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„MÓJ PRÑD” 
– dotacje dla mieszkanców str. 3

NIE! – DLA POJAZDÓW POWY˚EJ 3,5 TONY
na ulicy Jana Kazimierza str. 4

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW komunalnych
w paêdzierniku 2020 roku str. 8

Głosujmy na projekt doÊwietlenia
przejÊç dla pieszych w gminie Niepor´t
w ramach Bud˝etu Obywatelskiego
Mazowsza
Od 26 paêdziernika do 16 listopada mo˝na głosowaç na projekt
„Przebudowa przejÊç dla pieszych przez drogi wojewódzkie
na terenie Gminy Niepor´t, Powiat Legionowski – Bezpieczne
przejÊcia dla pieszych”, zgłoszony przez stowarzyszenie 
„Przyjazny Niepor´t” do Bud˝etu Obywatelskiego Mazowsza. 
Projekt zak∏ada doÊwietlenie 21

przejÊç dla pieszych zlokalizowa-

nych na trzech drogach: ul. Jana

Kazimierza (DW 633), ul. Stru˝aƒ-

skiej (DW 632) oraz ul. Zegrzyƒ-

skiej/Pogonowskiego (DW 631).

To inicjatywa o szczególnym zna-

czeniu dla u˝ytkowników dróg,

zw∏aszcza pieszych, bo poprawia-

jàca bezpieczeƒstwo w najbardziej

ruchliwych i ucz´szczanych miej-

scach: w okolicach przystanków

autobusowych, szkó∏, przedszkoli

i pla˝ na terenie ca∏ej gminy Nie-

por´t. Trasy te prowadzà na pó∏noc

Polski, na Mazury oraz na wypo-

czynek nad Jezioro Zegrzyƒskie,

dlatego zach´camy do g∏osowania

tak˝e mieszkaƒców spoza gminy

Niepor´t. Jego koszt to kwota prze-

sz∏o 660 tys. z∏. Szczegó∏y projektu

znajdujà si´ na stronie: https://bom.
mazovia.pl/projekt/251.

Powodzenie przedsi´wzi´cia
zale˝y teraz od naszego zaanga-
˝owania i liczby oddanych g∏o-
sów. Projekt rywalizuje z 16 inny-

mi projektami z podregionu war-

szawskiego wschodniego. Ten,

który zdob´dzie najwi´kszà liczb´

g∏osów, zostanie zrealizowany ze

Êrodków Województwa Mazowiec-

kiego w 2021 r. 

G∏osowanie na projekty odbywaç

si´ b´dzie na stronie Bud˝etu Oby-

watelskiego Mazowsza w terminie

od 26 paêdziernika do 16 listopa-
da. 

G∏osujmy i zach´cajmy do te-
go innych. Razem mo˝emy spra-
wiç, ˝e w gminie Niepor´t b´dzie
bezpieczniej!

� B.Wilk
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Modernizacja boiska sportowego
przy szkole w Niepor´cie
Rozpocz´ła si´ modernizacja boiska sportowego przy szkole w Niepor´cie. 
Zakres prac obejmie demonta˝ sta-

rej nawierzchni, wyrównanie pod-

budowy, wyczyszczenie obrze˝y,

wymian´ nawierzchni na nowà

z trawy syntetycznej oraz monta˝

nowych bramek. Prace wykonuje

firma SOLID-STED sp. z o.o. sp.

k. ze Szczecina, która w ciàgu pi´-

ciu lat realizowaç b´dzie po dwa

przeglàdy gwarancyjne rocznie.

Inwestycja kosztowaç b´dzie 360

tys. z∏otych, z czego 100 tys. gmi-

na otrzyma∏a w ramach dofinanso-

wania z Mazowieckiego Instrumen-

tu Wsparcia Infrastruktury Sporto-

wej – Mazowsze 2020. Pozosta∏a

kwota – 260 tys. z∏ – pochodziç b´-

dzie z bud˝etu gminy. � BW

Przypominamy o mo˝liwoÊci
potwierdzenia profilu zaufanego
w Urz´dzie Gminy Niepor´t
Urzàd Gminy Niepor´t znajduje

si´ w gronie urz´dów, posiadajà-

cych uprawnienia nadane przez

Ministerstwo Cyfryzacji, do pe∏-

nienia funkcji Punktu Potwierdza-

jàcego Profil Zaufany (PZ). Teraz,

sk∏adajàc wniosek o profil zaufa-

ny poprzez stron´ www.pz.gov.pl,

mo˝emy go poÊwiadczyç w urz´-

dzie w Niepor´cie, a tak˝e spraw-

dziç lub uniewa˝niç. Aby to zro-

biç, potrzebny jest jedynie wa˝ny

dowód osobisty lub paszport.

