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Na zakoƒczenie roku szkolnego Wójt Gminy Niepor´t wyró˝nił najlepszych uczniów.
23 czerwca w Urz´dzie Gminy Nie-

por´t odby∏o si´ uroczyste wr´cze-

nie nagród dla najzdolniejszych

uczniów szkó∏ podstawowych z te-

renu naszej gminy. Wyró˝nienia

otrzyma∏o 18 osób. Z ka˝dej szko-

∏y wytypowano absolwentów oraz

uczniów z najwy˝szà Êrednià ocen

oraz wzorowym zachowaniem. 

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li

dyrektorzy szkó∏, dyrektor Gminne-

go Zespo∏u OÊwiaty Lidia Wize

oraz rodzice. Ksià˝ki i dyplomy pa-

miàtkowe wr´cza∏ wyró˝nionym

uczniom Wójt Gminy Niepor´t

Maciej Mazur. 

Nauka w czasie pandemii okaza-

∏a si´ prawdziwym wyzwaniem, tak

dla dzieci, jak dla ich rodziców i na-

uczycieli. Wychowankowie szkó∏

z terenu gminy Niepor´t zdali ten

trudny egzamin wyÊmienicie.

Âwiadczy o tym chocia˝by liczba

Êwiadectw z czerwonym paskiem,

jakà wystawi∏y gminne placówki

oÊwiatowe. W tym roku by∏o ich

a˝ 541! Oznacza to, ˝e ponad po-

∏owa wszystkich uczniów szkó∏

podstawowych w gminie Niepor´t

uzyska∏o Êrednià powy˝ej 4,75!

Dodatkowo 74 dzieci nagrodzono

za: wzorowe czytelnictwo, wszech-

stronnà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, cha-

rytatywnà oraz reprezentowanie

szkó∏ w konkursach przedmioto-

wych i artystycznych. 

Tak fenomenalne wyniki nie

by∏by jednak mo˝liwe gdyby nie

ci´˝ka praca uczniów oraz ich na-

uczycieli. Zw∏aszcza Ci ostatni,

w trakcie pandemii, nie mieli ∏a-

twego zadania. Prowadzenie zaj´ç

przez Internet wymaga∏o od nich

dodatkowego przygotowania,

opracowania specjalnych mate-

ria∏ów, zdalnego udost´pniania

linków oraz walki z problemami

technicznymi. T∏umaczenie, nie-

jednokrotnie skomplikowanych te-

matów czy wprowadzanie nowych

zagadnieƒ, równie˝ okaza∏o si´

sporym wyzwaniem dla pedago-

gów. Do tego brak bezpoÊrednie-

go kontaktu z uczniami, stanowi∏

dodatkowà trudnoÊç w prowadze-

niu lekcji. 

Mówiàc o sukcesach naszych

uczniów, nie sposób nie wspo-

mnieç zawodników uczniowskich

klubów sportowych UKS Fala oraz

UKS D´bina, dzia∏ajàcych na na-

szym terenie. Ich wychowankowie

zdobyli w tym roku ogromnà licz-

b´ medali i pucharów uczestniczàc

w zawodach w ca∏ej Polsce. P∏ywa-

cy z UKS Fala dos∏ownie rozbili

bank medalowy. W czasie pande-

mii, mimo ograniczeƒ wynikajàcych

z obostrzeƒ sanitarnych, nie prze-

rwali treningów i wielokrotnie sta-

wali na podium zajmujàc czo∏owe

miejsca w ogólnopolskich rankin-

gach zawodów p∏ywackich. Rekor-

dziÊci przywozili z zawodów po kil-

ka medali. Ewa Leciejewska,

uczennica klasy 4 A Szko∏y Podsta-

wowej im. Bronis∏awa Tokaja

w Niepor´cie (rocznik 2011) zdoby-

∏a w tym sezonie a˝ 66 z∏otych me-

dali, dwa srebrne i dwa bràzowe,

w tym 4 z∏ote medale i 1 srebrny

w Wielkich Fina∏ach zawodów

Od M∏odzika do Olimpijczyka

oraz 1 miejsce w klasyfikacji gene-

ralnej za ca∏y sezon 2020/21! Jakub
Gradek (rocznik 2009) uczeƒ kla-

sy 6 A Szko∏y Podstawowej im. Bo-

haterów Bitwy Warszawskiej 1920

r. w okresie pandemii wywalczy∏ 19

z∏otych, 7 srebrnych i 6 bràzowych

krà˝ków. Takich Asów w UKS Fa-

la jest znacznie wi´cej. Warto wspo-

mnieç tu tak˝e o siatkarkach z UKS

D´bina. Zuzia Szymczyk, Zuzia
Koz∏owska oraz Zosia Anisiewicz
w maju zaj´∏y pierwsze miejsce

w Mistrzostwach Mazowsza i tym

samym wywalczy∏y sobie udzia∏

w Finale Siatkarskich Mistrzostw

Polski Kinder+Sport. Dzia∏alnoÊç

UKS D´bina oraz UKS Fala wspó∏-

finansowana jest przez Urzàd Gmi-

ny Niepor´t. Mi∏o nam, ̋ e mo˝emy

wspieraç takie talenty!

Wszystkim uczniom ˝yczymy

przyjemnych, beztroskich i bez-

piecznych wakacji, a kadrze peda-

gogicznej zas∏u˝onego odpoczynku

po tym nietypowym i wyjàtkowo

trudnym roku szkolnym. Mamy na-

dziej´, ˝e po wakacjach nasi

uczniowie i nauczyciele wrócà ju˝

na sta∏e do stacjonarnego trybu na-

uczania. � A. Michejda

WÂRÓD NAGRODZONYCH ZNALEèLI SI¢: 

Szkoła Podstawowa
w Stanisławowie Pierwszym
• Małgorzata Piàtkowska kl. 7b, 
• Gabriela ˚yłowska kl. 8a
Szkoła Podstawowa w Józefowie
• Natalia Jonko kl. 4a, 
• Michał Chmielowski kl. 4c, 
• Nina Kaczmarek kl. 6a, 
• Bogdan Arendarski kl. 6c, 
• Lidia Kaczmarek kl. 8a, 
• Marta Pasiƒska kl. 8a
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wólce Radzymiƒskiej
• Wiktoria Borek kl. 8

Szkoła Podstawowa
w Białobrzegach
• Alex Łukasiuk kl. 7a, 
• Aleksandra KoÊciuczuk kl. 8 
Szkoła Podstawowa
w Niepor´cie 
• Zuzanna Kowalska kl. 8b, 
• Jakub Wróbel kl. 8c 
Szkoła Podstawowa w Izabelinie
• Jan Mazonik kl. 5, 
• Antoni Izbicki kl. 6a, 
• Bogna Szymankiewicz 6a, 
• Nadia Redlin 6b, 
• Stanisław Bła˝ejczyk kl. 8

Nagrody dla najzdolniejszychNagrody dla najzdolniejszych



Kolejny etap renowacji boiska pi∏-

karskiego w Bia∏obrzegach. Ekipa

remontowa roz∏o˝y∏a ju˝ nowà na-

wierzchni´ ze sztucznej trawy

o wysokoÊci 60–62 mm przezna-

czonej do gry w pi∏k´ no˝nà.

Ukoƒczono te˝ wklejanie linii. La-

da chwila rozpocznà si´ prace wy-

koƒczeniowe: monta˝ bramek

i krzese∏ek dla zawodników. Ju˝

niebawem na boisku b´dà mogli

pojawiç si´ m∏odzi pi∏karze.� AM

Jest parking
dla pla˝owiczów

Place zabaw w Ryni i Białobrzegach
ju˝ po remoncie

„Flagowy” przystanek autobusowy

Gminy Niepor´t zyska∏ nowy wy-

glàd. Charakterystyczna wiata w sa-

mym centrum Niepor´tu, znajdujà-

ca si´ tu˝ obok Poczty i Urz´du

Gminy, zosta∏a poddana gruntowne-

mu remontowi. Pojawi∏o si´ energo-

oszcz´dne oÊwietlenie, nowe ∏awki

z szerokimi, drewnianymi siedziska-

mi, betonowe donice oraz cztery

podÊwietlane tablice informacyjne.

Znajdziemy na nich: map´ atrakcji

turystycznych, kalendarium histo-

ryczne gminy Niepor´t, zdj´cie na-

szej okolicy wykonane z lotu ptaka

oraz, niezwykle wa˝nà dla podró˝u-

jàcych, map´ z oznaczeniem tras li-

nii komunikacyjnych.

Przystanek Êwietnie prezentuje

si´ zarówno w dzieƒ jak i w nocy.

A to jeszcze nie koniec generalne-

go liftingu. G∏ównà atrakcjà naszej

miejscowoÊci jest jezioro, dlatego

na przystanek powróci odnowiony

˝agiel, który by∏ charakterystycz-

nym elementem tego miejsca, na-

wiàzujàcym do wypoczynkowego,

rekreacyjnego charakteru gminy.

Po metamorfozie ˝agiel zyska no-

wà kolorystyk´ i grafik´. PodÊwie-

tlony b´dzie widoczny z daleka.  

