
• nr 1 (240) • 28 stycznia 2022 • nakład 6 000 • g a z e t a  b e z p ł a t n a  •

Karta Mieszkańca Gminy  
Nieporęt! Zapraszamy  
do składania wniosków
Już 1 lutego rusza program korzyści – Karta 
Mieszkańca Gminy Nieporęt, który oznacza duże 
ułatwienia, ulgi i preferencje dla mieszkańców 
naszej gminy. Poznajcie szczegóły!
Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt 
to program przyjęty przez Radę 
Gminy Nieporęt w listopadzie ubie-
głego roku. Jego główne założenie 
to ułatwienie życia mieszkańcom 
naszej gminy. O tym jak jest cenna 
przekonamy się już od początku lu-
tego, od kiedy to będzie można skła-
dać wniosek o wydanie kolorowej 
karty z gminnym logo. Co da nam 
Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt? 
W skrócie, dzięki niej uzyskamy 
dostęp do ulg, zniżek i preferencji 
dotyczących m.in. obiektów spor-
towych, zajęć rekreacyjnych, czy 
kulturalnych. Karta Mieszkańca 
połączy też Nieporęcką Kartę Ko-
munikacyjną, Nieporęcką Kartę 
Rodziny 3+ oraz Kartę Biblioteczną 
Gminy Nieporęt.

Jakie korzyści da nam karta?

Na liście ulg i preferencji, które 
dzięki Karcie Mieszkańca zyskają 
jej posiadacze, znajdują się m.in.:
– Ulga w opłatach za korzystanie 

z gminnej pływalni Aquapark 
„Fala” w Stanisławowie Pierw-
szym 

– Ulga w opłatach za korzystanie 
z zajęć i imprez organizowanych 
i finansowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury 

– Ulga komunikacyjna w transpo-
rcie publicznym 

– Zwolnienia z opłat za parkowa-
nie na terenie Kompleksu Re-
kreacyjno-Wypoczynkowego 
Nieporęt Pilawa

To jednak nie wszystko. Karta 
Mieszkańca to również duże uła-

twienie w dostępie do usług i pro-
gramów finansowanych z budżetu 
gminy.  Wszędzie tam, gdzie do 
tej pory trzeba było pokazywać 
zeznanie podatkowe PIT, by móc 
skorzystać z programów gminnych, 
teraz wystarczy jak okażemy Kar-
tę Mieszkańca. Chodzi na przykład 
o programy zdrowotne, rehabilita-
cyjne realizowane w Centrum Me-
dycznym Nieporęt. 

W Punkcie Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych rów-
nież nie będziemy już musieli po-
kazywać potwierdzenia dokonania 
opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych. Wystarczy mieć przy sobie 
Kartę Mieszkańca. Co  ważne już, 
teraz przygotowywany jest pakiet 
kolejnych przywilejów z  zakresu 
usług medycznych, sportu, rekre-
acji czy wypoczynku. Ulg będzie 
więc znacznie więcej.

Gmina będzie także współpra-
cować  z partnerami, którzy przy-
stępując do programu będą ofero-
wać posiadaczom karty zniżki, czy 
innego rodzaju preferencje na swoje 
usługi i towary. Chodzi na przykład 
o zniżki w restauracjach, miejscach 
rekreacji, a nawet w sklepach! 

Kto może ubiegać się o kartę?

Karta będzie dokumentem imien-
nym, w formie plastikowej karty 
zbliżeniowej, z nadrukowanym 
zdjęciem jej posiadacza i – z pew-
nymi wyjątkami – wydawana bę-
dzie bezpłatnie na 2 lata. Na wnio-
sek rodzica czy opiekuna prawnego 
może być wydana także dziecku.

Program obejmie tych miesz-
kańców gminy Nieporęt, którzy: 
– rozliczają podatek dochodowy od 

osób fizycznych w Urzędzie Skar-
bowym w Legionowie wskazując 
miejsce zamieszkania na terenie 
Gminy Nieporęt, bez względu na 
to czy osiągają dochód. 

– rozliczają w Gminie Nieporęt 
podatek rolny z tytułu prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego 

– pomimo miejsca zamieszkania 
na terenie Gminy Nieporęt, na 
podstawie przepisów odrębnych 
mają obowiązek rozliczania po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych w urzędzie skarbo-
wym według innej niż miejsce 
zamieszkania właściwości 

– nie mają obowiązku rozliczania 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych w urzędzie skarbo-
wym na podstawie odrębnych 
przepisów 

– są niepracującymi małżonkami 
osób uprawnionych 

– są dziećmi osób uprawnionych 
do ukończenia 25. roku życia 
– o  ile pozostają uczniami lub 
studentami 

– są dziećmi osób uprawnionych 
i legitymują się orzeczeniem 
o  stopniu niepełnosprawno-
ści, jeżeli w związku z tą nie-
pełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy 
albo zasiłek dla opiekuna.
Uwaga. Warunkiem korzysta-

nia z przysługujących ulg, zni-
żek, zwolnień i preferencji jest 

terminowe uiszczanie na rzecz 
Gminy Nieporęt należnych po-
datków i opłat oraz niezaleganie 
z należnościami przysługującymi 
gminnym jednostkom organiza-
cyjnym.

Jak wnioskować o przyznanie 
Karty? 

Wniosek o przyznanie Karty Mie-
szańca Gminy Nieporęt można 
złożyć: 
– w formie elektronicznej poprzez 

formularz zgłoszeniowy dostęp-
ny na stronie internetowej www.
nieporet.pl w zakładce Karta 
Mieszkańca Gminy Nieporęt 

– w formie papierowej w siedzibie 
Urzędu Gminy Nieporęt – Plac 
Wolności 1, 05-126 Nieporęt; 
osobiście lub za pośrednictwem 
poczty lub firmy kurierskiej. 
Druk wniosku dostępny będzie 
w Urzędzie Gminy Nieporęt  
lub w wersji edytowalnej (do 
wydrukowania) na stronie in-
ternetowej urzędu. 

Do wniosku należy dołączyć zdję-
cie wnioskodawcy oraz zdjęcia 
członków rodziny, dla których 
wnioskuje się o kartę. Powinno 
być one wykonane na jednolitym, 
jasnym tle i obejmować całą głowę 
bez nakrycia głowy i przyciemnia-
nych okularów. Jeśli wniosek bę-
dzie składany w formie papierowej, 
nie trzeba mieć ze sobą zdjęcia. 
Fotografię będzie można wykonać 
bezpłatnie na miejscu w urzędzie. 
Należy też dostarczyć kopię doku-
mentów w zależności od statusu 

wnioskującego, potwierdzających 
prawo do ubiegania się o przy-
znanie Karty Mieszańca Gminy 
Nieporęt – kopia pierwszej strony 
PIT, legitymacja szkolna, studenc-
ka, zgłoszenie aktualizacyjne ZAP3 
i  inne. Szczegółowy wykaz doku-
mentów koniecznych przy składa-
niu wniosku znajdziemy w regula-
minie znajdującym się na stronie 
www.nieporet.pl w zakładce Karta 
Mieszkańca Gminy Nieporęt.