Punkt dost´pny jest na parterze

budynku urz´du w Dziale Spraw

Obywatelskich – w godzi-

nach 8.30 – 15.30

Przepompownia w ulicy
Rumiankowej 

Budowa II etapu trasy rowerowej
wzdłu˝ Kanału ˚eraƒskiego

Budowa wodociàgu
w ulicach bocznych
od ul. Małoł´ckiej

ROZSTRZYGNI¢TE PRZETARGI:

Modernizacja Wira˝owej
w Wólce Radzymiƒskiej

W ulicy Rumiankowej w Niepor´-

cie wykonane zosta∏o uzbrojenie

przepompowni. Nowo powsta∏a sieç

kanalizacyjna w ulicy liczy 864 me-

try i zostanie w∏àczona do opaski ka-

nalizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego

w pasie drogi wojewódzkiej 631,

ulicy Zegrzyƒskiej. � BW

Trwa budowa wodociàgu w ulicach

bocznych od ul. Ma∏o∏´ckiej,

na dzia∏kach nr 599/51, 600/17

i 600/31. ̧ àczna d∏ugoÊç nowo bu-

dowanej sieci wyniesie 520 me-

trów. Przetarg wygra∏a i prace re-

alizuje firma In˝ynieria Adampol

z Adampola, za kwot´ 148 365 z∏.

Planowany termin zakoƒczenia in-

westycji to koniec paêdziernika. 

� BW

Na ulicy Wira˝owej w Wólce Radzy-

miƒskiej, w ramach dofinansowania

dróg transportu rolnego, wykonywa-

na jest modernizacja nawierzchni

przy u˝yciu kruszywa naturalnego. 

Na t´ inwestycj´, realizowanà

na odcinku 800 m, gmina otrzyma-

∏a dofinansowanie z Urz´du Mar-

sza∏kowskiego w wysokoÊci

115 000 z∏. Koszt ca∏kowity to

kwota 175 800, 10 z∏. Prace wyko-

nuje firma Tombud z Wieliszewa.

� BW
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� na modernizacj´ oÊwietlenia
ulicy Alei H. Sienkiewicza
i Wazów w Niepor´cie: 
• na ulicy Alei H. Sienkiewi-

cza wymienionych zostanie 21

s∏upów betonowych na alumi-

niowe 8 m z oprawami energo-

oszcz´dnymi led; 

• na ulicy Wazów wymienio-

nych zostanie 5 s∏upów beto-

nowych na aluminiowe 8 m

z oprawami led.

Prace wykona Instalatorstwo

Elektryczne „JARONEX” Sta-

nis∏aw Jaroƒ z Legionowa, ich

koszt wyniesie 93 997 z∏. Ter-

min realizacji inwestycji up∏y-

wa w grudniu 2020 roku.

� na budow´ kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Brzozowej,
Kwitnàcej Wisni, Spokojnej
i Pszenicznej ∏àcznie na od-
cinku ok. 640 mb. 
Prace wykona IN˚YNIERIA

ADAMPOL Adam Michalik

z Adampola, za kwot´

715 636 z∏, w terminie

do dnia 31.08.2021 roku.

Inwestycja b´dzie dofinanso-

wana ze Êrodków unijnych

z Funduszu SpójnoÊci w ra-

mach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Ârodowisko

2014–2020 w kwocie 370 tys.

z∏otych. 

� na przebudow´ ciàgów pie-
szych w Porcie Pilawa na te-
renie Kompleksu Rekreacyjno-
-Wypoczynkowego Niepor´t-
-Pilawa – stara nawierzchnia

z p∏yt chodnikowych zostanie

rozebrana i zastàpiona na-

wierzchnià z kostki betonowej

(ponad 500m2) na podbudowie

z kruszywa kamiennego, wy-

mienione te˝ zostanà obrze˝a. 

Prace wykona forma Bruk-Bud

z Laskowizny, za kwot´

82 965 z∏, w terminie 60 dni

od daty podpisania umowy.

Na budowie drugiego odcinka tra-

sy rowerowej wzd∏u˝ Kana∏u ˚e-

raƒskiego na odcinku ok.1,2 km po-

∏o˝ona ju˝ zosta∏a warstwa asfaltu.