� AM

Celem stworzenia centralnej bazy

jest jak najszybsze zlokalizowanie

i likwidacja wszystkich „kopciu-

chów”, a co za tym idzie, poprawa

jakoÊci powietrza, na której powin-

no zale˝eç ka˝demu z nas. CEEB

stanowiç te˝ b´dzie narz´dzie dla

organów administracji centralnej

i samorzàdowej do realizacji poli-

tyki niskoemisyjnej. W deklaracji

w∏aÊciciel nieruchomoÊci powi-

nien zg∏osiç wszystkie êród∏a

ogrzewania oraz podaç informacj´

o rodzaju paliwa w nich wykorzy-

stywanych. Dotyczy to tak˝e obec-

nych w domu kominków. Deklara-

cje b´dzie mo˝na z∏o˝yç w formie

elektronicznej, przez Internet lub

w formie papierowej – wype∏nio-

ny dokument wys∏aç listem albo

z∏o˝yç osobiÊcie w urz´dzie zgod-

nie z lokalizacjà budynku. Za brak

z∏o˝enia deklaracji w∏aÊcicielom

i zarzàdcom nieruchomoÊci groziç

b´dà sankcje prawne – grzywna

wymierzana na zasadach ogólnych

kodeksu wykroczeƒ. 

Wszelkie informacje, w tym wy-

kaz najcz´Êciej zadawanych pytaƒ

na temat programu oraz druki

do wype∏nienia lub pobrania znaj-

dziecie Paƒstwo na stronie G∏ów-

nego Urz´du Nadzoru Budowlane-

go www.gunb.gov.pl w zak∏adce

Centralna Ewidencja EmisyjnoÊci

Budynków. � AM
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Nowa odsłona
przystanku w Niepor´cie

• Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
sieci kanalizacji sanitarnej
w Stanisławowie Pierwszym
– etap I

• Budowa sieci wodociàgowej
i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. GoÊcinnej
w Stanisławowie Drugim

• Projekt i budowa sanitariatów
kontenerowych na terenie
Kompleksu Rekreacyjno-
Wypoczynkowego Niepor´t-
Pilawa

• Budowa oÊwietlenia
ul. Stru˝aƒskiej 
w Józefowie.

Dzieje si´ w gminie Niepor´t! W ostatnich dniach otworzyliÊmy du˝à liczb´ przetargów na nowe gminne inwestycje. 
Nasi urz´dnicy rozpocz´li procedur´ wyboru najlepszych wykonawców na:

RUSZYŁA PROCEDURA PRZETARGOWA. B¢DÑ NOWE GMINNE INWESTYCJE

OGŁOSZENIE – PRACA
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie

poszukuje  osoby do pracy  na stanowisko

MAJSTRA DS. UTRZYMANIA PORZÑDKU NA TERENACH GMINNYCH (umowa na zast´pstwo)

Szczegółowe informacje mo˝na uzyskaç pod nr tel. (22) 774 87 89.

Złó˝ deklaracj´
o êródłach ciepła.
To obowiàzek ka˝dego z nas
Od 1 lipca ka˝dy właÊciciel nieruchomoÊci lub zarzàdca budynku b´dzie zobowiàzany zło˝yç
deklaracj´ o liczbie i rodzaju êródeł ciepła do Centralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Budynków.
Termin zło˝enia deklaracji dla budynków ju˝ istniejàcych wynosi 12 miesi´cy, zaÊ dla nowo
powstałych to tylko 14 dni!

Boisko w Białobrzegach Kolejne dwa gminne place zabaw

zosta∏y poddane renowacji. W Bia-

∏obrzegach i Ryni pojawi∏y si´ no-

we, pi´kne i przede wszystkim bez-

pieczne instalacje. Wymieniono

te˝ nawierzchni´, by zapewniç

komfort zabawy najm∏odszym

u˝ytkownikom. Bawcie si´ i korzy-

stajcie do woli. � AM

POMOC GMINY NIEPOR¢T DLA WŁAÂCICIELI RESTAURACJI I HOTELI! 
RzeczywistoÊç pandemiczna w znacznym stopniu
utrudniła funkcjonowanie restauratorom oraz
właÊcicielom hoteli, z uwagi na brak mo˝liwoÊci
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej w okre-
sie lockdownu. W zwiàzku z tym Rada Gminy Nie-
por´t uchwałà nr XXXVII/35/2021 z dnia 21 kwiet-
nia 2021 r. zwolniła przedsi´biorców prowadzà-
cych sprzeda˝ napojów alkoholowych
na terenie Gminy Niepor´t, przeznaczonych
do spo˝ycia w miejscu sprzeda˝y, z cz´Êci opła-

ty koncesyjnej. W uzasadnieniu uchwały czyta-
my: 
„Przedsi´biorcy prowadzàcy działalnoÊç gastrono-
micznà, znajdujà si´ obecnie w trudnej sytuacji
finansowej, gdy˝ zostali dotkni´ci zakazem pro-
wadzenia działalnoÊci ze wzgl´du na stan epide-
mii. Pomimo nało˝onych przez rzàd ograniczeƒ,
wynikajàcych z pandemii COVID-19, dotyczàcych
braku mo˝liwoÊç i prowadzenia działalnoÊci go-
spodarczej, zobligowani sà przepisami ustawy

o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi do dokonania opłaty za korzystanie
z zezwoleƒ w ÊciÊle okreÊlonych terminach.
W tej sytuacji ka˝de wsparcie finansowe ze stro-
ny rzàdu i samorzàdu, majàce na celu zachowa-
nie ciàgłoÊci działalnoÊci gospodarczej w bran˝y
gastronomicznej oraz utrzymania stosunków
pracy, jest bardzo istotne.”
Pełna treÊç Uchwały Rady Gminy Niepor´t znaj-
duje si´ na stronie: www.nieporet.pl

Przyje˝d˝ajàcy na strze˝one kàpie-

lisko na Dzikiej Pla˝y nie b´dà mu-

sieli martwiç si´ gdzie zostawiç

swój samochód. Gmina Niepor´t

zadba∏a o ich komfort i wraz

z otwarciem sezonu letniego 19

czerwca udost´pni∏a pla˝owiczom

nowy parking. Znajduje si´ on

przy ul. Zegrzyƒskiej tu˝ za restau-

racjà Cicha Woda. Parking zajmu-

je teren o powierzchni ponad 3 ty-

si´cy metrów kwadratowych

i w za∏o˝eniu ma pomieÊciç oko-

∏o 200 pojazdów. Pierwsi wypoczy-

wajàcy ju˝ przetestowali jego mo˝-

liwoÊci. � AM



Procedur´ udzielenia absolutorium i votum

zaufania rozpocz´∏o przedstawienie Rapor-

tu o stanie gminy za 2020 rok. W imieniu

wójta prezentacji Raportu dokona∏y: kierow-

nik Dzia∏u Zamówieƒ Publicznych i Fundu-

szy Zewn´trznych Justyna Chwojnicka-Gut

oraz Skarbnik Gminy Niepor´t Katarzyna

Skuza. Pandemia SARS-CoV-2 sprawi∏a, ̋ e

by∏ to wyjàtkowo trudny rok. W cieniu pan-

demii obchodziliÊmy rocznic´ 30-lecia samo-

rzàdu terytorialnego – Êwi´ta samorzàdowej

wspólnoty. Jesienià odby∏ si´ Powszechny

Spis Rolny – organizowany co dziesi´ç lat.

UczciliÊmy te˝ 100. rocznic´ Bitwy War-

szawskiej. 

Z uwagi na stan epidemiologiczny na mo-

cy uchwa∏ Rady Gminy wdro˝one zosta∏y lo-

kalne programy pomocowe, profilaktyczne

i ochronne, takie jak: zwolnienie przedsi´-

biorców z op∏at akcesyjnych, przed∏u˝enie

terminów p∏atnoÊci rat podatków od nieru-

chomoÊci, wprowadzenie szczepieƒ ochron-

nych przeciwko grypie dla mieszkaƒców po-

wy˝ej 55 roku ˝ycia. Warto tu podkreÊliç

równie˝ fakt, ˝e jako jedna z pierwszych

gmin w Polsce wprowadziliÊmy zakup i dys-

trybucj´ maseczek ochronnych dla wszyst-

kich mieszkaƒców.

W raporcie o stanie gminy znalaz∏a si´ pre-

zentacja wszystkich dzia∏aƒ podj´tych

w 2020 roku, w szczególnoÊci realizacji po-

lityki zdrowotnej, gospodarczej, spo∏ecznej,

oÊwiatowej i sportowej gminy (pe∏na treÊç

raportu oraz jego prezentacja zamieszczona

sà na stronie www.nieporet.pl). 

Do najwa˝niejszych osiàgni´ç minionego

roku zaliczyç nale˝y: uruchomienie po∏àcze-

nia kolejowego z Warszawà za pomocà po-

ciàgów SKM, pod∏àczenie wszystkich szkó∏

oraz prawie pó∏ tysiàca gospodarstw domo-

wych naszej gminy do Êwiat∏owodu. Tak bar-

dzo oczekiwana przez mieszkaƒców przebu-

dowa drogi wojewódzkiej nr 631 b´dzie mo-

g∏a nied∏ugo byç zrealizowana dzi´ki

wypracowaniu z MZDW koncepcji korzyst-

nej dla gminy, polegajàcej m.in. na wykona-

niu przejÊcia podziemnego w rejonie Dzikiej

Pla˝y w Niepor´cie. Razem z Powiatem Le-

gionowskim rozpocz´liÊmy projekt pierwsze-

go liceum na naszym terenie. Nie dopuÊcili-

Êmy tak˝e do przeci´cia naszej gminy trasa-

mi dojazdu do Centralnego Portu Komunika-

cyjnego. Zrealizowano wiele inwestycji

w tym m.in.: wybudowanych zosta∏o 8 km

Êcie˝ek rowerowych, powsta∏a kanalizacja sa-

nitarna w kolejnych miejscach naszej gminy,

wykonano modernizacj´ boiska w Niepor´-

cie, wybudowano budynek szatni przy boisku

w Kàtach W´gierskich, zakupiono samochód

operacyjny dla OSP w Kàtach W´gierskich

czy rozbudowano system gminnego monito-

ringu wizyjnego o kolejnych 30 kamer.

