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KORONAWIRUS 
KORONAWIRUS – to najwa˝niejsze słowo ostatnich tygodni. Słowo, które jest na ustach milionów ludzi, słowo, którym zaczynamy i koƒczymy ka˝dy dzieƒ. Âledzimy sytuacj´
i najnowsze informacje o tym, co dzieje si´ w kraju i na Êwiecie. To ju˝ nie sà odległe Chiny, to ju˝ jest u nas. Sytuacja jest trudna dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy chorujà.
MyÊlimy o nich, mamy nadziej´, ˝e wyzdrowiejà, ˝e nast´pnego dnia nie b´dzie nowych przypadków. Koronawirus postawił nas w nowej sytuacji. A ona na wszystkich wymusza
zmian´ sposobu myÊlenia i działania. 
Zapadajà teraz decyzje, podejmowane z my-

Êlà o bezpieczeƒstwie zdrowotnym wspó∏oby-

wateli, zmieniajàce nasze codzienne ˝ycie.

Jednak tylko ich przestrzeganie i respektowa-

nie doprowadzi w efekcie do ograniczenia roz-

przestrzeniania si´ wirusa. A to jest w tej chwi-

li najwa˝niejsze zadanie nas wszystkich – nie

dopuÊciç, byÊmy zara˝ali si´ od siebie nawza-

jem. Je˝eli ze zrozumieniem potraktujemy

zmiany, jakie teraz, czasowo, sà wprowadza-

ne, tym szybciej nasze ˝ycie wróci do normy

i oddalimy od siebie widmo choroby.

Przedstawiamy najwa˝niejsze informa-
cje o rozwiàzaniach wdro˝onych w gminie
Niepor´t, których celem jest zapewnienie
ograniczenia rozprzestrzeniania si´ wiru-
sa SARS-CoV-2 i zapewnienie bezpieczeƒ-
stwa zdrowotnego mieszkaƒców.

Przypominamy, ˝e wszystkie te informa-

cje publikowane sà na bie˝àco na stronie in-

ternetowej gminy Niepor´t www.nieporet.pl

i zach´camy Paƒstwa do jej Êledzenia.

�

ODPOWIEDZIALNOÂå I BEZPIECZE¡STWO SÑ
DZISIAJ NAJWA˚NIEJSZE. ZADBAJMY O NIE SAMI! 

DDoo cchhwwiillii  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  ssii´́  wwee  wwłłaassnnee
mmaasseecczzkkii,,  ww UUrrzz´́ddzziiee  GGmmiinnyy
NNiieeppoorr´́tt,,  ww wweejjÊÊcciiuu  ddoo uurrzz´́dduu
oodd uull.. JJaannaa  KKaazziimmiieerrzzaa,,  ddoosstt´́ppnnee  ssàà
ddllaa  PPaaƒƒssttwwaa  mmaasseecczzkkii  jjeeddnnoorraazzoowwee..
MMaasseecczzkkii  ppaakkoowwaannee  ssàà  ww wwoorreecczzkkii
ppoo 22  sszzttuukkii  nnaa oossoobb´́..  BB´́ddàà
rroozzddaawwaannee  ddoo wwyycczzeerrppaanniiaa  zzaappaassóóww,,
aa ttee  bb´́ddàà  uuzzuuppeełłnniiaannee  ww mmiiaarr´́
ddoosstt´́ppnnooÊÊccii  mmaasseecczzeekk  nnaa rryynnkkuu..

Z powodu braku masek na rynku
zach´camy do ich szycia we własnym
zakresie. Uczniowie mogà to robiç w ranach
zaj´ç z techniki, wspomagani przez
nauczycieli i rodziców. Na pewno w wielu
domach jest maszyna do szycia i osoba,
umiejàca szyç. Zagro˝enie wirusem
wymusza na nas ostro˝noÊç. Przebywajàc

w miejscach publicznych, kontaktujàc si´
z innymi osobami, powinniÊmy si´
zabezpieczaç – róbmy to nie tylko dla
swojego dobra, ale i z myÊlà o innych.
Prosimy jednak pami´taç, ˝e nie
zabezpieczajà one całkowicie
przed wirusem. U˝ywanie maseczek
wspomaga przeciwdziałanie zaka˝eniu
koronawirusem. Coraz popularniejsze staje
si´ szycie masek przez organizacje, które
chcà pomóc w zaopatrzeniu słu˝bie
zdrowia. Włàczajà si´ w t´ akcj´ ró˝ne
fundacje, warsztaty krawieckie,
wolontariusze. My pomó˝my sami sobie. 
Na stronach internetowych jest du˝y wybór
instrukcji, jak we własnym zakresie uszyç
maseczk´. Zach´camy wi´c do skorzystania
z nich i z własnych umiej´tnoÊci
krawieckich.

Zach´camy wszystkich mieszkaƒców do noszenia masek
w miejscach publicznych i podczas kontaktów z innymi osobami.

NAJNOWSZE ZALECENIA DLA OBYWATELI – na podstawie
Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl
WW zzwwiiààzzkkuu  zz ppaannuujjààccàà  ssyyttuuaaccjjàà
eeppiiddeemmiioollooggiicczznnàà,,  oodd 2255  mmaarrccaa  wweesszzłłyy
ww ˝̋yycciiee  nnoowwee  zzaassaaddyy  bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa,,
oobboowwiiààzzuujjààccee  wwsszzyyssttkkiicchh  oobbyywwaatteellii,,  ww ttyymm
ooggrraanniicczzeenniiee  ww pprrzzeemmiieesszzcczzaanniiuu  ssii´́..  CChhooddzzii
oo ttoo,,  aabbyy  PPoollaaccyy  nniiee  nnaarraa˝̋aallii  ssiieebbiiee  ii iinnnnyycchh
nnaa zzaakkaa˝̋eenniiee  kkoorroonnaawwiirruusseemm..  

Do 11 kwietnia w∏àcznie nie b´dzie mo˝na si´

swobodnie przemieszczaç poza celami bytowy-

mi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie

nie dotyczy wi´c:

• dojazdu do pracy – jeÊli jesteÊ pracownikiem,

prowadzisz swojà firm´, czy gospodarstwo

rolne, masz prawo dojechaç do swojej pracy.

Masz równie˝ prawo udaç si´ po zakup towa-

rów i us∏ug zwiàzanych ze swojà zawodowà

dzia∏alnoÊcià, np. zakup nawozów sztucznych

przez rolników, czy zakup towarów do skle-

pu spo˝ywczego prowadzonego przez indy-

widualnego przedsi´biorc´,

• wolontariatu – jeÊli dzia∏asz na rzecz walki

z koronawirusem i pomagasz potrzebujàcym

przebywajàcym na kwarantannie lub osobom,

które nie powinny wychodziç z domu, mo˝esz

si´ przemieszczaç w ramach tej dzia∏alnoÊci,

• za∏atwiania spraw niezb´dnych do ˝ycia co-
dziennego – mo˝na si´ przemieszczaç, aby

zrobiç niezb´dne zakupy, wykupiç lekarstwa,

udaç si´ do lekarza, opiekowaç si´ bliskimi,

wyprowadziç psa. 

