
10 000 przekazanych
maseczek

Maseczka, to teraz po s∏owie koro-

nawirus drugie najwa˝niejsze, naj-

cz´Êciej u˝ywane s∏owo. Zw∏aszcza,

˝e od 16 kwietnia wszyscy mamy

obowiàzek zakrywania nosa i ust

podczas przebywania w przestrzeni

publicznej i korzystania ze Êrodków

transportu publicznego. Gminna ak-

cja „Ca∏a gmina Niepor´t chodzi

w maseczkach” wyprzedzi∏a wpro-

wadzone przez rzàd obostrzenie.

Gmina Niepor´t jako pierwsza

w powiecie zacz´∏a dostarczaç ma-

seczki mieszkaƒcom. Ju˝ od 25 mar-

ca mo˝na je by∏o odbieraç w urz´-

dzie, a ich zapasy by∏y i sà ca∏y czas

uzupe∏niane. Ze wzgl´dów bezpie-

czeƒstwa, w zwiàzku z panujàcymi

ograniczeniami w przemieszczaniu

si´, wprowadzony zosta∏ nowy spo-

sób ich dystrybucji, znacznie dogod-

niejszy dla mieszkaƒców. Wystar-

czy mail wys∏any na adres

urzad@nieporet.pl, a Stra˝ Gminna

lub pracownik urz´du dostarczà

maseczki pod wskazany adres.

Do tej pory przekazano 10 000
sztuk maseczek.

Dezynfekujemy 
miejsca publiczne

Gmina rozpocz´∏a te˝ dezynfekcj´

miejsc publicznych. W tym celu za-

kupiono trzy uniwersalne spalinowe

opryskiwacze STIHL, ka˝dy o po-

jemnoÊci 14 litrów, co pozwala jed-

norazowo na dezynfekcj´ ok. 350 m2

powierzchni. Sà proste i ∏atwe w ob-

s∏udze. Opryskiwacze zosta∏y prze-

kazane gminnym jednostkom

Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, które

od 22 kwietnia rozpocz´∏y w pierw-

szej kolejnoÊci dezynfekcj´ przy-

stanków na terenie gminy. Taki za-

bieg pomaga ograniczyç rozprze-

strzenianie si´ koronawirusa, tworzy

niesprzyjajàce dla niego warunki,

a tym samym zwi´ksza bezpie-

czeƒstwo pasa˝erów.

Wszystkie s∏u˝by i jednostki gmin-
ne wspó∏pracujà przy realizacji
zadaƒ, które majà na celu zapew-
nienie bezpieczeƒstwa mieszkaƒ-
com i udzielanie pomocy tym oso-
bom, które jej potrzebujà. 

Gminny OÊrodek Pomocy Spo-
łecznej, realizujàc na bie˝àco swo-

je zadania, uruchomi∏ nowe formy

pomocy dla podopiecznych. Porady

psychologa udzielane sà telefonicz-

nie, mo˝liwa jest pomoc prawnika,

osoby poddane kwarantannie czy

izolacji mogà liczyç na dostarczenie

im zakupów spo˝ywczych i chemii

gospodarczej do domu, a w szcze-

gólnych przypadkach przyznawane

sà Êrodki na zakup zleconych leków

z mo˝liwoÊcià dostarczenia ich

do domu. 

Stra˝ Gminna, oprócz wspomnia-

nego wy˝ej dostarczania maseczek,

przeprowadza kontrole przestrzega-

nia kwarantanny oraz udziela pomo-

cy osobom przebywajàcym na kwa-

rantannie w zaopatrzeniu w ˝ywnoÊç

i w leki. Przeprowadza kontrole

obiektów handlowych w zakresie

przestrzegania obowiàzujàcych ob-

ostrzeƒ, zabezpiecza i kontroluje te-

reny obj´te zakazem ucz´szczania,

przekazuje mieszkaƒcom informacje

w sprawie obowiàzujàcych zakazów

i nakazów przy u˝yciu nag∏oÊnienia

w radiowozie.

Stra˝acy gminnych Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych, którzy z powo-

du suszy majà du˝o akcji ratowni-

czych, równie˝ zaanga˝owania sà

w dzia∏ania na rzecz pomocy miesz-

kaƒcom. Wspólnie ze Stra˝à Gmin-

nà realizujà patrole i pomagajà oso-

bom starszym i samotnym, które po-

trzebujà wsparcia, wykonujà tak˝e

wspomnianà wy˝ej dezynfekcj´

przystanków autobusowych.

Centrum Medyczne Niepor´t
wprowadzi∏o e-porady dla wszyst-

kich osób majàcych problem zdro-

wotny. Ponadto, osoby potrzebujà-

ce recept´ na leki przyjmowane

na sta∏e, mogà jà otrzymaç za po-

Êrednictwem formularza, znajdujà-

cego si´ na stronie oÊrodka, lub

po wys∏aniu maila na wskazany ad-

res. Z myÊlà o bezpieczeƒstwie

w tej szczególnej sytuacji, procedu-

ry zosta∏y znacznie uproszczone. 

Gminny Zakład Komunalny
w Niepor´cie wstrzyma∏ si´ do od-

wo∏ania z dokonywaniem odczytów

wodomierzy i zach´ca mieszkaƒców

do przekazywania danych telefo-

nicznie lub za poÊrednictwem stro-

ny. Jak podaje za WHO GZK, wo-

dociàgi nie sà Êrodowiskiem, w któ-

ry mogà rozwijaç si´ wirusy

i uzdatniona woda z gminnego wo-

dociàgu jest bezpieczna.

Dzi´kujemy wszystkim, którzy

w tym trudnym czasie pomagajà

mieszkaƒcom, dbajà o ich bezpie-

czeƒstwo, s∏u˝à wsparciem, radà

i pomocà

� BWilk

Epidemia COVID-19 sprawiła, ˝e ˝ycie mieszkaƒców i praca rz´dów toczà si´
w zmienionym trybie. Wszyscy musieli przystosowaç si´ do sytuacji, która
narzuciła ograniczenia i rygory. Działania gminy, jednostek gminnych i słu˝b
majà teraz jeden cel – zapewnienie mieszkaƒcom bezpieczeƒstwa. 

Maseczka dla ka˝dego mieszkaƒca 
i praca gminnych słu˝b w czasie
epidemii

Przedsi´biorcy, których finanse

ucierpia∏y w zwiàzku z wprowa-

dzonymi ograniczeniami w dzia∏al-

noÊci firm, mogà liczyç na wspar-

cie samorzàdu. Radni gminy Nie-

por´t uchwalili rozwiàzania, które

mogà im przetrwaç obecnà trudnà

sytuacj´. Na co mogà liczyç przed-

si´biorcy?