Karta dla biznesu – zaproszenie 
dla partnerów programu

Gmina zachęca wszystkich przed-
siębiorców do przyłączenia się 
do programu Karta Mieszkańca 
Gminy Nieporęt. Ci, którzy wpro-
wadzą różnego rodzaju udogod-
nienia dla posiadaczy karty, jak 
rabaty, zniżki, promocje, mogą 
liczyć na zwiększone zaintere-
sowanie ofertą wśród lokalnych 
klientów korzystających z udo-
godnień, a  także promocję swo-
jej działalności poprzez gminne 
kanały informacyjne.

Gmina Nieporęt zachęca przed-
siębiorców zainteresowanych przy-
stąpieniem do programu Karta 
Mieszkańca Gminy Nieporęt do 
wypełnienia Deklaracji Partnera 
programu i zawarcia pisemnego 
porozumienia z Gminą Nieporęt. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny 
jest w Urzędzie Gminy Nieporęt 
oraz na stronie internetowej niepo-
ret.pl w zakładce Karta Mieszkańca 
Gminy Nieporęt.

☐ Anna Michejda
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Nowy rok, to nowe zadania, wy-
zwania i plany. Mieszkańców cie-
kawi jak kształtować się będzie poli-
tyka inwestycyjna Gminy Nieporęt 
w 2022 roku? Co nowego pojawi się 
w naszej gminie?
Priorytetowymi inwestycjami w 2022 
roku będą: budowa liceum, budowa 
biblioteki w Nieporęcie, rozbudowa 
przychodni rehabilitacyjnej oraz bu-
dowa ronda w Stanisławowie Pierw-
szym. W planach mamy również 
dalszą rozbudowę kanalizacji sani-
tarnej i wodociągów, modernizację 
kolejnych fragmentów oświetlenia 
ulicznego oraz zakończenie budowy 
sieci ścieżek rowerowych. Niezwykle 
ważną, tegoroczną inwestycją o cha-
rakterze proekologicznym będzie 
termomodernizacja szkoły podsta-
wowej w Stanisławowie Pierwszym. 
Będzie ona polegać na zamianie 
ogrzewania gazowego na pompy cie-
pła, fotowoltaikę i oświetlenie LED. 
Takie rozwiązanie pozwoli zmniej-
szyć koszty eksploatacyjne nie tylko 
szkoły, ale również Aquaparku Fala. 
Korzystnie wpłynie również na na-
sze środowisko poprzez zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji. 

Dużo mówi się ostatnio o „Polskim 
Ładzie”. Czy Gmina Nieporęt zy-
ska na tym programie?
W pierwszej edycji programu rządo-
wego otrzymaliśmy już promesę na 
kwotę 6 mln zł na budowę biblioteki 
gminnej. Jeśli będą kolejne nabory 
do programu „Polski Ład”, na pew-
no będziemy wnioskować o środki na 
budowę kanalizacji na terenie gminy 

Nieporęt oraz rozbudowę Centrum 
Medycznego Nieporęt. Naszym celem 
jest stworzenie nowoczesnej przychod-
ni rehabilitacyjnej, której część będzie 
dedykowana osobom zmagającym 
się z powikłaniami pocovidowymi. 
Chcemy, by była ona wyposażona, 
podobnie jak inne tego typu ośrodki, 
jak chociażby szpital w Głuchołazach, 
w najnowocześniejsze urządzenia 
i sprzęt medyczny. Mamy już wyko-
nany projekt budowlany przychodni 
rehabilitacyjnej. W styczniu wniosek 
o wydanie pozwolenia na jej budowę 
wpłynął do starostwa powiatowego 
w Legionowie. W planach mamy 
również projekt i budowę Centrum 
Zarządzania i obsługi Kompleksu 
Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nie-
poręt-Pilawa. 

A jak wygląda sytuacja z inwesty-
cjami drogowymi?
Jedną z ważniejszych takich inwe-
stycji, z punktu widzenia mieszkań-
ców Gminy Nieporęt, jest projekt 
i  budowa ronda w Stanisławowie 
Pierwszym. W  związku z  tym, że 
jest to skrzyżowanie dróg: woje-
wódzkiej, powiatowej i  gminnej 
(chodzi o ulicę Strużańskią, Przy-
szłość oraz Słoneczną) Gmina Nie-
poręt współpracuje w tej sprawie ze 
Starostwem Powiatu Legionowskie-
go oraz Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich. Dobrą wia-
domością jest, że została już wy-
konana dokumentacja projektowa 
i złożony został wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę ronda do 
wojewody mazowieckiego.

Bardzo dobrą informacją dla 
mieszkańców naszego powiatu jest 
decyzja o realizacji przebudowy 
drogi krajowej 61. W newralgicznym 
miejscu dla gminy Nieporęt, na prze-
cięciu dróg 61 i 631, powstanie ron-
do turbinowe, a nad nim estakada. 
Wydałem również decyzję środowi-
skową w sprawie modernizacji drogi 
631. Jestem przekonany, że realiza-
cja tych dwóch dużych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, jedna o charakterze 
rządowym, druga samorządu woje-
wództwa, poprawi przejezdność i ko-
munikację ruchu kołowego, pieszego 
i rowerowego na terenach rekreacyj-
nych naszej gminy, przede wszystkim 
wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Warto 
przypomnieć, że wcześniej we współ-
pracy z powiatem wykonaliśmy już 
sieć ścieżek rowerowych. A w planie 
mamy jeszcze jedną ścieżkę rowero-
wą: od terenu dawnego „Mazowsza” 
do ulicy Kąpielowej, wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego, która będzie 
realizowana w 2022 roku. 

Co jeszcze będzie się dziać w 2022 r. 
w Gminie Nieporęt?
Jesteśmy w trakcie opracowania no-
wego Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego oraz tworzenia kolejnych 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. W 2022 roku 
wprowadzamy również Kartę Miesz-
kańca Gminy Nieporęt. To program 
ulg zniżek i  korzyści dla naszych 
mieszkańców. 

Dziękuję za rozmowę.
☐ Rozmawiała Anna Michejda

Ogłoszenie o wyłożeniu 
do publicznego wglądu 
projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru sołectwa Wola 
Aleksandra, w gminie Nieporęt”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nieporęt 
Nr  XLVIII/104/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołec-
twa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt” wraz z prognozą od-
działywania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem obejmują obszar sołectwa 
Wola Aleksandra, oznaczony na rysunku planu w skali 1:1000.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko wyłożony zostanie do wglądu publicznego w  dniach od 
02.02.2022 r. do 04.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nie-
poręt, w godzinach od 900 do 1500, w dniach pracy Urzędu Gmi-
ny, poprzez: 
– bezpośredni kontakt i obsługę zainteresowanych osób 

przez pracowników Działu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Gminy wyłącznie po uprzednim umówieniu 
i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: urząd@nie-
poret.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 767-04-20,

– zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.
nieporet.pl w  zakładce: „Plany wyłożone do publicznego 
wglądu” (Prawo miejscowe/Plany zagospodarowania prze-
strzennego/Plany wyłożone do publicznego wglądu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.02.2022 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt o godz. 1600. Dyskusja 
publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu 
sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z  wy-
tycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego. Zainteresowani udziałem w dyskusji publicznej 
proszeni są o zgłaszanie się mailowo pod adresem: urząd@nie-
poret.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 767-04-20, naj-
później do dnia 10.02.2022 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nieporęt, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022  r. Uwagi mogą 
być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w  szczegól-
ności poczty elektronicznej na adres: urzad@nieporet.pl lub 
formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.
nieporet.pl.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola 
Aleksandra, w gminie Nieporęt” wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach i miejscu, jak wyżej. Do projektu wyło-
żonego do publicznego wglądu można składać uwagi, w  nie-
przekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022 r. Uwagi mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nieporęt.