NAJCZ¢ÂCIEJ POJAWIAJÑCE SI¢ PYTANIA:
• Czy mog´ wyjÊç na spacer do parku lub la-

su, wyjÊç z dzieçmi na plac zabaw? 
Przepisy odnoszà si´ do niezb´dnych codzien-

nych potrzeb. Do takiej kategorii mo˝na zali-

czyç spacer czy wyjÊcie do lasu, ale z zacho-

waniem ograniczeƒ odleg∏oÊci oraz limitu

przemieszczajàcych si´ osób (maksymalnie

dwie osoby, z wy∏àczeniem rodzin). Zaleca si´
tak˝e, aby ograniczaç tego typu wyjÊcia
do niezb´dnego minimum. Ograniczenia do-

tyczà natomiast placów zabaw, które sà miej-

scem gromadzenia si´ ró˝nych osób, a tym sa-

mym wysokiego ryzyka zaka˝enia.

• Czy mog´ biegaç? Jeêdziç na rowerze?
Przepisy pozwalajà wychodziç z domu m.in.

w celu realizacji niezb´dnych codziennych po-

trzeb. Do takiej kategorii mo˝na zaliczyç np.

jednorazowe wyjÊcie w celach sportowych. Na-

le˝y jednak pami´taç o zachowaniu odpowied-

niej odleg∏oÊci od innych oraz o tym, ̋ e powin-

niÊmy uprawiaç sport w grupie maksymalnie

dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin).

• Wa˝ne! Przemieszczaç si´ mo˝na jedynie
w grupie do dwóch osób (nie dotyczy ro-
dzin), przy zachowaniu bezpiecznej odleg∏o-
Êci 1,5 metra.

• W autobusie tyle osób, ile wynosi po∏owa
miejsc siedzàcych – Êrodki publicznego

transportu zbiorowego nadal dzia∏ajà. Jednak

w autobusie, tramwaju lub metrze tylko po-

∏owa miejsc siedzàcych mo˝e byç zaj´ta. Je-

Êli miejsc siedzàcych w pojeêdzie jest 70, to

mo˝e nim jechaç maksymalnie 35 osób.

• Ca∏kowity zakaz zgromadzeƒ, chyba ˝e
spotkanie z najbli˝szymi – nowe przepisy za-

kazujà wszelkich zgromadzeƒ, spotkaƒ, im-

prez czy zebraƒ. Je˝eli to niezb´dne, mo˝na

spotkaç si´ z najbli˝szymi.

• Zasady bezpieczeƒstwa w trakcie uroczy-
stoÊci religijnych – w mszy lub innym obrz´-

dzie religijnym mo˝e uczestniczyç jednocze-

Ênie nie wi´cej ni˝ 5 osób – wy∏àczajàc z te-

go osoby sprawujàce pos∏ug´.

• Zak∏ady pracy – ograniczenia co do liczby

osób nie dotyczà zak∏adów pracy. Nale˝y jed-

nak stosowaç w nich szczególnie ostre zale-

cenia G∏ównego Inspektora Sanitarnego w za-

kresie zachowania odleg∏oÊci pracowników,

Êrodków dezynfekcji.

• Restauracje nadal mogà prowadziç sprzeda˝

posi∏ków na wynos.

• Pozosta∏e ograniczenia nadal obowiàzujà
– w mocy pozostajà wszystkie dotychczaso-

we zakazy, czyli ograniczenie w dzia∏alnoÊci

galerii handlowych, dzia∏alnoÊci gastrono-

micznej i rozrywkowej.

Wcià˝ tak˝e dzia∏a obowiàzkowa 14-dniowa

kwarantanna dla powracajàcych zza granicy. 

� Wiecej na stronach 2–5
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Najwa˝niejsze zalecenia dla
rodziców i opiekunów prawnych:
1. Dopilnowanie, aby ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo zdrowotne dzieci i młodzie˝ w tym

okresie pozostały w domach, nie przemieszczały si´, ograniczały przebywanie w miejscach
publicznych, gdzie mogà byç wi´ksze skupiska ludzi np. w komunikacji publicznej.

2. Zwrócenie uwagi na mo˝liwoÊç organizowania przez uczniów spotkaƒ towarzyskich
i zakazanie swoim dzieciom sp´dzania czasu wolnego w takiej formie.

3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystoÊci ràk),
a tak˝e systematycznego sprzàtania i czyszczenia pomieszczeƒ gospodarstwa domowego.

4. Stosowanie si´ do zaleceƒ Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

5. Âledzenie na bie˝àco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Praca Urz´du
Gminy Niepor´t
Nowa sytuacja wymagała
wdro˝enia nowych zasad
organizacji pracy Urz´du Gminy
Niepor´t. Majà one na celu
zapewnienie bezpieczeƒstwa
pracownikom oraz osobom, 
które muszà załatwiç spraw´
w urz´dzie.

• Urzàd Gminy Niepor´t został
czasowo zamkni´ty dla
interesantów, z wyjàtkiem osób
dokonujàcych rejestracji aktów
zgonu oraz jednostek
podległych. W godzinach pracy
urz´du obsługa interesantów jest
prowadzona telefonicznie,
tel. 22 767 04 00, pocztà
elektronicznà na adres e-mail:
urzàd@nieporet.pl lub przez
skrzynk´ e-PUAP. W przedsionku
budynku znajduje si´ telefon,
z którego mo˝na skorzystaç w celu
przedstawienia swojej sprawy,
znajdujà si´ tam wszystkie wnioski,
które mogà byç potrzebne oraz
skrzynka, do której nale˝y wrzucaç
dokumenty. Zostanà one
przekazane do działów
merytorycznych, do załatwienia.

• Zmieniona zostały tak˝e godziny
pracy urz´du w poniedziałki

– do odwołania czynny b´dzie
w poniedziałki w godzinach 8.00
– 16.00.

• W zwiàzku z istniejàcym
zagro˝eniem epidemiologicznym
Dział Ochrony Ârodowiska
i Rolnictwa wstrzymał
do odwołania wszelkie ogl´dziny
w terenie, w tym dotyczàce
zgłoszeƒ i wniosków na usuwanie
drzew i krzewów. Prosimy
mieszkaƒców, aby majàc
na uwadze zaistniałà sytuacj´,
w miar´ mo˝liwoÊci wstrzymali si´
ze składaniem wniosków i zgłoszeƒ
na usuwanie drzew i krzewów
do czasu, gdy mo˝liwe b´dzie
wykonywanie obowiàzków
słu˝bowych w terenie przez
pracowników Działu Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa.