Równie wa˝nym aspektem z perspektywy

mieszkaƒców by∏ dost´p do bezp∏atnego In-

ternetu w urz´dzie i jego okolicy, co – zw∏asz-

cza w dobie pandemii – korzystnie wp∏yn´-

∏o na za∏atwienie spraw urz´dowych. Na in-

westycje w 2020 roku wydano 14 mln z∏

z czego 37% pochodzi∏o z dofinansowania ze

Êrodków zewn´trznych. WÊród gmin powia-

tu legionowskiego mo˝emy pochwaliç si´

równie˝ najwy˝szym wskaênikiem dochodów

podatkowych w przeliczeniu na jednego

mieszkaƒca. W gminie Niepor´t wyniós∏ on

prawie 4 tys. z∏. 

Radni wys∏uchali obszernych informacji,

sk∏adajàcych si´ na obraz stanu gminy.

Zgodnie z ustawà o samorzàdzie gminnym,

przedstawienie Raportu zakoƒczy∏a debata

na jego temat, w której ka˝dy radny móg∏

przedstawiç swoje stanowisko. Po debacie

odby∏o si´ g∏osowanie za udzieleniem wój-

towi votum zaufania – spoÊród 13 g∏osujà-

cych – 12 radnych by∏o za, 1 radny wstrzy-

ma∏ si´ od g∏osu. Nast´pnie rozpatrzone zo-

sta∏o Sprawozdanie Finansowe Gminy

za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem wójta

z wykonanie bud˝etu i informacja o stanie

mienia komunalnego gminy zreferowana

przez kierownik Dzia∏u Geodezji i Gospo-

darki NieruchomoÊciami Bo˝en´ Bartkie-

wicz. Przedstawiona zosta∏a równie˝ pozy-

tywna opinia Regionalnej Izby Obrachunko-

wej o Sprawozdaniu Finansowym Gminy.

Uchwa∏a w sprawie udzielenia wójtowi ab-

solutorium z tytu∏u wykonania bud˝etu

za 2020 rok przyj´ta zosta∏a 13 g∏osami za

i 1 wstrzymujàcym si´. � AM
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Zasłu˝eni
dla Gminy 
28 czerwca odbyła si´ uroczysta Sesja Rady Gminy,
podczas której uhonorowano tytułem „Zasłu˝ony
dla Gminy Niepor´t” a˝ siedem osób!  

WÊród utytu∏owanych znaleêli si´: Wies∏aw
Smoczyƒski, Henryka Galas, El˝bieta Kotowska,
Beata Wilk, Barbara Kawka, Mieczys∏aw Staƒczak
oraz Marian Oszczyk. Odebrali oni z ràk Wójta Gmi-

ny Niepor´t Macieja Mazura oraz Przewodniczàcej Ra-

dy Gminy Niepor´t Bogus∏awy Tomasik pamiàtkowe

medale oraz akty nadania tytu∏u honorowego „Zas∏u-

˝ony dla Gminy Niepor´t”.

Odznaczenie ma kszta∏t ko∏a na oÊmiokàcie o wy-

sokoÊci i szerokoÊci 4 cm i wykonane jest z metalu

o z∏otej barwie. Na awersie widnieje herb Gminy Nie-

por´t, po obwodzie napis „Zas∏u˝ony dla Gminy Nie-

por´t”. Rewers medalu przedstawia Dàb WolnoÊci

nad nim napis po ∏acinie „Sint Sua Praemia Laudi”,

co w j´zyku polskim oznacza „Niech chwa∏a ma swo-

jà nagrod´”. Pamiàtkowy medal jest zawieszony

na wstà˝ce w barwach Gminy Niepor´t.

Podczas uroczystoÊci nie zabrak∏o p∏omiennych prze-

mów, s∏ów podzi´kowania i oczywiÊcie kwiatów.

Wszystkim uhonorowanym – Zas∏u˝onym dla Gminy

Niepor´t – jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

� AM

Szczepmy si´ i bàdêmy
bezpieczni

23 czerwca w Gminnym Przedszkolu w Nie-
por´cie odby∏o si´ po˝egnanie odchodzàcej
na emerytur´ dyrektor El˝biety Zieliƒskiej.
W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li Wójt Gminy
Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur, Dyrektor
Gminnego Zespo∏u OÊwiaty Lidia Wize
oraz rodzice i wychowankowie przedszkola.
El˝bieta Zieliƒska przepracowa∏a w gminnych

placówkach oÊwiatowych 43 lata. Uwielbia-

na przez swoich podopiecznych, ceniona przez

wspó∏pracowników, swojà rzetelna pracà sta-

le podnosi∏a poziom dydaktyczny i opiekuƒ-

czo-wychowawczy Gminnego Przedszkola.

W swoim ˝yciu zawodowym da∏a si´ poznaç

jako osoba ch´tna do pomocy oraz zaanga˝o-

wana w ˝ycie lokalnej spo∏ecznoÊci. Po˝egna-

nie Pani Dyrektor uÊwietni∏ wyst´p przed-

szkolnych absolwentów z grupy Je˝yki. 

� AM

Po˝egnanie dyrektor Gminnego Przedszkola
w Niepor´cie pani El˝biety Zieliƒskiej

Gmina Niepor´t druga w powiecie legionowskim pod wzgl´dem liczby zaszczepionych
przeciwko COVID-19! Jednà dawkà zaszczepiła si´ ponad połowa wszystkich mieszkaƒców,
obie dawki przyj´ło u nas 40% osób*. 
Najch´tniej szczepià si´ osoby z przedzia∏u

wiekowego 40-59 lat. Na drugim miejscu sà

nasi seniorzy. W gminie Niepor´t zaszczepi-

∏o si´ ju˝ 2543* mieszkaƒców powy˝ej 60. ro-

ku ˝ycia. I chocia˝ statystyki sà niez∏e, to

w dalszym ciàgu nie sà one wystarczajàce, by

mówiç o odpornoÊci populacyjnej. Szczepie-

nia to w chwili obecnej jedyny sposób, by za-

bezpieczyç si´ przed powik∏aniami zwiàzany-

mi z COVID-19. Wiemy, ˝e wirus mutuje

w zaskakujàco szybkim tempie, na szcz´Êcie

dost´pne preparaty skutecznie chronià nas

przed ci´˝kim przebiegiem choroby. Szcze-

pienie daje nam równie˝ du˝o innych korzy-

Êci. Osoby w pe∏ni zaszczepione otrzymujà

Unijny Certyfikat COVID, zwany te˝ paszpor-

tem COVID, który umo˝liwia im wi´kszà

swobod´ podró˝owania. Dokument obowià-

zuje od 1 lipca 2021 roku w ca∏ej Unii Euro-

pejskiej. To niezwykle korzystne, zw∏aszcza

teraz, w okresie rozpoczynajàcych si´ waka-

cji. Osób zaszczepionych nie dotyczy te˝

wi´kszoÊç restrykcji, np. nie sà one wliczane

do limitu goÊci hotelowych czy weselnych lub

innych imprez o charakterze masowym (kon-

certy, wystawy, dyskoteki, kina, teatry, kon-

ferencje). Przypominamy, ˝e od 7 czerwca

szczepiç si´ mogà tak˝e dzieci od 12. roku ̋ y-

cia. Do szczepieƒ zach´ca równie˝ Wojewo-

da Mazowiecki Konstanty Radziwi∏∏, który

przeznaczy∏ dodatkowe Êrodki finansowe

na kampanie spo∏eczne i informacyjne dla

mieszkaƒców Mazowsza. � AM

* Dane ze strony www.gov.pl z dnia 29.06.2021

Absolutorium 
dla wójta
Podczas sesji Rady Gminy 24 czerwca radni
gminy Niepor´t udzielili wójtowi Sławomirowi
Maciejowi Mazurowi votum zaufania oraz
absolutorium, pozytywnie oceniajàc prac´
gminy i wykonanie bud˝etu za 2020 rok. 

Od lewej: Marian Oszczyk, Barbara Kawka,
Henryka Galas, Beata Wilk,Wies∏aw Smoczyƒski,

El˝bieta Kotowska, Mieczys∏aw Staƒczak
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Dobry Start na nowych
zasadach

Stojàce na parkingach i poboczach

nieu˝ywane lub porzucone pojazdy,

to zmora miast i gmin. Szpecà oto-

czenie, a co najwa˝niejsze zabierajà

cenne miejsca parkingowe. Sta˝

Gminna w Niepor´cie dok∏ada staraƒ

aby do takich sytuacji jednak nie do-

chodzi∏o. Ka˝dorazowo, jak informu-

je Komendant Stra˝y Gminnej Joan-

na Mizerska, stra˝nicy ustalajà w∏a-

Êciciela pojazdu i informujà go

o problemie proszàc o zabranie po-

jazdu z drogi. 