Kolejne kamery monitoringu wizyjnego
Gmina Nieporęt, dbając o bezpie-
czeństwo swoich mieszkańców, od 
lat rozbudowuje system monitorin-
gu wizyjnego. 13 nowych urządzeń 
pojawiło się ostatnio w 5 lokaliza-
cjach. Od początku roku rejestrują 
one obraz m.in. przy placu zabaw, 
przedszkolu, wjeździe na osiedle 
i poczcie w Zegrzu Południowym, 
oraz na placu zabaw w Ryni. Ra-
zem z nowymi urządzeniami sys-
tem monitoringu wizyjnego gminy 
Nieporęt liczy obecnie 58 kamer 
rozmieszczonych w 21 punktach 
na terenie całej gminy. 

Dzięki kamerom służby mun-
durowe, Straż Gminna i Policja, 
są w  stanie odtworzyć szczegóły 
niebezpiecznych zdarzeń i w ten 
sposób szybko dotrzeć do świad-
ków bądź sprawców wykroczeń 
lub przestępstw. Mają one również 
działanie prewencyjne. Wandale 
i przestępcy wiedząc, że mogą być 
obserwowani, mniej chętnie do-
puszczają się czynów niedozwolo-
nych. Stałe poszerzanie monitorin-
gu w ogromnym stopniu wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy Nieporęt. ☐ AM

Pierwszy etap termomodernizacji szkoły

Ruszyły prace nad termomodernizacją szkoły podstawowej 
w Stanisławowie Pierwszym. W pierwszym etapie wykonawca 
ma za zadnie przygotować budynek do podłączenia do nowego 
systemu. To jedna z kluczowych proekologicznych inwestycji 2022 r.

mechanicznej na bieżąco dostar-
czane będzie świeże powietrze. 
Ogrzewanie oraz chłodzenie 
będzie oparte na odnawialnych 
źródłach energii (pompa ciepła 
oraz panele fotowoltaiczne). Ta-
kie rozwiązanie pozwoli nie tylko 
zmniejszyć koszty eksploatacyj-
ne, ale również zmniejszy emisję 
szkodliwych substancji do środo-
wiska. Inwestycja współfinanso-
wana jest ze środków unijnych. 
Gminni urzędnicy zdobyli na ten 
cel 2,5 mln złotych.  ☐ AM

Jesteśmy na etapie tworzenia ma-
szynowni pompy ciepła. Wiosną, 
kiedy tylko pozwoli na to pogoda, 
na terenie otaczającym szkołę, 
będą wykonywane odwierty dol-
nego źródła. W kolejnych etapach 
planowana jest budowa instalacji 
fotowoltaicznej – 50kW, wykona-
nie instalacji chłodząco-grzewczej 
przystosowanej do pracy w ukła-
dzie z pompą ciepła, wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicz-
nej oraz oświetlenie LED. Całość 
zostanie  podłączona do systemu 
zarządzania energią. 

Dzięki termomodernizacji bu-
dynku szkoły w okresie upałów 
specjalne zaprojektowane sufity 
schłodzą pomieszczenia do żąda-
nej temperatury, a przy tym nie 
wysuszą powietrza. Co więcej, 
przy zastosowaniu tego rozwiąza-
nia nie ma zjawiska powiewu zim-
nego powietrza. Źródłem chłodu 
dla instalacji jest gruntowy wy-
miennik ciepła. Ciepło odebrane 
z pomieszczeń będzie magazyno-
wane w gruncie i wykorzystane 
jesienią do ogrzewania szkoły. 
Poprzez zastosowanie wentylacji 

O inwestycjach  
w 2022 roku 
rozmawiamy z wójtem 
Maciejem Mazurem
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UWAGA – POLOWANIA ZBIOROWE
W lutym na terenie gminy Nieporęt odbędą się cztery 
polowania zbiorowe. Myśliwi z koła łowieckiego 
„Zgoda” będą strzelać do kun, lisów i bażantów.  
Polowania zaplanowano w terminach: 6, 13, 20 i 27 lutego, między 
8.00 a 15.00 na terenie obwodu 294. W tym czasie prosimy miesz-
kańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Chociaż podczas 
polowań zbiorowych nie ma zakazu wstępu do lasu, a teren polo-
wania powinien być odpowiednio oznakowany,  to dla własnego 
bezpieczeństwa lepiej zrezygnujmy w tych dniach z leśnych space-
rów. Obwód łowiecki nr 294 rozciąga się od Jeziora Zegrzyńskiego 
aż do  Radzymina na osi wschód-zachód oraz od Arciechowa i linii 
koryta starego Bugu  do Wólki Radzymińskiej na osi północ –połu-
dnie. Obejmuje on swoim zasięgiem sołectwa: Białobrzegi, Rynia, 
Wólka Radzymińska z terenu gminy Nieporęt, a także sołectwa: Ar-
ciechów, Stare Załubice, Ruda, Borki, Łąki z gminy Radzymin. ☐ AM

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy, czyli tzw. tarcza antyinflacyjna, ma zniwelować rosnące ceny energii, 
gazu i żywności. Jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca 
za ten rok. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami jego wysokość będzie uzależniona 
od dochodu i liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, a także od źródła 
ogrzewania.
Ile wynosi dodatek osłonowy?
Osoba tworząca jednoosobowe 
gospodarstwo domowe otrzyma 
400/500 zł przy założeniu, że jej 
dochód nie przekroczy 2100 zło-
tych. 2–3 osobowe gospodarstwo 
domowe może liczyć na wsparcie 
w wysokości 600/750 zł przy za-
łożeniu, że dochód nie przekro-
czy 1500  złotych miesięcznie na 
osobę. W  liczącym 4-5 osób go-
spodarstwie domowym dodatek 
wyniesie 850 zł/1062,50 zł przy za-
łożeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę. 
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy 
założeniu, że dochód nie przekro-
czy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę. Wysokość kwoty dofinan-
sowania uzależniona będzie od 
źródła ogrzewania. Wyższy doda-
tek osłonowy przysługuje gospo-

darstwom, w których głównym 
źródłem ogrzewania jest: kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami wę-
glopochodnymi. By jednak otrzy-
mać wyższy dodatek, konieczny 
jest wpis tego źródła ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). 
Co oznacza zasada złotówka 
za złotówkę?
W przypadku dodatku osłonowe-
go obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, 
że dodatek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego. W takiej sytuacji 
kwota dodatku będzie pomniej-
szana o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłacanych 

dodatków osłonowych będzie wy-
nosić 20 zł.
Jak i gdzie złożyć wniosek
Wnioski o wypłatę należy złożyć 
w  Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Nieporęcie do 
31.10.2022 r. Dokumenty złożone 
po tej dacie nie będą rozpatrzone. 
Wypłata dodatków zostanie reali-
zowana w 2022 r. w 2 równych ra-
tach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
Dotyczy to osób, które złożą wnio-
sek do końca stycznia. Osoby, które 
złożą wniosek później (od 1 lutego 
do 31.10.2022 r.) otrzymają wypła-
tę w  jednej racie. Wyplata 100% 
dodatku zostanie zrealizowana do 
2 grudnia 2022 r.

