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Spiszmy si´! Poka˝my kim naprawd´ jesteÊmy
1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ 2021. Udział w spisie jest obowiàzkowy i dotyczy wszystkich mieszkaƒców Polski,
zarówno Polaków jak i cudzoziemców. Do spisu przystàpiç muszà równie˝ Polacy, przebywajàcy czasowo poza granicami kraju, którzy nie
wymeldowali si´ z pobytu stałego w zwiàzku z wyjazdem za granic´. Według ustawy, spisu nale˝y dokonaç do 30 czerwca 2021. Ju˝ teraz jednak
mówi si´ o nowelizacji przepisów i wydłu˝eniu terminu o kolejne 3 miesiàce, do 30 wrzeÊnia.
owszechne spisy ludnoÊci sà
niezwykle cennym êród∏em
wiedzy dla nas wszystkich.
Mówià o tym jacy jesteÊmy, w jakich
warunkach ˝yjemy i jak nasze ˝ycie
zmienia si´ na przestrzeni dziesi´ciu
lat. Powszechne spisy sà dokonywane na ca∏ym Êwiecie. Co ciekawe,
zgodnie z rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej, powszechny spis ludnoÊci i mieszkaƒ odbywa si´ we
wszystkich krajach unijnych w tym
samym roku co dziesi´ç lat. Dzi´ki
temu mo˝na porównywaç dane z ró˝nych krajów. Ich wyniki s∏u˝à ministerstwom, administracji samorzàdowej a nawet przedsi´biorcom i inwestorom w planowaniu strategii
rozwoju, przyznawaniu Êrodków finansowych, czy jak w przypadku
Unii Europejskiej, dotacji unijnych
i liczby miejsc w Parlamencie Europejskim. Na podstawie powszechnych spisów urz´dnicy mogà w∏aÊciwie oszacowaç potrzeby poszczególnych regionów kraju, uwzgl´dniajàc
dane demograficzne.
Ostatni taki spis odby∏ si´ w Polsce w 2011 roku.

P

SPIS TO WA˚NA SPRAWA
Spisy powszechne znane by∏y ju˝
w staro˝ytnoÊci. Wykorzystywano
je przede wszystkim do celów podatkowych, wojskowych lub religijnych. Józef z Maryjà podró˝owali
do Betlejem w∏aÊnie po to, by poddaç si´ spisowi zarzàdzonemu przez
cesarza Oktawiana Augusta.
W Polsce pierwszy powszechny
spis ludnoÊci, w nowoczesnym znaczeniu tego s∏owa, odby∏ si´ po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1921 r.
Od tego czasu, mniej wi´cej co dzie-

si´ç lat, urz´dnicy sprawdzajà stan
demograficzny naszego kraju. Spis
powszechny jest dla organów paƒstwa bardzo wa˝nym instrumentem
pokazujàcym kim sà ich obywatele. Stanowi nieocenionà wartoÊç statystycznà, a w przypadku takich danych jak: wyznanie, narodowoÊç
czy stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci,
spisy powszechne sà dla urz´dników
jedynym êród∏em wiedzy. Na ich
podstawie rzàd mo˝e planowaç polityk´ gospodarczà i spo∏ecznà
na kolejne lata.

NARODOWY SPIS
POWSZECHNY JEST
OBOWIÑZKOWY
W tym roku, po raz pierwszy w historii, wprowadzono obowiàzek samospisu internetowego. Oznacza
to, ˝e ka˝dy mieszkaniec Polski jest
zobowiàzany do wprowadzenia odpowiednich danych i udzielenia odpowiedzi na pytania w specjalnej interaktywnej aplikacji dost´pnej
na stronie internetowej GUS
– spis.gov.pl. Dotyczy to tak˝e Polaków, którzy przebywajà czasowo
poza granicami kraju, a którzy nie
wymeldowali si´ z pobytu sta∏ego
w zwiàzku z wyjazdem za granic´.
W sytuacji braku dost´pu do urzàdzeƒ i Internetu, osoby podlegajàce
obowiàzkowi spisowemu mogà
udaç si´ do urz´du obs∏ugujàcego
wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast, gdzie zgodnie z zapisami
ustawy o spisie powszechnym, b´dzie im udost´pnione pomieszczenie oraz niezb´dny sprz´t s∏u˝àcy
do realizacji samospisu. W przypadku Gminy Niepor´t takie pomiesz-

czenie b´dzie udost´pnione w siedzibie urz´du gminy.

O CO B¢DÑ NAS PYTAå?
Kwestionariusz spisu podzielony
b´dzie na dwie cz´Êci: osobowà oraz
mieszkaniowà. W formularzu znajdzie si´ osiem bloków tematycznych. Pytania, na które b´dziemy
odpowiadaç dotyczyç b´dà m.in.
wieku, p∏ci, poziomu wykszta∏cenia,
aktywnoÊci zawodowej, niepe∏nosprawnoÊci, wyznania, pochodzenia,
migracji czy stanu i charakterystyki naszego mieszkania.
Przyk∏adowe pytania z jakim
przyjdzie nam si´ zmierzyç to:
• Jaki jest Pana (i) kraj urodzenia?
• Czy kiedykolwiek przebywa∏ Pan
(i) za granicà przez co najmniej
rok?
• Jaki jest Pana (i) stan cywilny?
• Jaka jest Pana (i) narodowoÊç?
• Jaki jest Pana (i) najwy˝szy ukoƒczony poziom wykszta∏cenia?
• Do jakiego wyznania religijnego
(koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego) Pan (i) nale˝y?
• Gdzie Pan (i) mieszka∏ (a) w dniu
31 marca 2021 o godzinie 24:00?
• Prosz´ podaç powierzchni´ u˝ytkowà mieszkania
• Prosz´ podaç liczb´ pokoi oraz
kuchni z oÊwietleniem dziennym
• Prosz´ podaç rodzaj paliwa lub
êród∏o energii stosowane do ogrzewania mieszkania.
• Czy do ogrzewania mieszkania
wykorzystuje Pan (i) odnawialne
êród∏o energii?
Mamy obowiàzek odpowiedzieç
na wszystkie pytania znajdujàce
si´ w kwestionariuszu Narodowego
Spisu Powszechnego, ale w kilku

wypadkach b´dzie dost´pna opcja
„Nie chc´ odpowiadaç na to pytanie”. Pojawi si´ ona w pytaniach dotyczàcych kwestii zdrowotnych,
wyznania religijnego oraz zwiàzków
niesformalizowanych
Kwestionariusz wyposa˝ony b´dzie w s∏owniczek poj´ç i skrótów
oraz instrukcj´ jak nale˝y go wype∏niç.

WA˚NE
Uwaga! JeÊli spisujemy si´ przez
Internet i w rodzinie znajdujà si´
dzieci, to tylko jeden z ma∏˝onków
podaje ich dane w kwestionariuszu.
Pomo˝e to uniknàç dublowania informacji. JeÊli spisuje nas rachmistrz – jedna osoba z rodziny mo˝e podaç dane za wszystkich cz∏onków rodziny np. ˝ona podaje dane
dotyczàce m´˝a oraz dzieci. Chodzi
oczywiÊcie o dzieci, które w dniu
spisu nie ukoƒczy∏y jeszcze 18. roku ˝ycia. Choç samospisu dokonujemy od 1 kwietnia to niezwykle
wa˝ne jest to, by podawaç informacje aktualne na dzieƒ 31 marca!
A wi´c jeÊli komuÊ urodzi si´

dziecko po 31 marca 2021 roku to
nie uwzgl´dniamy go w spisie!
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych
sà poufne i podlegajà szczególnej
ochronie, a rachmistrze spisowi zobowiàzani sà do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Sà one równie˝ odpowiednio zabezpieczone
pod wzgl´dem informatycznym.
JeÊli ktoÊ nie b´dzie w stanie dokonaç samospisu w formie elektronicznej, np. z powodu podesz∏ego
wieku, choroby, niepe∏nosprawnoÊci, k∏opotów z dost´pem do komputera, pomogà mu w tym rachmistrze spisowi – bezpoÊrednio lub telefonicznie. Aby dokonaç spisu
przez telefon nale˝y zadzwoniç
na infolini´: 22 279 99 99
Wszelkie informacje dotyczàce
Narodowego Spisu Powszechnego
LudnoÊci i Mieszkaƒ znajdziecie
Paƒstwo na stronie internetowej
Urz´du Gminy Niepor´t.
Nie odk∏adajmy tego obowiàzku
na ostatni moment. Najlepiej zrobiç
to w pierwszym mo˝liwym terminie
czyli 1 kwietnia. Ë Anna Michejda
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Nowe sieci wodociàgowe

Budowa kanalizacji deszczowej
na Osiedlu Głogi

Trwajà zaawansowane prace przy budowie sieci wodociàgowej
w dwóch sołectwach na terenie naszej gminy.