Warto przypomnieç, ˝e zgodnie

z treÊcià art. 50a Ustawy Prawo

o ruchu drogowym, pojazd bez ta-

blic rejestracyjnych lub którego stan

wskazuje na to, ˝e w∏aÊciciel nie

u˝ytkuje go – mo˝e zostaç usuni´ty

przez stra˝ gminnà lub policj´

na koszt w∏aÊciciela lub posiadacza

pojazdu. Koszt usuni´cia pojazdu

z drogi wynosi ponad 500 z∏. Do tej

kwoty nale˝y doliczyç koszty parkin-

gu. Pojazd taki, gdy w∏aÊciciel si´

po niego nie zg∏osi, po up∏ywie 6-ciu

miesi´cy mo˝e przejÊç na w∏asnoÊç

gminy. Stra˝nicy sprawdzajà tak˝e,

przez Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny, czy pojazd posiada

obowiàzkowe ubezpie-

czenie OC a w przypad-

ku braku ubezpieczenia informujà

UFG. Kara jakà mo˝e ponieÊç w∏a-

Êciciel pojazdu za brak ubezpiecze-

nia OC obecnie wynosi 5 600 z∏. 

W czerwcu dzi´ki podj´tym przez

stra˝ników dzia∏aniom z drogi znik-

n´∏y dwa pojazdy: Chrysler Voyager

ze Stanis∏awowa Drugiego i Fiat

Cinquecento z Niepor´tu. Dbajmy

o stan naszych pojazdów i zróbmy

wszystko by nie by∏y one problemem

dla otoczenia. 

� A-Z

Pomimo ˝e Narodowy Spis Po-
wszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ 2021
trwa od 1 kwietnia, praca rachmi-
strzów terenowych była wstrzymana.
Powód był oczywisty – pandemia.
Wraz z poprawà sytuacji epidemicz-
nej zezwolono rachmistrzom na pro-
wadzenie wywiadów bezpoÊrednich.
W województwie mazowieckim ru-
szyli oni w teren 23 czerwca.

Wiele osób czeka ze spisem, bo chcà

to zrobiç w bezpoÊredniej rozmowie

i przy wsparciu rachmistrza. B´dzie to

w koƒcu mo˝liwe! W przypadku wo-

jewództwa mazowieckiego osoby, któ-

re nie wype∏ni∏y jeszcze obowiàzku

spisowego, mogà spodziewaç si´ wi-

zyty rachmistrza poczàwszy od 23

czerwca. Nie ma absolutnie ˝adnych

powodów do obaw – rachmistrz przy-

chodzi, by s∏u˝yç pomocà.

Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?
Rachmistrzowie sà przygotowani

do pracy w re˝imie epidemicznym.

Wchodzàc do mieszkania b´dà mieç

za∏o˝one maski i b´dà zachowywaç

bezpieczny odst´p. Odpowiedzi na spi-

sowe pytania b´dà wprowadzane przez

rachmistrza do aplikacji interneto-

wej. Nie ma wi´c koniecznoÊci doty-

kania i podpisywania ˝adnych doku-

mentów! JeÊli mamy wàtpliwoÊç, czy

to prawdziwy rachmistrz, mo˝na to

w prosty sposób zweryfikowaç.

Jak sprawdziç to˝samoÊç
rachmistrza?
Ka˝dy rachmistrz posiada identyfika-

tor i powinien on byç okazany na sa-

mym poczàtku rozmowy. Identyfika-

tor musi zawieraç nast´pujàce infor-

macje: 

• imi´ i nazwisko wraz ze zdj´ciem,

• numer identyfikatora oraz hologram,

• nazw´ i logo wojewódzkiego biura

spisowego,

• podpis osoby upowa˝nionej do wy-

stawienia identyfikatora,

• okres, na jaki identyfikator zosta∏ wy-

stawiony,

• informacj´ na odwrocie, na terenie ja-

kiego województwa rachmistrz jest

upowa˝niony do zbierania danych.

Dane z identyfikatora mo˝emy zwe-

ryfikowaç na dwa sposoby. Pierwszym

jest internetowa aplikacja „Sprawdê

to˝samoÊç rachmistrza”, dost´pna

na www.rachmistrz.stat.gov.pl. Druga

opcja weryfikacji rachmistrza to info-

linia spisowa pod numerem telefo-

nu 22 279 99 99.

Nie odmawiaj rachmistrzowi
Rachmistrzowie b´dà docieraç do tych

osób, które jeszcze si´ nie spisa∏y.

Warto skorzystaç z tej mo˝liwoÊci

i wype∏niç obowiàzek spisowy, aby

nie myÊleç o tym podczas wakacji.

Nie nale˝y odmawiaç rachmistrzo-

wi. Wyjàtkowo – jeÊli mamy uzasad-

niony powód – mo˝emy poprosiç

o prze∏o˝enie kontaktu na inny mo˝li-

wie szybki termin. 

Rachmistrz spisowy nie b´dzie py-

ta∏ o stan majàtkowy respondenta, war-

toÊç przedmiotów nale˝àcych do do-

mowników, nie b´dzie równie˝ wyma-

ga∏ okazania korespondencji urz´dowej

np. z ZUS czy z bankami, ani prywat-

nej. Rachmistrz zada tylko te pytania,

które sà zapisane w formularzu. Wszy-

scy respondenci odpowiadajà na te sa-

me pytania, nie sà one ró˝nicowane

pod jakimkolwiek wzgl´dem.

W przypadku stwierdzenia fak-

tycznych nieÊcis∏oÊci nale˝y prze-

rwaç wywiad, spisaç dane rachmistrza

i skontaktowaç si´ z najbli˝szym

urz´dem gminy, urz´dem statystycz-

nym lub jego oddzia∏em.

Rachmistrz przychodzi do Ciebie,

aby Ci pomóc. Dlatego warto pami´-

taç o wzajemnej ˝yczliwoÊci.

Przypominamy, ˝e zgodnie z obo-

wiàzujàcym stanem prawnym, re-

spondent nie mo˝e odmówiç rachmi-

strzowi realizacji wywiadu i przeka-

zania danych w ramach spisu

powszechnego. Ciàgle istnieje te˝

mo˝liwoÊç dokonania samospisu inter-

netowego na stronie www.spis.gov.pl.

Metoda uzupe∏niajàca to spis przez te-

lefon, na infolinii spisowej. W urz´-

dzie Gminy Niepor´t dzia∏a specjal-

ny punkt, w którym samospisu doko-

naç mogà osoby, które nie majà

dost´pu do Internetu lub komputera. 

� Materia∏y GUS

Z notatnika Stra˝aka Gminnego

Niechciane pojazdy

Rachmistrzowie ruszyli w teren!

Wakacyjny rozkład jazdy – zmiany!
Jak co roku Warszawski Transport Publiczny wraz z poczàtkiem
wakacji zmienia rozkład jazdy. Cz´Êç linii zostaje zawieszona, inne
zwi´kszajà intensywnoÊç kursów. Dotyczy to tak˝e naszej gminy.
Zmiany weszły w ˝ycie 26 czerwca
i b´dà obowiàzywaç do 31 sierpnia.
Dla mieszkaƒców Gminy Niepor´t jednà
z najwa˝niejszych zmian jest całkowite
zawieszenie w okresie letnim kursów li-
nii L-33. W innych godzinach jeêd˝à au-
tobusy podmiejskie 705, 735, 736. 
Natomiast zwi´kszona została in-
tensywnoÊç kursowania pociàgów
SKM linii S-3. Pojadà one z Warszawy
Gdaƒskiej do Radzymina przez Niepo-
r´t tak˝e w wakacyjne weekendy. Od-

jazdy ze stacji Warszawa Gdaƒska
w kierunku Radzymina zaplanowano
o godz.: 9.02, 10.43, 12.59, 14.49,
16.57 i 18.51. W przeciwnym kierunku
pociàgi b´dà odje˝d˝ały z Radzymina
o godz.: 10.15, 12.25, 14.30, 16.31,
18.34 i 20.46.
Ponadto warszawski ratusz poinformo-
wał, ˝e do 22 sierpnia nieczynne b´-
dà Punkty Obsługi Pasa˝era przy sta-
cjach metra: Rondo ONZ, Âwi´tokrzyska,
Trocka, Plac Wilsona.

Od 1 lipca wchodzà w ˝ycie znaczàce zmiany
dotyczàce programu „Dobry Start”. Chodzi
o Êwiadczenie wypłacane raz w roku dla wszystkich
uczniów rozpoczynajàcych rok szkolny. 

Zmiany dotyczà sposobu sk∏adania wniosków o przy-

znanie Êwiadczenia „Dobry Start”. Poczàwszy od naj-

bli˝szego roku szkolnego 2021/2022, Êwiadczenie do-

bry start b´dzie przyznawa∏ i wyp∏aca∏ Zak∏ad Ubez-

pieczeƒ Spo∏ecznych – w miejsce gminnych

i powiatowych organów w∏aÊciwych. 

Wed∏ug nowych zasad, wnioski o Êwiadczenie b´-

dzie mo˝na sk∏adaç do ZUS tylko drogà elektronicz-

nà, a wyp∏ata przyznanego Êwiadczenia b´dzie odby-

waç si´ wy∏àcznie w formie bezgotówkowej, na wska-

zane konto bankowe. 

