przetargu
istotny warunek – b´dzie p∏aci∏a firmie nie
rycza∏tem, a za ton´ odebranych Êmieci. Jest

wi´c mo˝liwe, ̋ e ostateczna kwota za odbiór

odpadów b´dzie ni˝sza.

Jak to wyglàda w praktyce? 
Ka˝dy samochód wa˝ony jest dwa razy

– przed wyjazdem w teren, gdy jest jeszcze

pusty i po przyjeêdzie z odpadami do miej-

sca, w którym sà one odbierane i przetwarza-

ne (instalacja komunalna). Tam te˝ ka˝dy ro-

dzaj odpadów, a jest ich blisko 20, wa˝ony

jest oddzielnie, poniewa˝ kwoty za ich od-

biór ró˝nià si´, a ponadto wystawiane sà kar-

ty przekazania odpadów. Po zakoƒczeniu

miesiàca firma Partner przekazuje gminie in-

formacj´ o ∏àcznej liczbie odebranych

od mieszkaƒców i z PSZOK ton odpadów

oraz wystawione karty. Gmina prowadziç b´-

dzie kontrole prawid∏owoÊci pomiarów wa-

gi. B´dzie mia∏a tak˝e mo˝liwoÊç monitoro-

wania tras samochodów (wyposa˝onych

w GPS) w celu sprawdzenia, skàd Êmiecie zo-

sta∏y zabrane.

Mniej Êmiecimy – mniej płacimy
Wniosek nasuwa si´ sam – im mniej odpa-

dów b´dziemy produkowaç, tym mniej za-

p∏aci gmina, a to prze∏o˝y si´ na obni˝enie

op∏at ponoszonych przez mieszkaƒców. Aby

tak si´ sta∏o, powinniÊmy zmieniç nawyki

konsumenckie i w sposób bardziej Êwiado-

my dokonywaç zakupów. 

Co mo˝emy zrobiç?
Zwracaç uwag´ na to, jak pakowany jest to-

war, im mniej plastiku i tektury, tym lepiej.

Jechaç po zakupy z w∏asnymi torbami,

sprzedawcy nie majà z tym problemu. Naj-

lepsze by∏yby ekologiczne, ale tym plastiko-

wym te˝ mo˝na daç drugie i trzecie ̋ ycie. Za-

mieniç wod´ butelkowanà na wod´ z kranu.

Kto ma z tym problem, mo˝e wspomóc si´

na poczàtku dzbankiem filtrujàcym. KtoÊ po-

wie, ̋ e butelki plastikowe sà lekkie, wi´c ich

zagospodarowanie jest tanie. Jedna butelka

owszem, ale tego lekkiego plastiku wyrzu-

camy tyle, ˝e po pierwsze – p∏aciç za jego

odbiór w skali gminy b´dziemy du˝e kwo-

ty, a po drugie – obcià˝amy Êrodowisko. 

Kompostownik – pomocne rozwiàzanie
Jakie rozwiàzania mo˝emy jeszcze wdro˝yç,

˝eby odpadów by∏o mniej? 

W naszych gospodarstwach powstaje bar-

dzo du˝o odpadów biodegradowalnych. Na-

le˝à do nich: odpady z ogrodów – trawa, li-

Êcie, ga∏´zie; odpady z piel´gnacji roÊlin

w domu; odpady spo˝ywcze i kuchenne, bez

koÊci, mi´sa, skórek od grejpfrutów (wrzuca-

my je do pojemnika na odpady zmieszane),

opakowania z drewna. Sà ci´˝kie, a kwota

za ich odbiór – wysoka. Warto rozwa˝yç zro-

bienie na dzia∏ce przydomowego kompostow-

nika. Osoby, które zdecydowa∏y si´ na takie

rozwiàzanie, zdecydowanie je polecajà. Re-

komendujemy to rozwiàzanie, poniewa˝

mieszkaƒcy, którzy zadeklarujà posiadanie

i faktyczne korzystanie z kompostownika, b´-
dà mogli skorzystaç ze zwolnienia z cz´Êci
op∏aty za odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów. Gmina jest w trakcie opracowywania
stosownej uchwa∏y. Nale˝y jednak pami´taç,