�

SSzzaannoowwnnii  MMiieesszzkkaaƒƒccyy

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM, BÑDèMY ODPOWIEDZIALNI

PPrrzzee˝̋yywwaammyy  tteerraazz  ttrruuddnnee  cchhwwiillee..  TTrruuddnniieejj--

sszzee  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  ̋̋ ee  nniiee  wwiieemmyy  jjaakk  dd∏∏uuggoo  ppoo--

ttrrwwaa  zzaaggrroo˝̋eenniiee  kkoorroonnaawwiirruusseemm,,  jjaakk  bb´́ddàà

wwyyggllààddaa∏∏yy  nnaaddcchhooddzzààccee  ddnnii..  JJeeddnnoo  wwiieemmyy

jjeeddnnaakk  nnaa ppeewwnnoo  –– mmoo˝̋eemmyy  ppoommóócc  ssoobbiiee

ii iinnnnyymm  ww zzmmnniieejjsszzeenniiuu  pprraawwddooppooddoobbiieeƒƒ--

ssttwwaa  zzaakkaa˝̋eenniiaa..  SSttoossuujjààcc  ssii´́  ddoo zzaalleecceeƒƒ

ii wwyyttyycczznnyycchh  ww zzaakkrreessiiee  zzaassaadd  bbeezzppiieecczznnee--

ggoo  zzaacchhoowwaanniiaa,,  zzmmnniieejjsszzyymmyy  rryyzzyykkoo  cchhoorroo--

bbyy..  OOggrraanniicczzeenniiaa,,  kkttóórree  tteerraazz  ssoobbiiee  nnaarrzzuu--

cciimmyy,,  mmooggàà  ppoommóócc  nnaamm  ii iinnnnyymm,,  zzaacchhoowwaaçç

zzddrroowwiiee..  AAppeelluujj´́  ddoo PPaaƒƒssttwwaa  –– ddbbaajjmmyy  ttee--

rraazz  oo ssiieebbiiee  ii nnaajjbbllii˝̋sszzyycchh,,  aallee  ttaakk˝̋ee  pprrzzyy--

jjaacciióó∏∏  ii ssààssiiaaddóóww..  TTrraakkttuujjmmyy  zzddrroowwiiee  jjaakkoo

nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzàà  wwaarrttooÊÊçç  –– ttaakk  ppoowwiinnnniiÊÊmmyy  ppoo--

sstt´́ppoowwaaçç  zzaawwsszzee,,  aallee  tteerraazz  jjeesstt  ttoo  sszzcczzeeggóóll--

nniiee  wwaa˝̋nnee..  

MMaacciieejj  MMaazzuurr,, WWóójjtt  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt

NA TEMAT ZMIAN W FUNKCJONOWANIU
CA¸EJ GMINY SPOWODOWANYCH
ZAGRO˚ENIEM KORONAWIRUSEM
rozmawiamy z wójtem Maciejem Mazurem
DDzziieeƒƒ  ddoobbrryy  PPaanniiee  WWóójjcciiee,,  zzaaggrroo˝̋eenniiee  kkoorroonnaawwiirruusseemm  ssppoo--

wwooddoowwaa∏∏oo  wwiieellee  cczzaassoowwyycchh  zzmmiiaann  ww ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiuu  ccaa∏∏eejj

ggmmiinnyy  ii ww ˝̋yycciiuu  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  IInnaacczzeejj  wwyyggllààddaa  ttee˝̋  ww ttyycchh

ddnniiaacchh  pprraaccaa  uurrzz´́dduu..  JJaakkiiee  tteerraazz  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee  zzaaddaanniiaa  ssàà

ddoo rreeaalliizzaaccjjii??

Dzieƒ dobry, priorytetem dla nas jest zapewnienie bezpieczeƒstwa mieszkaƒców, w zwiàz-

ku z istniejàcym zagro˝eniem spowodowanym przez koronawirus. Ju˝ 3 marca powo-

∏a∏em zadaniowy Zespó∏ Kryzysowy, z∏o˝ony z przedstawicieli s∏u˝b mundurowych, me-

dycznych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, którego zadaniem jest sta∏e monito-

rowanie sytuacji w gminie i wspó∏praca w zakresie realizacji niezb´dnych aktualnie

dzia∏aƒ. Wprowadzamy wiele zmian w funkcjonowaniu naszych jednostek, jak zmiana

czasu pracy, zawieszenie dzia∏alnoÊci, zakaz korzystania z urzàdzeƒ sportowych lub

spacerów na terenach rekreacyjnych, ograniczenia w kontaktach w przestrzeni publicz-

nej, które wynikajà z uregulowaƒ stosowanych na ternie ca∏ego kraju i majà na celu

ograniczenie rozprzestrzeniania si´ wirusa. Zmiany te pojawiaç si´ b´dà tak d∏ugo i w ta-

kim zakresie, w jakim b´dzie wymaga∏a sytuacja epidemiologiczna. Chcia∏bym bardzo

podzi´kowaç tym mieszkaƒcom, którzy ze zrozumieniem traktujà te czasowo przecie˝

wprowadzane zmiany i ograniczenia. Bez wspó∏pracy i pewnej dyscypliny nie osiàgnie-

my najwa˝niejszego celu, jakim jest zachowanie zdrowia wolnego od zaka˝enia koro-

nawirusem. 

CCzzyy  mmiieesszzkkaaƒƒccyy,,  kkttóórrzzyy  ww zzwwiiààzzkkuu  zz zzaaiissttnniiaa∏∏àà  ssyyttuuaaccjjaa  zznnaajjddàà  ssii´́  ww sszzcczzeeggóóllnniiee  ttrruudd--

nneejj  ssyyttuuaaccjjii,,  mmaamm  nnaa mmyyÊÊllii  oossoobbyy  ssttaarrsszzee,,  ssaammoottnnee,,  kkttóórree  tteerraazz  ppoowwiinnnnyy  zzoossttaaçç  ww ddoo--

mmaacchh,,  mmooggàà  lliicczzyyçç  nnaa ppoommoocc  ii wwssppaarrcciiee  zzee  ssttrroonnyy  ggmmiinnyy??

Wspó∏pracujemy w tym zakresie z Gminnym OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej, który czu-

wa nad sytuacjà tych osób. Stra˝ Gminna ma teraz w swoich obowiàzkach docieranie

do mieszkaƒców, którzy mogà potrzebowaç wsparcia i udzielanie im pomocy. Wa˝ne

jest, aby seniorzy jak najbardziej ograniczyli teraz wychodzenie z domu i kontakty z in-

nymi osobami. Od tego zale˝y ich zdrowie. Ponadto, zorganizowane zosta∏y wspólne

patrole funkcjonariuszy Stra˝y Gminnej i stra˝aków z naszych jednostek Ochotniczych

Stra˝y Po˝arnych, którzy równie˝ realizujà to samo zadanie. Dodam jeszcze, ˝e funk-

cjonariusze wyposa˝eni sà w Êrodki ochrony osobistej – kombinezony, maski, gogle,

r´kawice ochronne, p∏yn do dezynfekcji. Ich zastosowanie jest konieczne, gdyby nieÊli

pomoc osobie samotnej, przebywajàcej w kwarantannie domowej.

AA ccoo  zz oossoobbaammii,,  nnaa kkttóórree  nnaa∏∏oo˝̋oonnyy  zzoossttaa∏∏  oobboowwiiààzzeekk  kkwwaarraannttaannnnyy,,  aa kkttóórree  zz rróó˝̋nnyycchh

wwzzggll´́ddóóww  nniiee  mmooggàà  jjeejj  ooddbbyyçç  ww sswwooiimm  mmiieejjssccuu  zzaammiieesszzkkaanniiaa??

WyznaczyliÊmy obiekt na terenie gminy do przeprowadzenia kwarantanny zbiorowej,

wyposa˝ony w to, co jest niezb´dne w takich okolicznoÊciach. Mam jednak nadziej´,

˝e sytuacja nie zmusi nas do uruchomienia go, ˝e dzi´ki zastosowaniu wszystkich Êrod-

ków zapobiegawczych zasi´g koronawirusa uda nam si´ ograniczyç. 