Wnioski drogà online b´dzie mo˝na sk∏adaç, tak jak

w latach ubieg∏ych od 1 lipca do 30 listopada przez Por-

tal informacyjno-us∏ugowy Emp@tia na stronie

https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowoÊç elek-

tronicznà lub portal PUE ZUS

Z∏o˝enie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wy-

p∏at´ Êwiadczenia nie póêniej ni˝ do 30 wrzeÊnia. Gdy

wniosek zostanie z∏o˝ony w kolejnych miesiàcach (we

wrzeÊniu, paêdzierniku lub listopadzie), to wsparcie tra-

fi do rodziny w ciàgu 2 miesi´cy od z∏o˝enia wniosku.

Âwiadczenie Dobry Start nie przys∏uguje na dzieci

ucz´szczajàce do przedszkola oraz dzieci realizujàce

roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce

w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie

obejmuje równie˝ studentów. � AM

Pozbàdê si´ azbestu 
W kancelarii urz´du Gminy Niepor´t mo˝na jeszcze składaç wnioski na
odbiór i demonta˝ azbestu! Nie warto z tym zwlekaç. Dlaczego?

Azbest by∏ popularnym i tanim ma-

teria∏em izolacyjnym stosowanym

powszechnie w budownictwie

od lat szeÊçdziesiàtych XX wieku.

Wykonywano z niego g∏ównie p∏y-

ty eternitowe, pokrycia dachowe,

ok∏adziny elewacji, rury, kana∏y

wentylacyjne czy spalinowe. Wy-

roby azbestowe cechowa∏y si´ ni-

skà cenà, trwa∏oÊcià, a tak˝e odpor-

noÊcià na wysokà temperatur´

i mróz, a przede wszystkim

na ogieƒ i korozj´. Nic dziwnego,

˝e ten niebezpieczny materia∏

do dziÊ mo˝na spotkaç niemal

wsz´dzie. Po odkryciu, ˝e w∏ókna

azbestu majà dzia∏anie rakotwór-

cze, zaprzestano jego produkcji

i zakazano stosowania. W Polsce

nastàpi∏o to dopiero pod koniec

lat 90. Wsz´dzie tam, gdzie mo˝e

znajdowaç si´ azbest, zaleca si´ je-

go demonta˝. W zwiàzku ze szko-

dliwym dzia∏aniem tego materia∏u

oraz koniecznoÊcià jego utylizacji,

nie powinno si´ usuwaç go na w∏a-

snà r´k´. Zajmujà si´ tym najcz´-

Êciej wykwalifikowane firmy. Dzi´-

ki dofinansowaniu mieszkaƒcy

gminy Niepor´t mogà skorzystaç

z darmowej us∏ugi usuni´cia i uty-

lizacji azbestu z w∏asnych posesji.

W tym celu nale˝y z∏o˝yç komplet

dokumentów – wniosek oraz za-

∏àcznik. Oba druki dost´pne sà

na stronie internetowej urz´du

Gminy Niepor´t w zak∏adce Eko-

logia. Wnioski mo˝na sk∏adaç

do koƒca wrzeÊnia 2021 r w kan-

celarii urz´du. � AM

Nadeszło lato. W zwiàzku z panujàcymi o tej porze
roku bardzo wysokimi temperaturami, apelujemy
do mieszkaƒców – odbiorców wody z wodociàgów
gminnych, o oszcz´dne gospodarowanie wodà.
Przeznaczajmy jà w tym czasie

przede wszystkim do celów spo-

˝ywczych i sanitarnych. Zrezy-

gnujmy z podlewania ogródków

i trawników. W miar´ mo˝liwoÊci

u˝ywajmy do tego deszczówki.

Pomo˝e to w unikni´ciu proble-

mów zwiàzanych ze spadkiem ci-

Ênienia wody w sieci. W ostatnim

czasie mia∏o te˝ miejsce wiele

zg∏oszeƒ do Gminnego Zak∏adu

Komunalnego z proÊbà o umo˝li-

wienie nape∏nienia przydomowych

basenów bezpoÊrednio z hydrantu

zlokalizowanego na posesji lub

w jej pobli˝u.

Niestety nie jest to mo˝liwe,

gdy˝ hydrant jest urzàdzeniem

wodociàgowym, który umo˝liwia

bezpoÊredni pobór wody z sieci wo-

dociàgowej do celów przeciwpo˝a-

rowych oraz do celów technolo-

gicznych, g∏ównie koniecznoÊci

p∏ukania sieci wodociàgowej

po usuni´ciu awarii w celu utrzy-

mania jej czystoÊci. Nale˝y pami´-

taç, ̋ e ka˝de otwarcie hydrantu po-

woduje spadki ciÊnienia w sieci wo-

dociàgowej – utrudniajàc, a cz´sto

uniemo˝liwiajàc jej pobór przez od-

biorców. Gwa∏towny wyp∏yw wo-

dy z otwartego hydrantu powodu-

je dodatkowo naruszenie osadów

zalegajàcych w sieci wodociàgowej

(tzw. biofilm), co znacznie wp∏ywa

na pogorszenie parametrów fizyko

– chemicznych wody przesy∏anej

do odbiorców poprzez sieç. Rezul-

tatem powy˝szego sà liczne, uza-

sadnione skargi naszych odbiorców

co do jakoÊci wody (woda o zabar-

wieniu bràzowym) oraz spadku ci-

Ênienia w punkcie jej poboru.

Przestrzega si´ przed samodziel-

nymi próbami uruchamiania hy-

drantów i poboru wody przez oso-

by nieupowa˝nione nawet gdy hy-

drant zlokalizowany jest na terenie

prywatnym lub w jego pobli˝u,

gdy˝ zgodnie z art. 28 ust. 1 usta-

wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbio-

rowym odprowadzeniu Êcieków

za bezumowny pobór wody z urzà-

dzeƒ wodociàgowych grozi kara

grzywny do 5 000 z∏. Jeszcze raz

apelujemy – oszcz´dzajmy wod´.

Potraktujmy spraw´ powa˝nie. Sza-

nujmy wod´, aby by∏a dost´p-

na dla wszystkich odbiorców,

mieszkaƒców gminy Niepor´t!

� MT

Oszcz´dzajmy wod´!
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Bezpieczny wypoczynek na niepor´ckiej Dzikiej Pla˝y

Niezwykłe urodziny

Piknik Rodzinny w Zegrzu
Południowym – działo si´

Siedem paƒ z Ko∏a Seniorek dzia-

∏ajàcego przy fili GOK-u w Zegrzu

Po∏udniowym Êwi´towa∏o swoje

okràg∏e urodziny. W gronie jubila-

tek znalaz∏y si´: Zofia Strzelecka,

Wanda Matyga, Romualda Osta-

szewska, Kazimiera Siarkiewicz,

Marianna Wojcieszek, Wies∏awa

Kuko∏ka i Wanda Gonder. Korzy-

stajàc z pi´knej czerwcowej pogo-

dy celebracja odby∏a si´ na Êwie-

˝ym powietrzu. W uroczystoÊciach

uczestniczy∏ wójt Gminy Niepor´t

Maciej Mazur, który obdarowa∏

wszystkie Jubilatki bukietami kwia-

tów. Podczas urodzin nie mog∏o za-

braknàç Êpiewu. Wi´kszoÊç gosz-

czàcych i celebrujàcych paƒ to za-

∏o˝ycielki s∏ynnego kobiecego

chóru „Zegrzynianki”. Impreza

na czeÊç Seniorek up∏ywa∏a w ˝ar-

tobliwej atmosferze przy suto zasta-

wionym stole. Wszystkim Jubilat-

kom sk∏adamy raz jeszcze najlep-

sze ˝yczenia. 

� AM

11 czerwca w Zegrzu Po∏udniowym

odby∏ si´ Piknik Rodzinny zorgani-

zowany przez Fundacj´ AktywnoÊç

Dla Wszystkich – realizatora zada-

nia publicznego w zakresie wspie-

rania rodziny w 2021 roku, obejmu-

jàcego opiek´ nad dzieckiem i ro-

dzinà oraz w zakresie dzia∏alnoÊci

na rzecz osób w wieku senioralnym

lub osób z dysfunkcjami zdrowot-

nymi. Fundacja prowadzi na terenie

naszej gminy placówki wsparcia

dziennego w postaci ognisk profi-

laktyczno-wychowawczych dla

dzieci i m∏odzie˝y – b´dàcych

mieszkaƒcami Gminy Niepor´t

w miejscowoÊciach Rynia i Zegrze

Po∏udniowe. Dzia∏a te˝ na rzecz

osób w wieku senioralnym lub

osób z dysfunkcjami zdrowotnymi

przy placówce wsparcia dziennego

– ognisku profilaktyczno-wycho-

wawczym w miejscowoÊci Rynia.

Podczas pikniku mo˝na by∏o

wziàç udzia∏ w licznych grach

i zabawach rodzinnych, turnieju gry

w bulle, malowaniu buziek, kosz-

towaniu kulinarnych specja∏ów

z grilla. Wielkà atrakcjà Pikniku

Rodzinnego okaza∏y si´ alpaki te-

rapeutyczne oraz koncert Angeli

Ger∏owskiej, laureatki „Szansy

na sukces”. Wszystkie atrakcje by-

∏y bezp∏atne.