˝e gdy zg∏osimy korzystanie z kompostow-

nika i skorzystamy ze zwolnienia, wówczas

nie b´dziemy mogli wystawiaç odpadów bio-

degradowalnych w dniu ich odbioru przez fir-

m´. W przeciwnym przypadku zwolnienie

z op∏aty zostanie cofni´te, a o nast´pne mo-

˝emy staraç si´ dopiero po up∏ywie 6 miesi´-

cy.

Segregacja – TAK!, ale WŁAÂCIWA!
Obecnie panujàcy system odbioru odpadów

wymaga od nas zaanga˝owania, dobrego

zorganizowania i WIEDZY o tym, jak je pra-

wid∏owo segregowaç. Podà˝ajàc konsekwent-

nie tà Êcie˝kà, mo˝emy staç si´ EKO, czyli

osobami przyjaznymi dla Êrodowiska. Je˝eli

nas to nie interesuje, to warto kierowaç si´

wzgl´dami ekonomicznymi. Czyli – aby se-

gregacja si´ powiod∏a, musi byç dobrze wy-

konana. W ka˝dym worku na odpady musi

znaleêç si´ tylko to, co powinno. Je˝eli np.

do papierów wrzucimy plastik, firma mo˝e

odebraç te odpady jako niesegregowane,

a do gminy dotrze informacja o niewywiàzy-

waniu si´ mieszkaƒca z obowiàzku segrego-

wania. Je˝eli b´dzie si´ to powtarzaç, nasza

deklaracja o segregowaniu odpadów zostanie

zweryfikowana i naliczona b´dzie wy˝sza

op∏ata. Pami´tajmy, ̋ e za w∏aÊciwie posegre-
gowane odpady gmina i my zap∏acimy
mniej!

Wszystkie odpady trafiajà do instalacji ko-

munalnych, gdzie sà przetwarzane Rozwià-

zaniem problemów dla gminy by∏oby posia-

danie w∏asnego miejsca zagospodarowania

odpadów, ale tu ju˝ na wst´pie pojawiajà si´

problemy. Przede wszystkim zwiàzane z lo-

kalizacjà instalacji, która przetwarzaç b´dzie

odpady, z uwarunkowaniami Êrodowiskowy-

mi oraz kwestiami finansowymi budowy ta-

kiego miejsca. Mimo to prowadzone sà roz-

mowy mi´dzygminne na ten temat, ale

na ich efekt musimy jeszcze poczekaç. � BW

Bezpłatne
szczepienie ochronne
przeciwko grypie
Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkaƒców
w wieku 55+.finansowane sà ze Êrodków publicznych gminy Niepor´t.

Warunkiem wzi´cia udzia∏u

w szczepieniu jest zamieszkiwanie

na terenie gminy Niepor´t i rozli-

czanie si´ w Urz´dzie Skarbowym

w Legionowie. 

Szczepienia realizowane sà

w Centrum Medycznym Niepor´t,

ul. PodleÊna 43.

Informacje udzielane sà pod nu-

merem telefonu: 22 767 57 20.

PRACA
Wójt Gminy Niepor´t 

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urz´dnicze 

INSPEKTORA DS. INWESTYCJI 
SIEå WODNO-KANALIZACYJNA, 
w Dziele Inwestycji w Urz´dzie Gminy Niepor´t. 