UUrrzzààdd  ggmmiinnyy  zzoossttaa∏∏  cczzaassoowwoo  zzaammkknnii´́ttyy  ddllaa  iinntteerreessaannttóóww,,  sspprraawwyy  mmoo˝̋eemmyy  zzaa∏∏aattwwiiaaçç

tteelleeffoonniicczznniiee,,  ddrrooggaa  mmaaiilloowwàà,,  lluubb  kkoorrzzyyssttaajjààcc  zzee  sskkrrzzyynnkkii  uummiieesszzcczzoonneejj  ww pprrzzeeddssiioonnkkuu

bbuuddyynnkkuu,,  ddoo kkttóórreejj  mmoo˝̋nnaa  wwrrzzuucciiçç  ppiissmmoo  lluubb  wwyyppee∏∏nniioonnyy  wwnniioosseekk..  PPrraaccaa  ttoocczzyy  ssii´́  wwii´́cc

nnaaddaall,,  aa cczzyy  rreeaalliizzoowwaannee  ssàà  ttee˝̋  iinnwweessttyyccjjee??

Praca urz´du zosta∏a zorganizowana tak, ˝eby z jednej strony zapewniç ciàg∏oÊç re-

alizowanych zadaƒ, a z drugiej strony pomóc pracownikom i nie nara˝aç ich zdrowia.

Wiemy, ˝e szko∏y sà chwilowo zamkni´te, a to wymaga od rodziców zorganizowania

opieki nad dzieçmi. W dzia∏ach, w których jest to mo˝liwe, wprowadziliÊmy prac´ zdal-

nà. Przygotowujemy dokumentacj´ do realizacji ró˝nych inwestycji: do og∏oszenia za-

mówienia publicznego na wykonanie pierwszego etapu kanalizacji deszczowej na osie-

dlu G∏ogi, dokumentacj´ geologicznà stacji uzdatniania wody w Ryni, podpisaliÊmy umo-

w´ na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy KoÊcielnej

w Kàtach W´gierskich. Zaj´liÊmy si´ tak˝e oÊwietleniem dróg – podpisana zosta∏a umo-

wa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oÊwietlenia ul. LeÊnej i Stru-

˝aƒskiej w Józefowie, ul. Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej. Rozpoczynamy II etap mo-

dernizacji oÊwietlenia ul. Jana Kazimierza w kierunku Rembelszczyzny. Kontynuuje-

my równie˝ realizacj´ ju˝ rozpocz´tych inwestycji – budow´ kanalizacji sanitarnej w ulicy

Rumiankowej i Bia∏ego Bzu w Niepor´cie, budow´ zaplecza socjalnego dla boiska w Kà-

tach W´gierskich, wykonanie oÊwietlenia boiska. Trwa przebudowa ulicy Spacerowej

w Bia∏obrzegach i G∏ównej w Ryni. To kolejny etap prac – budujemy chodnik, Êcie˝-

k´ rowerowà i wykonujemy nowà nawierzchni´ asfaltowà.

CCzzeeggoo  mmoo˝̋eemmyy  ˝̋yycczzyyçç  CCzzyytteellnniikkoomm  ww zzwwiiààzzkkuu  zz nnaaddcchhooddzzààccyymmii  ÊÊwwii´́ttaammii??

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Aby ˝yczenia si´ spe∏ni∏y, jeszcze raz bardzo

prosz´ o przestrzeganie publikowanych zaleceƒ i polecanych Êrodków ostro˝noÊci. Po-

starajmy si´, aby Êwi´ta up∏yn´∏y w jak najlepszej atmosferze, ˝eby nie by∏o wÊród nas

osób chorych. W du˝ej mierze zale˝y to teraz od nas samych i tego, jak zadbamy o sie-

bie i innych.

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

UWAGA! WA˚NE TELEFONY:
• ZADANIOWY ZESPÓ¸ DO SPRAW KORONAWIRUSA 

w URZ¢DZIE GMINY NIEPOR¢T tel. 600 918 238

• KOMISARIAT POLICJI W NIEPOR¢CIE tel. 22 774 87 57

• POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W LEGIONOWIE 
tel. 22 774 15 76 telefon alarmowy 609 729 134 
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UWAGA!!!

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiàzaƒ w okresie
czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oÊwiaty
w zwiàzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
zmienionym 20 marca, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
w szkołach obowiàzujà przepisy dotyczàce zdalnego nauczania. 
Na podstawie tego rozporzàdzenia nauczyciele ma-

jà obowiàzek realizacji podstawy programowej,

przygotowywania materia∏ów edukacyjnych dla

uczniów do pracy w domu i kontaktowania si´ z ni-

mi drogà elektronicznà. W ka˝dej szkole organiza-

cja nauki mo˝e odbywaç si´ troch´ inaczej, gdy˝ na-

uczyciele korzystajà z ró˝nych narz´dzi komunika-

cji z uczniami. Najcz´Êciej wykorzystujà do tego celu

dziennik elektroniczny Librus, ale korzystajà te˝

z grup na Facebooku, Squla i z indywidualnych kont

email office dla ka˝dego ucznia. Z informacji uzy-

skanych od dyrektorów szkó∏ i rodziców wynika, ˝e

w pierwszym tygodniu nauki zdalnej nie wszystko

funkcjonowa∏o idealnie. Nie by∏o w tym nic niepo-

kojàcego, gdy˝ zarówno nauczyciele, jak i uczniowie

napotykali problemy natury technicznej, np. zawie-

szanie si´ przecià˝onego Librusa. Nale˝y mieç nadzie-

j´, ˝e z ka˝dym dniem b´dzie coraz lepiej. Wszyscy

w przyÊpieszonym tempie uczà si´ nowych metod

i sposobów pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej

na swojej stronie internetowej zamieszcza informa-

cje, w których wskazuje portale i strony internetowe,

a tak˝e pasma edukacyjne w TVP, z których mogà

korzystaç zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.

Na stronach CKE i OKE zamieszczone zosta∏y ma-

teria∏y dla uczniów klas ósmych, którzy w obliczu

czekajàcych ich niebawem egzaminów wymagajà

szczególnego wsparcia nauczycieli i rodziców. Go-

towi do tego wsparcia sà pedagodzy i psycholodzy

szkolni. Przerwa w pracy szkó∏ i przedszkoli to trud-

ny czas; wymaga od wszystkich pe∏nej mobilizacji

i wspó∏pracy. Rodzice proszeni sà o wyrozumia∏oÊç

i cierpliwoÊç. Zdajemy sobie spraw´ z tego, ile tru-

du muszà wk∏adaç w wychowywanie i edukacj´ swo-

ich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich mu-

si ∏àczyç swojà prac´ zawodowà ze wsparciem dzie-

ci w zdalnej nauce.