Kompleksowe informacje, na te-
mat dodatku osłonowego oraz wzo-
ry druków, znajdują się na stronie 
internetowej www. gops-nieporet.pl.

☐ AM.

Zbliża się termin zwrotu podatku akcyzowego dla 
rolników. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pie-
niędzy wydanych na olej napędowy używany do pro-
dukcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2022 r. 
do 28 lutego 2022 r. złożyć do Wójta Gminy Nieporęt 
wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i faktura-
mi VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 
31 stycznia 2022 r.

Ile zapłacimy za odbiór  
odpadów komunalnych?  
To zależy od nas!
Gmina Nieporęt zapewniła sobie odbiór odpadów na następne półtora roku. 
Do połowy 2023 roku usługę tę świadczyć będzie konsorcjum firm: MS-EKO 
Sp. z o.o. i EKO-Max Recykling Sp. z o.o. z Warszawy. Co więcej, po wygranej 
sprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej zaoszczędziliśmy 1,5 mln złotych! 
W czasach rosnącej inflacji to bardzo dobra wiadomość. Jak wpłynie to 
na ceny dla mieszkańców?
Przypominamy, że w Gminie Nie-
poręt opłata za wywóz śmieci nali-
czana jest od liczby mieszkańców 
faktycznie zamieszkujących daną 
nieruchomość. Obecnie wynosi ona 
29 zł miesięcznie od mieszkańca, 
jeśli selektywnie oddziela odpady, 
z bonifikatą 2 zł – w przypadku 
zgłoszenia przydomowego kom-
postownika.

Gminy mogą wybierać jeden 
z czterech sposobów ich naliczania:
• od liczby mieszkańców faktycz-

nie zamieszkujących daną nie-
ruchomość,

• od powierzchni nieruchomości,
• od ilości zużytej wody,
• za gospodarstwo domowe (staw-

ka ryczałtowa)
Na jednostkowy koszt zagospo-

darowania odpadów komunalnych 
składa się wiele składników. Po 

pierwsze to wysokie koszty odbioru 
przez firmy odbierające odpady ko-
munalne. Po drugie i równie ważne, 
to uczciwe wykazywanie wszystkich 
zamieszkałych osób zarówno w do-
mach jednorodzinnych jak i w bu-
dynkach wielorodzinnych. I nie 
chodzi tutaj tylko o osoby zameldo-
wane, ale także o najemców, nasze 
rodziny mieszkające z nami, w tym 
dzieci.

Od 2020 roku segregacja odpa-
dów na frakcje jest obowiązkowa. 
Oznacza to dużo wyższe koszty 
odbioru odpadów, bo ponad dwu-
krotnie wzrosła liczba kursów, jakie 
muszą wykonać operatorzy śmie-
ciarek, żeby odebrać od naszych 
mieszkańców odpady. A to wiąże 
się ze wzrostem kosztów paliwa 
i pracy, które są pokrywane z gmin-
nego budżetu.

Po trzecie nastąpił zdecydowany 
wzrost kosztów energii i kosztów 
minimalnej pracy.

Brak odpowiedzialności pro-
ducentów za opakowania też daje 
się we znaki. W Polsce producenci 
opakowań, np. firmy produkujące 
kosmetyki, produkty spożywcze 
czy środki czystości, praktycznie 
nie ponoszą odpowiedzialności 
finansowej za wprowadzanie na 
rynek tworzyw sztucznych. Opa-
kowań jest na rynku coraz więcej, 
bo produkujące je firmy nie mają 
żadnej motywacji, by wprowadzić 
opakowania zwrotne – nie ma 
żadnych mechanizmów fiskal-
nych, które je do tego mobilizują. 
Odnotowaliśmy to na przykładzie 
miesiąca listopada, kiedy po faktu-
rze widać było wzrost liczby opa-
kowań tekturowych po meblach 

oraz zwiększoną liczbę odebra-
nych gabarytów. Gmina Nieporęt 
po przeprowadzonym postępo-
waniu przetargowym i  wygranej 
sprawie w KIO uzyskała na naj-
bliższe półtora roku niższe ceny, 
w porównaniu do roku 2021, na 
wywóz odpadów z terenu gminy. 
Powyższe nie wystarczy jednak, by 
system gospodarowania odpadami 
się bilansował. Musimy wszyscy 
zadbać o to, by utrzymać opłaty 
za odbiór odpadów na dotych-
czasowym poziomie. Co musimy 
zrobić?

Z roku na rok produkujemy co-
raz więcej śmieci, które są efektem 
ubocznym rozwoju i bogacenia się 
społeczeństwa.

Prosimy o racjonalne gospo-
darowanie odpadami we wła-
snych gospodarstwach domowych 

i ograniczanie powstawania odpa-
dów poprzez np. kupowanie pro-
duktów pakowanych zbiorczo lub 
luzem ewentualnie rezygnowanie 
z towarów nadmiernie opakowa-
nych, a  mieszkańców zamieszka-
łych w  budynkach jednorodzin-
nych prosimy o kompostowanie 
bioodpadów. 

Apelujemy też o solidarne 
i uczciwe wykazywanie liczby osób 
zamieszkałych w naszych nierucho-
mościach. Urzędnicy podejmują 
działania weryfikujące, by wszyscy 
faktycznie zamieszkujący na naszym 
terenie płacili za odbiór odpadów 
komunalnych. 

Razem możemy przyczynić się 
do proporcjonalnego i uczciwego 
rozłożenia wysokości opłaty na 
wszystkich mieszkańców.

☐ Agnieszka Ogonowska
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Rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli
W lutym rusza nabór wniosków do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół 
podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Poniżej prezentujemy harmonogram rekrutacji do gminnych placówek oświatowych. 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE   

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

Lp. Rodzaj czynności Termin  
w postępowaniu  

rekrutacyjnym

Termin  
w postępowaniu  
uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

14 – 24 lutego

2. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 25 lutego 30 maja

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków i kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 lutego – 
11 marca

31 maja – 
9 czerwca 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonane przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

14 marca – 
1 kwietnia

10 – 24 czerwca 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 kwietnia
do godz. 13.00

27 czerwca
do godz. 13.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5 – 20 kwietnia 28 czerwca – 
4 lipca

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych (lub informacji o 
liczbie wolnych miejsc).

21 kwietnia
do godz. 13.00

6 lipca
do godz. 13.00

8. Procedura odwoławcza od 22 kwietnia od 7 lipca

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 

Lp. Rodzaj czynności Termin  
w postępowaniu  

rekrutacyjnym

Termin  
w postępowaniu  
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podsta-
wowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 lutego – 7 mar-
ca

23 maja – 
6 czerwca

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, 
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo oświatowe

8 marca 7 czerwca

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo oświatowe

10 marca 9 czerwca

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków o przyjęcie do szkoły podstawowej i do-
kumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonane przez przewodniczącego komisji re-
krutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 
ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

11 marca – 
1 kwietnia

10 – 27 czerwca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowa-
nych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5 kwietnia
do godz. 13.00

29 czerwca
do godz. 13.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6 – 22 kwietnia 30 czerwca – 
7 lipca

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kan-
dydatów nieprzyjętych (lub informacji o liczbie 
wolnych miejsc).