Na poczàtku paêdziernika zakoƒ-

czona zostanie budowa chodnika.

Równolegle trwajà prace porzàdko-

we oraz przygotowywane sà miej-

sca pod ∏aweczki. Trwa równie˝

budowa III etapu Êcie˝ki wraz

z chodnikiem, do granicy z Warsza-

wà. Odcinki 2 i 3 trasy zosta∏y ju˝

po∏àczone. Prace majà zostaç za-

koƒczone do koƒca grudnia 2020 r.

� BW
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Inwentaryzacja indywidualnych êródeł ciepła
Szanowni Paƒstwo, przypominamy, ˝e na terenie Gminy Niepor´t trwa inwentaryzacja indywidualnych êródeł ciepła we wszystkich budynkach
(mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych, u˝ytecznoÊci publicznej i innych). 
Pami´tajmy, ˝e likwidacja „kopciuchów” prowadzi do po-

prawy jakoÊci powietrza na terenie naszej Gminy. Dane uzy-

skane w ankietach pos∏u˝à do stworzenia,,Bazy êróde∏ niskiej

emisji” oraz pozwolà na odpowiednie rozplanowanie Êrod-

ków bud˝etowych na dofinansowania do wymiany piecyków.

Obowiàzek stworzenia i prowadzenia ww. Bazy zosta∏ na-

∏o˝ony na gminy zapisami Programu Ochrony Powietrza dla

Województwa Mazowieckiego przyj´tego uchwa∏à nr 98/17

Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 20 czerw-

ca 2017 r.

Kwestionariusz do wype∏nienia mo˝na pobraç lub wype∏-

niç online odwiedzajàc strony: https://www.nieporet.pl/pro-

mowane/41179/ oraz www.greenlynx.pl/nieporet/ 

Wype∏niony kwestionariusz mo˝na wys∏aç pocztà na ad-

res Urz´du: 05-126 Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1 lub pocztà elek-

tronicznà na adres urzad@nieporet.pl 

Bardzo prosimy o wype∏nienie kwestionariusza
do dnia 20.10.2020 r.

W budynkach, dla których u˝ytkownicy nie wype∏nià
ankiety, uznaje si´, ˝e ogrzewanie nast´puje z wykorzy-
staniem êróde∏ pozaklasowych, tzw.,,kopciuchów.! 

Serdecznie dzi´kujemy za pomoc i zaanga˝owanie!

�

Gminna inicjatywa dofinansowania rzàdowego
programu „Mój pràd” – dotacje dla mieszkanców
Przedstawiamy Czytelnikom informacj´ o działaniach, jakie podejmuje samorzàd gminy Niepor´t, aby zapewniç mieszkaƒcom jak najlepsze mo˝liwoÊci
skorzystania z programu „Mój pràd”. Rzàdowy program zakłada dofinansowanie iinnssttaallaaccjjii  ffoottoowwoollttaaiicczznneejj w wysokoÊci 20% kosztów. 
Niestety, wysoki koszt ogólny sprawia, ˝e mimo zainteresowania, jakie budzi program, wiele osób nie mo˝e z niego skorzystaç. 
Mo˝liwoÊç utworzenia samorzàdowych programów dotacyjnych, o które wyst´puje wójt Maciej Mazur do Ministra Klimatu Michała Kurtyki, otworzyłaby
drog´ tym mieszkaƒcom, którzy nie sà obecnie w stanie pokryç w całoÊci pozostałych 80% wartoÊci zestawu.  
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Na Placu WolnoÊci, przed Urz´dem Gminy Niepor´t
pojawiły si´ dwa miejsca parkingowe w kolorze
czerwonym i niebieskim, oznaczone odpowiednimi
znakami informacyjnymi. Sà to miejsca dla osób
niepełnosprawnych i rodzin z dzieçmi.

Zmiana mia∏aby dotyczyç odcinka

od ronda Jana Paw∏a II w Niepor´-

cie do ronda rotm. Witolda Pilec-

kiego w Rembelszczyênie. Radni

udzielili równie˝ poparcia wójtowi

Maciejowi Mazurowi we wszyst-

kich jego dzia∏aniach, zmierzajà-

cych do utrzymania obowiàzujàce-

go zakazu wjazdu na ten fragment

drogi pojazdów powy˝ej 3,5 tony.