Zach´camy wszystkich zainteresowanych do ko-

rzystania ze strony internetowej Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej. Mo˝na na niej znaleêç informacje

dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców dotyczàce or-

ganizacji zaj´ç edukacyjnych z wykorzystaniem me-

tod, a tak˝e technik kszta∏cenia na odleg∏oÊç. Roz-

porzàdzenie, o którym wy˝ej, reguluje obowiàzki dy-

rektorów szkó∏ i nauczycieli w tym trudnym czasie,

zwraca uwag´ na bezpieczeƒstwo uczniów w zakre-

sie pos∏ugiwania si´ urzàdzeniami komunikacji

elektronicznej, na realizacj´ podstawy programowej

w uwzgl´dnieniem równomiernego obcià˝enia ucznia

zaj´ciami w danym dniu, na zró˝nicowanie tych za-

j´ç oraz mo˝liwoÊci psychofizyczne uczniów. 

W celu zminimalizowania mo˝liwoÊci rozprzestrze-

niania si´ koronawirusa w naszym Êrodowisku, komu-

nikowanie si´ ze szko∏ami powinno odbywaç si´ dro-

gà elektronicznà. Za utrzymanie szkó∏ w bezpiecznej

gotowoÊci na powrót uczniów czuwajà dyrektorzy,

którzy sà w sta∏ym kontakcie z Wójtem. Mo˝na im

zg∏aszaç ewentualne problemy, a w razie potrzeby

proÊby o pomoc i wsparcie. Oczywiste jest, ̋ e wszyst-

kie strony zaanga˝owane w zdalne nauczanie muszà

do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby uczniowie ponieÊli jak

najmniejsze straty w nauce. Warto jednak pami´taç,

˝e w tym trudnym czasie najwa˝niejsza jest odpowie-

dzialnoÊç za zdrowie swoje i swoich najbli˝szych oraz

okazywanie sobie nawzajem wsparcia i ˝yczliwoÊci.

� H. Galas 

Nauka online 

W zwiàzku z wprowadzonymi restrykcyjnymi
przepisami odnoÊnie przemieszczania si´,
przypominamy ˝e na terenie gminy Niepor´t:

• obowiàzuje ZAKAZ KORZYSTANIA z boisk
sportowych, sal sportowych, placów zabaw
i siłowni zewn´trznych, 

• ZAMKNI¢TA została do odwołania pływalnia
Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym,

• obowiàzuje do odwołania ZAKAZ PRZEBYWANIA
na terenie obiektów rekreacyjnych Centrum
Rekreacji Niepor´t, czyli: 

– Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego
Niepor´t-Pilawa, ul. Wojska Polskiego 3
w Niepor´cie oraz ul. Pla˝owa 1 w Białobrzegach,
i korzystania ze: skateparku, placu zabaw, siłowni
zewn´trznej, trasy rolkowej oraz miejsca
do wodowania jednostek pływajàcych,

– na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym
Dzika Pla˝a, ulica Zegrzyƒska 10H w Niepor´cie,
i korzystania z: placu zabaw, siłowni zewn´trznej,
pla˝y, molo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ODWOŁANE zostały WSZYSTKIE
UROCZYSTOÂCI ORAZ IMPREZY
KULTURALNE I SPORTOWE zaplanowane
w kalendarzu wydarzeƒ gminny Niepor´t
w terminie do koƒca czerwca 2020 roku.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ZAMKNI¢TE zostały do odwołania: 
– Gminny OÊrodek Kultury i jego filie, 
– Biblioteka Publiczna i jej filie.

Na stronie www.nieporet.pl znajdà Paƒstwo wszystkie informacje, dotyczàce funkcjonowania gminy.
Zach´camy do jej Êledzenia i dzi´kujemy wszystkim, którzy z niej korzystajà – Zespó∏ redakcyjny. 
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Otrzymuj informacje z bezpłatnego Serwisu SMS Gminy Niepor´t
Majàc na uwadze bezpieczeƒstwo oraz popraw´
komunikacji z mieszkaƒcami przypominamy
o mo˝liwoÊci zalogowania si´ do bezpłatnego
Serwisu SMS Gminy Niepor´t.
Umo˝liwia on szybkie i sprawne przekazywanie
informacji o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych ze
zmianà warunków pogodowych, sytuacjach
kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu
mieszkaƒców, a tak˝e informacji o wa˝nych
wydarzeniach z ˝ycia gminy. Serwis jest wolny od treÊci
reklamowych i słu˝y tylko do komunikacji Gminy
z Mieszkaƒcami.

Rejestracja przebiega nastepujàco:
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na numer 503 340 503

wpisujàc w treÊci wiadomoÊci kod rejestrujàcy.
2. Po wysłaniu wiadomoÊci z kodem rejestracyjnym

otrzymasz wiadomoÊç SMS z potwierdzeniem
rejestracji w wybranym serwisie.

Mo˝emy wybraç logowanie na jeden z dwóch
podanych kodów lub zalogowaç si´ do obydwu
serwisów:
• serwisu BEZPIECZE¡STWO – kod rejestrujàcy

nieporet01 – otrzymywaç b´dziemy informacje
zwiàzane ze zmianà warunków pogodowych,
awariach, utrudnieniach w ruchu, a przede wszystkim
sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu

• serwisu INFORMACJE – kod rejestrujàcy nieporet02
– otrzymywaç b´dziemy informacje o wydarzeniach
m.in. imprezach kulturalnych, festynach, Êwi´cie
gminy, a tak˝e informacje urz´dowe.

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Szef MSWiA Mariusz Kamiƒski oraz szef MON Mariusz Błaszczak
podpisali rozporzàdzenie zmieniajàce w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 
Na mocy tego rozporzàdzenia kwalifikacja wojskowa została
zakoƒczona z dniem 13 marca 2020 r.
Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. nie majà
ju˝ tego obowiàzku, wezwania straciły wa˝noÊç.

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

ODCZYTY WODOMIERZY

Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie informuje, ˝e
w zwiàzku sytuacjà epidemiologicznà dotyczàcà SARS CoV-2
(koronawirus), zaprzestaje do odwołania dokonywania 
odczytów wodomierzy zamontowanych w indywidualnych
gospodarstwach domowych przez pracowników
GZK w Niepor´cie.
W zwiàzku z powy˝szym prosimy Odbiorców wody 
o podawanie stanu i numeru wodomierzy telefonicznie 
– 22 767-10-30, 22 774-87-89 wew. 103 lub 109
albo poprzez stron´ www.gzk.nieporet.pl – wyÊlij odczyt
wodomierza. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAMKNI¢CIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W zwiàzku z rozwijajàcà si´ w kraju sytuacjà epidemiologicznà,
dotyczàcà wirusa SARS-CoV-2 (Koronawirus) informujemy
mieszkaƒców gminy, ˝e od dnia 13 marca 2020 r. 
do odwołania zamkni´ty jest Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małoł´ckiej 62
w Niepor´cie.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałoÊç. 

W zwiàzku z licznymi pytaniami dotyczàcymi
odbioru odpadów komunalnych sprzed
posesji, w tym tak˝e odpadów
wielkogabarytowych, informujemy, ˝e jest
on rreeaalliizzoowwaannyy  nnaa bbiiee˝̋ààccoo  ii zzggooddnniiee
zz hhaarrmmoonnooggrraammeemm..
Priorytetem ka˝dego pracodawcy na dzieƒ dzisiejszy jest utrzymanie bez-

pieczeƒstwa i zdrowia osób uczestniczàcych w realizacji kontaktów, a tak-

˝e podejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do zapobiegania rozprzestrze-

nianiu si´ wirusa SARS-Cov-2. Zwracamy si´ wi´c do Paƒstwa z proÊ-

bà o wyrozumia∏oÊç w przypadku opóênienia w realizacji us∏ugi.