Na kolejny piknik rodzinny, któ-

ry odb´dzie si´ z poczàtkiem wrze-

Ênia w miejscowoÊci Rynia, zapra-

szajà ju˝ teraz prezes i wiceprezes

Fundacji: Barbara Sztylko oraz

Artur ˚uchowski. � AKZ

Przed nami najlepszy czas w roku, wakacje. Wszyscy z niecierpliwoÊcià na nie czekamy. Nasza gmina ma to ogromne szcz´Êcie, ˝e jest poło˝ona nad pi´knym Jeziorem Zegrzyƒskim.
Na Dzikiej Pla˝y znajduje si´ strze˝one kàpielisko. Nad bezpieczeƒstwem wypoczywajàcych przez cały letni sezon czuwajà tu ratownicy legionowskiego WOPR. Ich obecnoÊç nie
zwalnia nas jednak z odpowiedzialnego zachowania. O czym nale˝y pami´taç by nasz wypoczynek nad wodà był bezpieczny i zakoƒczył si´ szcz´Êliwie? 

1. Korzystaj wyłàcznie ze strze˝onych kàpielisk. W razie wypadku
pomocy udzieli Ci ratownik.

2. Nie wchodê do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpoÊrednim
kontakcie ze słoƒcem. Przed kàpielà skorzystaj z prysznica lub
stopniowo ochlap klatk´ piersiowà, szyj´ i nogi – unikniesz
wtedy wstrzàsu termicznego, skurczu lub omdlenia.

3. Nigdy nie pływaj po spo˝yciu alkoholu – najcz´Êciej tonà osoby
znajdujàce si´ pod wpływem alkoholu.

4. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka
jest gł´bokoÊç wody i jak ukształtowane jest dno. Mo˝e si´ to
skoƒczyç Êmiercià lub kalectwem! Absolutnie zabronione sà
w takich miejscach skoki na tzw. główk´. Pami´taj te˝, ˝eby nie
popychaç innych kàpiàcych si´ i wypoczywajàcych.
Przypominamy, ˝e na niepor´ckim molo obowiàzuje zakaz
skoków do wody!

5. Nie pływaj na czczo lub bezpoÊrednio po posiłku.
6. Pami´taj, ˝e materac dmuchany nie słu˝y do wypływania

na gł´bokà wod´, daleko od brzegu, podobnie jak inne
gumowe zabawki (np. koło, r´kawki, pontony).

7. Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprz´tu pływajàcego.
8. Na brzegu, szczególnie w słoƒcu, noÊ nakrycie głowy, smaruj

si´ filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj si´ w ruchu, np. grajàc
w piłk´.

9. W przypadku skurczu mi´Êni nie wpadaj w panik´. Kiedy coÊ
takiego si´ przydarzy staraj si´ wezwaç pomoc. Mo˝na te˝
poło˝yç si´ na plecach, spokojnie oddychaç, zgiàç stop´
w stawie skokowym i mocno przyciàgajàc jà do siebie.
Wyprostowaç nog´ w kolanie i w miar´ mo˝liwoÊci staraç si´
dopłynàç powoli do brzegu.

Pami´taj!

Port Niepor´t-Pilawa
moje miejsce
O zwiàzkach z gminà Niepor´t, spełnionych marzeniach i poczuciu
wolnoÊci rozmawiamy z mistrzynià Êwiata w windsurfingu.
W Kompleksie Rekreacyjno-Wy-

poczynkowym Niepor´t-Pilawa

swojà baz´ treningowà za∏o˝y∏a Zo-

fia Klepacka. Mistrzyni Êwiata

w windsurfingu przygotowuje si´

u nas do startu w Letnich Igrzy-

skach Olimpijskich Tokio 2020.

PostanowiliÊmy skorzystaç z oka-

zji i poprosiliÊmy naszà olimpijk´

o krótki wywiad. 

–– PP∏∏yywwaa∏∏aa  PPaannii  ppoo rróó˝̋nnyycchh  aakkwwee--

nnaacchh  ÊÊwwiiaattaa,,  aallee  oossttaattnniioo  bbaarrddzzoo

cczz´́ssttoo  mmoo˝̋nnaa PPaanniiàà  ssppoottkkaaçç  nnaadd JJee--

zziioorreemm  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkiimm..  WWiieemmyy,,  ˝̋ee

ssttaawwiiaa∏∏aa  ttuu  PPaannii  sswwoojjee  ppiieerrwwsszzee

„„kkrrookkii””  nnaa ddeessccee..  CCzzyy  cczzuujjee  ssii´́  PPaa--

nnii  ww jjaakkiiÊÊ  sszzcczzeeggóóllnnyy  ssppoossóóbb  zzwwiiàà--

zzaannaa zz nnaasszzyymm  jjeezziioorreemm??

ZZooffiiaa  KKlleeppaacckkaa – RzeczywiÊcie

moja kariera ̋ eglarska trwa ju˝ 25

lat. Mog´ powiedzieç Êmia∏o, ˝e

zwiedzi∏am ju˝ prawie ca∏y Êwiat.

P∏ywa∏am na ró˝nych wodach, ale

to jednak Zalew Zegrzyƒski jest naj-

bli˝szy mojemu sercu. Tutaj stawia-

∏am pierwsze kroki 25 lat temu. Tu,

na Zalewie Zegrzyƒskim zobaczy-

∏am pierwszego windsurfera w la-

tach 90-tych. Wtedy o tym sporcie

mo˝na by∏o tylko pomarzyç, bo

windsurfing kojarzy∏ nam si´

z Amerykà. A to w∏aÊnie tutaj jako

ma∏a dziesi´cioletnia dziewczynka

zobaczy∏am kogoÊ p∏ywajàcego

na desce z ˝aglem. I wiedzia∏am, ̋ e

to jest to, co chc´ robiç! Tak˝e z Je-

ziorem Zegrzyƒskim i tutejszà infra-

strukturà jestem zwiàzana i pewnie

b´d´ do koƒca ˝ycia. 

–– JJaakk  oocceenniiaa  PPaannii  wwaarruunnkkii  ddoo ttrree--

nnoowwaanniiaa  nnaa nnaasszzyymm  aakkwweenniiee??  CCzzyy

ttoo  ttrruuddnnyy,,  wwyymmaaggaajjààccyy  aakkwweenn  ddllaa

aammaattoorróóww  ssppoorrttóóww  wwooddnnyycchh??  

JeÊli chodzi o akwen w Niepor´cie,

to jest on bardzo wymagajàcy i to

dobrze, bo ju˝ od najm∏odszych lat

mo˝na stawiaç pierwsze kroki,

uczyç si´ p∏ywaç w bardzo zmien-

nym wietrze. I póêniej oczywiÊcie to

przynosi korzyÊci b´dàc starszym

zawodnikiem. Ja zawsze mia∏am tà

przewag´ nad innymi trenujàcymi

nad morzem, ̋ e bardzo dobrze czu-

∏am wiatr, a w ˝eglarstwie to jest

podstawa. Aktualnie, dzi´ki go-

ÊcinnoÊci wójta gminy Niepor´t,

oraz Centrum Rekreacji Niepor´t,

mog´ spokojnie przygotowywaç si´

do igrzysk olimpijskich, które ju˝

za kilka tygodni. Przyje˝d˝a trener,

zawodnicy z kadry, mamy udost´p-

niony port, mo˝emy trzymaç moto-

rówk´, sprz´t, tak wi´c w spokoju

mo˝emy wykonywaç swojà robot´,

co jest bardzo wa˝ne w przygoto-

waniach treningowych. 

–– CCoo  ddaajjee  PPaannii  wwiinndduussrrffiinngg??  CCzzyy

ttoo  ttrruuddnnaa ddyyssccyypplliinnaa ssppoorrttuu??  CCzzyy  ssàà

jjaakkiieeÊÊ  sszzcczzeeggóóllnnee  pprreeddyyssppoozzyyccjjee

ddoo uupprraawwiiaanniiaa  tteejj  ddyyssccyypplliinnyy??

Windsurfing przede wszystkim da-

je mi wolnoÊç. Poczucie wolnoÊci,

ale te˝ fajnà zabaw´, stycznoÊç

z matkà naturà. Ka˝dy mo˝e spró-

bowaç tego sportu, w ka˝dym wie-

ku. Tu nie ma limitu. A wi´c

wszystkich zawsze zach´cam

do spróbowania, bo dzi´ki windsur-

fingowi zyskuje si´ odskoczni´

od Êwiata rzeczywistego. 

–– JJaakk  zzaacchh´́ccii∏∏aabbyy  PPaannii  mm∏∏ooddyycchh

lluuddzzii  ddoo aakkttyywwnneeggoo  sspp´́ddzzaanniiaa  cczzaa--

ssuu??

Ka˝dy wie, ˝e sport to zdrowie.

Ka˝da aktywnoÊç fizyczna przeno-

si si´ na nasze zdrowie. A jak mo-

g´ zach´ciç? JeÊli odwiedzicie

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczyn-

kowy Niepor´t-Pilawa znajdziecie

tu du˝o mo˝liwoÊci do uprawiania

ró˝nych sportów. Do dyspozycji

macie nie tylko windsurfing, kaja-

ki czy ̋ aglówki, ale jest i skatepark,

gdzie mo˝na jeêdziç na deskorol-

kach, hulajnogach. Tu dzieciaki si´

naprawd´ fajnie bawià. Jest te˝

street workout z drabinkami, coraz

bardziej popularny na Êwie-

cie. I choç u nas ta forma çwiczeƒ

dopiero raczkuje, ju˝ mam wielu

znajomych którzy sp´dzajà du˝o

czasu kr´càc si´ na tych drà˝kach.