Wymagane dokumenty nale˝y zło˝yç 
do dnia 31 paêdziernika 2019 r., 

szczegółowe informacje w BIP Gminy Niepor´t
www.bip.nieporet.pl

O ODPADACH – kompostujemy,
właÊciwie segregujemy

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU
DROGOWYM NA DRODZE
WOJEWÓDZKIEJ NR 631
Firma STRABAG Sp. z o.o. – wykonawca inwestycji
informuje o kolejnym etapie remontu drogi
wojewódzkiej nr 631. Remont, realizowany
w dniach 24.10.2019 r. do 15.11.2019 r., wykonywany
b´dzie na odcinku 1200 m od skr´tu w ul. Nowolipie
w Niepor´cie w kierunku Wólki Radzymiƒskiej i zakoƒczy
si´ ok. 500 m przed skr´tem w ul. Topolowà.
W trakcie remontu na odcinku drogi obowiàzuje 
ruch wahadłowy.
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Podsumowanie
współzawodnictwa
sportowego
26 wrzeÊnia podczas Sesji Rady Gminy Niepor´t odbyło
si´ podsumowanie współzawodnictwa sportowego
szkół podstawowych w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzie˝y Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019. 

S
zko∏y otrzyma∏y dyplomy oraz

nagrody pieni´˝ne na zakup

sprz´tu sportowego. Nagrody

za miejsca 1-6 w kategorii dzieci

i m∏odzie˝ odebrali dyrektorzy 6

szkó∏. Podzi´kowania za populary-

zacj´ sportu wÊród m∏odzie˝y oraz

dzia∏ania na rzecz rozwoju wycho-

wania fizycznego otrzymali na-

uczyciele wychowania fizycznego

ze wszystkich szkó∏ oraz dyrektorzy.

Dyplomy za uzyskanie wysokich

osiàgni´ç w rywalizacji szkó∏ pod-

stawowych w p∏ywaniu indywidu-

alnym i sztafetowym otrzyma∏a re-

prezentacja ch∏opców w kategorii

„m∏odzie˝”. Podczas sesji wyró˝nie-

ni zostali równie˝ statuetkami Mistrz

Gminy Niepor´t mieszkaƒcy gminy

startujàcy w zawodach Garmin Iron

Triathlon.

� BW

Pomaganie na miar´ rekordu
16 paêdziernika obchodzimy Europejski Dzieƒ Przywracania CzynnoÊci Serca. Tego dnia od 8 lat Wielka
Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy organizuje prób´ bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krà˝eniowo-oddechowej przez jak najwi´kszà liczb´ osób. 

Do akcji, która ma na celu przede

wszystkim nauk´ i popularyzacj´

udzielania pierwszej pomocy, w∏à-

czyli si´ uczniowie ze szkó∏ w Jó-

zefowie i Izabelinie. Punktualnie

o godzinie 12.00, w razem z ochot-

nikami w ca∏ym kraju, przez pó∏

godziny prowadzili nieustannie ak-

cj´ reanimacyjnà z wykorzystaniem

çwiczebnych manekinów. O tym,

jak wielkie by∏o zaanga˝owanie,

Êwiadczy np. 415 poprawnie prze-

prowadzonych resuscytacji w szko-

le w Józefowie. Uczniowie obu

szkó∏ przyczynili si´ do poprawy

wyniku ogólnopolskiej akcji, a czy

b´dzie on na miar´ pobicia rekor-

du, dowiemy si´ wkrótce. JesteÊmy

dumni, ̋ e tylu naszych uczniów za-

anga˝owa∏o si´ w t´ akcj´. Razem

pomagajà i uczà ratowaç. Pami´taj-

my – pomaganie jest dziecinnie

proste.