Nie ulega zmianie dotychczasowy tryb zg∏aszania ewentualnych rekla-

macji, tj. telefonicznie pod numerem tel. (22) 767 04 47, dnia nast´pne-

go po wyznaczonym terminie odbioru.

O wszelkich zmianach w systemie odbioru odpadów komunalnych,

na bie˝àco b´dziemy Paƒstwa informowaç na naszej stronie internetowej

i na FB. �

Odbiór odpadów
trwa na bie˝àco!

Stra˝ Gminna pomaga seniorom
Sytuacja epidemiologiczna i zwiàzane z nià utrudnienia dotykajà wszystkich
mieszkaƒców. W tym szczególnym okresie mo˝emy liczyç na wsparcie ze strony
słu˝b zaanga˝owanych w organizacj´ i niesienie pomocy osobom, które jej
potrzebujà. WÊród nich sà stra˝nicy Stra˝y Gminnej.
W szczególnie trudnej sytuacji

znajdujà si´ obecnie osoby starsze,

które nie powinny bez absolutnej

koniecznoÊci opuszczaç teraz do-

mu. Ograniczenie kontaktów jest

podstawowym Êrodkiem zapobie-

gawczym w unikni´ciu zara˝enia

koronawirusem. O pomoc w zro-

bieniu np. podstawowych zakupów

˝ywnoÊciowych mo˝na si´ zwróciç

do niepor´ckiej Stra˝y Gminnej.

Stra˝nicy otrzymali list´ mieszkaƒ-

ców, którzy mogà takiej pomocy

potrzebowaç i, zachowujàc wszyst-

kie Êrodki ostro˝noÊci, nawiàzujà

z nimi kontakt. To wsparcie jest

obecnie bardzo istotne, a seniorzy

b´dà ponadto spokojni, ˝e nie po-

zostajà sami w tej trudnej sytuacji.

Kontakt jest mo˝liwy pod nume-
rem tel. – 668 116 761.

Wzmo˝one patrole stra˝ników

majà te˝ na celu sprawdzenie, czy

przestrzegane sà zalecenia G∏ówne-

go Inspektora Sanitarnego, ograni-

czajàce rozprzestrzenianie si´ kro-

nawirusa. Dotyczà one zw∏aszcza

m∏odych ludzi i zakazu wspólnego

sp´dzania czasu, spotykania si´

w grupach. Okres zawieszenia za-

j´ç dydaktyczno-wychowawczych

to czas, w którym kontakty towa-

rzyskie ograniczyç nale˝y, wyjàtko-

wo, do mediów spo∏ecznoÊcio-

wych. 

�

Zarzàdzeniem Wójta Gminy
Niepor´t powołane zostały
wspólne patrole, zło˝one
z funkcjonariuszy Stra˝y
Gminnej i stra˝aków
gminnych jednostek
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
Jest to kolejne działanie
słu˝àce zapobieganiu
rozprzestrzeniania si´
koronawirusa na terenie
gminy, a tak˝e dodatkowa
pomoc dla osób
potrzebujàcych wsparcia.
Zadaniem wspólnych patroli jest przede wszystkim

kontrola zachowania zasad bezpieczeƒstwa przez

mieszkaƒców, które majà na celu przeciwdzia∏anie za-

ka˝eniom koronawirusem. Wprowadzone ogranicze-

nia w przemieszczaniu si´ sà teraz podstawowym

Êrodkiem zapobiegajàcym zachorowaniu. Funkcjona-

riusze kontrolowaç b´dà, czy zalecenie to jest prze-

strzegane. Przypominamy, ˝e razem mogà iÊç mak-

symalnie 2 osoby (nie dotyczy to rodzin), przy zacho-

waniu miedzy sobà bezpiecznej, 1,5-metrowej odle-

g∏oÊci. Ponadto, patrole sprawdzajà, czy osoby star-

sze i samotne nie potrzebujà pomocy w codziennym

funkcjonowaniu. To zadanie realizowane jest we

wspó∏pracy z Gminnym OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecz-

nej w Nieporecie.

Stra˝ Gminna uczestniczy w patrolach na terenie ca-

∏ej gminy, natomiast jednostki OSP zosta∏y przydzie-

lone do nast´pujàcych rejonów:

Stra˝ Gminna i Stra˝
Po˝arna patrolujà
i pomagajà

• OSP Niepor´t: so∏ectwa

– Niepor´t, Zegrze

Po∏udniowe, Izabelin,

Stanis∏awów Pierwszy,

Aleksandrów; 

kontakt telefoniczny:

600 258 924

• OSP Kàty W´gierskie:
so∏ectwa – Kàty

W´gierskie,

Micha∏ów-Grabina,

Rembelszczyzna, Wola

Aleksandra, Stanis∏awów

Drugi, Józefów; kontakt

telefoniczny: 660 911 859

• OSP Wólka
Radzymiƒska: so∏ectwa

– Wólka Radzymiƒska,

Beniaminów, Bia∏obrzegi,

Rynia; 

kontakt telefoniczny:

607 681 335
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NIE dla rozwiàzaƒ projektu CPK
na terenie gminy Niepor´t
Projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
negatywnie zaskoczył mieszkaƒców wielu obszarów Polski. Podobne emocje wzbudził w powiecie
legionowskim i w gminie Niepor´t – mieszkaƒcy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec proponowanych
lokalizacji linii kolejowej nr 20, przecinajàcych nasze miejscowoÊci i gro˝àcych wywłaszczeniami.

Na etapie og∏oszonych konsultacji

CPK zaproponowa∏ wype∏nienie

ankiety, która mia∏a pomóc w ze-

braniu opinii na temat planowanej

inwestycji. Jednak wobec szczegól-

nie inwazyjnego wp∏ywu inwesty-

cji na tereny, które zosta∏y obj´te jej

zasi´giem, samorzàdy si´gn´∏y

po bardziej zorganizowane formy

protestu. W Urz´dzie Gminy Nie-

por´t, podobnie jak to mia∏o miej-

sce na terenie ca∏ego kraju, odby∏o

si´ spotkanie z mieszkaƒcami.