Przed∏u˝one zosta∏y do dnia 30

wrzeÊnia 2020 roku terminy p∏atno-

Êci rat podatku od nieruchomoÊci

p∏atnych w kwietniu, maju i czerw-

cu 2020 roku. Przedsi´biorca wy-

st´pujàcy o t´ form´ pomocy powi-

nien wykazaç pogorszenie p∏ynno-

Êci finansowej, w zwiàzku

z ponoszeniem negatywnych kon-

sekwencji ekonomicznych z powo-

du COVID-19, oraz posiadaç ure-

gulowane p∏atnoÊci w zobowiàza-

niach w podatku od nieruchomoÊci,

których terminy p∏atnoÊci przypa-

da∏y przed 18 lutego 2020 r. Aby

staraç si´ o t´ form´ pomocy nale-

˝y wype∏niç dwa krótkie druki

– oÊwiadczenie oraz zg∏oszenie.

W okresie od 1 maja do 31 lipca

gmina odst´puje od dochodzenia

nale˝noÊci o charakterze cywilno-

prawnym w stosunku do przedsi´-

biorców, których p∏ynnoÊç finanso-

wa uleg∏a pogorszeniu w zwiàzku

z panujàcà epidemià i wprowadzo-

nymi ograniczeniami dzia∏alnoÊci

gospodarczej. Warunkiem jest wy-

pe∏nienie i z∏o˝enie przez przedsi´-

biorc´ przygotowanego wniosku.

Wprowadzona zosta∏a zmiana

w naliczaniu op∏aty prolongacyjnej,

polegajàca na nienaliczaniu op∏aty

w sprawach ulg w sp∏acie zobowià-

zaƒ podatkowych, których terminy

p∏atnoÊci przypada∏y w okresie

obowiàzywania stanu zagro˝enia

epidemicznego i stanu epidemii

przedsi´biorcom, których p∏ynnoÊç

finansowa uleg∏a pogorszeniu

w zwiàzku z ponoszeniem nega-

tywnych konsekwencji ekonomicz-

nych z powodu COVID-19.

Formularze wymaganych wnio-

sków i oÊwiadczeƒ mo˝na pobraç

ze strony www.nieporet.pl. 

� BW
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Wsparcie dla lokalnych przedsi´biorców
Rozwiàzania przyj´te przez Rad´ Gminy na sesji nadzwyczajnej w dniu 14 kwietnia
majà pomóc przedsi´biorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalnoÊci
zwiàzany z wystàpieniem epidemii COVID-19 i których sytuacja ekonomiczna uległa
pogorszeniu.



W po∏owie maja zaplanowana jest

kontynuacja nasadzeƒ drzew i krze-

wów wzd∏u˝ wykonanej Êcie˝ki,

od k∏adki w Niepor´cie do pozio-

mu p∏ywalni w Stanis∏awowie

Pierwszym. Najpierw posadzonych

zostanie 371 drzew, a nast´pnie

ok. 7,5 tys. krzewów. W ubieg∏ym

roku posadzonych ju˝ zosta∏o prze-

sz∏o 40 drzew oraz blisko 3050

krzewów. 

Og∏oszone zosta∏o zamówienie

publiczne na realizacj´ kolejnego

etapu inwestycji o d∏ugoÊci

ok. 1,5 km, na odcinku od Rem-

belszczyzny do granicy z Warsza-

wà. Powstanie tu Êcie˝ka rowero-

wa i chodnik. Termin zakoƒczenia

prac zaplanowany jest na po∏ow´

grudnia 2020 r. Termin sk∏adania

ofert up∏ywa 7 maja. Na wykona-

nie Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ Ka-

na∏u gmina uzyska∏a dofinansowa-

nie w kwocie 8 mln z∏.

� BW
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Budowa Êcie˝ki rowerowej wzdłu˝
Kanału ˚eraƒskiego i nasadzenia
roÊlinnoÊci
Obecnie trwajà prace
przy układaniu drugiej warstwy
asfaltu – warstwy Êcieralnej
na Êcie˝ce rowerowej wzdłu˝
Kanału ˚eraƒskiego.

Wkrótce rozpocznie si´ budowa

przepompowni Êcieków. Po za-

koƒczeniu wszystkich prac, sieç

w ulicy Rumiankowej w∏àczona zo-

stanie do istniejàcej opaski kanali-

zacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego

w pasie drogi wojewódzkiej nr 631,

ulicy Zegrzyƒskiej.

Budowa kanalizacji w ulicy Ru-

miankowej jest cz´Êcià projektu,

obejmujàcego równie˝ wczeÊniej-

sze inwestycje w ulicy Bia∏ego Bzu

i w drodze prowadzàcej do Komi-

sariatu Policji w Nieporecie. 

¸àczny koszt prac to kwota

3 201 387 z∏. 

Na wybudowanie kanalizacji

w ul. Rumiankowej gmina uzyska-

∏a dofinansowanie w kwocie 1 mln

z∏otych. � BW

• W ulicy Z∏otych Piasków insta-

lacja wodociàgowa liczyç b´-

dzie 360 metrów wraz z przy∏à-

czami do granicy dzia∏ek. Koszt

tej inwestycji to kwota 87 379 z∏.

• Instalacja wodociàgowa w rejo-

nie ul. Zegrzyƒskiej b´dzie mia-

∏a d∏ugoÊç 364 metrów. Jej koszt

wyniesie blisko 139 478 z∏.

Realizacja obu inwestycji zapla-

nowana jest do koƒca lipca.

� BW

Na ulicy Rybaki realizowana jest
przebudowa chodnika wraz ze
zjazdami do posesji i dróg
wewn´trznych.

Nowa nawierzchnia z kostki wyko-

nana zostanie na odcinku 600 me-

trów. Inwestycj´ realizuje firma

„Bliêniaczek” z Cichawy, za kwo-

t´ 150 405 z∏. Prace potrwajà

do koƒca maja. 

� BW

Przebudowa chodnika w Zegrzu
Południowym

Budowa sieci
wodociàgowej

W budynku szatni przy boisku pi∏-

karskim w Kàtach W´gierskich

trwajà obecnie prace wykoƒczenio-

we, m.in. monta˝ instalacji. Zakoƒ-

czona zosta∏a budowa parkingów

oraz chodników i teren jest porzàd-

kowany. Powi´kszony zosta∏ wjazd

na nieruchomoÊç z drogi gminnej,

zamontowano nowà bram´ prze-

suwnà i furtk´. W najbli˝szym cza-

sie posiana zostanie trawa. Podpi-

sana zosta∏a umowa na wykonanie

oÊwietlenia terenu, z datà realiza-

cji do po∏owy czerwca.