Trwajà zaawansowane prace remontowe na Osiedlu G∏ogi. Firma Priknauber Sp. z o.o. Sp. K
realizuje jednoczeÊnie kilka zadaƒ: budow´ kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych i odtworzenie nawierzchni.
Obecnie trwa budowa kanalizacji
deszczowej na ul. Rocha. Rozpocz´to te˝ prace zwiàzane z wbijaniem Êcianek Larsena w Kanale
˚eraƒskim w celu wykonania wylotu kanalizacji deszczowej.
Potrwajà one do koƒca kwietnia
2021 r. W najbli˝szych dniach b´dà kontynuowane roboty odtworzeniowe nawierzchni po robotach kanalizacyjnych na ul. Kmicica,
Oleƒki, Ketlinga, Krzysi. Kolejne
ulice b´dà odtwarzane sukcesywnie. Warstwa wià˝àca na ul. Sienkiewicza zostanie wbudowana

Woda z wodociàgu pop∏ynie ju˝
nied∏ugo do mieszkaƒców ul. Letniskowej w Beniaminowie oraz
ul. BaÊniowych D´bów w Wólce
Radzymiƒskiej. Inwestycj´ prowadzi In˝ynieria Adampol Adam
Michalik z Adampola. Firma dzia∏ajàca na zlecenie Gminy Niepor´t
zobowiàzana jest do wykonania sieci wodociàgowej oraz przy∏àczy
do granicy dzia∏ek nieruchomoÊci.
W Beniaminowie zbudowane zostanie 836 metrów sieci wodociàgowej. Powstanie równie˝ 7 hydrantów. Koszt tej inwestycji to
254 139,73 z∏. W Wólce Radzymiƒskiej ca∏kowita d∏ugoÊç wodociàgu
na ul. BaÊniowych D´bów wyniesie 648 metrów. Ta budowa kosztowaç b´dzie 159 082,23 z∏. Przewidywany koniec inwestycji to
czerwiec 2021 r.

Po zakoƒczeniu prac na terenie
Beniaminowa i Wólki Radzymiƒskiej, firma Adampol rozpocznie
budow´ kolejnych odcinków sieci

wodociàgowej na ulicy Cichej
w Rembelszczyênie oraz na ulicy
S∏owiczej w miejscowoÊci Wola
Aleksandra.
Ë AM

Kto zadba o trawniki i porzàdek
na chodnikach gminy?
Trwa ocena ofert na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
Ju˝ niebawem dowiemy si´ kto b´dzie odpowiada∏ za koszenia pasów
drogowych, oczyszczanie przykraw´˝nikowe dróg oraz zamiatanie
Êcie˝ek rowerowych i chodników
powiatowych w naszej gminie. Wy-

konawca zobowiàzany b´dzie do regularnego koszenia poboczy, rowów
odwodniajàcych oraz pasów zieleni, wraz ze zgrabieniem, wywozem
i utylizacjà skoszonego urobku
na obszarze liczàcym prawie 30 km2.

Firma, która wygra przetarg b´dzie
mieç ponadto do oczyszczenia
72 km dróg gminnych i powiatowych, 20 km chodników oraz 8 km
Êcie˝ek rowerowych.
Ë AM

do koƒca marca 2021 r. Warstwa
Êcieralna zostanie zrealizowana
w maju. Zakoƒczenie zadania planowane jest do 30.06.2021 r. Koszt
Ë AM
zadania: 4 551 000 z∏.

Remont boiska szkolnego
w Białobrzegach
Dobra wiadomoÊç dla m∏odych pi∏karzy. W marcu og∏oszono przetarg
na modernizacj´ boiska znajdujàcego si´ przy szkole Podstawowej
w Bia∏obrzegach. Prace remontowe polegaç b´dà na zdj´ciu istniejàcej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego
naturalnego, a nast´pnie po∏o˝eniu
nowej nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokoÊci 60–62 mm przeznaczonej do gry w pi∏k´ no˝nà.

Firma, która wygra przetarg, b´dzie
zobowiàzana tak˝e do demonta˝u
istniejàcych koszy, ustawienia nowych bramek oraz dostawy i monta˝u 24 krzese∏ek dla zawodników.
Od momentu podpisania umowy
wykonawca b´dzie mieç 90 dni
na przeprowadzenie prac remontowych. Obecnie trwa weryfikacja
zg∏oszeƒ ofertowych.
Ë AM

Powiat przebuduje drog´ w gminie Niepor´t! Nowa
Dzi´ki staraniom Wójta oraz Radnych Gminy Niepor´t Powiat Legionowski zabezpieczył znaczne Êrodki
finansowe i ogłosił przetarg na przebudow´ drogi powiatowej nr 1810 W. Chodzi o ulice: Wolskà, Akacjowà
oraz KoÊcielnà w miejscowoÊciach Kàty W´gierskie i Wola Aleksandra. Remont obejmie 2,2 km odcinka
drogi. 16 marca nastàpiło otwarcie ofert. Do przetargu przystàpiło 5 firm. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
Prace obejmà frezowanie nawierzchni oraz wykonanie nak∏adki remontowanego odcinka drogi.
Dodatkowo, wzd∏u˝ modernizowanych ulic, powstanà chodniki
wy∏o˝one kostkà betonowà oraz
pobocze o szerokoÊci 1 metra, co
znacznie poprawi bezpieczeƒstwo
zarówno pieszych jak i kierujàcych.

W ramach umowy wykonawca zobowiàzany jest tak˝e do stworzenia
zjazdów publicznych oraz indywidualnych. Zmodernizowane zostanie tak˝e oÊwietlenie przydro˝ne.
Starostwo Powiatowe w Legionowie zabezpieczy∏o na ten projekt
a˝ 6,4 mln z∏, ju˝ jednak wiadomo,
˝e inwestycja b´dzie sporo taƒsza.

Firmy, które zg∏osi∏y si´ do przetargu zaproponowa∏y bowiem du˝o ni˝sze ceny. JeÊli nie b´dzie problemów proceduralnych, to zgodnie z zamówieniem, wykonawca
powinien zakoƒczyç prace modernizacyjne w ciàgu 3 miesi´cy
od podpisania umowy.
Ë AM

Wi´cej Êwiatła na Êcie˝ce rowerowej!
Kolejne 11 latarni stan´ło
na trasie rowerowej nad Kanałem
˚eraƒskim.
Nowe oprawy pojawi∏y si´ na odcinku od mostu w Stanis∏awowie
Pierwszym do wysokoÊci chodnika ∏àczàcego Êcie˝k´ z ulicà Koncertowà. Latarnie sà wyposa˝one
w energooszcz´dne ˝arówki
LED pod∏àczone do sieci energetycznej. Zosta∏y zaprojektowane
i rozmieszczone tak, by na Êcie˝ce
nie by∏o ciemnych miejsc. To istotne, zw∏aszcza w miesiàcach, w których zmrok zapada wczeÊniej. Ich
pojawienie si´ z ca∏à pewnoÊcià
przyczyni si´ do poprawy bezpieczeƒstwa spacerowiczów i rowerzystów. Razem z nowymi oprawami Êcie˝k´ rowerowà oÊwietlajà teraz 173 nowoczesne latarnie. Mo˝e
warto wybraç si´ na wieczorny spacer i zobaczyç jak prezentujà si´
w pe∏nym blasku.
Ë AM
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nawierzchnia
na ul. Wesołej
Mieszkaƒcy ulicy Wesołej
w Stanisławowie Pierwszym
niebawem b´dà cieszyç si´
z nowej nawierzchni.
Wykonana zostanie jezdnia z kostki betonowej oraz zjazdy do posesji. Obecnie trwajà roboty brukarskie zwiàzane z ustawianiem kraw´˝ników. Wykonawcà inwestycji
jest firma Piotr Zdrojewski Bruk
Bud. Przewidywany termin zakoƒczenia prac to 26 maja br. Przebudowa ulicy Weso∏ej kosztowaç b´Ë AM
dzie 196,800 z∏.