Przedstawiono na nim szczegó∏y

konsultowanych projektów i ich

póêniejszego wp∏ywu na funkcjono-

wanie i rozwój gminy oraz ˝ycie

mieszkaƒców, ci natomiast wyrazi-

li swojà opini´ na temat przedsi´-

wzi´cia. Wynik g∏osowania uczest-

ników spotkania by∏ jednoznaczny

– wszyscy g∏osowali przeciw przed-

stawionym propozycjom lokalizacji

linii kolejowej nr 20 na terenie gmi-

ny Niepor´t. Gmina przygotowa∏a

tak˝e swojà w∏asnà ankiet´, dajàcà

mieszkaƒcom mo˝liwoÊç wypo-

wiedzenia si´ na temat obj´ty kon-

sultacjami. Ankieta dost´pna by∏a

na stronie www.nieporet.pl oraz

w formie tradycyjnej w budynku

urz´du. Wype∏ni∏y jà ∏àcznie 3284

osoby, z tego 2930 g∏osów by∏o

przeciwnych lokalizacji linii kole-

jowej nr 20 na terenie gminy. Opi-

ni´ mieszkaƒców uwzgl´dni∏a Ra-

da Gminy, która podczas nadzwy-

czajnej sesji podj´∏a stanowisko

w sprawie, wyra˝ajàc stanowczy

sprzeciw wobec zaproponowanych

wariantów linii kolejowej na tere-

nie gminy. W uzasadnieniu radni

podkreÊlili m.in. fakt, ̋ e zosta∏y one

poprowadzone na terenach istniejà-

cej zabudowy mieszkaniowej oraz

po terenach przeznaczonych pod ta-

kà zabudow´ w obowiàzujàcych

planach zagospodarowania prze-

strzennego. Spowodowa∏oby to nie-

naturalne podzia∏y miejscowoÊci,

spadek wartoÊci dzia∏ek, zabloko-

wanie rozwoju gminy, dramaty

ludzkie w przypadku wyw∏aszczeƒ

i pogorszenie jakoÊci ˝ycia miesz-

kaƒców. Zniszczeniu uleg∏oby wie-

le cennych przyrodniczo obszarów

Warszawskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu, siedliska ptaków

i ssaków. To z kolei przekreÊli∏oby

wieloletnie starania gminy w jej

rozwoju, jako atrakcyjnego miejsca

w skali województwa i kraju do za-

mieszkania oraz uprawiania ró˝-

nych form aktywnego wypoczynku.

Radni wskazali alternatywnà, i nie-

budzàcà kontrowersji, lokalizacj´ li-

nii kolejowej po istniejàcej infra-

strukturze – od Warszawy przez Le-

gionowo do Janówka Drugiego,

z wykorzystaniem rezerwy tzw.

„Trasy Olszynki Grochowskiej”

na pó∏noc.

Stanowisko Rady, wraz z ankie-

tami gminnymi oraz ankietami

CPK, które mieszkaƒcy dostarczy-

li do urz´du, zosta∏o osobiÊcie do-

starczone do siedziby CPK. 

Wójt Maciej Mazur przedstawi∏

tak˝e stanowisko Rady i mieszkaƒ-

ców na spotkaniu Podkomisji sta-

∏ej ds. transportu lotniczego Sejmu

RP, którego by∏ uczestnikiem. Pod-

czas obrad dotyczàcych Studium

Lokalizacji CPK wyrazi∏ stanowczy

sprzeciw wobec projektu, który na-

rusza w∏asnoÊç prywatnà mieszkaƒ-

ców, ingeruje w du˝ym stopniu

w walory przyrodnicze terenów

i niesie wiele niekorzystnych zmian

dla Êrodowiska spo∏ecznego.

Wa˝nym elementem zorganizo-

wanego sprzeciwu wobec projektu

studium by∏ równie˝ ∏aƒcuch soli-

darnoÊci, który na poczàtku marca

utworzyli w proteÊcie mieszkaƒcy

gminy Wieliszew i gminy Niepo-

r´t. By∏ to gest solidarnoÊci, wyraz

przekonania, ˝e wspó∏dzia∏ajàc je-

steÊmy silniejsi i mo˝emy wi´cej

osiàgnàç. 

Dzi´kujemy wszystkim, którzy

aktywnie w∏àczyli si´ w obron´ na-

szego prawa do samodzielnego de-

cydowania o rozwoju gminy oraz

godnych warunków do ˝ycia

wszystkich mieszkaƒców. 

� BW FUNKCJONOWANIE CENTRUM
MEDYCZNEGO NIEPOR¢T
• Centrum Medyczne Niepor´t

sp. z o.o. do odwołania zawiesza
udzielanie Êwiadczeƒ w ramach
Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej, badaƒ
profilaktycznych i szczepieƒ
ochronnych.

• Pacjenci proszeni sà o korzystanie
z e-porad i e-recept i ograniczenie
osobistych wizyt w placówce
do absolutnie niezb´dnych.

• O wznowieniu Êwiadczeƒ
placówka poinformuje wszystkie
wczeÊniej zapisane osoby. 

• Do momentu ustabilizowania si´
sytuacji w kraju, Êwiadczenia b´dà
udzielane tylko w Podstawowej
Opiece Zdrowotnej od godz. 8.00
do godz. 19.00.

• Poradnia dzieci chorych b´dzie
czynna: poniedziałek 9.00 – 16.00,

wtorek 8.00 – 13.00, 
Êroda 9.00 – 14.00, 
czwartek 9.00 – 14.00, 
piàtek 8.00 – 13.00. 

• WejÊcie na teren placówki
mo˝liwe jest po konsultacji
z pracownikiem Rejestracji
i po u˝yciu dzwonka.

• Na terenie placówki nie mo˝e
przebywaç wi´cej ni˝ dwóch
pacjentów. 

• W zwiàzku z zaleceniami
ograniczenia kontaktów
bezpoÊrednich, sprzyjajàcych
rozprzestrzenianiu si´ choroby,
DZIAŁ FIZJOTERAPII 
zawiesza działalnoÊç w dniach
23–27 marca.
Kontakt telefoniczny z CMN:
22 767 57 20, 
22 77 232 13, 22 772 32 05

POMOC ÂWIADCZONA PRZEZ
GMINNY OÂRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
W sytuacji, gdy mieszkaniec gminy Niepor´t obj´ty
zostanie kwarantannà domowà w zwiàzku
z podejrzeniem zaka˝enia wirusem SARS-CoV-2, 
mo˝e zwróciç si´ o udzielenie mu pomocy do Gminnego
OÊrodka Pomocy Społecznej.
Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej udziela równie˝
pomocy osobom samotnym, które ze wzgl´dów
zdrowotnych nie mogà opuszczaç miejsca zamieszkania. 
ProÊb´ o pomoc nale˝y zgłaszaç telefonicznie
pod numerem: 698 695 059 lub pocztà elektronicznà
na adres: gopsnieporet@wp.pl.

Miejsce do kwarantanny
zbiorowej
Na terenie gminy Niepor´t wyznaczone zostało miejsce
do odbycia kwarantanny przez mieszkaƒców, na których
został nało˝ony taki obowiàzek, a którzy nie mogà odbyç
kwarantanny w miejscu zamieszkania ze wzgl´dów
rodzinnych. Lokalizacja zostanie podana do wiadomoÊci,
gdy pojawi si´ koniecznoÊç jego uruchomienia.

Telefoniczne wsparcie 
PSYCHOLOGA w zwiàzku
z zagro˝eniem koronawirusem
W zwiàzku z rozwijajàcà si´ w kraju sytuacjà
epidemiologicznà, dotyczàcà koronawirusa, Gminny
OÊrodek Pomocy Społecznej w Niepor´cie uruchomił
telefoniczne porady psychologa dla osób, które
potrzebujà wsparcia. 

Rozmowa z psychologiem mo˝liwa jest we wtorki
– w godzinach 9.00–12.00 oraz w czwartki
– w godzinach 15.00–18.00

pod numerem telefonu: 570 461 712.