Sà i Êcie˝ki zdrowia, si∏ownia ze-

wn´trzna, wiec jak ktoÊ nie lubi wo-

dy to mo˝e inaczej sp´dzaç ten czas

i fajnie si´ bawiç. 

–– DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́  ii ˝̋yycczz´́  PPaa--

nnii  ppoommyyÊÊllnnyycchh  wwiiaattrróóww,,  wwssppaanniiaa∏∏eejj

rryywwaalliizzaaccjjii  oorraazz  oocczzyywwiiÊÊcciiee  ssttaannii´́--

cciiaa  nnaa ppooddiiuumm  nnaa iiggrrzzyysskkaacchh  oolliimm--

ppiijjsskkiicchh  ww TTookkiioo..  

� Rozmawia∏a Anna Michejda

Zofia Klepacka przygotowuje si´
do igrzysk w Porcie Niepor´t-Pilawa
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Better Together w Kàtach W´gierskich

Madziar Niepor´t w Lidze Okr´gowej
Madziar Niepor´t wywalczył awans do Ligi
Okr´gowej. To jedno z najwa˝niejszych wydarzeƒ
w historii klubu.
12 czerwca nasi pi∏karze rozegrali

mecz wyjazdowy z zawodnikami

Wkry Pomiechówek. Od tego spo-

tkania zale˝a∏o, czy nasza dru˝yna

wejdzie na kolejny szczebel roz-

grywkowy. Madziarowi wystar-

czy∏by do tego jedynie remis, jed-

nak nasi pi∏karze na tym nie po-

przestali. Pi´ciokrotnie umieÊcili

pi∏k´ w bramce rywali. Mecz za-

koƒczy∏ si´ wynikiem 5:1.

– Nigdy nie byliÊmy w Lidze

Okr´gowej – mówi nam wice pre-

zes klubu Daniel Smoczyƒski.

– W ubieg∏ym sezonie awansowa-

liÊmy z B klasy do A klasy. Na-

szym celem na ten rok by∏o przej-

Êcie do okr´gówki. Zrobiç taki wy-

nik w zaledwie dwa lata – to

naprawd´ ogromny sukces i mo˝e

odbiç si´ du˝ym echem w naszym

Êrodowisku. – dodaje Smoczyƒski.

– MyÊl´, ˝e do awansu ka˝dy do-

∏o˝y∏ swojà cegie∏k´: zawodnicy,

trenerzy a nawet wspierajàcy nas

kibice. Wszyscy zawodnicy Ma-

dziara podchodzà do gry z wielkà

pasjà. PokazaliÊmy to na boisku

podczas tego sezonu. Teraz najwa˝-

niejszym celem dla nas b´dzie

utrzymanie si´ w Lidze Okr´gowej.

To szósty poziom rozgrywkowy

w Polsce. 

To jednak nie koniec sukcesów

naszej gminnej dru˝yny. 19 czerw-

ca Madziar Niepor´t zagra∏ na swo-

im boisku w Kàtach W´gierskich

mecz z ekipà KTS Wesz∏o. Bilans

bramkowy wyniós∏ 3:1! Warto za-

uwa˝yç, ˝e dla przeciwników Ma-

dziara by∏a to pierwsza pora˝ka

w sezonie. � AM

UKS Fala drugim klubem pływackim w Polsce!

Kwalifikacj´ do fina∏u w ka˝dej kon-

kurencji zapewni∏o sobie tylko po 16

najlepszych p∏ywaków (kategoryzo-

wanych wg. stylu p∏ywackiego/rocz-

nika) z ponad tysiàca najlepszych za-

wodników w Polsce! WÊród nich

znalaz∏a si´ pokaêna grupa mi-

strzów z UKS Fala Niepor´t.

Pierwszà konkurencjà by∏a szta-

feta 8x50 stylem dowolnym (trener

+ zawodniczki/zawodnicy). W ka-

tegorii wiekowej do 77 lat (suma

wieku siedmiu zawodników, bez

sumowania wieku trenera) wystar-

towali: Bartosz Krawczak (trener),

Kuba Gradek, Ignacy Kowalski,

Hania Kloc, Bartek Szaturski, Ewa

Leciejewska, Kostek Piotrowski

i Patrycja Jurkiewicz. Pierwsi star-

towali trenerzy, a dobrze dyspono-

wany Bartosz Krawczak poko-

na∏ 50 m w niewiele ponad 26 se-

kund, koƒczàc na trzecim miejscu.

Potem by∏o ju˝ tylko lepiej. By∏y

ogromne emocje, a doskona∏a for-

ma zawodników UKS Fala sprawi-

∏y, ˝e nasza sztafeta dos∏ownie

zmia˝d˝y∏a konkurencj´. Zawodni-

cy odrobili strat´ trenera i zaj´li

pierwsze miejsce, z ponad dziesi´-

ciosekundowà przewagà nad dru-

gim zespo∏em.

Nast´pnie rozpocz´∏y si´ starty

indywidualne. Âwietna dyspozycja

naszych zawodników sprawi∏a, ˝e

klub UKS Fala zakoƒczy∏ sezon ja-

ko drugi klub w Polsce, ust´pujàc

jedynie legendzie, Polonii Warsza-

wa, która dysponuje wielokrotnie

wi´kszà liczbà zawodników.

� Bart∏omiej Pitus

W zawodach bra∏o udzia∏ ∏àcz-

nie 16 dru˝yn z mazowieckich

klubów: KS Sokó∏ Serock, Akade-

mia Pi∏karska Zina Warszawa,

Warszawska Akademia Pi∏karska,

AMP GOOL – Witaminki, Talent

Warszawa, OTS Korona Ostro∏´ka,

RKS Mazur Radzymin, PUKS

Ochota, AMP Wo∏omin, Advit

Wiàzowna i AMP Tygrysy.

Przed rozpocz´ciem zmagaƒ spor-

towych, ka˝da z dru˝yn losowa∏a

nazw´ paƒstwa – finalisty Pi∏kar-

skich Mistrzostw Europy 2020

i gra∏a pod szyldem wylosowane-

go paƒstwa.

Przez ca∏y dzieƒ zawodnicy

grali w pi∏k´ bez tabel, wyników

i klasyfikacji. W zamian by∏o

wspó∏zawodnictwo pozbawione

presji, zgodnie z pi∏karskà ideà

grassroots, czyli sportem dla przy-

jemnoÊci bez parcia na rezultat.

M∏odzi zawodnicy, poprzez zaba-

wowà form´ gry, mogli rozwijaç

swoje umiej´tnoÊci konfrontujàc

si´ z rówieÊnikami z innych dru-

˝yn.

Po zakoƒczeniu rozgrywek odby-

∏a si´ ceremonia zamkni´cia,

na której wszyscy uczestnicy otrzy-

mali pamiàtkowe medale, dyplomy

i okaza∏e puchary. 

Patronat nad wydarzeniem objà∏

wójt gminy Niepor´t, patronat me-

dialny obj´∏a redakcja WieÊci Nie-

por´ckich i telewizja TVP3 War-

szawa. Projekt wspó∏finansowa∏o

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa

Narodowego i Sportu. Organizato-

rem wydarzenia by∏a Akademia

M∏odego Pi∏karza GOOL.

� Better Together/ Razem Lepiej

W minionà sobot´, 12 czerwca 2021, odbył si´ Wielki Finał zawodów Od Młodzika do Olimpijczyka. To najwi´ksza i najbardziej presti˝owa impreza
pływacka dla młodych zawodników (do 14 lat) w Polsce. 

Za nami pierwsza edycja piłkarskich Spotkaƒ Piłkarskich Better Together – Razem Lepiej, która miała miejsce
na boisku gminnym w Kàtach W´gierskich w niedziel´ 13 czerwca. 
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Gminny OÊrodek

Kultury w Niepo-

r´cie wraz z filia-

mi, przygotowa∏

dla najm∏odszych

mieszkaƒców na-

szej gminy propozycj´ zaj´ç let-

nich, które b´dà si´ odbywa∏y

w dwóch turach, po dwa tygodnie.

Pierwszy cykl zaj´ç trwaç b´dzie

od 28 czerwca do 09 lipca, drugi

natomiast od 26 lipca do 06 sierp-

nia. Lista uczestników pierwszego

turnusu jest ju˝ zamkni´ta ale ma-

my jeszcze miejsca w drugim ter-

minie. Serdecznie zapraszamy. 

Dla uczestników przygotowali-

Êmy zaj´cia kreatywne, spotkania

z ciekawymi ludêmi, wyjazdy kra-

joznawcze, wizyty w muzeach,

parkach, zamkach i pa∏acach. B´-

dziemy eksplorowali i zwiedzali

Mazowsze. Ju˝ niebawem, na pro-

filu FB GOK pojawi si´ szczegó-

∏owy plan zaj´ç drugiego cyklu. Za-

ch´camy do polubienia profilu

GOK i obserwowania naszych let-

nich poczynaƒ, którymi b´dziemy

si´ chwalili na FB. Do zobaczenia.