1,5 mln dla naszej gminy!
Dzi´ki ogromnemu dofinansowaniu, które gmina Niepor´t
otrzyma∏a od Samorzàdu Województwa Mazowieckiego, ju˝ nied∏ugo ruszy budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie Kompleksu
Rekreacyjno-Wypoczynkowego
Niepor´t-Pilawa. Trwa weryfikacja i ocena ofert przetargowych.
Inwestycja obejmie budow´ instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajàcej Êcieki socjalno-bytowe
z budynków znajdujàcych si´ na terenie Portu w Niepor´cie wraz
z odbiorem Êcieków z jednostek

p∏ywajàcych po akwenie. Warto
podkreÊliç, ˝e b´dzie to pierwszy
i jedyny punkt odbioru Êcieków
z jednostek p∏ywajàcych po Jeziorze Zegrzyƒskim. W za∏o˝eniach
projektu znajduje si´ równie˝ monta˝ nowoczesnych modu∏ów toaletowo-sanitarnych. G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest ochrona wód Jeziora Zegrzyƒskiego,
najwi´kszego zbiornika wody
w pobli˝u metropolii warszawskiej, miejsca rekreacji i wypoczynku dla tysi´cy mieszkaƒców województwa mazowieckiego. Ë AM
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WIDZISZ PO˚AR TRAW,
NIE CZEKAJ! ZADZWO¡ NA
NUMER ALARMOWY – 112 LUB 998
OSP
Niepor´t
600 258 924

OSP
Kàty
W´gierskie
660 911 859

OSP
Wólka
Radzymiƒska
607 681 335

Wypalanie traw grozi
utratà dopłat!

Temat wiosennego wypalania traw pojawia si´ niestety co roku. Mimo
licznych apeli i kampanii informacyjnych, wcià˝ znajdujà si´ osoby,
które podkładajà ogieƒ. Mo˝e czas przypomnieç, ˝e takie zachowanie
jest niezgodne z prawem i skutkuje powa˝nymi sankcjami karnymi.
Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo˝e
cofnàç wypalajàcym trawy rolnikom cz´Êç lub nawet całoÊç
przysługujàcych im dopłat.
W naszym kraju nie brakuje osób,
które wiosenne wypalanie traw
traktujà jako sposób na pozbycie si´
chwastów i co gorsza, uwa˝ajà oni,
˝e takie dzia∏anie podniesie urodzajnoÊç gleby. To mit. Prawda jest
taka, ˝e po˝ary powodujà obni˝enie wartoÊci gleby nawet na kilka
lat. Ogieƒ niszczy bowiem zewn´trznà, najbardziej próchniczà,
warstw´ ziemi oraz ˝yjàce w niej
bezkr´gowce, takie jak d˝d˝ownice, które przyczyniajà si´ do poprawy jej kondycji. Co roku, bezmyÊlne wypalanie traw, powoduje
Êmierç wielu ma∏ych zwierzàt i ptaków gniazdujàcych na ziemi. Ginà
skowronki, krety, ryjówki, ma∏e zajàce, je˝e, ca∏e kolonie mrówek, czy
biedronki. Pszczo∏y, przez dym,
majà problem z zapylaniem roÊlin.
Poza tym podczas wypalania traw
do atmosfery dostaje si´ mnóstwo
trujàcych substancji chemicznych,
którymi potem wszyscy oddychamy. Wcale nierzadko zdarza si´, ˝e
ogieƒ przenosi si´ na pobliskie domy i zabudowania gospodarskie za-

gra˝ajàc ludziom. To, jak groênym
zjawiskiem jest po˝ar ∏àk, mogliÊmy si´ wszyscy przekonaç rok temu kiedy, p∏on´∏y tereny Biebrzaƒskiego Parku Narodowego.
Akcja gaÊnicza by∏a niezwykle
trudna i trwa∏a kilkanaÊcie dni.
Zakaz wypalania traw okreÊlony
zosta∏ w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach,
a Kodeks wykroczeƒ przewiduje
za to kar´ nagany, aresztu lub
grzywny, której wysokoÊç mo˝e
wynieÊç od 5 tys. do 20 tys. z∏. JeÊli po˝ar zagrozi zdrowiu lub ˝yciu ludzi, podpalaczowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolnoÊci.
Za wypalanie traw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo˝e na∏o˝yç na rolników
kar´ finansowà w postaci zmniejszenia od 3 do 25% dop∏at,
a w skrajnych przypadkach nawet
do ca∏kowitego odebrania wszystkich rodzajów dop∏at bezpoÊrednich za dany rok.
Ë AM

Adam Struzik najlepszym
marszałkiem w Polsce!
Gratulujemy
Czytelnicy Portalu Samorzàdowego zdecydowali o przyznaniu
Adamowi Struzikowi tytułu Samorzàdowca Roku w kategorii
marszałek województwa. To ju˝ trzecie takie wyró˝nienie w karierze
samorzàdowej Adama Struzika. Nasz marszałek okazał si´ najlepszy
tak˝e w 2016 i 2018 roku.
Adam Struzik pe∏ni funkcj´ marsza∏ka nieprzerwanie ju˝ od 20 lat.
W tym czasie da∏ si´ poznaç jako
cz∏owiek czynu, dzia∏ajàcy na rzecz
swojego regionu, ws∏uchany w potrzeby mieszkaƒców, dbajàcy o ich
sprawy. Pod jego rzàdami Mazowsze jest jednym z najszybciej i najlepiej rozwijajàcych si´ regionów
Polski. – Cieszymy si´, ˝e naszym
województwem kieruje tak doÊwiadczony i otwarty na dialog samorzàdowiec. To dzi´ki wielkiemu
zaanga˝owaniu pana marsza∏ka
Adama Struzika, tak˝e gmina Niepor´t rozwija si´ dziÊ tak wspaniale – mówi wójt Maciej Mazur.
– Serdecznie gratuluj´ zdobycia zaszczytnego tytu∏u Samorzàdowca
Roku.
Ë AM / fot. Krzysztof Kania

ÂRODOWISKO 3

Segregowanie
odpadów.
Co nale˝y wiedzieç?
Nadszedł czas wiosennych porzàdków. To dobry
moment, by przypomnieç jak i dlaczego nale˝y
segregowaç Êmieci. Wiele osób ma z tym jeszcze
ciàgle problem, dlatego podpowiadamy
jak robiç to dobrze.
bowiàzek segregowania odpadów komunalnych
na∏o˝y∏a na nas nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach z 2019 roku.
Przepis wszed∏ w ˝ycie 1 stycznia 2021. Ustawa daje
gminom mo˝liwoÊç wyboru spoÊród czterech sposobów
naliczania op∏aty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów:
• od liczby mieszkaƒców faktycznie zamieszkujàcych
danà nieruchomoÊç,
• od powierzchni nieruchomoÊci,
• od iloÊci zu˝ytej wody,
• za gospodarstwo domowe (stawka rycza∏towa).
W gminie Niepor´t uchwa∏à Rady Gminy zosta∏ wybrany ten pierwszy. Zgodnie z ustawà, radni okreÊlili
tak˝e stawk´ op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynosi ona 29,00 z∏ miesi´cznie od osoby. JeÊli w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie wype∏nia obowiàzku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, op∏ata zostaje podwy˝szona do 58,00 z∏
miesi´cznie od osoby. W∏aÊciciele domków jednorodzinnych, którzy kompostujà bioodpady w kompostownikach przydomowych mogà liczyç na obni˝enie
o 2,00 z∏ miesi´cznie od osoby op∏aty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Aby móc z tego skorzystaç nale˝y z∏o˝yç w Urz´dzie Gminy Niepor´t nowà deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z nowà ustawà, segregowanie odpadów nie
jest ju˝ wi´c tylko naszym Êwiadomym wyborem lecz
obowiàzujàcym prawem. Co wi´cej, gmina ma mo˝liwoÊç kontrolowania i sprawdzania swoich mieszkaƒców, jak wywiàzujà si´ oni z na∏o˝onego na nich obowiàzku. Za nieprzestrzeganie przepisów gro˝à kary finansowe. Dlatego ka˝dy z nas powinien wiedzieç jak
prawid∏owo segregowaç odpady.

O

Co do jakiego worka?

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – kolor ˝ó∏ty, SZK¸O – kolor zielony, PAPIER – kolor niebieski, BIO – kolor bràzowy oraz ODPADY ZMIESZANE czyli wszystko to, co pozostaje po segregacji.
Zgodnie z tym do ˝ó∏tego worka powinniÊmy wyrzucaç: plastikowe torebki, worki,
reklamówki, styropian, wszelkiego rodzaju
puszki, z∏om ˝elazny i metale kolorowe, kapsle, nakr´tki, zakr´tki od s∏oików, foli´ aluminiowà, kartoniki po mleku i napojach, butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach takie jak: butelki po szamponach, ˝elach
pod prysznic, p∏ynach do mycia naczyƒ itp. oraz opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP.
Do worka zielonego wrzucamy: butelki
i s∏oiki szklane po napojach i ˝ywnoÊci, szklane opakowania po kosmetykach. Pami´tajmy
by z butelek i s∏oików usunàç zakr´tki. Te wyrzucamy do worka ˝ó∏tego.
Do worka niebieskiego odk∏adamy: opakowania z papieru i tektury falistej, gazety
i czasopisma, katalogi, foldery, ksià˝ki, gazety, papier pakowy, ozdoby papierowe.
Bràzowy worek s∏u˝y do odpadów BIO. Sà
to liÊcie i skoszona trawa, drobne ga∏´zie
drzew i krzewów, trociny i kora drzew a tak˝e odpadki warzywne i owocowe, obierki, niezaimpregnowane drewno. Uwaga do tego
worka nie nale˝y wrzucaç odpadków pochodzenia
zwierz´cego czyli np.: koÊci, skóry, odchodów zwierz´cych. Tak˝e ziemia i popió∏ z paleniska sà niedozwolone w worku na BIO odpady.
Wszystko inne, poza wymienionymi, trafia do odpadów zmieszanych. Wi´cej informacji o tym jak segregowaç odpady i czego nie wrzucaç do poszczególnych worków znajdziecie na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t w zak∏adce Odpady.