25 kwietnia
do godz. 13.00

8 lipca
do godz. 13.00

KLASY PIERWSZE
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podsta-
wowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje 
się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na 
podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci 
zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyj-
nego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. W postępowaniu rekru-
tacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 

OBWODY* I SIEDZIBY GMINNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły, kontakt Granice obwodu szkoły 

zawierają się w granicach 
administracyjnych 

miejscowości

1 Szkoła Podstawowa 
im. Wojska 
Polskiego 
w Białobrzegach

ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 
Białobrzegi, tel.: 22 774 87 13, 
email: sekretariat@spb.nieporet.pl, 
www: http://spb.nieporet.pl

Beniaminów, Białobrzegi, 
Rynia

2 Szkoła Podstawowa 
im. I Batalionu 
Saperów 
Kościuszkowskich 
w Izabelinie

ul. Szkolna 1, Izabelin, 05-126 
Nieporęt, tel.: 22 774 83 22,
email: sekretariat@spi.nieporet.pl, 
www: http://spi.nieporet.pl

Aleksandrów, Izabelin, 
Stanisławów Pierwszy – część 
miejscowości leżąca po 
wschodniej stronie kanału 
Żerańskiego

3 Szkoła Podstawowa 
im. Wandy 
Chotomskiej 
w Józefowie

ul. Szkolna 62, Józefów, 05-119 
Legionowo, tel.: 22 772 30 69,
email: sekretariat@spj.nieporet.pl, 
www: http://spj.nieporet.pl

Michałów-Grabina, Józefów, 
Stanisławów Drugi, Wola 
Aleksandra

4 Szkoła Podstawowa 
im. Bronisława 
Tokaja w Nieporęcie

ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt, 
tel.: 22 774 83 66,
email: spn@nieporet.pl,  
www: http://spn.nieporet.pl

Nieporęt z  wyłączeniem 
Osiedla Głogi i Zegrze 
Południowe

5 Szkoła Podstawowa 
im. 28 Pułku 
Strzelców 
Kaniowskich 
w ZSP w Wólce 
Radzymińskiej

ul. Szkolna 79, Wólka Radzymińska, 
05-126 Nieporęt, tel.: 22 774 87 69,
email: sekretariat@zspwr.nieporet.pl, 
www: http://zspwr.nieporet.pl

Wólka Radzymińska

6 Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów 
Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 
w Stanisławowie 
Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 292, 
Stanisławów Pierwszy, 05-126 
Nieporęt, tel.: 22 774 75 30,
email: sekretariat@spsp.nieporet.pl, 
www: http://spsp.nieporet.pl

Kąty Węgierskie, 
Nieporęt- Osiedle 
Głogi, Rembelszczyzna, 
Stanisławów Pierwszy – część 
miejscowości leżąca po 
zachodniej stronie kanału 
Żerańskiego

*Obwody szkół, do których należą poszcze-
gólne miejscowości (lub ich części) naszej 
gminy określa uchwała Nr XXXVIII/14/2017 
Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych 
przez gminę Nieporęt do nowego ustroju 
szkolnego.

14 lutego rozpoczyna się rekrutacja przedszko-
laków. Do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez gminę Niepo-
ręt przyjmuje się kandydatów zamieszkałych 
na obszarze gminy. W postępowaniu rekru-
tacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym 
na rok 2022/2023 obowiązują kryteria oraz 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia 
określone w uchwale Nr  XXXVIII/15/2017 
Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. 
oraz kryteria określone w art. 131 ustawy Pra-
wo oświatowe. Kandydaci zamieszkali poza 
obszarem gminy Nieporęt mogą ubiegać się 
o  przyjęcie do naszych placówek, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjne-
go gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 
Przedszkola gminne dysponują 
365  miejscami: 145 w Nieporęcie, po 75 
w  Białobrzegach i w Wólce Radzymińskiej 
oraz 70 w Zegrzu Południowym. Co je wy-
różnia? 
Gminne Przedszkole w Nieporęcie 
znajduje się w samym sercu gminy i dlate-
go z każdej miejscowości jest do niego sto-
sunkowo blisko. Otwarte jest aż 11 godzin 
dziennie, w godzinach 6.30–17.30. Dysponuje 
przestronnymi, bardzo dobrze wyposażonymi 
salami zajęć oraz dużymi placami zabaw. Re-
alizuje autorskie programy i innowacje, kształ-
tuje postawy prozdrowotne i proekologiczne, 
uczestniczy systematycznie w różnorodnych 
projektach edukacyjnych i współpracuje z in-
stytucjami zewnętrznymi. Ponadto wspiera 
aktywności i talenty swych podopiecznych. 
Gminne Przedszkole w Białobrze-
gach ma doskonałą lokalizację: z daleka od 
ulicy, spalin i kurzu, a w pobliżu lasu, łąki, 
stawu i jeziora. Niewątpliwie może pochwa-
lić się oryginalnym ogrodem przedszkolnym, 
w którym oprócz zabawek, piaskownicy czy 
ścieżki sensorycznej znajduje się warzywniak, 
a w nim siane i sadzone rzodkiewki, sałata, 
dynie, pomidory i szczypior oraz mini sad 
z porzeczkami, winogronem, orzechami wło-
skimi i laskowymi. Mocną stroną przedszkola 
są jego przestronne sale zajęć o powierzchni 
100m² dla każdej grupy. W niedalekiej przy-
szłości powstanie tu „mini boisko” do piłki 
nożnej. 
Gminne Przedszkole w Wólce Ra-
dzymińskiej tworzy ze szkołą podstawo-

wą zespół szkolno – przedszkolny i chociażby 
z tego powodu panuje tu naprawdę rodzinna 
atmosfera. Dysponuje bardzo dobrze wypo-
sażonymi salami zajęć i zapleczem przygoto-
wanymi zarówno do nauki, jak i zabawy. Dla 
milusińskich jest plac zabaw z przyrządami 
i zabawkami wspomagającymi ich rozwój 
sprawności ruchowej. Przedszkole stawia na 
indywidualizację pracy z dziećmi, w procesie 
edukacyjno – wychowawczym sięga po róż-
norodne metody i formy pracy, wdraża nowe 
pomysły i koncepcje. Dodatkowym atutem 
placówki jest to, że jej podopieczni uczestniczą 
w różnorodnych przedsięwzięciach szkolnych, 
tym samym ze zwiększoną mocą stymulowana 
jest ich ciekawość poznawcza i chęć podejmo-
wania coraz to trudniejszych wyzwań. 
Gminne Przedszkole w Zegrzu Po-
łudniowym położone jest pośród starod-
rzewia sosnowego, w pobliżu lasu i Jeziora 
Zegrzyńskiego. To miejsce niepowtarzalne, 
bezpieczna przystań, w której doświadczenie 
i pasja idą w parze z nowoczesnością i krea-
tywnością kadry pedagogicznej i pracowni-
ków. Przedszkole stanowi nowoczesny budy-
nek z doskonale wyposażonym wnętrzem, 
z systemem rozsuwanych ścian oraz dodat-
kowym systemem filtrowania powietrza. Jego 
ogromnym atutem jest plac zabaw z trawiasto 
-piaszczystym podłożem, ścieżką sensorycz-
ną, ogródkiem warzywnym i kwiatowym. 
Dla młodych miłośników motoryzacji wy-
dzielono tor z dwoma rondami i różnorod-
nymi pojazdami. Placówkę wyróżnia udział 
w ogólnopolskich projektach i programach 
edukacyjnych, warsztatach przyrodniczych, 
kulinarnych oraz fotograficznych. 
Podsumowując, przedszkola gminne ofe-
rują profesjonalną opiekę nad dzieckiem, 
którą sprawują wykwalifikowani pedagodzy 
i specjaliści. Siedziby ich zawsze powstawały 
z myślą o dziecku i dlatego w 100% dosto-
sowane są do ich potrzeb. Serwują smaczne 
i  zdrowe posiłki przygotowywane we wła-
snych kuchniach. Ich podstawowym plusem 
jest to, że są praktycznie bezpłatne (dziecko 
może przebywać 5 godzin za darmo, a każda 
następna godzina kosztuje tylko 1 złotówkę). 
Przypominamy, że odziały przedszkole, czyli 
popularne „zerówki” funkcjonują we wszyst-
kich szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Nieporęt za wyjątkiem Szkoły 
Podstawowej w Wólce Radzymińskiej, w której 
odział 6-latków wchodzi w skład przedszkola. 