Stanowisko Rady Gminy przekaza-

ne zosta∏o Marsza∏kowi Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

W uzasadnieniu do stanowiska

zawarte sà argumenty wyjaÊniajà-

ce stanowisko radnych. Przede

wszystkim wskazane jest ogromne

nat´˝enie ruchu na drodze 633, po-

wodujàce ucià˝liwe korki w stron´

Warszawy i z powrotem, wyd∏u˝a-

jàce czas dotarcia do miejsc pracy

i do szkó∏. Du˝y ruch stwarza wie-

le niebezpiecznych sytuacji na dro-

dze, kolizji i wypadków, a zwi´k-

szenie dopuszczalnego tona˝u sa-

mochodów na drodze, która

traktowana wówczas b´dzie przez

wielu kierowców jako tranzytowa,

znacznie pogorszy sytuacj´.

Przy DW 633 usytuowanych jest 7

placówek oÊwiatowych – przed-

szkoli i szkó∏ podstawowych, dwa

˝∏obki oraz dwa domy opieki dla

osób starszych. Zwi´kszenie tona-

˝u pojazdów zwi´kszy znacznie na-

t´˝enie ha∏asu, a tak˝e zagrozi

bezpieczeƒstwu u˝ytkowników

i tak ju˝ zat∏oczonej drogi.

Pami´tamy sprzed lat, jak ucià˝-

liwy by∏ ruch ci´˝kich pojazdów

na 633 – degradacja budynków

usytuowanych najbli˝ej drogi,

ogromny ha∏as i niszczenie na-

wierzchni. Niebezpieczne koleiny

i uszkodzenia drogi powodowa∏y

dodatkowe utrudnienia i koniecz-

noÊç ciàg∏ych napraw. Po latach

protestów mieszkaƒców i gminy,

uda∏o si´ doprowadziç do ograni-

czenia tona˝u pojazdów. Obecnie,

palny MZDW budzà niepokój

mieszkaƒców, którzy nie wyobra-

˝ajà sobie powrotu do sytuacji

sprzed lat. Tym bardziej, ˝e obec-

nie nat´˝enie ruchu jest nieporów-

nywalnie wi´ksze, ni˝ wówczas. 

� BW

Podczas sesji w dniu 24 wrzeÊnia radni przyj´li
stanowisko, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw
wobec planowanego przez Mazowiecki Zarzàd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie podwy˝szenia
dopuszczalnego tona˝u pojazdów na drodze
wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza
– powy˝ej 3,5 tony. 

NIE! – dla pojazdów
powy˝ej 3,5 tony na
ulicy Jana Kazimierza

OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego
wglàdu projektu „„MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO  PPLLAANNUU
ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO
DDLLAA  OOBBSSZZAARRUU  SSOOŁŁEECCTTWWAA  SSTTAANNIISSŁŁAAWWÓÓWW
DDRRUUGGII,,  WW GGMMIINNIIEE  NNIIEEPPOORR¢¢TT”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z póên.zm.) oraz
uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XXXIX/27/2013 z dnia 25 marca 2013 r., zm.
uchwałà Nr XXXVI/4/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. i uchwałà Nr XLVI/90/2017
z dnia 28 wrzeÊnia 2017 r., zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego wglàdu
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru sołectwa Stanisławów Drugi, w gminie Niepor´t” wraz z prognozà
oddziaływania na Êrodowisko.
Projekt planu wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko wyło˝ony zostanie
do wglàdu publicznego w dniach od 12.10.2020 r. do 10.11.2020 r.
w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach
pracy Urz´du Gminy, poprzez: 
• bezpoÊredni kontakt i obsług´ zainteresowanych osób przez pracowników

Działu Zagospodarowania Przestrzennego Urz´du Gminy wyłàcznie
po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem:
urzàd@nieporet.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 767-04-20,

• zamieszczenie projektu planu wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko
na stronie internetowej: www.bip.nieporet.pl w zakładce: „Plany wyło˝one
do publicznego wglàdu” (Prawo miejscowe/Plany zagospodarowania
przestrzennego/Plany wyło˝one do publicznego wglàdu).

Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzaniami
odb´dzie si´ w dniu 19.10.2020 r. w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t
o godz. 14.00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem
re˝imu sanitarnego i wszystkich Êrodków ostro˝noÊci zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zainteresowani udziałem w dyskusji publicznej proszeni sà o zgłaszanie si´
mailowo pod adresem: urzàd@nieporet.pl lub telefonicznie pod numerem:
(22) 767-04-20, najpóêniej do dnia poprzedzajàcego dyskusj´.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te
w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç
do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2020 r. Uwagi mogà byç
wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej, w szczególnoÊci poczty elektronicznej na adres:
urzad@nieporet.pl lub formularzy zamieszczonych na stronie internetowej
www.bip.nieporet.pl.