Jednolity system segregacji odpadów obowiàzujàcy
na terenie naszego kraju zak∏ada cztery g∏ówne frakcje:

Ë AM

Zdrowa woda w niepor´ckich kranach
Bez wody nie ma ˝ycia. Od jej dost´pnoÊci zale˝y los wszystkich istot ˝ywych. Organizm
dorosłego człowieka a˝ w 70% składa si´ właÊnie z tej drogocennej substancji.
Bez mo˝liwoÊci ugaszenia pragnienia ludzie nie prze˝yjà dłu˝ej ni˝ kilka dni!
W∏aÊnie dlatego woda powinna byç
dla nas szczególnie wa˝na. Niestety jej Êwiatowe zasoby kurczà si´
w zastraszajàcym tempie. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e z roku na rok wzrasta liczba ludnoÊci, a to powoduje
wi´ksze zapotrzebowanie na wod´.
Przemys∏ i przede wszystkim rolnictwo, poch∏aniajà jej ogromne iloÊci.
Ju˝ teraz 1/5 mieszkaƒców Êwiata
nie ma dost´pu do wystraczajàcej
iloÊci wody. Eksperci alarmujà, ˝e
w 2050 ich liczba mo˝e wynieÊç nawet 4 miliardy!
W 1992 r. decyzjà Organizacji
Narodów Zjednoczonych zosta∏
ustanowiony Âwiatowy Dzieƒ Wody. Obchodzimy go co roku
w dniu 22 marca. Ideà obchodów
Âwiatowego Dnia Wody jest uÊwiadomienie ludziom problemów zwiàzanych z brakiem dost´pu do wody
pitnej oraz jej wp∏ywu na prawid∏owy rozwój spo∏eczny i gospodarczy.
Promujàc has∏o Woda dla wszyst-

kich – ONZ chce zwróciç uwag´,
na to, ˝e wszyscy na Êwiecie majà
prawo do czystej wody pitnej.
W dobie epidemii koronawirusa
has∏o to nabiera szczególnego znaczenia. Brak dost´pu do wody pitnej nale˝y uznaç za istniejàce zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia ludzi. Brak
mo˝liwoÊci umycia ràk podczas
pandemii to problem wielu spo∏ecznoÊci na Êwiecie. Dlatego tak wa˝ne jest zwracanie uwagi i uÊwiadamianie wszystkim, jak niezastàpiona jest woda w naszym ˝yciu i jak
wielkie zagro˝enie niesie ze sobà
utrata jej zasobów. Ka˝dy powinien
jà ceniç i szanowaç. Korzystajmy
z niej màdrze, z myÊlà o przysz∏ych
pokoleniach.
A jak wyglàda gospodarka tà
cennà substancjà w naszej gminie?
Gmina Niepor´t zaopatruje w wod´
swoich mieszkaƒców z dwóch uj´ç
znajdujàcych si´ w Stanis∏awowie
Pierwszym i Józefowie poprzez sieç

wodociàgowà o d∏ugoÊci 124,88 km.
Eksploatacjà uj´ç zajmuje si´ Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie,
którego podstawowym celem jest
ciàg∏a, bezawaryjna, Êwiadczona
na wysokim poziomie jakoÊciowym
dostawa wody, w zwiàzku z czym
na stacjach przeprowadzane sà liczne modernizacje wykluczajàce zak∏ócenia w dostawie wody czy jej jakoÊci.
Woda dostarczana naszym mieszkaƒcom spe∏nia rygorystyczne wymogi okreÊlone przepisami prawa
krajowego i unijnego, a jej parametry sà stale kontrolowane na ka˝dym
etapie uzdatniania oraz bezpoÊrednio
w sieci. Wyniki badaƒ przeprowadzane sà zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Powiatowà Stacj´ Sanitarno-Epidemiologicznà i publikowane na stronie gzk.nieporet.pl
Numer telefonu pod który nale˝y
zg∏aszaç awarie sieci wodociàgowej:
Ë MT
604 481 418

UWAGA!
REKLAMACJE ZWIÑZANE Z BRAKIEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NALE˚Y ZGŁASZAå:
DO PUNKTU INFORMACYJNO-REKLAMACYJNEGO PROWADZONEGO
PRZEZ WYKONAWC¢ POD NR TEL. 512 296 097, 883 200 002 LUB NA ADRES E-MAIL: GMINY@EKO-MAX.COM.PL, INFO@MS-EKO.PL,
DO URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T POK. NR 32 (PARTER) POD NR TEL. 22 767 04 47,
NAST¢PNEGO DNIA PO DNIU WYZNACZONYM HARMONOGRAMEM DO GODZINY 15:30.
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BILANS DWULATKA
Ocena mowy i komunikacji
Od dłu˝szego czasu sprawuj´ opiek´
logopedycznà w placówkach
oÊwiatowych w naszej Gminie.
Z roku na rok obserwuj´ coraz wi´cej
zakłóceƒ rozwoju mowy i wad
wymowy.
ozwój j´zykowy dziecka rzutuje na rozwój
wszystkich obszarów poznawczych, dlatego goràco zach´cam rodziców do obserwacji swoich
pociech.
Warto skorzystaç z konsultacji u specjalisty jeÊli
cokolwiek niepokoi nas w komunikacji. Na takà konsultacj´ nigdy nie jest za wczeÊnie (logopedzi mogà
zaleciç çwiczenia, masa˝e, poinstruowaç o w∏aÊciwym piel´gnowaniu i karmieniu ju˝ noworodków!)
ani za póêno (logopedzi pracujà tak˝e z doros∏ymi).
DziÊ szczególnà uwag´ chcia∏abym zwróciç
na dzieci, które od wrzeÊnia b´dà ucz´szcza∏y
do przedszkola.
To dobry moment, by zatroszczyç si´ o w∏aÊciwe
przygotowanie maluszków do edukacji przedszkolnej. Dobra komunikacja z nowymi wychowawcami,
kolegami, kole˝ankami b´dzie motywowa∏a dzieciaczki do odwa˝nego poznawania Êwiata.
Polecam przeanalizowanie umiej´tnoÊci komunikacyjnych w oparciu o kwestionariusz opracowany
przez: dr n. hum. Ann´ Zajàc i mgr Iwet´ Koz∏owskà – to „Bilans dwulatka – ocena mowy i komunikacji”.
Ë Joanna Kiliƒska,
logopeda z Gminnego Przedszkola w Niepor´cie
i SP Stanis∏awowie Pierwszym