� BW

Wyłoniona w drodze zamówienia publicznego firma KOW-KAN z Nasielska
wykona sieç wodociàgowà wraz z hydrantami w ulicy Złotych Piasków
w Stanisławowie Pierwszym oraz w rejonie ulicy Zegrzyƒskiej w Niepor´cie.

Inwestycja drogowa w Ryni
Gmina kontynuuje inwestycj´ w ulicy Spacerowej i ulicy Głównej w Ryni – powstaje m.in. nast´pny odcinek Êcie˝ki rowerowej.
W ulicy Spacerowej i G∏ównej

w Ryni kontynuowana jest budowa

Êcie˝ki rowerowej, chodnika i no-

wej nawierzchni asfaltowej ulicy

na odcinku ok. 615 metrów. Koszt

prac to kwota 780 tys. z∏. Pierwszy

etap inwestycji, od ulicy Wczaso-

wej w kierunku Ryni, d∏ugo-

Êci 975 m zrealizowany zosta∏

w 2019 roku. Oddzielenie ruchu

pieszych i rowerzystów od ruchu

pojazdów znacznie zwi´kszy∏o bez-

pieczeƒstwo na drodze. Âcie˝kà ro-

werowà mo˝na w bezpieczny spo-

sób dojechaç do wielu miejsc

w gminie. Inwestycja w znaczàcy

sposób wp∏yn´∏a te˝ na estetyk´

miejscowoÊci. � BW

REALIZOWANE INWESTYCJE GMINNE

Budowa zaplecza szatniowego w Kàtach W´gierskich 

W ulicy Rumiankowej dobiegła koƒca budowa kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizacja w ulicy
Rumiankowej
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Dzi´ki zaanga˝owaniu mieszkaƒ-

ców i urz´du gminy oraz uzyska-

nemu z Urz´du Marsza∏kowskiego

dofinansowaniu, dzia∏ka sta∏a si´

terenem spotkaƒ i rekreacji. Po-

wsta∏ plac zabaw dla dzieci,

przy którym posadzono krzewy

ozdobne, oraz si∏ownia zewn´trzna,

wytyczono alejki i zakupiono wy-

posa˝enie, umo˝liwiajàce organiza-

cj´ pikników so∏eckich. Czekamy

z niecierpliwoÊcià na koniec epide-

mii i mo˝liwoÊç spacerów i rekre-

acji. � BW

Budowa oÊwietlenia

Âcie˝ka dydaktyczno-
rekreacyjna
w Rembelszczyênie

Prace budowlane w ulicy
Wolskiej zakoƒczone 

Gmina realizuje dwie inwestycje oÊwietleniowe:

Samochody gminnych
jednostek OSP b´dà ozonowane
Firmy z terenu gminy
Niepor´t – AUTOBAN
Bogdan Banaszek ze
Stanisławowa Pierwszego
oraz Mechanika Pojazdowa
Jarosław Kawka
z Niepor´tu – na własny
koszt wykonajà
ozonowanie samochodów
ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych gminy Niepor´t. 
Ozonowanie to jeden ze sposobów

dezynfekcji pojazdów. Skutecznie

usuwa przykre zapachy z wn´trza

auta, alergeny i drobnoustroje.

Ozon to trójatomowa czàsteczka

tlenu, która w wysokim st´˝eniu ma

bardzo skuteczne dzia∏anie dezyn-

fekujàce. Posiada silne w∏aÊciwo-

Êci utleniajàce, dzi´ki czemu elimi-

nuje mikroorganizmy szkodliwe

dla zdrowia ludzi. Ta ostatnia za-

leta sta∏a si´ w tej chwili niezwy-

kle istotna. Ozonowanie wykorzy-

stywane jest do dezynfekcji po-

mieszczeƒ, w których przebywa∏y

osoby zara˝one koronawirusem,

jako dodatkowe zabezpieczenie.

Stra˝acy majà w ró˝nych sytu-

acjach kontakty z ludêmi, co

w obecnej sytuacji mo˝e sprzyjaç

transmisji wirusa. Firma AUTO-

BAN Bogdan Banaszek wykona

ozonowanie 6 samochodów stra-

˝ackich, a Mechanika Pojazdowa

Jaros∏aw Kawka b´dzie ozonowaç

pojazdy OSP Niepor´t. Ozonowa-

nie, które wykonajà obie firmy,

zwi´kszy bezpieczeƒstwo stra˝a-

ków Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-

nych. � BW

Komputery w ramach zdalnej szkoły 

Wniosek zosta∏ rozpatrzony pozy-

tywnie i gmina otrzyma∏a Êrodki fi-

nansowe w wysokoÊci 79 980 z∏.

Zosta∏y one w ca∏oÊci przeznaczo-

ne na zakup laptopów dla nauczy-

cieli i uczniów uczestniczàcych

w zaj´ciach kszta∏cenia na odle-

g∏oÊç. Otrzymane Êrodki pozwoli∏y

na zakup 31 laptopów. 

Z uwagi na zbyt ma∏à liczb´ kom-

puterów w stosunku do liczby po-

trzebujàcych, nauczyciele i ucznio-

wie pozbawieni dost´pu do kompu-

terów lub majàcy do nich bardzo

utrudniony dost´p, pozbawieni

w zwiàzku z tym tak˝e mo˝liwoÊci

realnego uczestnictwa w zdalnym

nauczaniu, zostali wskazani przez

dyrektorów szkó∏. Laptopy dotar∏y

ju˝ do urz´du gminy. W najszyb-

szym mo˝liwym terminie b´dà prze-

kazywane do szkó∏, w celu ich dal-

szej dystrybucji do osób najbardziej

potrzebujàcych. � H.Galas

W ramach Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA
– wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Niepor´t
zło˝yła wniosek na zakup sprz´tu komputerowego
dla osób najbardziej potrzebujàcych w sytuacji
zwiàzanej z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

Na działce w Rembelszczyênie, która dzi´ki zrealizowanym
inwestycjom zamieniła si´ w teren rekreacyjny dla mieszkaƒców, nie
ustajà kolejne prace. Alejki na Êcie˝ce dydaktycznej utwardzone zostały
kruszywem. W najbli˝szym czasie planowane jest wykonanie nasadzeƒ
roÊlinnych. 

Zakoƒczono budow´ kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli
Aleksandra, od skrzy˝owania z ul. Gajowà/Zacisznà do koƒca
zabudowy ul. Wolskiej. • II etap modernizacji oÊwietlenia wzd∏u˝ ulicy Ja-

na Kazimierza na odcinku od ul. Izabeliƒskiej
do ronda w Rembelszczyênie. Podpisana zosta∏a

umowa z firmà ELVOT z Warszawy na wymian´ 63

s∏upów i 70 opraw. Koszt prac wyniesie 217 660 z∏,

termin ich zakoƒczenia zaplanowano na koniec lip-

ca.