Remont drogi wojewódzkiej
nr 631 w Niepor´cie 
Jeszcze w tym roku 1,2 km drogi

wojewódzkiej nr 631, od wiaduk-

tu kolejowego do ul. Ma∏o∏´ckiej,

zostanie wyremontowane dzi´ki

wsparciu z bud˝etu samorzàdu

Mazowsza. Remont obejmie frezo-

wanie nawierzchni i u∏o˝enie no-

wych warstw z betonu asfaltowe-

go, a tak˝e wykonanie pobocza.

Termin zakoƒczenia prac planowa-

ny jest na koniec listopada br.

Umow´ w tej sprawie z przedsta-

wicielem wykonawcy robót spó∏ki

Strabag Marcinem Zar´bà podpisa∏

dyrektor Mazowieckiego Zarzàdu

Dróg Wojewódzkich Tomasz Le-

wandowski.

� BW
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Ze Êrodków MIAS i bud˝etu gmi-

ny zbudowana zosta∏a w Ryni drew-

niana wiata ogrodowa przy placu za-

baw i postawione cztery ∏awki.

Najwa˝niejszy by∏ jednak zakup ro-

Êlin – drzew i krzewów ozdobnych

oraz pnàczy, które mieszkaƒcy,

zgodnie z ideà MIAS-ów zak∏ada-

jàcà sàsiedzkà integracj´, wspólnie

posadzili. Liczna ich ekipa przez

trzy dni kopa∏a, pieli∏a i podlewa∏a

kilkaset sadzonek. Warunkiem zg∏o-

szenia projektu do konkursu by∏o je-

go zakoƒczenie oraz przes∏anie

do organizatora Sprawozdania z re-

alizacji zadania, co ju˝ zosta∏o wy-

konane. ̧ àczna pula nagród w kon-

kursie to 55 000 z∏. � BW

W gminie Niepor´t trwajà prace

nad utworzeniem sieci Êwiat∏owodo-

wej, która zapewni∏aby mieszkaƒ-

com szybki dost´p do Internetu.

Obecnie sieç Êwiat∏owodowa Oran-

ge jest budowana na zasi´gu ulic

– Al. Henryka Sienkiewicza, Babi-

nicza, Kordeckiego, Wazów, Czar-

nieckiego, Butryma, Husarii, Ja-

na III, Rynek Jaremy, Skrzetuskie-

go, Izabeliƒska, Kmicica, Rocha,

Zag∏oby, BaÊki, Ketlinga, Micha∏a.

Ró˝ana, Osiedle Wojskowe, Wcza-

sowa, Zwyci´stwa, Królewska. 

Osobami odpowiedzialnymi za uru-

chamianie Êwiat∏owodowych us∏ug

telekomunikacyjnych na tym obsza-

rze ze strony operatora sà:

• Anna Zubrycka – tel. 502 747 390

(anna.zubrycka@orange.com)

• Sebastian Proch – tel. 513 913 389

(sebastian.proch@orange.com

� BW

W Rembelszczyênie powsta∏ park

leÊny, miejsce zach´cajàce do spa-

cerów i rekreacji. Sà tu Êcie˝ki spa-

cerowe, rabaty kwiatowe, wrzoso-

wisko, ogród traw i Êcie˝ka eduka-

cyjna. Przy posadzonych roÊlinach

znajdujà si´ informacje o nich – cha-

rakterystyka, wymagania glebowe,

terminy kwitnienia. Na tej samej

dzia∏ce jest plac zabaw dla dzieci

i si∏ownia zewn´trzna. 

� BW

Tadeusz Kuêma
uhonorowany 

PPRRZZYYPPOOMMIINNAAMMYY –– tteerrmmiinnyy  ppłłaattnnooÊÊccii
zzaa ooddbbiióórr  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh
Przypominamy, ˝e od kwietnia 2020 roku płacimy za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w terminie do 15 dnia
ka˝dego miesiàca – np. za paêdziernik – do 15 paêdziernika. 
W przypadku, gdy chcemy regulowaç płatnoÊç w systemie
kwartalnym, opłat´ nale˝y wnieÊç do 15 dnia pierwszego miesiàca
kwartału – np. za IV kwartał, czyli paêdziernik, listopad i grudzieƒ
– do dnia 15 paêdziernika. 