� SP Józefów / SP Izabelin

Szko∏a Podstawowa
im. Wandy Chotom-
skiej w Józefowie za-
kwalifikowa∏a si´
do Ogólnopolskiego
Projektu Polskiego Zwiàzku Sza-
chowego. Uczniowie b´dà uczest-
niczyç w zaj´ciach „Edukacja
przez szachy w szkole”. 
Celem tego projektu jest zwi´ksze-

nie umiej´tnoÊci matematycznych

uczniów. Nauka gry

w szachy rozwija lo-

giczne i analityczne

myÊlenie, orientacj´

przestrzennà, uczy

rozwiàzywania problemów oraz

kszta∏tuje wa˝ne cechy osobowo-

Êci, jak odpowiedzialnoÊç, koncen-

tracja i intuicja. Prowadzenie zaj´ç

w szkole sfinansuje Polski Zwiàzek

Szachowy. � BW

Edukacja przez szachy
w szkole w Józefowie

27 wrzeÊnia, w Centrali Banku
Ochrony Ârodowiska w Warsza-
wie odby∏o si´ uroczyste podsu-
mowanie 3. edycji konkursu pla-
stycznego ÂWIAT OCZAMI
M¸ODYCH.
Uczennica klasy VIII Szko∏y Pod-

stawowej im. Bronis∏awa Tokaja

w Niepor´cie – Gabrysia Konopko

– odebra∏a wyró˝nienie I stopnia

za projekt znaczka pocztowego.

Praca Gabrysi zosta∏a wyró˝niona

spoÊród 1400 prac zg∏oszonych

do konkursu z ca∏ej Polski. 

Oprócz nagrody Gabrysia dosta-

∏a swój w∏asny, prawdziwy znaczek

pocztowy. Dyplom otrzyma∏a rów-

nie˝ koordynator konkursu pani

Iwona Bartosiewicz oraz Szko∏a

Podstawowa im. Bronis∏awa Toka-

ja w Niepor´cie.

Serdecznie gratulujmy!

� BW

Âwiat oczami
młodych

G M I N N Y  O Â R O D E K  K U L T U R Y  Z A P R A S Z A  W  L I S T O P A D Z I E :
N a w s z y s t k i e  w y d a r z e n i a  – w s t ´ p  w o l n y

FILIA GOK W ZEGRZU 
PO¸UDNIOWYM

9 listopada godz. 11.00 spektakl
„EGZAMIN SZTUKMISTRZA” oraz
warsztaty teatralno-cyrkowe.

•••••••••••
11 listopada godz. 18.00
– spektakl „Upalny dzieƒ”
w wykonaniu Zespołu Teatralnego
„Studio” z Pruszkowa, re˝. Gerard
Poło˝yƒski

17 listopada godz. 17.00
– spotkanie autorskie 
z Grupà Filmowà Darwin: 
Marek Hucz, Jan Jurkowski, 
Paweł Mitrowski

•••••••••••
23 listopada godz. 18.00
– spektakl „Mà˝ i ˝ona”
– komedia dla widzów 
powy˝ej 16 roku ˝ycia

•••••••••••

24 listopada godz. 18.00
– koncert „Dwóch we trzech ku
pami´ci jednego. Piosenki
Jacka Kaczmarskiego”,
wystàpià: 
Bartosz Kamiƒski – Êpiew, gitara
Krystian Kulas – gitara, 
Łukasz Mrugacz – recytacja

FILIA GOK W BENIAMINOWIE

30 listopada godz. 16.00
zabawa andrzejkowa dla dzieci

W paêdzierniku najmłodsi uczniowie szkół podstawowych biorà udział
w uroczystoÊci pasowania na ucznia. W cz´Êci szkół to wa˝ne
wydarzenie ju˝ si´ odbyło. W gminnych szkołach rozpocz´ło w tym
roku nauk´ w klasie pierwszej 212 uczniów, w 11 oddziałach.
Na zdj´ciu – dyrektor SP w Białobrzegach Agata Łukasiuk oraz
pierwszoklasiÊci. 