• budow´ oÊwietlenia boiska sportowego w Kàtach
W´gierskich. Podpisana zosta∏a umowa na wykona-

nie prac z firmà Przedsi´biorstwo Us∏ugowe STAN-

-REX z Sosnowca. Boisko oÊwietlaç b´dzie 6 s∏upów

oÊwietleniowych z 14 oprawami. Koszt inwestycji to

kwota 103 001 z∏, jej realizacja potrwa do po∏owy

czerwca. � BW

Po zakoƒczeniu prac budowlanych

odtworzona zosta∏a nawierzchnia

asfaltowa na odcinku ok. 370 m.

Rozpocz´to procedur´ odbioru koƒ-

cowego zadania. Po zakoƒczeniu

odbioru mieszkaƒcy posesji zloka-

lizowanych na tym odcinku b´dà

mogli zg∏aszaç si´ do Gminnego

Zak∏adu Komunalnego w Niepor´-

cie, który b´dzie eksploatowa∏ wy-

budowanà sieç, w celu pod∏àczenia

do kanalizacji. � BW
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INFORMACJA DLA PACJENTÓW 
PRAKTYKI LEKARSKIEJ IM. PROF. TADEUSZA 

GA¸AMONA W NIEPOR¢CIE

W zwiàzku z sytuacjà zagro˝enia epidemiologicznego, jaka panuje
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prosimy przed wizytà
w przychodni o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracjà
przychodni (227748250; recepty.praktyka@gmail.com).
Po ustaleniu rodzaju problemu zdrowotnego, lekarz zaleci sposób
i termin wizyty w przychodni.
Prosimy nie zgłaszaç si´ bez wczeÊniejszego kontaktu
telefonicznego! (szczególnie dotyczy to osób z infekcjà).
Leki stale stosowane mo˝na zamawiaç telefonicznie w rejestracji
przychodni (227748250) lub pod adresem mailowym
– recepty.praktyka@gmail.com

Wirtualny
Rynek
– platforma
do kontaktu
Zapraszamy lokalnych wytwórców i usługodawców
z gminy Niepor´t do uczestnictwa w Wirtualnym
Rynku Powiatu Legionowskiego.
Obowiàzujàce nas ograniczenia

w realizacji zakupów sprawiajà, ze

coraz cz´Êciej si´gamy w tym ce-

lu po komputer. Najch´tniej szuka-

jàc takich miejsc, które oferujà sze-

roki asortyment wyrobów czy

us∏ug. Wirtualny Rynek u∏atwia

wzajemny kontakt lokalnych przed-

si´biorców i mieszkaƒców naszego

powiatu. Prezentacja oferty, która

ma szans´ dotrzeç do nowych od-

biorców, jest bezp∏atna. 

Ka˝dy, kto chce zg∏osiç swojà

ofert´, mo˝e przes∏aç jà:

– mailowo na adres promo-
cja@powiat-legionowski.pl

– za poÊrednictwem Facebook’a ja-

ko wiadomoÊç do strony Powiat

Legionowski https://powiat-le-
gionowski.pl/dla-mieszkan-
cow/wirtualny-rynek-powiatu-
-legionowskiego

�

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT
Informujemy, ˝e nastàpiła zmiana terminów uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunlanymi
– zgodnie z uchwałà nr XXI/18/2020 w sprawie okreÊlenia
terminu, cz´stotliwoÊci i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 3500)
Opłat´ za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale˝y
uiszczaç miesi´cznie z góry w terminie do 15 dnia
ka˝dego miesiàca tj.:
– za miesiàc kwiecieƒ – do 15 kwietnia danego roku,
– za miesiàc maj – do 15 maja danego roku,
– za miesiàc czerwiec – do 15 czerwca danego roku, itd.
Ww. opłat´ uiszcza si´ bez wezwania na indywidualny
rachunek nadany właÊcicielowi nieruchomoÊci lub
za pomocà terminala płatniczego w Urz´dzie Gminy
Niepor´t.
W przypadku braku ww. opłaty po otrzymaniu upomnienia
– zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie
skierowany do Urz´du Skarbowego w celu przeprowadzenia
egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ra-
dy Ministrów, od dnia 20 kwiet-
nia osoby powy˝ej 65 roku ˝ycia
mogà robiç zakupy w sklepach
w godzinach 10.00-12.00 od po-
niedzia∏ku do piàtku. Przepis ten
obowiàzuje do odwo∏ania.
Od poniedzia∏ku do piàtku w godzi-

nach od 10.00 do 12.00 sklepy

i punkty us∏ugowe mogà przyjmo-

waç i obs∏ugiwaç jedynie osoby po-

wy˝ej 65 roku ˝ycia. W pozosta-

∏ych godzinach sklepy i lokale

us∏ugowe sà dost´pne dla wszyst-

kich. W tym dla osób powy˝ej 65.

roku ˝ycia.

OBOWIÑZUJE
DO ODWO¸A-
NIA

Wa˝ne! Stacje

benzynowe sà

w y ∏ à c z o n e

z tzw. „godzin

dla seniora”.

Apteki w czasie tych dwóch godzin

(10.00–12.00) mogà obs∏ugiwaç

tak˝e tych, dla których nabycie le-

ku lub Êrodka spo˝ywczego specjal-

nego przeznaczenia jest konieczne

ze wzgl´du na nag∏e zagro˝enie ̋ y-

cia lub zdrowia. �

Senior w sklepie 

INFORMACJA O ZMIANIE ORGANIZACJI
PRACY URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T

• Kierownik Działu El˝bieta Staniszewska, 
tel. 767 04 25, 
poczta e-mail:
e.staniszewska@nieporet.pl 

• Kierownik USC Małgorzata Gajda, 
tel. 767 04 26, 
poczta e-mail:
m.gajda@nieporet.pl 

Wizyta interesantów w Dziale Spraw Obywatelskich i USC jest mo˝liwa
tylko po wczeÊniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym,
przy zachowaniu wszystkich niezb´dnych Êrodków ostro˝noÊci.

KKOONNTTAAKKTT  DDOO  DDZZIIAA¸̧UU  SSPPRRAAWW  OOBBYYWWAATTEELLSSKKIICCHH  II  UUSSCC::

Warszawskie Przedsi´biorstwo Mostowe MOSTY
Spółka z o.o. informuje o remoncie mostu
nad Kanałem ˚eraƒskim w Niepor´cie.
Prace rozpocznà si´ o godzinie 7.00
w poniedziałek 27 kwietnia, a skoƒczà
w czwartek 30 kwietnia o godzinie 17.00.