Dla upami´tnienia 
30-lecia samorzàdu
terytorialnego

Budowa sieci kanalizacji
deszczowej na osiedlu Głogi

W sołectwie Rynia zrealizowany został projekt dofinansowany ze
Êrodków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Teraz
weêmie udział w konkursie na projekt najbardziej aktywizujàcy
mieszkaƒców i poprawiajàcy jakoÊç ich ˝ycia. 

Rozstrzygni´ty został przetarg na budow´ kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Niepor´cie. To pierwszy
z dwóch etapów inwestycji, które zostały zaplanowane do wykonania w ramach odwadniania terenu.

Kanalizacj´ deszczowà w ramach

Zlewni nr 1 wykona firma PRIK-

NAUBER z Legionowa. Obejmie

ona ulice: Sienkiewicza, Zag∏oby,

Rocha, Kmicica, Oleƒki, Micha∏a,

BaÊki, Krzysi i Ketlinga, wraz

z odprowadzeniem wody do Kana-

∏u ˚eraƒskiego. Wylot spustowy

do kana∏u wykonany zostanie bez

naruszenia konstrukcji istniejàcej

Êcie˝ki rowerowej. ¸àczna d∏u-

goÊç sieci w tych ulicach wyniesie

ok. 1,2 km. Koszt inwestycji to

kwota 4 mln 551 tys. z∏. Prace za-

planowane sà do koƒca czerw-

ca 2021 

� BW

Mieszkaniec gminy Niepor´t, pan

Tadeusz Kuêma, podporucznik Ar-

mii Krajowej ps. „Kruk”, cz∏onek

legionowskiego Ko∏a Âwiatowego

Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-

wej, zosta∏ uhonorowany odznacze-

niem „Za Zas∏ugi dla Âwiatowego

Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-

wej”. Pan Kuêma by∏ szczególnie

zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç

na rzecz kultywowania pami´ci

o Armii Krajowej i walkach jej

cz∏onków o wolnoÊç i suwerennoÊç

Polski. W 2010 roku z jego inicja-

tywy na Placu WolnoÊci w Niepo-

r´cie stan´∏a tablica poÊwi´cona pa-

mi´ci mieszkaƒców gminy Niepo-

r´t, ˝o∏nierzy Armii Krajowej

III Batalionu I Rejonu „Marianowo

– Brzozów” VII Obwodu „Obro-

˝a”. Przez wiele lat przekazywa∏

bezcennà wiedz´ o dzia∏aniach Ar-

mii Krajowej i losach towarzyszy

broni m∏odym Polakom z intencjà,

aby pami´ç o minionych wydarze-

niach i ludziach trwa∏a w pami´ci

nast´pnych pokoleƒ. W uroczysto-

Êci wr´czenia odznaczenia uczest-

niczy∏ Wójt Gminy Niepor´t Ma-

ciej Mazur, który przekaza∏ panu

Tadeuszowi Kuêmie list gratulacyj-

ny. 

� BWilk

Dla upami´tnienia 30-lecia samorzàdu terytorialnego, mieszkaƒcy
Rembelszczyzny zasadzili na sołeckiej działce rekreacyjno-wypoczynkowej
pi´kny klon. Zakup drzewa, którego liÊcie przebarwiajà si´ jesienià na intensywnie
czerwony kolor, sfinansowany został przez sołectwo.

Projekt zrealizowany
w Ryni zgłoszony
do konkursu 

Park leÊny w Rembelszczyênie 

GODZINY PRACY URZ¢DU GMINY
W zwiàzku ze stanem epidemii, do odwo∏ania urzàd czynny jest 

od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8:00–16:00



6 EEDDUUKKAACCJJAA  //   KKUULLTTUURRAA WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 30 wrzeÊnia 2020

Podczas wrzeÊniowej sesji Rady
Gminy Niepor´t wójt Maciej
Mazur odebrał Êlubowanie
i wr´czył akty mianowania
dziesi´ciorgu nauczycielom
i nauczycielkom, którzy w sesji
letniej zdali egzamin na stopieƒ
awansu nauczyciela
mianowanego. Byli to
nauczyciele z czerech szkół
podstawowych – w Józefowie,
Izabelinie, Niepor´cie
i Stanisławowie Pierwszym.
Poniewa˝ uzyskanie wy˝szego
stopnia awansu zawodowego
wià˝e si´ ze wzrostem
wynagrodzeƒ oraz dalszym
rozwojem zawodowym, w tym
mo˝liwoÊcià pełnienia wa˝nych
ról i funkcji, wszystkim
nauczycielom mianowanym
serdecznie gratulujemy.