R

BILANS DWULATKA. OCENA MOWY I KOMUNIKACJI
DROGI RODZICU,brak mowy lub wyraênie ograniczona mowa (kilka s∏ów wypowiadanych w sposób znaczàcy u dwulatka powinny byç sygna∏em
ostrzegawczym. Warto to sprawdziç i w razie wàtpliwoÊci zg∏osiç si´ do specjalisty, który ju˝ na tak wczesnym etapie b´dzie móg∏ podjàç z dzieckiem prac´
terapeutycznà. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e umiej´tnoÊci takie jak wskazywanie palcem, dzielenie si´ radoÊcià czy jedzenie ró˝norodnych konsystencji pokarmów
sà ÊciÊle powiàzane z rozwojem mowy
14. Czy dziecko współdzieli z Tobà radoÊç
1. Czy dziecko reaguje na dêwi´k?
Tak / Nie / Rzadko
(Êmieje si´, kiedy Ty si´ uÊmiechasz)?
Tak / Nie / Rzadko
2. Czy dziecko reaguje na imi´?
Tak / Nie / Rzadko
15. Czy dziecko zach´ca Ci´ do wspólnej zabawy?
Tak / Nie / Rzadko
3. Czy dziecko pokazuje palcem na interesujàceje
16. Czy dziecko bawi si´ w udawanie
przedmioty?
Tak / Nie / Rzadko
(np. udaje, ˝e karmi pieska)?
Tak / Nie / Rzadko
4. Czy dziecko podà˝a za wskazaniem,
17.
Czy
dziecko
zwraca
na
siebie
uwag´
kiedy Ty pokazujesz mu ró˝ne przedmioty?
Tak / Nie / Rzadko
poprzez popisywanie si´?
Tak / Nie / Rzadko
5. Czy dziecko nawiàzuje kontakt wzrokowy?
Tak / Nie / Rzadko
18.
Czy
dziecko
potrafi
zakomunikowaç,
˝e
chce
si´
6. Czy dziecko chwali si´, kiedy coÊ dostanie?
Tak / Nie / Rzadko
jeszcze bawiç, ˝e chce jeszcze piç?
Tak / Nie / Rzadko
7. Nawet niewerbalnie podchodzi
19. Czy dziecko u˝ywa słów do komunikacji?
Tak / Nie / Rzadko
i pokazuje rodzicowi?
Tak / Nie / Rzadko
20. Czy dziecko mówi przynajmniej kilkadziesiàt wyrazów,
8. Czy dziecko potrafi odmówiç wykonania
w tym wyra˝enia dêwi´konaÊladowcze („hauhau” na pieska
jakiejÊ czynnoÊci?
Tak / Nie / Rzadko
to tak˝e słowo w słowniku dziecka)?
Tak / Nie / Rzadko
9. Czy dziecko podchodzi do dorosłego,
21.
Czy
dziecko
buduje
proste
zdania
˝eby zakomunikowaç, ˝e coÊ je interesuje?
Tak / Nie / Rzadko
(np. „mama daj”)
Tak / Nie / Rzadko
10. Czy dziecko zach´ca dorosłego
22.
Czy
dziecko
je
ró˝ne
konsystencje
pokarmów?
Tak / Nie / Rzadko
do włàczenia si´ w zabaw´?
Tak / Nie / Rzadko
23. Moje dziecko potrafi dokonaç wyboru
11. Czy dziecko rozumie polecenia?
Tak / Nie / Rzadko
(wskazuje: czy woli picie, czy jedzenie)?
Tak / Nie / Rzadko
12. Czy dziecko prosi o pocieszenie,
24. Moje dziecko u˝ywa w komunikacji ró˝nych
na przykład, kiedy si´ przewróci?
Tak / Nie / Rzadko
gestów („papa”, pokazuje paluszkiem, ˝e jest cicho)?
13. Czy dziecko rozumie Twoje emocje, pociesza Ciebie,
Tak / Nie / Rzadko
kiedy jesteÊ zły?
Tak / Nie / Rzadko

TE UMIEJ¢TNOÂCI OSIÑGA DZIECKO W PRZEDZIALE WIEKU OK. 20–30 MIESI¢CY.
Drogi Rodzicu, jeÊli na jedno z tych zagadnieƒ odpowiedzia∏eÊ przeczàco, zg∏oÊ to pediatrze. JeÊli odpowiedzia∏eÊ przeczàco na wi´cej ni˝ jedno zagadnienie, skonsultuj si´ ze specjalistà
(logopedà, pedagogiem lub psychologiem). Ubogi s∏ownik dwulatka mo˝e byç objawem opóênionego rozwoju j´zykowego, problemów ze s∏uchem, problemów neurologicznych czy
zaburzeƒ rozwoju.
oprac. drn .hum. Anna Zajàc, mgr Iweta Kozłowska

Tu znajdziesz pomoc psychologicznà
163 osoby z terenu Gminy Niepor´t skorzystały z bezpłatnego Punktu Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2020 roku. Jak informuje Artur ˚uchowski, pedagog resocjalizacji,
socjoterapeuta, mediator, trener zast´powania agresji i umiej´tnoÊci społecznych odpowiedzialny za prac´ Punktu, to nieco mniej ni˝ w roku 2019. Nie oznacza to jednak, ˝e ubyło
osób borykajàcych si´ z problemami. Wr´cz przeciwnie, du˝y wpływ na taki stan rzeczy miały trwajàce od marca 2020 r obostrzenia zwiàzane ze stanem epidemiologicznym.
Jak alarmujà specjaliÊci, pandemia
COVID-19 spowodowa∏a znaczny
wzrost problemów psychicznych
i trudnoÊci w codziennym funkcjonowaniu, zw∏aszcza wÊród dzieci
i ludzi m∏odych, którzy z powodu
lockdownu utkn´li w domach
na d∏ugie miesiàce, bez mo˝liwoÊci bezpoÊredniego kontaktu z rówieÊnikami. Wielu z nich doÊwiadczy∏o w tym czasie nasilonej
przemocy ze strony najbli˝szych.
Kolejnym problemem, z którym
przysz∏o mierzyç si´ najm∏odszym Polakom jest zdalna nauka.
Pociàga ona za sobà problemy
z koncentracjà uwagi, trudnoÊci
z przyswajaniem wiedzy, a co
za tym idzie z niepowodzeniami
w szkole. Wszystko to powodowa∏o l´k, poczucie bezsilnoÊci, a tak˝e narastajàcà frustracj´. Tak˝e doroÊli odczuli negatywne skutki
zamkni´cia, zw∏aszcza ci ˝yjàcych z osobami uzale˝nionymi
od alkoholu oraz z osobami przemocowymi.
Zdaniem ˚uchowskiego wp∏yw
na zmniejszonà liczb´ zg∏oszeƒ

mia∏a bez wàtpienia pandemia
COVID-19.
– Od poczàtku kwietnia w zwiàzku z zagro˝eniem zara˝enia si´ wirusem COVID-19 spotkania organizowane by∏y wy∏àcznie w formie
zdalnej, poprzez rozmowy telefoniczne, komunikatory Skype, Messenger lub ZOOM. – mówi terapeuta – Niestety, wiele z zaj´ç zaplanowanych dla rodziców
i nauczycieli w okresie od marca
do czerwca zosta∏o odwo∏anych.
– Warto jednak podkreÊliç, ˝e mimo sytuacji pandemicznej do punktu wcià˝ zg∏asza∏y si´ nowe osoby.
W ubieg∏ych latach, poprzedzajàcych okres epidemiczny, z Punktu
korzysta∏o ponad 300 osób rocznie.
Jest to bardzo dobry wskaênik
Êwiadczàcy o bogatej ofercie profilaktycznej Gminy Niepor´t oraz
o zainteresowaniu mieszkaƒców
ró˝nymi formami wsparcia i pomocy psychoedukacyjnej.
Jak mówi Artur ˚uchowski,
w 2020 roku pomocy w Punkcie
szuka∏y najcz´Êciej osoby borykajàce si´ z problemami przemocy

w rodzinie, nadu˝ywaniem alkoholu, a tak˝e osoby wspó∏uzale˝nione, dzieci i m∏odzie˝ z trudnoÊciami w nauce. Dwóm rodzinom uda∏o si´ zakoƒczyç terapi´.
Bezp∏atny Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie dzia∏a
w gminie Niepor´t od blisko 20 lat.
Jest on przeznaczony dla dzieci
i m∏odzie˝y sprawiajàcych trudnoÊci wychowawcze, nieletnich obj´tych nadzorem kuratorskim, rodziców borykajàcych si´ z trudnoÊciami wychowawczymi, rodzin
w sytuacjach kryzysowych a tak˝e
dla rodziców i nauczycieli pragnàcych doskonaliç umiej´tnoÊci wychowawcze. W 2020 roku do Punktu zg∏osi∏y si´ 63 osoby. 33 z nich
kontynuowa∏y zaj´cia zaÊ 30 by∏y
to nowe osoby, które po raz pierwszy korzysta∏y z pomocy i wsparcia specjalistów. Na poczàtku 2020
roku, tu˝ przed og∏oszeniem pandemii, w gminnych szko∏ach odby∏o
si´ kilka spotkaƒ i konsultacji terapeutycznych, w których ∏àcznie
uczestniczy∏o 100 rodziców,
uczniów i nauczycieli.

Wesprzyj mieszkaƒców gminy
Niepor´t, przekazujàc 1% podatku
To ju˝ ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. 30 kwietnia 2021 up∏ywa
termin z∏o˝enia deklaracji podatkowej. JeÊli jeszcze tego nie zrobiliÊcie, nie zapominajcie o odliczeniu 1%. Wokó∏ nas jest mnóstwo
ludzi, którzy potrzebujà wsparcia
finansowego. I chocia˝ mo˝e si´
wydawaç, ˝e 1% to niewiele, dla
osób, fundacji czy organizacji po˝ytku publicznego mo˝e to byç naprawd´ wymierna pomoc. Warto

wspomnieç, ˝e najwi´ksi beneficjenci 1% z tytu∏u podatkowych
odpisów zdobywajà ka˝dego roku
kilka, kilkanaÊcie, albo nawet kilkadziesiàt milionów z∏otych. Dlatego – nie rezygnujcie z tej formy
pomocy, bo liczy si´ naprawd´
ka˝da z∏otówka. Przekazywanie 1% jest niezwykle proste i nie
obcià˝a podatnika ˝adnymi kosztami. Aby to uczyniç, nale˝y w odpowiedniej rubryce formularza PIT

wprowadziç numer KRS osoby lub
organizacji, którà chcemy wesprzeç. Przekazaniem Êrodków z 1%
zajmà si´ ju˝ urz´dy skarbowe. List´ potrzebujàcych znajdziecie
na stronie internetowej Urz´du
Gminy Niepor´t.
Ë AM

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, w okresie epidemii COVID-19,
prowadzi konsultacje zdalnie w poniedzia∏ki w godzinach od 18:00
do 20:00 oraz w Êrody mi´dzy 17:00
a 20:00. Jest on finansowany w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia∏ania
narkomanii na rok 2021. Telefon
do Punktu: 790 304 341.