Ograniczenia polegaç b´dà na wyłàczeniu
jednego pasa ruchu na moÊcie nad Kanałem
˚eraƒskim (droga wojewódzka nr 631)
w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.
Obowiàzywał b´dzie ruch wahadłowy
sterowany sygnalizacjà Êwietlnà.

Remont mostu nad Kanałem ˚eraƒskim

• Brak ograniczeƒ wiekowych 

• Dowolna technika wykonania kartki urodzinowej. 

• Dla wszystkich uczestników konkursu pamiàtkowe dyplomy

• online-Regulamin konkursu na stronie Fundacji oraz facebook-u Fundacji.

Rozstrzygni´cie Konkursu
17 maja 2020 r.

• Stwórz własny tekst
do melodii 

skomponowanej 
z okazji 100 Rocznicy 

Urodzin Jana Pawła II.

Termin nadsyłania tekstu
piosenki do 3 maja 2020 r.

FFUUNNDDAACCJJAA  OOGGRRÓÓDD  EEDDUUKKAACCJJII
Regulamin oraz wi´cej informacji o konkursie na stronie www.fundacjaogrodedukacji.pl

Harcerska Akcja Maseczkowa
Czuwaj! Pragniemy podzieliç si´ z Wami cudownà wiadomoÊcià! Szczep 14 DH
i GZ Niepor´t wspiera choràgwianà akcj´ #StołecznaSzyjeMaseczki.
W ramach harcerskiej s∏u˝by nasi

instruktorzy, harcerze starsi i przy-

jaciele szczepu pr´˝nie dzia∏ajà, wy-

korzystujàc teraz ka˝dà wolnà chwi-

l´, by uszyç maski ochronne dla in-

nych. Szyjemy je wolontariacko,

przede wszystkim dla okolicznych

szpitali, medyków i pracowników

opieki medycznej, ale równie˝ dla

innych potrzebujàcych instytucji

czy osób prywatnych. Do tej pory

wspólnymi si∏ami uszyliÊmy ju˝ po-

nad 1200 maseczek, a liczba ca∏y

czas roÊnie, bo roÊnie tak˝e zapo-

trzebowanie na nie! WsparliÊmy ju˝

swojà pracà Legionowski WOPR,

SOR pediatryczny Szpitala Bie-

laƒskiego w Warszawie, Odzia∏

Po∏o˝niczy Szpitala Êw. Anny

w Piasecznie, naszych harcerskich

przyjació∏ z Hufca Legionowo

i Hufca Nowy Dwór Mazowiecki,

Parafialny Zespó∏ Caritas w Stani-

s∏awowie Pierwszym, Stra˝ Gmin-

nà Niepor´t oraz wiele, wiele in-

nych jednostek. 

JeÊli Ty równie˝ potrzebujesz

maseczek, wystarczy, ˝e napiszesz

do nas na naszym fanpage’u na fa-

cebook’u Szczep 14 DH i GZ Nie-

por´t lub skontaktujesz si´ telefo-

nicznie z druhnà Marzenà Zakrzew-

ska – 601 737 975. W zamian

prosimy tylko o bawe∏niany mate-

ria∏/gumki/nici do kolejnego szycia!

Pami´tajcie ZOSTA¡CIE

W DOMACH, a jeÊli ju˝ musicie

wyjÊç to w MASCE i R¢KA-

WICZKACH!

Bàdêcie zdrowi!

� pwd. Dominika Zakrzewska

– dru˝ynowa 14 GDH Puszcza
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PSZOK WZNAWIA DZIA¸ALNOÂå
Informujemy ˝e Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych wznawia przyjmowanie
odpadów od dnia 4 maja.
Punkt b´dzie czynny dwa dni w tygodniu 
– we wtorki i piàtki w godz. 10.00–18.00

WKRÓTCE POTWIERDZISZ
PROFIL ZAUFANY W URZ¢DZIE
GMINY NIEPOR¢T

Pierwszy etap znoszenia
ograniczeƒ
Pierwszy z czterech zaplanowanych

etapów znoszenia ograniczeƒ, obo-

wiàzujàcych w zwiàzku z epidemià,

wszed∏a w ˝ycie od poniedzia∏ku 20

kwietnia.

Nowe zasady w handlu
i usługach – wi´cej
kupujàcych jednorazowo
w sklepie
Od poniedzia∏ku 20 kwietnia wi´-

cej osób jednorazowo robi zakupy

w sklepie:

– do sklepów o powierzchni mniej-

szej ni˝ 100 m2 mo˝e wejÊç

maksymalnie tyle osób, ile wyno-

si liczba wszystkich kas lub

punktów p∏atniczych pomno˝ona

przez 4.

– w sklepach o powierzchni wi´k-

szej ni˝ 100 m2 na 1 osob´ musi

przypadaç co najmniej 15 m2 po-

wierzchni.

Rekreacja – otwarte lasy
i parki
Od 20 kwietnia mo˝liwe jest prze-

mieszczanie si´ w celach rekreacyj-

nych. Mo˝na wejÊç do lasów i par-

ków, a tak˝e biegaç czy jeêdziç

na rowerze – jeÊli od tego zale˝y

nasza kondycja psychiczna. Pami´-

taç jednak nale˝y, ˝e przebywaç

na zewnàtrz mo˝na tylko pod wa-

runkiem zachowania dystansu spo-

∏ecznego i zas∏aniania twarzy!

Uwaga! Place zabaw nadal pozo-

stajà zamkni´te!

Starsza młodzie˝
na ulicach bez opieki
dorosłego 
Starsza m∏odzie˝, która ukoƒczy-

∏a 13. rok ̋ ycia, mo˝ przemieszczaç

si´ bez opieki osoby doros∏ej. Mu-

si jednak zachowaç odpowiedni 2-

metrowy dystans od innych i zas∏a-

niaç usta i nos.

Kult religijny – 1 osoba
na 15 m2

Liczba osób, które mo˝e uczestni-

czyç w mszy lub innym obrz´dzie

religijnym uleg∏a zwi´kszeniu i za-

le˝y od powierzchni Êwiàtyni.

W koÊciele na 1 osob´ musi przy-

padaç co najmniej 15 m2 po-

wierzchni.

Senior w sklepie
Osoby powy˝ej 65 roku zycia mo-

gà robiç zakupy w sklepach w go-

dzinach 10.00–12.00 w dniach

od poniedzia∏ku do piàtku. W po-

zosta∏ych godzinach sklepy obs∏u-

gujà wszystkich klientów.