� H.Galas

Zapraszamy na zaj´cia w GOKu

Trzepak Show

CHCESZ ZOSTAå MUZYKIEM?
Gminny OÊrodek Kultury w Niepo-

r´cie zaprasza na nauk´ gry na pia-

ninie, gitarze i akordeonie. Informa-

cje i zapisy telefon: 22 774 83 26,

mail: kultura_nieporet@wp.pl

PIANINO Z PIOTREM SAWICKIM
Proponujemy Paƒstwu zaj´cia indy-

widualne nauki gry na pianinie,

w ka˝dà Êrod´ od godziny 14:30.

D∏ugoÊç lekcji zale˝y od wieku

uczestnika. Wiek uczestników: od 6

lat. Prowadzàcy: Piotr Sawicki

– absolwent wydzia∏u Jazzu i Mu-

zyki Rozrywkowej na AM w Ka-

towicach, kierunek jazz i muzyka

estradowa, specjalnoÊç: kompozy-

cja i aran˝acja. Od wielu lat udzie-

la prywatnych lekcji gry na forte-

pianie i kontrabasie. 

GITARA Z MARTÑ BRYSIACZ
Nauka gry na gitarze w ma∏ych gru-

pach. Zaj´cia odbywajà si´

w czwartki: 16:30 – grupa zaawan-

sowana, 17:15 – grupa poczàtkujà-

ca. Mamy jeszcze miejsca, mo˝esz

do nas do∏àczyç. Lekcje odbywajà

si´ raz w tygodniu i trwajà 45 mi-

nut. Trzeba mieç w∏asny instrument.

Wiek uczestników: od 8 lat. Prowa-

dzàca: Marta Brysiacz – gitara jest

jej pasjà. Od wielu lat z sukcesami

naucza gry na gitarze i zara˝a mi-

∏oÊcià do tego instrumentu. 

AKORDEON 
Z PIOTREM ÂMIEJCZAKIEM

JeÊli chcesz nauczyç si´ gry

na akordeonie i pracy w zespole,

poznaç zasady harmonii, a tak˝e zo-

staç mistrzem podzielnoÊci uwagi,

zadzwoƒ pod numer telefonu

22 774 83 26. Wiek uczestników:

od 7 lat. Prowadzàcy: Piotr Âmiej-

czak – absolwent Akademii Mu-

zycznej we Wroc∏awiu na kierunku

pedagogika. Akordeon by∏ pierw-

szym instrumentem, na którym na-

uczy∏ si´ graç. � GOK

Zaj´cia taneczne, wokalne i teatral-

ne prowadzone sà przez specjalistów:

przygotowanie wokalne – Katarzy-

na Ignaciuk (wtorek godz. 18:00

– 20:00), choreografia i ruch scenicz-

ny – Robert Nieznaƒski (czwartek

godz. 19:00 – 20:00), zaj´cia aktor-

skie i re˝yseria – Lucyna Malec (so-

bota godz. 10:00 – 11:30).

Autorzy muzyki i tekstu: muzy-

ka, podk∏ady i teksty piosenek

– Marek Pawe∏ B∏aszczyk, libretto

– Tomasz Mitrowski

Do udzia∏u w zaj´ciach musica-

lowych zapraszamy uzdolnione

dzieci (powy˝ej 8 roku ˝ycia),

m∏odzie˝ i doros∏ych. Widowisko,

nad którym pracujemy powstaje

w ramach projektu „Mi´dzypoko-

leniowy musical w Gminnym

OÊrodku Kultury” – dofinansowa-

nego z funduszy europejskich Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014 – 2020.

Musical opowiada histori´ grup-

ki dzieciaków, które nie mogàc wy-

jechaç na wakacje, nudzà si´ prze-

siadujàc na podwórku – pod trze-

pakiem. Pragnà, by i tu wydarzy∏o

si´ coÊ niezwyk∏ego. Podchwytujà

pomys∏ jednego z nich, by po pro-

stu pobawiç si´ Êpiewajàc i taƒczàc

dla sàsiadów. Podwórko zamienia

si´ wi´c w estrad´, na której dzie-

ci prezentujà swoje zdolnoÊci.

Pierwsze sukcesy rozpalajà wy-

obraêni´ i marzenia o wielkiej ka-

rierze, a pomi´dzy m∏odymi arty-

stami zawiàzujà si´ nowe przyjaê-

nie i pierwsze powa˝ne uczucia.