Terapeuci apelujà, jeÊli czujecie,
˝e nie radzicie sobie z codziennoÊcià, dostrzegacie trudnoÊci w nauce u swoich dzieci lub niepokojàce zmiany w ich zachowaniu, nie
odwlekajcie kontaktu ze specjalistà.
Strategia „przeczekania” problemów w tym przypadku mo˝e si´
okazaç tragiczna w skutkach.
Ë AM
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POMYS¸Y NA NATURALNE DEKORACJE ÂWIÑTECZNE

Stroik na wielkanocny stół
Do wykonania takiego wianka potrzebne
b´dà:
• kawa∏ek kory (ew. deska),
• mech,
• skorupa jaja g´siego,
• styropianowe jajeczka,
• ceramiczne ptaszki lub kurczaczki,
• patyk o ciekawym kszta∏cie,
• wierzbowe lub brzozowe ga∏àzki,
• cebulka kwiatowa (narcyz, hiacynt,
szafirek),
• sianko lub sizal
• klej na goràco,
• bia∏a farba.

Wykonanie
1. Kor´ i patyk oczyszczamy i lekko bielimy farbà. Z ga∏àzek wierzbowych
lub brzozowych uwijamy gniazdko.
2. Na wysuszonà kor´ przyklejamy w kilku miejscach
kawa∏ki mchu.
3. Do skorupki g´siej wsypujemy troszk´ ziemi i sadzimy w niej cebulk´ kwiatowà i przyklejamy
do podstawy stroika.
4. Obok przyklejamy gniazdko wype∏nione sianem lub
sizalem.
5. Do gniazdka wklejamy ptaszki lub kurczaczki, piórka i jajeczka styropianowe. Kilka jajeczek i piórek
przyklejamy te˝ na mchu w kilku miejscach.
6. Na koniec ozdabiamy stroik pobielonym patyczkiem. Cieszymy nasze oczy oryginalnà ozdobà.
Kiedy kwiatek przekwitnie, mo˝na wymieniç na nowy,
nie niszczàc ca∏oÊci.

Wianek
wielkanocny
Do wykonania takiego
wianka potrzebne b´dà:
• s∏omiane kó∏ko,
• lniana wstà˝kà,
• mech, kawa∏ki kory,
• przepiórcze wydmuszki,
• piórka, sznureczek,
kolorowy ptaszek
(ew. kurczaczek),
• klej na goràco.

Wykonanie
1. S∏omiane kó∏ko nale˝y uformowaç tak, by powsta∏
kszta∏t jaja.
2. Gotowe jajo owijamy lnianà wstà˝kà (mo˝e te˝ byç at∏asowa, satynowa).
3. Na dolnej cz´Êci i na bokach przyklejamy mech (mech mo˝na kupiç w kwiaciarni, na gie∏dzie kwiatowej lub w Internecie).
4. Nast´pnie nierównomiernie przyklejamy kawa∏ki kory, wydmuszki przepiórcze (ew. po∏ówki kurzych skorup, jajeczka styropianowe) i piórka.
5. Ze sznurka robimy ma∏e kokardki i równie˝ przyklejamy do wianka.
6. Przyklejamy ptaszka lub kurczaczka, doczepiamy
z ty∏u uchwyt i nasza ozdoba jest gotowa.
7. Taki jajowy wianek mo˝na zawiesiç
na drzwiach wejÊciowych lub w oknie.

Mazurek
Składniki:
ciasto:
• 25 dkg màki
• 18 dkg mas∏a
• 10 dkg cukru
• 2 ˝ó∏tka
• szczypta soli
masa czekoladowa:
• 4 jajka
• 25 dkg cukru
• 25 dkg czekolady
• 12 dkg màki
• 12 dkg posiekanych migda∏ów
• 12 dkg rodzynek

Wykonanie
Przygotowaç ciasto – posiekaç mas∏o z màkà, ˝ó∏tkami, cukrem
i szczyptà soli. Szybko zagnieÊç i wstawiç do lodówki na godzin´.
Nast´pnie rozciàgnàç ciasto na blasze, lekko podpiec.
Masa: utrzeç jaja z cukrem do bia∏oÊci, dodaç roztopionà czekolad´
i dalej ucieraç. Dobrze utartà mas´ zmieszaç z rodzynkami
i posiekanymi migda∏ami. Mas´ wy∏o˝yç na ciasto, wstawiç
do nagrzanego piekarnika i piec ok. 20 minut.
JeÊli ktoÊ lubi po∏àczenie pomaraƒczy i czekolady, to na spód,
przed wylaniem masy czekoladowej, mo˝na po∏o˝yç mas´
pomaraƒczowà:
• 4 pomaraƒcze • 2 cytryny • 1 szklanka cukru (mo˝e byç mniej)
Po umyciu owoców, obieramy 3 pomaraƒcze i 1 cytryn´. Pokroiç
z pozosta∏ymi nieobranymi owocami i zmiksowaç na miazg´.
Gotowaç z cukrem, a˝ masa stanie si´ g´sta i szklista. Wtedy wy∏o˝yç
na podpieczony spód, a na to dodaç mas´ czekoladowà.
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6 SPORT
Trener: Bartosz Krawczak. Od lewej: Hanna Kloc, Ewa Leciejewska,
Alina Kalinowska, Maja Ostaszewska, Ania Pitus

Hania
Kloc
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Ewa
Leciejewska

Zawodnicy z Niepor´tu ciàgle na fali!
Rozbili bank wygrywajàc ranking medalowy
M
∏odzi p∏ywacy z UKS Fala
po raz kolejny pokazali, ˝e
nie majà sobie równych.
Nasza zdolna ekipa, podczas ogólnopolskich zawodów „Od m∏odzika do olimpijczyka” (OMDO),
zdoby∏a a˝ szeÊç medali i uplasowa∏a si´ na pierwszym miejscu rankingu medalowego w grupie dzieci w wieku 9-11 lat. Trzy z∏ote me-

dale wywalczy∏a Ewa Leciejewska,
jeden medal z∏oty i jeden srebrny
zdoby∏ Bartek Szaturski, a medal
bràzowy przywioz∏a z zawodów
Hania Kloc.
Tak˝e ekipa dzieci starszych
(10-13 lat) mia∏a powody do zadowolenia. Wszyscy uczestnicy poprawili swoje rekordy ˝yciowe,
a Kuba Gradek zdoby∏ dwa srebr-

ne medale zaÊ Magda Witkowska
medal bràzowy.
Po zawodach na profilu facebookowym klubu pojawi∏ si´ entuzjastycznie brzmiàcy wpis:
„Stajemy na g∏owie ˝eby nie wypaÊç z formy! Mimo ogromnych
trudnoÊci w dost´pie do treningów
p∏ywackich dru˝yna UKS Fala
znowu rozbi∏a bank wygrywajàc

ranking medalowy! Mamy mega
utalentowane dzieci i super trenerów, a to prosty przepis na sukces!”
Wszystkim zawodnikom sk∏adamy ogromne gratulacje, a ich niestrudzonym trenerom – Bartoszowi Krawczakowi, Piotrowi Ga∏ce
i Adrianowi Kaczmarczykowi
– wyrazy najwy˝szego uznania
i podzi´kowania za ogrom pracy

oraz serce jakie wk∏adajà w prac´
z dzieçmi. Jak widaç, mimo wielu
trudnoÊci, wcià˝ udaje im si´ utrzymywaç najwy˝szy poziom sportowy zawodników, co przynosi efekt
w postaci licznych sukcesów i medali. Trzymajcie tak dalej. Dzi´ki
Wam ca∏a gmina Niepor´t ma powody do dumy i radoÊci!
Ë AM

Grant dla szkoły w Niepor´cie

Gratulacje
dla Zofii
Klepackiej!

Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie znalazła si´ w gronie
laureatów I edycji programu grantowego.
Projekt edukacyjno-spo∏eczny „TO
(dzia∏a)MY!” to wspólna inicjatywa
UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska, zainaugurowana
we wrzeÊniu 2020 r. Jej celem by∏o zmotywowanie i zaanga˝owanie
uczniów oraz nauczycieli do podejmowania dzia∏aƒ o charakterze
spo∏ecznym i realizacji projektów
skierowanych do spo∏ecznoÊci
szko∏y i Êrodowiska lokalnego.
Komisja konkursowa doceni∏a
projekt pt. „Sentymentalna podró˝
do szko∏y sprzed 100 lat”, którego
pomys∏odawczynià i koordynatorkà jest pani Iwona Bartosiewicz.
Jest to mi´dzypokoleniowy projekt
dla klas 7 i 8 (oraz innych ch´tnych
uczniów z ca∏ej szko∏y), realizowany w niepor´ckiej szkole w ramach
Wewnàtrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. W czasie jego trwania uczniowie b´dà odkrywaç swoje umiej´tnoÊci i talenty
dziennikarskie i reporterskie.
G∏ównym celem projektu jest
przeprowadzenie wywiadów z se-

Nasza bràzowa Medalistka
Olimpijska z Londynu, Zosia
Klepacka właÊnie wróciła
z Mistrzostw Europy w Portugalii,
gdzie wywalczyła bràzowy medal
w olimpijskiej klasie
windsurfingowej RS:X.
To ju˝ 9. medal naszej multimedalistki z mistrzostw Europy, zdobyty
na cztery miesiàce przed przesuni´tymi z powodu pandemii Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Zosia,
w przerwach mi´dzy zgrupowaniami i startami w zawodach, cz´sto ˝egluje po naszym Jeziorze Zegrzyƒskim, na którym stawia∏a swoje
pierwsze „kroki” w ˝eglarstwie.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zosi kolejnego sukcesu. ˚yczàc
jej wiatru w ˝agle ju˝ teraz trzymamy kciuki za Igrzyska Olimpijskie
w Tokio.
Ë MP

niorami, nagranie lub spisanie wspomnieƒ na temat szko∏y z czasów ich
dzieciƒstwa i m∏odoÊci oraz umo˝liwienie m∏odzie˝y i seniorom dzia∏ania w obszarze ich zainteresowaƒ.
Projekt realizowany jest w 120.
rocznic´ urodzin i 50. rocznic´
Êmierci patrona szko∏y Bronis∏awa
Tokaja, a tak˝e w roku 100. rocznicy powstania szkolnych kó∏ PCK.
W szkole podstawowej w Niepor´cie pierwszy oddzia∏ PCK za∏o˝y∏
w∏aÊnie Bronis∏aw Tokaj, a inicjatorka zwyci´skiego projektu, pani
Iwona Bartosiewicz, prowadzi
szkolne ko∏o PCK obecnie, kultywujàc tradycj´ patrona.
Wybierzmy si´ w sentymentalnà
podró˝ do szko∏y sprzed 100 lat! Tej,
do której chodzili nasi dziadkowie.
Do edukacyjnej podró˝y zapraszajà nauczyciele: Maria Zieliƒska, Agnieszka Lewandowska,
Iwona Kopka, Joanna Kossowska, Anna Kalinowska, Ma∏gorzata Stromecka i Iwona Bartosiewicz. Ë I.Bartosiewicz, I.Kopka

Centrum Rekreacji Niepor´t
Wyró˝nienie dla Kasi
– przygotowanie do sezonu letniego
Po białej, mroênej zimie na Jeziorze Zegrzyƒskim, Centrum Rekreacji Niepor´t z pozytywnà energià
przygotowuje si´ do zbli˝ajàcego si´ sezonu letniego 2021.

„***(Cały pokój…)”, „Nie dam tytułu” i „Wszystko cieknie” to tytuły
wierszy, które zagwarantowały wyró˝nienie Kasi Demkiv, uczennicy
Liceum im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
w Przeglàdzie Recytatorskim poÊwi´conym twórczoÊci jednego poety.

Jak co roku wykonany
zosta∏ staranny przeglàd
i piel´gnacja drzewostanu Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie i Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa.
Rozpoczynajà si´ tak˝e
prace zwiàzane z wymianà k∏adek wzd∏u˝ nabrze˝a zatoki Pilawa i Niepor´t. Na terenie Kompleksu
przed
sezonem
wyremontowane zostanà
tak˝e inne obiekty u˝ytecznoÊci
publicznej,
w tym m.in. sanitariaty
ogólnodost´pne czy molo
spacerowe na Dzikiej Pla˝y. Centrum Rekreacji Niepor´t to jednak
nie tylko Kompleks Niepor´t-Pilawa, p∏ywalnia sportowa, pla˝a, to
równie˝ wszystkie gminne place za-

W tym roku organizator, Dom
Kultury „Kolorowa” w Warszawie,
wybra∏ na patrona konkursu jednego z najwybitniejszych polskich
wspó∏czesnych autorów – Marcina
Âwietlickiego.
Kasia nie mia∏a ∏atwego zadania.
W trzech etapach musia∏a zmierzyç
si´ z uczniami szkó∏ licealnych,
uczestnikami zaj´ç teatralnych
w domach kultury, a tak˝e studentami z ca∏ego województwa mazowieckiego.
Recytacj´ wszystkich uczestników oceniali: re˝yser teatralny
oraz pedagog, wieloletni wspó∏twórca Przeglàdów Recytatorskich
w Domu Kultury Kolorowa – Antoni Baniukiewicz oraz autorka
wielu ciekawych s∏uchowisk radiowych – Justyna Âcibor.
Deklamacja Kasi tak si´ spodoba∏a, ˝e jury zdecydowa∏o si´ przy-

baw, si∏ownie zewn´trzne i boiska,
które przed sezonem przechodzà
przeglàdy techniczne. W razie potrzeby wymieniane lub uzupe∏niane
sà brakujàce elementy, corocznie

wymieniony zostaje tak˝e
piasek w piaskownicach.
Wszystko po to, by mieszkaƒcy gminy mieli pewnoÊç, ˝e nasze obiekty
i urzàdzenia sà w pe∏ni
sprawne, bezpieczne i gotowe.
Przed sezonem letnim
na terenie Kompleksu powstanie nowy obiekt sportowy „street workout”. To
urzàdzenia dla mi∏oÊników
si∏owni, crossfitu i wszystkich tych, którzy po prostu
chcà zrobiç trening
na Êwie˝ym powietrzu.
Nowo zakupiony przez
Centrum ciàgnik komunalny
z funkcjà zamiatarki zapewni doskona∏e przygotowywanie trasy
narto-rolkowej do bezpiecznego
korzystania.
Ë MP

znaç jej wyró˝nienie. Gratulujemy
i ˝yczymy dalszych sukcesów
na scenie.
Ë I.K
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Przodkowie na wyciàgni´cie r´ki
W ostatnich latach badania genealogiczne stały si´
dost´pne dla ka˝dego, kto ma komputer połàczony
z Internetem. Jest to cz´Êciowo nast´pstwem stopniowej
digitalizacji zasobu archiwalnego w Polsce i zagranicà,
obecnie przyspieszonej przez pandemi´ COVID-19.
W równej mierze jest tak˝e wynikiem wysiłku
wolontariuszy z całego kraju, indeksujàcych akta
metrykalne z archiwów koÊcielnych (unikaty akt)
i paƒstwowych (ich duplikaty powstajàce od epoki
napoleoƒskiej do koƒca II wojny Êwiatowej).
eszcze kilkanaÊcie lat temu dla zainteresowanych genealogià mieszkaƒców gminy Niepor´t i gmin sàsiednich, nieodzowne by∏y wyjazdy
do archiwów. Do tego ucià˝liwe, poniewa˝ metrykalia z naszych terenów rozmieszczone sà w archiwach diecezjalnych w P∏ocku i na warszawskiej Pradze, a tak˝e w poszczególnych
oddzia∏ach Archiwum Paƒstwowego
w Warszawie: w Grodzisku Mazowieckim, Otwocku i Pu∏tusku oraz g∏ównej
siedzibie tej instytucji mieszczàcej si´
przy staromiejskiej ulicy Krzywe Ko∏o. Nikt zaÊ nie ma przodków tylko
z jednej parafii…