Klub Sportowy Madziar Niepor´t istnieje od lipca 2019 roku. Wyst´puje w lidze Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej, B-klasa grupa Warszawa I. Po 10 kolejkach prowadzi
w tabeli i ma tylko jednà pora˝k´! W kadrze jest 38 zawodników, w tym 31 z gminy Niepor´t. Dzia∏alnoÊç Klubu wspierajà firmy partnerskie i osoby prywatne, kibicujàce
zawodnikom. Ostatnio Klub zorganizowa∏ akcj´ zbierania karmy dla zwierzàt ze schroniska w Józefowie. Dzi´ki kibicom zawodnicy zawieêli do schroniska du˝à dostaw´ puszek
i worków z karmà.

UroczystoÊci pasowania
na ucznia



D
o˝ynki rozpocz´∏a msza

Êwi´ta, celebrowana przez

ksi´dza Tomasza Osiadacza,

proboszcza parafii w Stanis∏awowie

Pierwszym. Wzi´li w niej udzia∏

mieszkaƒcy oraz zaproszeni goÊcie,

m.in. Jan Grabiec – pose∏ na Sejm

RP, Zdzis∏aw Sipiera – Wojewoda

Mazowiecki, Bo˝ena ˚elazowska

i Stefan Traczyk – radni Sejmiku

Województwa Mazowieckiego, Ja-

ros∏aw Kowalski – Burmistrz part-

nerskiego Dobrego Miasta, Wies∏aw

Rybicki – dyrektor Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów

Wiejskich w Urz´dzie Marsza∏-

kowskim, Janusz Majewski i Piotr

ChoroÊ – radni Powiatu Legionow-

skiego, Artur Pozorek – dyrektor ds.

Us∏ug Rynku Pracy Wojewódzkie-

go Urz´du Pracy w Warszawie. Tra-

dycyjnym elementem mszy jest z∏o-

˝enie darów pól, ∏àk i ogrodów przez

przedstawicieli so∏ectw i pi´kne

kompozycje zosta∏y wyekspono-

wane przed scenà. By∏ wÊród nich

tak˝e wieniec do˝ynkowy, przygo-

towany tak˝e ju˝ po raz dwudziesty

przez grup´ mieszkaƒców Józefowa.

Najwa˝niejszym z darów, chlebem,

cz´stowa∏ uczestników uroczystoÊci

przy rozpalonym ognisku wójt Ma-

ciej Mazur. Scen´ zdominowa∏y wy-

st´py zespo∏ów tanecznych i wokal-

nych z Gminnego OÊrodka Kultury,

Schola Otwartych Serc, Ko∏o Go-

spodyƒ Wiejskich w Koziebrodach,

zespó∏ Labilni z MOK we W∏o-

chach. Wr´czone zosta∏y nagrody

w konkursie na naj∏adniejszy ogród,

wybrani zostali Król i Królowa

Ziemniaka, a w ramach Gotowania

z Maciejem tym razem jego uczest-

nicy przygotowali kopytka. Wieczór

zakoƒczy∏ koncert ulubieƒców pu-

blicznoÊci – ¸obuzów. Poza scenà

równie˝ nie zabrak∏o atrakcji.

W gminnym namiocie promocyj-

nym czeka∏y konkursy z nagrodami,

stra˝acy z gminnych jednostek OSP

zrobili pokaz swoich umiej´tnoÊci,

dzieci mia∏y do dyspozycji park

dmuchaƒców, by∏o wiele stoisk

z r´kodzie∏em i wyrobami gastrono-

micznymi. So∏tysi gminy Niepor´t

przygotowali w swoim stoisku po-

cz´stunek, z którego ch´tnie korzy-

stali obecni, wójt Mazur cz´stowa∏

grochówkà, a Rancho Bena trady-

cyjnie plackami ziemniaczanymi.