˚ołnierze pomogà w kontroli terenów
rekreacyjnych
Wójt Maciej Mazur wystàpił
z wnioskiem do polskich Sił
Zbrojnych o wsparcie samorzàdu
w przeprowadzaniu kontroli
terenów rekreacyjno
-wypoczynkowych nad Jeziorem
Zegrzyƒskim w trakcie
obowiàzywania zakazu spacerów.

W czasie obowiàzywania restryk-

cyjnych przepisów dotyczàcych

nieuzasadnionego przebywania po-

za miejscem zamieszkania, samo-

rzàdy dosta∏y mo˝liwoÊç skorzysta-

nia z pomocy Si∏ Zbrojnych RP.

Dodatkowe patrole b´dà nadzoro-

wa∏y respektowanie przepisów,

kontrolowa∏y, czy w miejscach

atrakcyjnych pod wzgl´dem rekre-

acyjnym nie gromadzà si´ ludzie.

Wniosek wójta Macieja Mazura do-

tyczy gminnych terenów – portów

oraz Dzikiej Pla˝y i ich kontroli

w czasie weekendów. � BW

PPrrzzyyppoommiinnaammyy,,  ˝̋ee  ddoo ooddwwoołłaanniiaa  oobboowwiiààzzuujjee  zzaakkaazz  ssppaacceerróóww
nnaa  DDzziikkiieejj  PPllaa˝̋yy  ii  tteerreenniiee  ppoorrttóóww,,

zzwwiiààzzaannyy  zz zzaaggrroo˝̋eenniieemm  kkoorroonnaawwiirruusseemm..  
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Gminne mistrzostwa w piłce
siatkowej

Treningi online na YouTube

Historyczny sukces niepor´ckich
pływaków – pierwsze miejsce
w rankingu medalowym!

Na ogólnopolskich zawodach

Od M∏odzika do Olimpijczyka na-

si zawodnicy dokonali niemo˝liwe-

go. Jakub Gradek i Ewa Leciejew-

ska zdobyli po 3 z∏ote medale w 3

swoich konkurencjach rozk∏adajàc

rywali na ∏opatki.

Na wyró˝nienia zas∏uguje rów-

nie˝ Hania Kloc, Bart∏omiej Szatur-

ski oraz Patrycja Jurkiewicz, którzy

swoimi wynikami znaleêli si´ bli-

sko podium zdobywajàc kolej-

no 4, 4 i 5 miejsce.

Ca∏a 17 osobowa reprezentacja

Fali Niepor´t zas∏uguje na brawa,

gdy˝ ka˝dy startujàcy osiàgnà∏

swój ˝yciowy najszybszy wynik.

W zawodach bra∏o udzia∏ po-

nad 700 zawodników z 59 klubów

sportowych z ca∏ego kraju.

JesteÊmy na FALI. �

Na poczàtku marca
na p∏ywalni CRS
Bielany
przy ul. Lindego 20
w Warszawie odby∏a
si´ pierwsza runda
WMOZP (Warszawsko
Mazowiecki Okr´gowy
Zwiàzek P∏ywacki)
rocznika 2009.
Nasi zawodnicy: 
Kuba i Kostek pokazali
Êwietnà form´.
Na 4 starty
Kuby, 4 rekordy:
4 medale – 2 z∏ote
i 2 srebrne.
2 starty Kostka,
2 rekordy 
i 2 razy 8 miejsce
w roczniku 2009.

Siatkarski Kinder +Sport
Mazowiecko-Warszawski Zwiàzek

Pi∏ki Siatkowej og∏osi∏ oficjalne

wyniki I turnieju eliminacyjnego

Kinder+Sport w kategorii „dwójek”

dziewczàt, rozegranego 29 lutego

w Ciechanowie. Rozgrywki zosta-

∏y podzielone na IX lig, w których

udzia∏ wzi´∏y 23 dziewcz´ta repre-

zentujàce gmin´ Niepor´t. W I li-

dze II miejsce zaj´∏a para Julia

Czerwiƒska/Aleksandra Leciejew-

ska, natomiast w II lidze III miej-

sce zaj´∏a para Emilia ˚ochow-

ska/Wiktoria Bartniczak. Terminy

nast´pnych rozgrywek zostanà usta-

lone po unormowaniu si´ sytuacji

epidemiologicznej w kraju. �

W lutym w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym rozegrano Mistrzostwa Gminy Niepor´t w piłce
siatkowej („czwórki”) dziewczàt i chłopców w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej. 
Mistrzostwa rozegrano systemem

„ka˝dy z ka˝dym”. Koƒcowa klasy-

fikacja: 

DZIEWCZ¢TA: I miejsce Szko∏a

Podstawowa w Stanis∏awowie

Pierwszym, II miejsca Szko∏a Pod-

stawowa w Józefowie, III miejsce

Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrze-

gach, IV miejsce Szko∏a Podstawo-

wa w Wólce Radzymiƒ-

skiej, V miejsce Szko∏a Podstawo-

wa w Izabelinie.

CH¸OPCY: I miejsce Szko∏a Pod-

stawowa w Stanis∏awowie Pierw-

szym, II miejsce Szko∏a Podstawo-

wa w Bia∏obrzegach, III miejsce

Szko∏a Podstawowa w Izabeli-

nie, IV miejsce Szko∏a Podstawowa

w Wólce Radzymiƒskiej, V miejsce

Szko∏a Podstawowa w Józefowie. 

W imieniu Wójta Gminy Niepor´t

puchary oraz dyplomy wr´czy∏a

Pani Joanna Sobczak Dyrektor

Szko∏y Podstawowej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym oraz Pan Roman

Madej Przewodniczàcy Gminnego

oraz Powiatowego Szkolnego

Zwiàzku Sportowego. Organizato-

rem oraz s´dzià g∏ównym zawodów

by∏ Pan Dariusz PieÊniak. �

Pasja naszych trenerów Bartosz Krawczaka, Piotra Gałki i Adriana Kaczmarczyka
oraz utalentowane dzieci z naszej gminy dajà historyczne wyniki sławiàc Gmin´
Niepor´t na arenie kraju.

W szko∏ach odbywajà si´ teraz lek-

cje online. Z takiej formy kontak-

tu korzystajà równie˝ trenerzy

sportowi. åwiczenia wykonywane

w domu zgodnie z ich zaleceniami,

pozwolà sportowcom zachowaç

form´ i szybki powrót do wyników

sprzed przymusowego pozostawa-

nia w domu. Trener UKS Fala Bar-

tek Krawczak regularnie zamiesz-

cza na fb przyk∏ady çwiczeƒ dla

swoich podopiecznych. Dba o ich

form´, tym bardziej, ˝e ostatnio

mieli fantastyczne osiàgniecia

– „Staramy si´ odnaleêç w nowej
wirtualnej rzeczywistoÊci i zach´-
ciç dzieci do aktywnoÊci w domu.
Na nasz kana∏ na YouTube @fa-
lanieporet wrzucamy krótkie fil-
miki z treningami dla dzieci i dla
dzieci z rodzicami. Wykorzystaj-
my ten czas, ˝eby wspólnie ak-
tywnie si´ rozwijaç! Trenuj
z dzieckiem #zostanwdomu.”
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KKWWIIEETTNNIIUU 2020 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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