klas pierwszych szkół podstawowych na rok 
szkolny 2022/2023 obowiązują kryteria oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów, określone w cytowanej powyżej 
uchwale Nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy 
Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. oraz kryteria 
określone w art. 133 ustawy Prawo oświa-
towe. Szczegółowych informacji na temat 
koncepcji pracy szkoły i jej funkcjonowania 
udzielają pracownicy placówek. ☐ L. Wize
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Nowa dyrektor  
biblioteki

Więcej ślubów, urodzeń, 
ale i zgonów
Tak w naszej gminie wyglądał miniony rok 

OGŁOSZENIE PRACA
Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór 

na stanowisko ds. 

KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Szczegółowe informacje dotyczące naboru 
udostępnione są na stronie internetowej  

Urzędu Gminy Nieporęt www.bip.nieporet.pl 
(zakładka praca w urzędzie),  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 

05-126 Nieporęt.

40-lecie pracy zawodowej świętowa-
ły: pani Bożena Madej – Dyrektor 
Gminnego Przedszkola w  Biało-
brzegach oraz pani Anna Kołodziej 
– Dyrektor Gminnego Przedszkola 
im. Akademii Małych Odkrywców 
w Zegrzu Południowym. Pani Agata 
Łukasiuk – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Wojska Polskiego w Biało-
brzegach – obchodziła 30. jubileusz. 

Na spotkaniu u Wójta Gminy 
Nieporęt wszystkie panie otrzyma-
ły dyplomy uznania za długoletnią 
pracę zawodową. Jubilatkom gratu-
lujemy i dziękujemy za ich ogromny 
wkład w rozwój gminnej oświaty, 
za stałe dążenie do podnoszenia jej 
poziomu, oraz nieustanne kształto-
wanie jej pozytywnego wizerunku 
w środowisku gminnym. ☐ AM

Gminny serwis SMS
Lubisz być dobrze poinformowany?  
Jeśli tak, to koniecznie zapisz się do bezpłatnego 
Serwisu SMS Gminy Nieporęt. Dzięki temu na swój 
telefon dostaniesz powiadomienia o awariach, 
utrudnieniach w ruchu oraz o sytuacjach 
kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu. 
Poinformujemy Cię również o nadchodzących, 
ważnych wydarzeniach z życia gminy. Serwis 
jest wolny od treści reklamowych i służy tylko do 
komunikacji Gminy z Mieszkańcami. Jak to zrobić? 
Aby otrzymywać informacje o warunkach 
pogodowych, awariach, utrudnieniach w ruchu, 
a przede wszystkim sytuacjach kryzysowych  
zagrażających zdrowiu i życiu, wyślij SMS o treści:

nieporet01 na numer: 503 340 503

Aby otrzymywać informacje  
o wydarzeniach m.in. imprezach  
kulturalnych, festynach, święcie  
gminy, a także informacje urzędowe

nieporet02 na numer: 503 340 503

Według statystyk nieporęckiego 
Urzędu Stanu Cywilnego 2021 rok 
pod wieloma względami wypadł 
lepiej niż 2020. W naszej gminie 
zwiększyła się liczba urodzeń. W cią-
gu ostatnich 12 miesięcy przybyło 
133 nowych mieszkańców. Rodzice 
najchętniej nadawali swoim synom 
imiona: Aleksander, Jan, Antoni, 
Igor, Szymon, Ignacy. Jeśli chodzi 

o  imiona żeńskie, to największą 
popularnością cieszyły się: Maria, 
Laura, Marcelina, Natalia i Zuzanna.

Wzrosła też liczba zawiera-
nych związków małżeńskich. Na 
ślub w 2021 roku zdecydowały się 
93 pary z gminy Nieporęt. Był to 
również rekordowy rok jeśli cho-
dzi o liczbę małżeńskich jubileuszy! 
Aż 18 par świętowało z nami złote 

gody odbierając z rąk Wójta Gmi-
ny Nieporęt medal pamiątkowy 
nadany przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej za długoletnie 
pożycie małżeńskie! W  2020 było 
to zaledwie 7 małżeństw. 

Niestety wzrosła również licz-
ba zgonów. W 2021 roku w gmi-
nie Nieporęt pożegnaliśmy 162 
osoby.  ☐ AM

Biblioteka Publiczna Gminy Nie-
poręt ma już oficjalnie nowego 
dyrektora. Nominację na to sta-
nowisko otrzymała pani Agniesz-
ka Zagrajek. 

Nowa gospodyni biblioteki 
gminnej ma 37 lat i jest rodowitą 
nieporęcianką. Ukończyła studia 
na kierunku Informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo na Uniwersy-
tecie Warszawskim. W nie poręckiej 
bibliotece pracuje od 15  lat. Jest 
wielbicielką fantastyki i książek psy-
chologicznych. Jej hobby to upra wa 
kwiatów doniczkowych, kino oraz 
sport, szczególnie joga i tenis. Jest 
miłośniczką psów i  dobrej kawy. 
Prywatnie jest mamą dwóch dziew-
czynek. 

Bliska jej sercu jest idea zero wa-
ste. Jej mottem życiowym są słowa 
Konfucjusza „Rób co kochasz, a nie 
przepracujesz ani jednego dnia”.

 ☐ AM

Jubileusz pracy 
w oświacie
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Harmonogram wydarzeń i uroczystości 
w gminie Nieporęt na 2022 rok

6   SPORT/KULTURA

 UKS Dębina – 
podsumowanie 
2021 roku
Nasi siatkarze i siatkarki w ciągu 
ostatnich 12  miesięcy bardzo czę-
sto byli dla nas powodem do dumy. 
Poniżej prezentujemy najważniej-
sze wyniki sportowe UKS Dębina 
w roku 2021 z podziałem na kate-
gorie, w których startowali młodzi 
zawodnicy.