Do˝ynki to jedno z najpi´kniej-

szych Êwiàt w polskiej kulturze lu-

dowej. Niewielu ju˝ rolników po-

zosta∏o w gminie Niepor´t, ale tra-

dycja do˝ynkowego Êwi´ta przycià-

ga nieodmiennie bardzo wielu

uczestników. Dzi´kujemy wszyst-

kim za wspólnà zabaw´, za uÊmie-

chy i mi∏e s∏owa, a organizatorom

za wysi∏ek w∏o˝ony w przygotowa-

nie uroczystoÊci. � BW
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Dwudziestolecie
Âwi´ta Ziemniaka
Do˝ynki gminne, czyli Âwi´to Ziemniaka w Stanisławowie Pierwszym
obchodziły w tym roku jubileusz dwudziestolecia. Dwie dekady
utrwaliły tradycj´ tej uroczystoÊci i jej popularnoÊç wÊród
mieszkaƒców. 

Mieszkaƒcy gminy, tworzàcy od lat
grup´ zaanga˝owanà
w wykonywanie wieƒców
do˝ynkowych, byli goÊçmi sesji
Rady Gminy Niepor´t. Dostali
serdeczne podzi´kowania za prac´
i serce wło˝one w upowszechnianie
pi´knej tradycji ludowej. Pi´kne
wieƒce od dwudziestu lat
reprezentujà gmin´ Niepor´t
i powiat legionowski na do˝ynkach
diecezjalnych i ogólnopolskich.
Grupa do˝ynkowa pokazała
przy okazji nowe stroje,
sfinansowane z bud˝etu gminy
i Êrodków pozyskanych z Urz´du
Marszałkowskiego.
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Fantastyczne wyniki
pływaków UKS „Fala”

Siatkarskie Grand Prix Gminy Nieporet

Kolejne starty zawodników UKS „Fala” przynoszà
nowe medale, tytuły mistrzowskie i pobite ˝yciowe
rekordy. Jednym słowem – „petarda”!

10 – 11 paêdziernika rozegrano w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym turnieje inauguracyjne
w minisiatkówkce dziewczàt i chłopców w ramach Grand Prix Gminy Niepor´t o puchar Wójta gminy
Niepor´t oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. 

Z
awodnicy „Fali” sà w fanta-

stycznej formie, bijà rekordy

i dostarczajà sobie i kibicom

mnóstwo radoÊci. 

28 wrzeÊnia podczas Zawodów

P∏ywackich o Puchar Ksià˝àt Ma-

zowieckich w Ciechanowie Jakub

Gradek na 4 starty zdoby∏ 4 z∏ote

medale – w stylu klasycznym na 50

i 100 m oraz w stylu dowolnym

na 50 i 100 m. Dodatkowo zawod-

nik UKS Fala Niepor´t uzyska∏ naj-

lepszy rezultat w rankingu ogólno-

polskim w kategorii 11 lat i m∏od-

si w stylu klasycznym na 50

i 100 m. Patrycja Jurkiewicz pod-

czas tych samych zawodów zdoby-

∏a bràzowy medal na 50 m stylem

motylkowym. 

5 paêdziernika UKS Fala Niepo-

r´t przywióz∏ kolejnych pi´ç meda-

li z IV Festiwalu Sprintu na Base-

nach Warszawianki w Warszawie.

Tym razem swój mistrzowski talent

zaprezentowa∏a Ewa Leciejewska,

zdobywajàc 3 z∏ote medale na 3

starty na 50 m stylem dowolnym,

klasycznym i grzbietowym. Kolej-

ne dwa medale, tym razem srebr-

ne zdobyli B∏a˝ej Dybek oraz Ja-

kub Gradek na 50 m stylem kla-

sycznym. 

I nast´pne zawody, na Bielanach:

Ewa Leciejewska – 3 z∏ote meda-

le i puchar dla najlepszej zawod-

niczki, Ignacy Kowalski – 3 z∏ote

medale i puchar dla najlepszego za-

wodnika, Alina Kalinowska srebr-

ny medal, Adam Wilk bràzowy me-

dal. 

Widzàc takie zaplecze i potencja∏

wÊród naszych dzieci z niecierpli-

woÊcià czekamy na to, co przynie-

sie przysz∏oÊç! Wielkie brawa dla

trenerów i opiekunów, bez których

te sukcesy nie by∏yby mo˝liwe!