Nadal obowiàzujà nas
podstawowe zasady
bezpieczeƒstwa:
– zachowanie 2-metrowej odleg∏o-

Êci w przestrzeni publicznej

od innych,

– obowiàzkowe zas∏anianie nosa

i ust w miejscach publicznych,

– utrzymanie pracy i edukacji zdal-

nej wsz´dzie tam, gdzie jest to

mo˝liwe,

– Êcis∏e przestrzeganie zasad sani-

tarnych w miejscach gromadze-

nia ludzi (dezynfekcja i utrzyma-

nie odpowiedniego dystansu),

– kwarantanna i izolacja dla osób

zara˝onych lub potencjalnie zara-

˝onych.

�

Nakaz obowiàzuje podczas przeby-

wania w miejscach ogólnodost´p-

nych, w tym na drogach i placach,

w obiektach kultu religijnego,

obiektach handlowych, w placów-

kach handlowych i na targowiskach. 

Obowiàzek zakrywania nosa i ust

dotyczy te˝ Êrodków publicznego

transportu zbiorowego oraz pojaz-

dów samochodowych, w których

poruszajà si´ osoby niezamieszku-

jàce lub niegospodarujàce wspólnie.

Zakrywanie ust i nosa jest te˝

wymagane na terenach zielonych:

w parkach, zieleƒcach, na prome-

nadach, bulwarach, w ogrodach bo-

tanicznych, zoologicznych, jorda-

nowskich i zabytkowych, a tak˝e

na pla˝ach.

Zdjàç maseczk´ mo˝emy pod-

czas przebywania w lesie, ale obo-

wiàzek jej noszenia istnieje gdy je-

steÊmy: na terenie parkingów le-

Ênych, miejsc postoju pojazdów,

miejsc edukacji leÊnej, miejsc ma-

∏ej infrastruktury leÊnej i miejsc bi-

wakowania.

Z obowiàzku noszenia maseczki

zwolnione zosta∏y m.in. dzieci

do lat czterech oraz osoby niezdol-

ne do samodzielnego jej za∏o˝enia

i zdj´cia. 

� BW

Od czwartku, 16 kwietnia, a˝ do odwołania, obowiàzuje nas koniecznoÊç zasłaniania ust
i nosa w miejscu publicznym. Do tego celu wykorzystaç mo˝na maseczk´ lub fragment
odzie˝y, szalik, czy chustk´, która zakryje zarówno usta, jak i nos. W Rozporzàdzeniu Rady
Ministrów wyszczególnione sà sytuacje, w których noszenie maseczki b´dzie niezb´dne. 

Obowiàzek noszenia maseczki
w miejscu publicznym

NADAL ZAMKNI¢TE!!!
Informujemy, ˝e gminna Dzika Pla˝a w Niepor´cie oraz
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Niepor´t-Pilawa
nad Jeziorem Zegrzyƒskim pozostajà nadal ZAMKNI¢TE
do odwołania. 
Sà to obiekty o charakterze przede wszystkim sportowym,
na których znajdujà si´ boiska, siłownie, skatepark, place
zabaw, które zgodnie z rzàdowym planem znoszenia
ograniczeƒ zwiàzanych z COVID-19 nadal pozostajà
zamkni´te.
Obiekty b´dà uruchamiane etapami, w miar´ pojawiajàcych
si´ mo˝liwoÊci.

Informacje dotyczàce
CEIDG
Prosimy o niewrzucanie
do skrzynki przeznaczonej
na pisma skierowane
do Urz´du Gminy wniosków
CEIDG (dotyczàcych
działalnoÊci gospodarczej).

Składanie wniosków do CEIDG
mo˝e odbywaç si´:
• drogà elektronicznà (on-line

przez stron´ CEIDG
– PODPISUJÑC WNIOSEK
PROFILEM ZAUFANYM),

• pocztà, ale wówczas podpis
powinien byç poÊwiadczony
przez notariusza.

Wniosek dotyczàcy daty
rozpocz´cia, zawieszenia,
wznowienia, zakoƒczenia
działalnoÊci gospodarczej mo˝e
byç zło˝ony w DOWOLNYM
TERMINIE. Taki wniosek mo˝na
zło˝yç tak˝e po ustaniu pandemii
COVID-19. Telefon kontaktowy:
(22) 767 04 26

Na wniosek wójta
Macieja Mazura
Minister Cyfryzacji
wyraził zgod´
na pełnienie przez Urzàd Gminy Niepor´t
funkcji punktu potwierdzajàcego profil
zaufany ePUAP. Urzàd otrzymał tak˝e
uprawnienie punktu potwierdzajàcego
w tym systemie.
Przy zakładaniu profilu zaufanego konieczne
jest jego potwierdzenie we wskazanych
punktach. T´ rol´ pełnià m.in. banki i urz´dy
pocztowe. Urzàd gminy, po uzyskaniu
pozwolenia Ministra Cyfryzacji, równie˝ mo˝e
spełniaç to zadanie. Jest to wygodne dla
mieszkaƒców, którzy mogà potwierdziç profil
zaufany szybko i wygodnie. Ju˝ wkrótce
w Urz´dzie Gminy Niepor´t mo˝liwe b´dzie
potwierdzenie profilu zaufanego.

Drodzy Stra˝acy 
Z okazji Dnia Âwi´tego Floriana składamy
Wam goràce podzi´kowania za słu˝b´
i serdeczne ˝yczenia.

Dzi´kujemy za Waszà bezwarunkowà
gotowoÊç do niesienia pomocy
i zdecydowanà postaw´ w czasie trudnych
do wykonania zadaƒ. Dzi´kujemy za pomoc
w walce z ˝ywiołami i usuwaniu ich skutków.
Wasze działania to nie tylko codzienna słu˝ba, to
tak˝e bezcenna aktywnoÊç społeczna i wychowanie
młodzie˝y w duchu bezinteresownego poÊwi´cenia na rzecz innych ludzi.
JesteÊmy Wam za to ogromnie wdzi´czni. 

Przyjmijcie serdeczne ˝yczenia i wyrazy uznania za ofiarnà słu˝b´, za to, ˝e
dzi´ki Waszemu zaanga˝owaniu my mieszkaƒcy mo˝emy czuç si´ bezpiecznie.
Wiemy, mamy pewnoÊç, ˝e gdy b´dzie taka potrzeba, mo˝emy na Was liczyç. 

˚yczymy, by stra˝acka słu˝ba była dla Was êródłem ogromnej satysfakcji
i społecznego uznania, byÊcie zawsze bezpiecznie i zdrowo wracali z akcji
do domów. 