Wyczyny dzieciaków obserwujà

siedzàce w oknach kobiety i space-

rujàcy sàsiedzi. Niektórzy przypo-

minajà sobie w∏asnà m∏odoÊç

– pierwsze pisane skrycie wiersze

i piosenki Êpiewane pod oknem wy-

branki serca, m∏odzieƒcze mi∏oÊci

i radoÊç, z jakà witali wtedy ka˝dà

okazj´ do wspólnej zabawy.

� GOK

Musical powstaje jako projekt od poczàtku do koƒca autorski.
Kompozycje muzyczne, teksty piosenek, podkłady, tekst libretta,
choreografia i pomysł fabularny, a tak˝e scenografia i re˝yseria
stanowiç b´dà absolutnie unikalnà, niepowtarzalnà całoÊç
artystycznà.

Szkoła w Józefowie, w której
uczy si´ ponad 550 uczniów,
wyposa˝ona została pilota˝owo
w nowoczesne urzàdzenie
zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo
uczniów oraz nauczycieli. 

Jest to szybko dzia∏ajàcy system

do pomiaru temperatury cia∏a.

OkreÊla on, czy odczyt mieÊci si´

w granicach normy. Informacja ta-

ka b´dzie pomocna nie tylko w cza-

sie pandemii koronawirusa. Urzà-

dzenie wyposa˝one jest tak˝e w do-

datkowe funkcje, które mo˝na

uruchomiç w zale˝noÊci od potrzeb,

np. mo˝liwoÊç dokonywania iden-

tyfikacji twarzy lub informowania

o braku maseczki. Zakup sfinanso-

wany zosta∏ z bud˝etu gminy. 

� BW

Kamera w szkole w Józefowie

Awans zawodowy nauczycieli
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Zmiana godzin pracy
Aquaparku Fala 
Od dnia 14 wrzeÊnia pływalnia Aquapark Fala jest czynna:
• od poniedziałku do piàtku w godzinach 6.00–22.00, 
• w soboty, niedziele i Êwi´ta w godzinach 8.00–22.00. 

Uczennice SP Izabelin
na podium mistrzostw
Polski w Taekwondoo!

Zwyci´stwo naszych
siatkarek

26 wrzeÊnia w Bia∏ymstoku odby-

∏y si´ XII Techniczne Mistrzostwa

Polski w Taekwondo. Bia∏ymstoku.

Dwie uczennice klasy III o profili

sportowym osiàgn´∏y ogromny

sukces.

1 miejsce w kategorii Poomsae

Indywidualne Kobiet w kategorii

wiekowej dzieci do lat 9 zaj´∏a Zo-

fia Anisiewicz, a 3 miejsce Hanna

Czech. Dziewczynki trenujà w Le-

gionowie w klubie Kumgang Aka-

demia Sportów Walki pod okiem

Pani Trener Aleksandry Anisiewicz.

Serdecznie gratulujemy i ˝yczy-

my dalszych sukcesów! �

Mamy mistrza Polski!
Stanis∏aw Anio∏kowski z eki-

py CCC Development Team,

mieszkaniec Wólki Radzymiƒskiej,

zosta∏ mistrzem Polski w kolarstwie

szosowym ze startu wspólnego. Za-

wody rozegrane zosta∏y w sierpniu,

w Kazimierzy Wielkiej. Po tym

sukcesie zawodnik powo∏any zosta∏

do seniorskiej reprezentacji Polski

na szosowe kolarskie mistrzostwa

Êwiata we w∏oskiej Imoli. Ser-

decznie gratulujemy sukcesu i ˝y-

czymy kolejnych!

� BW

5 wrzeÊnia uczennice Szko∏y Pod-

stawowej w Stanis∏awowie Pierw-

szym reprezentujàce gmin´ Niepo-

r´t zdoby∏y ll miejsce w minisiat-

kówce w kategorii „dwójki” oraz ll

miejsce w kategorii „trójki” w ra-

mach Bielaƒskiego Festiwalu Siat-

kówki Dziewczàt w Minisiatków-

ce. Sk∏ad dwójek: Emilia Szaturska,

Maja Kardas. Sk∏ad trójek: Zuzan-

na Szymczyk, Julia Czerwiƒska,

Wiktoria Bartniczak, Hanna Wój-

cik. Trener: Dariusz PieÊniak. Gra-

tulujemy!

� BW
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W PPAAèèDDZZIIEERRNNIIKKUU 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,
Szmaragdowa

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, Ptasia
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