– VI miejsce w Gliwicach w Finale Mi-
strzostw Polski Kinder + Sport w kategorii  
„dwójki” mini siatkówki dziewcząt,

– I miejsce w Finale Mazowsza Kinder + 
Sport w kategorii  „dwójki” mini siatkówki 
dziewcząt (ponad 119 startujących drużyn 
z Mazowsza),

– VI miejsce w Finale Mazowsza Kinder + 
Sport w kategorii  „dwójki” mini siatkówki 
chłopców,

– VI miejsce w Finale Mazowsza Kinder + 
Sport w kategorii  „trójki” mini siatkówki 
dziewcząt,

– I miejsce w Turnieju w Mińsku Mazowiec-
kim w kategorii „młodziczka” – awans do 
kolejnej grupy,

– uczestnictwo w ogólnopolskich turniejach 
towarzyskich w kategorii mini siatkówki 
dziewcząt oraz chłopców, mi.in:

– 05.06.2021 r.  II i III miejsce w Nada-
rzynie w V Ogólnopolskim Turnieju 
Singli dziewcząt rocznika 2011 i młod-
szych,

– 10.10.2021 r. I miejsce w Lesznowoli w Tur-
nieju Mini siatkówki Dziewcząt w kategorii 
„czwórki”,

Madziar Nieporęt – miniony rok
okazał się historyczny 
W 2021 roku zespół seniorski uzyskał awans do Ligi Okręgowej. 
To największe osiągnięcie drużyny piłkarskiej w naszej gminie. 
Jeszcze nigdy żaden zespół nie występował na takim poziomie rozgrywkowym. 

Madziar Nieporęt reprezentuje Gminę Nie-
poręt na szczeblu wojewódzkim. Przed rundą 
wiosenną zajmujemy 14 miejsce w ligowej ta-
beli. Do końca sezonu pozostało jeszcze kil-
kanaście spotkań, więc jeszcze wszystko może 
zdarzyć. Celem, który zakładaliśmy sobie od 
początku sezonu, było utrzymanie drużyny 
na tym szczeblu rozgrywek. 

Wielu zawodników, reprezentujących pierw-
szą drużynę, zajmuje się również trenowaniem 
dzieci i młodzieży w akademii piłkarskiej. Aktu-
alnie w naszej akademii trenuje 137 zawodników 
w 5 grupach wiekowych w rocznikach: 2009/2010, 
2011/2012, 2013, 2014/2015, 2016/2017. Dru-
żyny występują w rozgrywkach Mazowieckie-
go Związku Piłki Nożnej. Młodzi piłkarze w 
minionym roku grali również w turniejach 
ogólnopolskich m.in.: D&D SPORT CUP 2021 
w Mrągowie. Dzięki temu udało się nawiązać 
współpracę z dwiema szkołami podstawowymi 
z naszej gminy, tj. szkołą w Józefowie oraz szko-

łą w Nieporęcie. Dobra komunikacja z osobami 
zarządzającymi placówkami oświatowymi, to 
lepsze możliwości rozwoju naszych młodych 
piłkarzy. Cieszy również fakt, iż w naszej akade-
mii trenują zarówno chłopcy jak i dziewczynki. 
Mamy nadzieję, że 2022 rok będzie dla klubu 
Madziar Nieporęt jeszcze lepszy, zarówno pod 
względem sportowych sukcesów jak i rozwoju 
dziecięcej akademii. Naszym celem jest  wycho-
wywanie poprzez sport jak największej grupy 
dzieci. Liczymy, że zaszczepimy w nich chęć do 
uprawiania sportu oraz zdrowego trybu życia. 

Ważnym aspektem dla rozwoju naszego 
klubu jest również współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorcami. W poprzednim roku nawią-
zaliśmy kontakt z 5 fi rmami z terenu Gminy 
Nieporęt. Liczę, że ich grono jeszcze się po-
większy i wspólnymi siłami stworzymy klub 
sportowy, z którego będzie dumna cała gmina.

☐ Daniel Smoczyński,
 Prezes KS Madziar Nieporęt

Znamy już plan imprez, wydarzeń i uroczy-
stości, które odbędą się w tym roku w na-
szej gminie. Po dwuletniej przerwie, spo-
wodowanej pandemią, do kalendarza wraca 
Święto Gminy oraz Święto Ziemniaka! Po 
wielkim sukcesie Jarmarku Bożonarodze-
niowego – także w tym roku planujemy 
jego organizację. Dzieci z naszej gminy będą 
miały zapewnione dwutygodniowe turnu-
sy wakacyjne, organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury i jego fi lie. W maju odbędą 
się również „Podwórkowe spotkania z GOK”. 
Październikowe imprezy dedykujemy, jak co 
roku, naszym seniorom. Poniżej przedsta-
wiamy harmonogram najważniejszych wy-
darzeń o charakterze państwowym, kultu-

ralnym i rozrywkowym na 2022 rok. To, czy  
poszczególne imprezy się odbędą, zależeć 
będzie od aktualnej sytuacji pandemicznej 
w naszym kraju.   

MAJ
03.05.2022 
Gminne obchody Święta Konstytucji 
Trzeciego Maja

CZERWIEC
11.06.2022 
 Impreza plenerowa Święto Gminy 
Nieporęt

SIERPIEŃ
01.08.2022  
Obchody 78. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

14–15.08.2022 
Gminne obchody 102. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku 

WRZESIEŃ
01.09.2022
 Gminne obchody 83. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej 

03.09.2022
Piknik „Narodowe czytanie”

PAŹDZIERNIK
02.10.2022
„Święto Ziemniaka” – dożynki 
gminne 

LISTOPAD
10.11.2022
Piknik patriotyczny dla dzieci 
i uroczyste obchody Święta 
Niepodległości
11.11.2022
VI Bieg Niepodległości

GRUDZIEŃ
11.12.2022  
Jarmark Bożonarodzeniowy
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– 10.10.2021 r. I miejsce w Lesznowoli w Tur-
nieju Mini siatkówki Dziewcząt w kategorii 
„dwójki”,

– 11.10.2021 r. II miejsce w Nadarzynie 
w  Ogólnopolskim Turnieju Dziewcząt 
w kategorii „dwójki”,

– 11.11.2021 r. III miejsce Nadarzynie 
w  Ogólnopolskim Turnieju Dziewcząt 
z okazji Święta Niepodległości w kategorii 
„trójki”,

– 04.12.2021 r. I, II, III miejsce w Piasecznie 
w  Mikołajkowym Turnieju w kategorii 
„dwójek” chłopców,

– 17.10.2021 r. I miejsce w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim w Turnieju o „Złotego 
Kasztana” w kategorii „czwórek” dziew-
cząt,

– 28.12.2021 r. I miejsce w kategorii „czwó-
rek” dziewcząt, II miejsce w kategorii 
„dwójek” dziewcząt w Łasku w Ogólno-
polski Turnieju Mini siatkówki Dziewcząt.

– 28.12.2021 r. II miejsce w kategorii „dwó-
jek” dziewcząt w Łasku w Ogólnopolski 
Turnieju Mini siatkówki Dziewcząt.