Serdeczne podzi´kowania kierujemy te˝ do stra˝ackich rodzin, za cierpliwoÊç,
wsparcie i opiek´, którà Was otaczajà. 
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Dzieƒ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
W

dniu 2 maja od 2004 roku obchodzi-

my dzieƒ polskich barw narodowych

jako ustanowiony przez Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej Dzieƒ Flagi. W tym ma-

teriale przypomn´ Czytelnikom podstawowe

informacje zwiàzane z Bia∏o-Czerwonà, któ-

re warto wiedzieç aby w∏aÊciwie post´powaç

z flagà narodowà. Barwy narodowe sà pod-

stawowym wyró˝nikiem to˝samoÊci narodo-

wej danego paƒstwa i jego wizualnym sym-

bolem. W przypadku Polski 26 lutego 1927

roku Minister Spraw Wewn´trznych S∏awoj

Sk∏adkowski wyda∏ okólnik, w którym og∏o-

szono pieÊƒ z 1797 r. „Jeszcze Polska nie zgi-

n´∏a” hymnem narodowym oraz barwy bia∏o-

-czerwone jako nasze symbole narodowe. Na-

le˝y tu wspomnieç, ̋ e barwy narodowe mogà

byç prezentowane równie˝ obok flagi w for-

mie kokardy narodowej, kokardy ze wstà˝kà

lub samà wstà˝kà. Barwy narodowe odró˝nia-

jà si´ od flagi paƒstwowej tym, ˝e nie majà

okreÊlonych proporcji co oznacza, ˝e mogà

byç ró˝nej d∏ugoÊci i szerokoÊci, ale pasy

z barwami bia∏à i czerwonà muszà byç rów-

ne i umieszczone w pasach bia∏ym u góry

i czerwonym u do∏u. Flaga paƒstwowa mo˝e

wyst´powaç w formie samych barw lub te˝

w po∏àczeniu z god∏em paƒstwowym umiesz-

czonym poÊrodku pasa bia∏ego. Podstawowe

zasady dotyczàce prezentowania flagi z bar-

wami narodowymi dotyczà m.in. sposobu eks-

ponowania znaków narodowych: flaga nie mo-

˝e byç pomi´ta lub postrz´piona, musi byç

czysta i mieç czytelne barwy, na terenie Pol-

ski flaga paƒstwowa ma zawsze pierwszeƒ-

stwo przed wszystkimi innymi flagami. Gdy

jest wywieszana z innymi flagami na masz-

tach, to zawsze wciàga si´ jà (podnosi)

na maszt jako pierwszà i opuszcza jako ostat-

nià. W dniach ˝a∏oby narodowej flaga paƒ-

stwowa jest podniesiona do po∏owy masztu,

a podnosi si´ jà zawsze na sam szczyt i po-

woli opuszcza do po∏owy masztu. Flaga nigdy

nie mo˝e dotykaç pod∏ogi, ziemi, bruku lub

wody, ponadto flagà narodowà nie oddaje si´

honorów ˝adnej osobie, nie pochyla si´

przed innà flagà lub znakiem, sztandarem itp.

Przed np. ods∏oni´ciem pomnika, tablicy pa-

miàtkowej, nie mo˝na flagà przykryç tych

obiektów przed ods∏oni´ciem. W czasie uro-

czystoÊci flagi na stojakach nale˝y umieÊciç

po lewej stronie pomnika lub tablicy. Flaga nie

mo˝e s∏u˝yç jako nakrycie sto∏u lub opakowa-

nie przedmiotów, nie mo˝na na niej umiesz-

czaç ̋ adnych napisów i rysunków. Powszech-

nie obecnie stosowane przez kibiców sporto-

wych napisy na barwach narodowych mogà

byç wykonane, ale w sposób nie naruszajàcy

zasad u˝ywania flagi narodowej, czyli powin-

ny to byç barwy narodowe o innych propor-

cjach ni˝ flaga, dla której zastrze˝one propor-

cje wielkoÊci p∏ata prostokàtnego wyno-

szà 5:8. W przypadku koniecznoÊci

zniszczenia uszkodzonej lub zu˝ytej flagi god-

nym sposobem jest niepubliczne spalenie lub

zniszczenie flagi poprzez rozdzielenie barw.

Bardzo istotne sà zasady eksponowania flagi

w przestrzeni publicznej. Flagi mogà byç wy-

wieszane na budynkach, latarniach ulicznych,

s∏upach ulicznych, na stadionach, w halach

sportowych, w czasie parad i na pogrzebach

osób zas∏u˝onych dla kraju, a ka˝dy obywa-

tel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo wy-

wiesiç flag´ paƒstwowà na swoim domu,

w oknie lub na balkonie mieszkania w czasie

Êwiàt narodowych. Równie˝ gospodarze do-

mów, administracje osiedli i wspólnot miesz-

kaniowych wywieszajà flagi nad wejÊciami

do bloków mieszkalnych. W czasie Êwiàt na-

rodowych, wizyt przywódców paƒstw lub in-

nych uroczystoÊci, flagi zawieszane sà na la-

tarniach i s∏upach ulicznych. Obowiàzuje tu

zasada odpowiedniego umieszczania flag,

czyli gdy sà dwie flagi, to narodowa umiesz-

czona jest po lewej stronie, przy trzech flagach

paƒstwowa umieszczona jest zawsze w Êrod-

ku, a w przypadku trzech, gdy jest tylko jed-

na inna flaga, to znaki narodowe umieszcza

si´ po bokach. Na scenach lub podium, w cza-

sie uroczystoÊci flag´ paƒstwowà umieszcza

si´ na stojaku po lewej stronie patrzàc na sce-

n´. W czasie mi´dzynarodowych zawodów

sportowych flagi krajów uczestniczàcych wy-

wiesza si´ na koronie stadionu wg. zasady, i˝

flag´ paƒstwowà umieszcza si´ na poczàtku

i na koƒcu rz´du flag innych paƒstw wywie-

szanych w porzàdku alfabetycznym zgodnie

z ich nazwami w j´zyku polskim. W czasie pa-

rad wojskowych lub marszów flaga paƒstwo-

wa niesiona jest przed rz´dem innych flag,

a w przypadku jednego rz´du zawsze zajmu-

je Êrodkowe miejsce. Flagà paƒstwowà mo˝-

na przykryç trumn´ wybitnej, zas∏u˝onej dla

kraju osoby. Flaga uk∏adana jest na trumnie

tak, aby pas bia∏y by∏ nad sercem zmar∏ego,

a przed z∏o˝eniem trumny do grobu flag´ na-

le˝y zdjàç i z∏o˝yç. Flag´ paƒstwowà oznacza

si´ te˝ kirem, czyli czarnà wst´gà, którà wià-

˝e si´ na drzewcu flagi powy˝ej skraju gór-

nego p∏ata, a oba koƒce wst´gi nie powinny

byç d∏u˝sze od po∏owy d∏ugoÊci flagi. Kiru nie

u˝ywa si´ przy flagach na masztach stojàcych,

w tym przypadku obowiàzujà zasady dla dni

˝a∏oby narodowej i flaga opuszczona jest

do po∏owy masztu. Barwy narodowe obok fla-

gi paƒstwowej wyst´pujà jeszcze w formie:

sztandarów (weksylium), które wykonane sà

w jednym egzemplarzu, bander dla jednostek

p∏ywajàcych po morzach, a dla jednostek p∏y-

wajàcych Êródlàdowych obowiàzuje wywie-

szanie flagi paƒstwowej. Ponadto barwy na-

rodowe sà m. in. w formie bannerów, chorà-

giewek samochodowych, flag stolikowych,

proporczyków. Szczególne znaczenie barwy

narodowe majà dla polskich formacji wojsko-

wych. Obecnie ˝o∏nierze Wojska Polskiego

noszà na ramionach mundurów polowych

tarczki w barwach narodowych. W historycz-

nym uj´ciu znaczenia barw narodowych

w polskich formacjach wojskowych flaga mia-

∏a du˝e znaczenie. Wywieszana na pozycjach

wskazywa∏a, kto panuje nad danym terenem.

W czasie II wojny Êwiatowej rola flagi i ogól-

nie barw narodowych by∏a szczególnie wa˝-

na. W czasie okupacji hitlerowskiej ̋ o∏nierze

konspiracji sk∏adali przysi´g´ na barwy naro-

dowe, a oddzia∏y partyzanckie u˝ywa∏y opa-

sek naramiennych lub innych znaków z bar-

wami narodowymi. W czasie Powstania War-

szawskiego flagami dekorowano ulice

Warszawy, a flaga paƒstwowa, wywieszona

popo∏udniu 1sierpnia 1944 r. na najwy˝szym

budynku (Prudential – obecnie Hotel Warsza-

wa) w ÊródmieÊciu Warszawy, by∏a przez ca-

∏y czas Powstania ostrzeliwana przez Niem-

ców. Do historii przesz∏a flaga w barwach na-

rodowych, wywieszona po zdobyciu przez po-

wstaƒców 20 sierpnia 1944 r. budynku PAST-

-y przy ul. Zielnej, by∏a tam do koƒca

Powstania i dzisiaj równie˝ powiewa stale

nad tym budynkiem. Polska flaga zosta∏a pod-

niesiona równie˝ na gruzach klasztoru Mon-

te Cassino, zdobytego po ci´˝kich walkach

przez ˝o∏nierzy II Korpusu Polskiego dowo-

dzonego przez gen. W∏adys∏awa Andersa. Pol-

skie flagi zosta∏y umieszczone przez naszych

˝o∏nierzy w dniu 2 maja 1945 roku po kapi-

tulacji Berlina m.in na budynku Reichstagu

i Kolumnie Zwyci´stwa (Siegessäule) oraz bu-

dynku dworca kolejowego w dzielnicy Berli-

na – Tiergarten. Nawiàzujàc do dnia dzisiej-

szego myÊl´, ̋ e wzorem z paƒstw zachodnich

coraz wi´cej Polaków umieszcza sta∏e masz-

ty na flag´ narodowà na swoich posesjach.

Barwy narodowe sà dla Polaków szczególnie

wa˝ne, kiedy b´dàc daleko od Ojczyzny wi-

dzà je w innych krajach np. przy budynkach

ambasad. Przypomn´, ̋ e 2 maja to obok Dnia

Flagi równie˝ Dzieƒ Polonii i Polaków

za Granicà. Dlatego szanujmy barwy narodo-

we jako znak naszej dumy i wolnoÊci, a w cza-

sie Êwiàt wywieszajmy dla pokazania naszej

jednoÊci narodowej. 

� Dariusz Wróbel 

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej PIOTRA STANIS¸AWA BAKUN

– Pe∏nomocnik wyborczy komitetu Maciej Franciszek

Kusior 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej ROBERTA BIEDRONIA – Pe∏no-

mocnik wyborczy komitetu Marcelina Monika Zawisza 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej KRZYSZTOFA BOSAKA – Pe∏no-

mocnik wyborczy komitetu Witold S∏awomir Tumano-

wicz 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej ANDRZEJA DUDY – Pe∏nomocnik

wyborczy komitetu Krzysztof Sobolewski 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej SZYMONA HO¸OWNI – Pe∏no-

mocnik wyborczy komitetu Micha∏ Andrzej Kobosko 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej MA¸GORZATY KIDAWY-B¸O¡-

SKIEJ – Pe∏nomocnik wyborczy komitetu Grzegorz

Wójtowicz 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej W¸ADYS¸AWA KOSINIAKA-

-KAMYSZA – Pe∏nomocnik wyborczy komitetu Ma-

riusz W∏adys∏aw Mi´tus 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej WOJCIECHA PODJACKIEGO

– Pe∏nomocnik wyborczy komitetu Przemys∏aw Piejdak 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej LESZKA SAMBORSKIEGO Pe∏-

nomocnik wyborczy komitetu ¸ukasz Marek Belter 

• Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej STANIS¸AWA ̊ Ó¸TKA – Pe∏no-

mocnik wyborczy komitetu Maciej Zbigniew Sierant

Komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 10 maja 2020 r. 

GOK zaprasza
na spotkania na fb
Gminny OÊrodek Kultury zorganizował w czasie przymusowego
zwieszenia zaj´ç spotkania na facebooku.
Cykliczne spotkania na fb odbywaç

si´ b´dà do czasu, gdy drzwi oÊrod-

ków zostanà ponownie otwarte.

Do tego momentu, ka˝dego dnia ty-

godnia GOK zaprasza na inne zaj´-

cia tematyczne: w poniedzia∏ki

– „W domu i w ogrodzie”, we wtor-

ki – „Polskie tradycje i obyczaje ro-

dzinne”, w Êrody – „Ludzie z pasjà”,

w czwartki – „Pami´tnik z ksià˝ek”,

w piàtki – „Warsztaty r´kodzielni-

cze”,w soboty – „Stoneczkowe za-

bawy” (godziny poranne), „Strefa

Podmiejska przedstawia” (godziny

popo∏udniowe), w niedziele – „Czy-

tanie na niedziel´”.

Wi´cej informacji znajduje si´

na stronie fb GOK. �
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MMAAJJUU 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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