� GOK

Wakacje z GOK-iem
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90 lat tradycji

W
iosnà 1917 r. niemiecki ge-

nera∏-gubernator Hans von

Beseler rozpoczà∏ organizo-

wanie Polskiej Si∏y Zbrojnej (Polni-

sche Wermacht). W jej sk∏ad mia∏y

wejÊç Legiony Polskie, które w ro-

cie przysi´gi mia∏y Êlubowaç: „Oj-

czyênie mojej, polskiemu królestwu

i memu przysz∏emu królowi na là-

dzie, wodzie i na ka˝dym miejscu

wiernie i uczciwie s∏u˝yç b´d´, ˝e

w wojnie obecnej dotrzymam wier-

nie braterstwa broni wojskom Nie-

miec i Austro-W´gier oraz paƒstw

z nimi sprzymierzonych”. Kontro-

wersyjna treÊç przysi´gi, a zw∏aszcza

zwrot „braterstwo broni”, by∏y nie

do przyj´cia, w wyniku czego 14 lip-

ca 1917 r. w Zegrzu Po∏udnio-

wym 5. Pu∏k Piechoty III Brygady

Legionów Polskich odmówi∏ jej z∏o-

˝enia. W odpowiedzi na t´ sytuacj´

dosz∏o do internowania buntowni-

ków. Podoficerowie i strzelcy zosta-

li wywiezieni do obozu w Szczypior-

nie pod Kaliszem. Oficerowie zaÊ

przeniesieni do miejsca odosobnie-

nia w koszarach fortecznych w Be-

niaminowie (obecnie teren tzw. sta-

rego osiedla w Bia∏obrzegach). Sy-

tuacja ta odbi∏a si´ szerokim echem

we wszystkich zaborach. By∏a te˝

niewàtpliwie wa˝nym elementem

walki o niepodleg∏oÊç Polski.

Ówczesne gazety na bie˝àco in-

formowa∏y o losie osadzonych.

Osoby wp∏ywowe oraz ludzie kul-

tury pisali listy protestacyjne, wzy-

wajàce do uwolnienia legionistów.

Do po∏owy sierpnia 1917 r. inter-

nowano w obozie 147 oficerów.

Ostatni z uwi´zionych odzyskali

wolnoÊç w listopadzie 1918 r.

W czasach II RP wydarzenia z Ze-

grza Po∏udniowego, Beniaminowa

i Szczypiorna by∏y stawiane

za wzór patriotyzmu. Sta∏y si´ te˝

tematem wielu opracowaƒ. WÊród

beniaminowskich wi´êniów ide-

owych by∏y osoby b´dàce w okre-

sie mi´dzywojennym czo∏owymi

postaciami ˝ycia spo∏ecznego, po-

litycznego i wojskowego, mi´dzy

innymi: Felicjan S∏awoj Sk∏ad-

kowski – póêniejszy premier II RP,

Wac∏aw Kostka Biernacki – woje-

woda poleski, Ignacy Boerner – mi-

nister poczt i telegrafów, gen. dyw.

Tadeusz Piskor – szef Sztabu Ge-

neralnego, gen. dyw. Stefan Ro-

wecki – komendant g∏ówny Armii

Krajowej oraz Stefan Starzyƒski

– bohaterski prezydent Warszawy.

Z inicjatywy Pu∏ku Radiotelegra-

ficznego i Êrodowiska dawnych

wi´êniów obozu 28 czerwca 1931 r.

uroczyÊcie ods∏oni´to pomnik upa-

mi´tniajàcy internowanych w be-

niaminowskim obozie legionistów.

Na granitowym cokole znajdowa-

∏a spi˝owa rzeêba or∏a zrywajàce-

go ∏aƒcuchy. Umieszczono te˝ ta-

blic´ z napisem: 

NIEZŁOMNYM ˚OŁNIERZOM
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

OFICEROM LEGIONOWYM WI¢ZIONYM
W BENIAMINOWIE

W ROKU 1917
ZA ODMOW¢ ZŁO˚ENIA PRZYSI¢GI

NIEMCOM

Pomnik przetrwa∏ II wojn´ Êwiato-

wà, choç bez tablicy. Jej brak wi-

doczny jest na zdj´ciu z 1942 r.

przedstawiajàcym dwóch niemiec-

kich ˝o∏nierzy pozujàcych na jego

tle. Ostatecznie obiekt zosta∏ roze-

brany prawdopodobnie pod ko-

niec lat 40. 

Kwestià spornà jest to, gdzie

znajdowa∏ si´ pomnik. Starsi miesz-

kaƒcy Bia∏obrzegów podajà kilka

lokalizacji. Odpowiedê na to pyta-

nie zdaje si´ przynosiç zdj´cie lot-

nicze wykonane 16 paêdzierni-

ka 1944 r., dost´pne w serwisie fo-

topolska.eu. Widaç na nim doÊç

wysoki obiekt znajdujàcy si´ na wy-

dmie w miejscu obecnego pawilo-

nu handlowego. Lokalizacja ta jest

tym bardziej prawdopodobna, ˝e

miejsce to by∏o wa˝ne dla legioni-

stów podczas ich pobytu w obozie.

Nazywali je Górà Oliwnà i co ty-

dzieƒ odprawiano tam msz´ Êwi´tà. 

Na poczàtku XXI wieku pojawi∏

si´ pomys∏ odbudowania pomnika.

Prace rozpocz´∏y si´ w 2002 r. Po-

wsta∏ Spo∏eczny Komitet Odbudo-

wy Pomnika na czele z So∏tys So-

∏ectwa Bia∏obrzegi – Reginà Soko-

∏owskà, który wraz z w∏adzami

gminnymi doprowadzi∏ do wybu-

dowania nowego monumentu nie-

opodal Szko∏y Podstawowej,

w wyeksponowanym miejscu

przy skrzy˝owaniu ulic Wojska

Polskiego i Wczasowej. Jego od-

s∏oni´cie odby∏o si´ 5 czerw-

ca 2004 r. Dokonali go Wójt Gmi-

ny Niepor´t Maciej Mazur, Woje-

woda Mazowiecki Leszek

Mizieliƒski, reprezentant Dowód-

cy Wojsk Làdowych p∏k Jerzy

Stwora oraz Przewodniczàca Ko-

mitetu Regina Soko∏owska. Po-

mnik zosta∏ poÊwi´cony przez bi-

skupa Kazimierza Romaniuka. 

Corocznie pod pomnikiem sk∏a-

dane sà kwiaty. Jest on Êwiadec-

twem bogatej historii Bia∏obrzegów

i symbolem dochowania wiernoÊci

najcenniejszym polskim warto-

Êciom. 

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

28 czerwca mija 90 lat
od odsłoni´cia pierwszego
pomnika upami´tniajàcego
legionistów marszałka Józefa
Piłsudskiego internowanych
w latach 1917–1918
w białobrzeskich koszarach.
Warto w tym miejscu krótko
przypomnieç histori´ tzw.
kryzysu przysi´gowego oraz
wspomnianego monumentu. 

OddaliÊmy hołd legionistom Zło˝yli swoje ˝ycie w ofierze
17 czerwca obchodziliÊmy 78. rocz-

nic´ bohaterskiej Êmierci podchorà-

˝ych Mieczys∏awa St´pnowskiego

ps. „Alfa” oraz Stanis∏awa Felickie-

go ps. „Skiba”. Jak co roku

o godz. 17.00 przedstawiciele

w∏adz samorzàdowych, kombatan-

ci z Zespo∏u Ochrony Pami´ci Ar-

mii Krajowej „Brzozów”, cz∏onko-

wie Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne, rodzina podchorà˝ego

Stanis∏awa Felickiego ps. „Skiba”

oraz mieszkaƒcy gminy Niepor´t

z∏o˝yli kwiaty przy kamieniu pa-

mi´ci w Stanis∏awowie Pierwszym.

� DB

Monument by∏ dzie∏em in˝ynierów

Rudnickiego i ˚elazowskiego.

Na wysokim cokole z g∏azów umie-

Êcili oni spi˝owà rzeêb´ or∏a z roz-

postartymi skrzyd∏ami i kawa∏kiem

∏aƒcucha w dziobie. Orze∏ i bràzo-

wa tablica z inskrypcjà znikn´∏y

jeszcze podczas okupacji. Pomnik

odtworzono z inicjatywy i dzi´ki

staraniom mieszkaƒców Bia∏obrze-

gów. Od momentu jego ods∏oni´cia

w czerwcu 2004 roku rokrocznie

w∏adze Gminy Niepor´t oddajà

ho∏d niez∏omnym legionistom sk∏a-

dajàc pod pomnikiem kwiaty. 25

czerwca wieniec z∏o˝yli Wójt Gmi-

ny Niepor´t Maciej Mazur i Prze-

wodniczàca Rady Gminy Niepor´t

Bogus∏awa Tomasik. Obok w∏adz

Gminy Niepor´t opiek´ nad monu-

mentem sprawujà równie˝ ucznio-

wie Szko∏y Podstawowej w Bia-

∏obrzegach oraz ˝o∏nierze 

z 9. Brygady Wsparcia Dowodze-

nia Dowództwa Generalnego Ro-

dzajów Si∏ Zbrojnych. � DB

26 czerwca minie 90 lat od uroczystego odsłoni´cia pierwszego pomnika upami´tniajàcego legionistów
Marszałka Józefa Piłsudskiego internowanych w beniaminowskim obozie.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LLIIPPCCUU 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)

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, Złota, Migdałowa

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, Starej Gruszy, ˚eglarska
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