J

GDZIE SZUKAMY?
Wspomniane indeksy – dost´pne
na stronie geneteka.genealodzy.pl
prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne – wczeÊniej nie
zawsze rozwiewa∏y wàtpliwoÊci
przy identyfikacji osób. Powodem by∏a mniejsza liczba opracowanych tomów, lecz równie˝ pomijanie informacji pisanych wy∏àcznie cyrylicà lub indeksowanie jedynie skorowidzów
ksiàg parafialnych. Obecnie, po latach
mrówczej pracy wielu indeksujàcych,
dzia∏ajàcych na zasadzie: „komuÊ
przydadzà si´ dane z ksiàg, które ja indeksuj´, mi przydadzà si´ dane z ksiàg,
które indeksuje ktoÊ inny”, geneteka.genealodzy.pl oferuje znacznie
wi´ksze mo˝liwoÊci odnalezienia

przodków. Tym bardziej, ˝e indeksy
zawierajà informacje o tym, czy dany
akt metrykalny ma skan dost´pny
w Internecie i odsy∏ajà do odpowiednich stron www, np. archiwów lub familysearch.org. Pomocna jest te˝
strona: szukajwarchiwach.gov.pl oraz
ju˝ nierozbudowywana, lecz wcià˝
u˝yteczna szukajwarchiwach.pl, równie˝ umo˝liwiajàca dost´p do skanów,
jeÊli takowe istniejà.
Na FamilySearch.org znajdujemy
skany mikrofilmów akt metrykalnych
z wielu archiwów, paƒstwowych i koÊcielnych, o ile dana instytucja zezwala na ich udost´pnianie. Dla przyk∏adu – odnajdziemy tam unikaty metrykaliów z Zegrza czy Serocka (diecezja
p∏ocka), ale ju˝ nie z Radzymina czy
Wieliszewa (diecezja warszawsko-praska). W takim przypadku, chcàc
zapoznaç si´ z podobiznà aktu musimy umówiç si´ na wizyt´ w Archiwum
Diecezjalnym przy ul. Ratuszowej
w Warszawie. Innà opcjà sà odwiedziny w Centrum Historii Rodziny
przy ul. Wolskiej w Warszawie, gdzie
KoÊció∏ Jezusa Chrystusa w Dniach
Ostatnich (mormoni) mo˝e udost´pniç
na miejscu swoje bogate zbiory dotyczàce ziem polskich i zagranicy. Jest
to szczególnie u˝yteczne wtedy, gdy
potrzebne nam, a nieudost´pniane online materia∏y sà przechowywane w archiwach w innych miastach. Przodkowie wielu rodzin z naszej okolicy, choç
wydawa∏oby si´, ˝e od dawna tu za-

si

Zapiski z ksi´gi chrztów parafii Zegrze, r. 1800 (Archiwum Diecezjalne w P∏ocku)

Zapiska z ksi´gi Êlubów parafii Niepor´t, r. 1849 (Archiwum Paƒstwowe w Warszawie, Oddzia∏ w Grodzisku Mazowieckim)

mieszka∏ych, bywali bowiem przybyszami z niekiedy doÊç odleg∏ych regionów kraju.

JAK CZYTAMY?
Ksi´gi parafialne, w których odnotowywano narodziny, Êluby i zgony
w pewnych okresach prowadzone by∏y, w zale˝noÊci od terenu zaboru, w j´zyku rosyjskim lub niemieckim. J´zyk
rosyjski w aktach koÊcielnych zosta∏
wprowadzony w ramach represji
po powstaniu styczniowym (w Niepor´cie od 1869 r.). Z kolei do czasów napoleoƒskich j´zykiem rejestracji by∏a
∏acina. Z powodu doÊç sztywnej, formularzowej postaci zapisek nie jest konieczna bieg∏a znajomoÊç tych j´zyków, trzeba jednak znaç zwroty typowe dla tego typu êróde∏. Faktem jest,
˝e bariera j´zykowa niestety cz´sto
zniech´ca do samodzielnych poszukiwaƒ – a te, mimo ogromnej pomocy,
jakà stanowià indeksy dost´pne na: geneteka.genealodzy.pl sà niezb´dne
dla ka˝dego zdecydowanego by poznaç
histori´ swoich przodków.
Pomocà dla poczàtkujàcych i Êredniozaawansowanych genealogów mogà byç m.in. bezp∏atne webinaria organizowane cyklicznie przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce
(/tkwp.pl, zob. te˝ profil Stowarzyszenia na Fb). Najbli˝sze, w którym
mo˝na uczestniczyç nie ruszajàc si´
z domu, odb´dzie si´ 8 kwietnia
o godz. 18.00. Prowadzàcy, Micha∏
Gierszon poinstruuje uczestników jak
czytaç metryki pisane cyrylicà (link
do rejestracji: cutt.ly/2jFYy9s).
Badajàc przesz∏oÊç swojej rodziny
nie warto przywiàzywaç si´ tylko
do jednego czy paru nazwisk. Trzeba
pami´taç, ˝e ich liczba z pokolenia
na pokolenie przyrasta: powinniÊmy
mieç wszak czworo dziadków, oÊmioro pradziadków, szesnaÊcioro prapradziadków itd. Teoretycznie powinien
byç to przyrost geometryczny, ale
rzeczywistoÊç, zw∏aszcza na wsi czy
wÊród rodów arystokratycznych i ziemiaƒskich, prezentuje si´ troch´ inaczej. Grono antenatów przyk∏adowego
Jana Kowalskiego, nieco redukuje si´
z tego powodu, ˝e jedna i ta sama para ma∏˝eƒska mo˝e po up∏ywie kilku
pokoleƒ byç przodkami tego˝ Jana Kowalskiego na kilka ró˝nych sposobów.

Dzieje si´ tak przez zawieranie zwiàzków ma∏˝eƒskich przez osoby mieszkajàce w tej samej okolicy. Mogà one
nawet nie byç Êwiadome odleg∏ego pokrewieƒstwa mi´dzy sobà, tj. posiadania wspólnych przodków.
Ponadto, ograniczajàc si´ jedynie
do badania przodków w linii prostej,
z pomini´ciem ich rodzeƒstwa, tracimy z oczu sporo wiadomoÊci, które
mog∏y znaleêç si´ w aktach dotyczàcych krewnych w liniach bocznych.

CO ZNAJDZIEMY?
Standardowo wpis metrykalny dotyczàcy zaÊlubin powinien zawieraç
imiona, nazwiska, stan cywilny (kawaler/panna, wdowiec/wdowa, po kim),
wiek, miejsce urodzenia i zamieszkania narzeczonych, lecz tak˝e imiona
ich rodziców i nazwiska panieƒskie
matek osób zawierajàcych ma∏˝eƒstwo.
Niekiedy pomijano t´ ostatnià informacj´, którà mo˝na zdobyç odnajdujàc
akty Êlubu sióstr czy braci naszych
przodków. Warto równie˝ weryfikowaç w innych zapiskach wiek naszych
przodków. Spodziewajàc si´, ˝e trzydziestoletni ojciec przynoszàcy dziecko do chrztu w roku 1890 urodzi∏ si´
w roku 1860 mo˝emy mieç trudnoÊci
w odnalezieniu aktu chrztu jego samego, bo w rzeczywistoÊci móg∏ byç pa-

r´ lat starszy lub m∏odszy. Jeszcze wi´cej podejrzeƒ mo˝e budziç podawany
wiek zmar∏ych, szczególnie w podesz∏ym wieku. „Gazeta Âwiàteczna”
z 3 XII 1899 r. jako ciekawostk´ poda∏a informacj´ o Êmierci stuczteroletniej mieszkanki gminy Niepor´t, Jadwigi Szaturskiej. W istocie moja
prapraprababcia by∏a o 17 lat m∏odsza.
Jako materia∏ ilustracyjny do powy˝szego tekstu do∏àczam przyk∏adowe
akty chrztu, Êlubu i zgonu z parafii zegrzyƒskiej i niepor´ckiej: z Ryni z roku 1800 (po ∏acinie) oraz z Wólki Radzymiƒskiej, z lat 1849 (po polsku)
i 1877 (po rosyjsku). Szczególnie ciekawa jest pierwsza z zapisek. Rzadko
zdarza si´ odnaleêç w ksi´gach metrykalnych nast´pujàce po sobie akty
chrztu dwóch par bliêniàt (∏ac. gemelli) z jednej miejscowoÊci. I jeszcze, ˝eby ich rodzice okazali si´ przodkami
piszàcej te s∏owa…
Zach´cajàc czytelników do podj´cia
poszukiwaƒ genealogicznych, przypominam o adresie mailowym nazwiska.niepor´t@gmail.com, za pomocà
którego mo˝na skontaktowaç si´ z ni˝ej podpisanà oraz z Wawrzyƒcem Orliƒskim w sprawie dziejów rodzin
niepor´ckich (zob. lutowy numer WieÊci Niepor´ckich). Pami´tajmy, ˝e
strumieƒ historii tworzy si´ z niewielkich strumyków…
Ë Anna Salina

Zapiska z ksi´gi zgonów parafii Niepor´t, r. 1877
(Archiwum Paƒstwowe w Warszawie, Oddzia∏ w Grodzisku Mazowieckim)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KWIETNIU 2021 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)

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna,
Szmaragdowa

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, Złota, Migdałowa

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, Starej Gruszy, ˚eglarska
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

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 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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista, Olimpijska

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

LEGENDA