� BW

W siatkarskich bojach uczestniczy-

∏o 75 dziewczynek oraz 63 ch∏op-

ców ze szkó∏ podstawowych Izabe-

linie, Józefowie, Niepor´cie, Stani-

s∏awowie Pierwszym oraz SP Nr 31

w Warszawie.

Zwyci´zcy w poszczególnych

kategoriach: Dziewcz´ta: „dwójki”

Julia Osiƒsks/Angelika Adame-

czek (SP Stanis∏awów Pierwszy),

„single grupa zaawansowana” Zo-

fia Anisiewicz (SP Izabelin), Oli-

wia Knych (SP Nr 31 Warszawa)

Ch∏opcy: „dwójki” Miko∏aj Wrze-

siƒski/Szymon Jusiƒski (SP Nr 31

Warszawa), „single grupa zaawan-

sowana” Aleksander Kowalski (SP

Izabelin), „single grupa poczàtku-

jàca” Dawid Kucharski SP Stanis∏a-

wów Pierwszy). Grand Prix to ko-

lejnych 8 turniejów rozgrywanych

w roku szkolnym 2019/2020

z Wielkim Fina∏em w miesiàcu

maj 2020 roku. � UKS D´bina

W dniach 1 i 3 paêdziernika w ra-

mach Mazowieckich Igrzysk M∏o-

dzie˝y Szkolnej na terenie LO Ko-

mornica odby∏y si´ dwie najwi´k-

sze imprezy sportowe w roku

szkolnym 2019/2020 pod wzgl´-

dem liczby uczestników, a miano-

wicie Mistrzostwa Powiatu Legio-

nowskiego w indywidualnych

i sztafetowych biegach prze∏ajo-

wych w kategorii „dzieci” i „m∏o-

dzie˝y”. W biegach indywidual-

nych bra∏o udzia∏ 1160 uczniów

z 26 Szkó∏ Podstawowych z powia-

tu legionowskiego. W poszczegól-

nych kategoriach biegowych star-

towa∏o ponad 100 zawodników.

Uplasowanie si´ w pierwszej dwu-

nastce dawa∏o awans do etapu re-

jonowego. 

Klasyfikacja dru˝ynowa szkó∏ z te-

renu gminy Niepor´t:

• Dziewcz´ta kat. „Dzieci” – 1 miej-

sce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa z Jó-

zefowa.

• Ch∏opcy kat. „Dzieci” – 1 miejsce

zaj´∏a Szko∏a Podstawowa z Bia∏o-

brzegów a 2 miejsce Szko∏a Podsta-

wowa z Józefowa.

• Dziewcz´ta kat. „M∏odzie˝” – 3

miejsce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa

z Józefowa.

• Ch∏opcy kat. „M∏odzie˝” – 2 miej-

sce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa z Nie-

por´tu.

Wyniki Sztafetowych Biegów Prze-

∏ajowych:

• Dziewcz´ta w kategorii „Dzieci” – 1

miejsce Szko∏a Podstawowa w Józe-

fowie

• Ch∏opcy w kategorii „Dzieci” – 2

miejsce Szko∏a Podstawowa w Józe-

fowie

• Dziewcz´ta w kategorii „M∏odzie˝”

– 5 miejsce Szko∏a Podstawowa

w Józefowie

• Ch∏opcy w kategorii „M∏odzie˝” – 3

miejsce Szko∏a Podstawowa w Józe-

fowie.

S´dzià g∏ównym Indywidualnych

i Sztafetowych Biegów Prze∏ajowych

by∏ Roman Madej Przewodniczàcy

Gminnego i Powiatowego Szkolnego

Zwiàzku Sportowego. � K.S∏omiƒska

Indywidualne i Sztafetowe Biegi Przełajowe
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LLIISSTTOOPPAADDZZIIEE 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



8 ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 25 paêdziernika 2019