☐ Dariusz Pieśniak, 
trener UKS Dębina
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PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK:
Projekty i budowa sieci wodociągowej 

 1 310 000 zł:

  60 000 zł  Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej 
w Rembelszczyźnie

 200 000 zł  Projekt i budowa sieci wodociągowej 
uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej

 150 000 zł  Projekt i budowa sieci wodociągowej 
uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym

 200 000 zł  Projekt i budowa sieci wodociągowej 
uzupełniającej w Józefowie

 100 000 zł  Projekt i budowa sieci wodociągowej 
uzupełniającej w Nieporęcie

 100 000 zł  Projekt i budowa sieci wodociągowej 
uzupełniającej w Michałowie-Grabinie

 100 000 zł  Przejmowanie infrastruktury wodociągowej 
na terenie Gminy Nieporęt

 300 000 zł  Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie 
Lipy

 100 000 zł  Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 6 376 950 zł:

  500 000 zł  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli 
Aleksandra

 2 000 000 zł  Budowa kanalizacji deszczowej na 
terenie osiedla Głogi w Nieporęcie

 2 596 950 zł  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Nieporęcie-Lipy

  200 000 zł  Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej 
w Stanisławowie Drugim

  500 000 zł  Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej 
w rejonie Nieporęt-Pilawa 

   50 000 zł  Projekt sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Operowej w Stanisławowie Pierwszym

  100 000 zł  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
uzupełniającej w Michałowie-Grabinie

  30 000 zł  Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Nieporęt

  400 000 zł  Projekt sieci kanalizacji sanitarnej 
w Stanisławowie Pierwszym

Drogi publiczne gminne, 
drogi wewnętrzne i inne 3 160 000:

  drogi publiczne gminne – 2 050 000 zł
 400 000 zł  Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach 

Węgierskich
 700 000 zł  Budowa chodnika na ul. Głównej 

w Józefowie
 200 000 zł Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie
 300 000 zł  Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce 

Radzymińskiej
 200 000 zł  Modernizacja nawierzchni dróg gminnych
 250 000 zł  Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych 

na ul. Szkolnej w Józefowie

  drogi wewnętrzne – 810 000 zł
 200 000 zł Przebudowa ul. Polnej w Rembelszczyźnie
 200 000 zł Budowa ul. Różanej w Nieporęcie – I etap
 300 000 zł  Przebudowa ul. Porannej Rosy w Kątach 

Węgierskich
  30 000 zł  Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli 

Aleksandra
  30 000 zł  Projekt przebudowy ul. Gościnnej 

w Stanisławowie Drugim
  50 000 zł  Wykonanie zjazdu na drogę gminną 

ul. Jasnodworską w Michałowie-Grabinie

  Pozostałe – 300 000 zł
 50 000 zł  Wykonanie progów zwalniających na 

drogach będących własnością gminy

 50 000 zł  Wykonanie parkingu na osiedlu w Zegrzu 
Południowym

 100 000 zł Zakup i montaż parkometrów
 100 000 zł  Wykonanie odwodnienia dróg gminnych 

będących własnością gminy

  Oświetlenie ulic, placów i dróg – 790 000 zł
 249 450 zł  Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy 
 200 000 zł  Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) 

na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym
   550 zł  Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) 

na ul. Przyszłość i ul. Klonowej 
w Stanisławowie Pierwszym

  50 000 zł  Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) 
na Placu Wolności w Nieporęcie

 200 000 zł  Budowa oświetlenie (punktów świetlnych) 
na ul. Cichej w Rembelszczyźnie

  20 000 zł  Projekt oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń 
w Stanisławowie Pierwszym

  20 000 zł  Projekt oświetlenia ul. Radosnej 
w Stanisławowie Drugim

  50 000 zł  Projekt i budowa oświetlenia na 
ul. Wczasowej w Ryni

Obiekty sportowe i rekreacyjne  
 560 000 zł:

 150 000 zł  Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach 
Węgierskich

  30 000 zł Projekt przebudowy boiska w Ryni
  35 000 zł  Zakup serwera i oprogramowania kas 

pływalni na potrzeby Centrum Rekreacji 
Gminy Nieporęt

  15 000 zł  Zakup odstojnika wody dla Centrum 
Rekreacji Gminy Nieporęt

 200 000 zł  Zagospodarowanie terenu Kompleksu 
Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-
-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego

  30 000 zł  Wykonanie siłowni zewnętrznej 
w Beniaminowie

 100 000 zł  Modernizacja placów zabaw na terenie 
gminy Nieporęt

Szkoły podstawowe i przedszkola
 3 956 677 zł, w tym:

  Szkoły podstawowe – 3 786 677 zł
 3 206 677 zł  Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Stanisławowie 
Pierwszym

  150 000 zł  Modernizacja szkolnego placu zabaw 
w Izabelinie 

  150 000 zł  Modernizacja szkolnego placu zabaw 
w Nieporęcie

  160 000 zł  Modernizacja kotłowni gazowej oraz 
wymiana oświetlenia na energooszczędne 
LED w Szkole Podstawowej w Józefowie

   60 000 zł  Modernizacja oświetlenia Szkoły 
Podstawowej w Izabelinie – wymiana opraw 
na energooszczędne typu LED

   60 000 zł  Modernizacja oświetlenia Szkoły 
Podstawowej w Białobrzegach – wymiana 
opraw na energooszczędne typu LED

  Przedszkola – 170 000 zł
 70 000 zł  Modernizacja Przedszkola Gminnego 

w Nieporęcie montaż klimatyzacji 
w kuchni oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne

 40 000 zł  Modernizacja oświetlenia Przedszkola 
Gminnego w Zegrzu Południowym – 
wymiana opraw na energooszczędne LED

 40 000 zł  Modernizacja oświetlenia Przedszkola 
Gminnego w Białobrzegach – wymiana 
opraw na energooszczędne LED

 20 000 zł  Modernizacja placu zabaw Przedszkola 
Gminnego w Białobrzegach – zakup 
i montaż nowych urządzeń

Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie
 5 950 000 zł
Projekt rozbudowy budynku Centrum 
Medycznego Nieporęt 42 000 zł 
Projekt i adaptacja lokalu komunalnego 
nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby 
GOPS 300 000 zł
Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem 
Żerańskim i inne w ramach programu 
Rozwój zintegrowanej sieci dróg 
rowerowych na terenie Gminy 
Nieporęt – poprawa środowiska 
naturalnego poprzez ochronę powietrza 
atmosferycznego i klimatu 1 400 000 zł
Koncepcja rozbudowy budynku OSP 
w Wólce Radzymińskiej 30 000 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek 
OSP 25 000 zł
Projekt i budowa sieci światłowodowej 
na terenie Gminy Nieporęt 5 226 zł
Zakup sprzętu i oprogramowania 
informatycznego 130 000 zł
Utworzenie cmentarza 
komunalnego 100 000 zł
Modernizacja gminnych budynków 
mieszkalnych 50 000 zł
System monitorowania jakości powietrza 
i klimatu akustycznego w Gminie 
Nieporęt 192 855 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej wraz z zagospodarowaniem 
na terenie Kompleksu Rekreacyjno-
-Wypoczynkowego Nieporęt-
-Pilawa 1 000 000 zł
Dotacja celowa na dofi nansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła 
centralnego ogrzewania w ramach 
programu poprawy jakości powietrza 
na terenie Gminy Nieporęt 500 000 zł
Pomoc rzeczowa dla Województwa 
Mazowieckiego na przebudowę 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 632 z drogą powiatową nr 1816W 
(ul. Przyszłość) oraz z drogą gminną
nr 180335W (ul. Słoneczna) 
w Stanisławowie 
Pierwszym Gmina Nieporęt 50 000 zł
Dotacja celowa na modernizację 
budynku fi lii GOK w Stanisławowie 
Drugim 30 000 zł
Pomoc fi nansowa dla Powiatu 
Legionowskiego na projekt i budowę 
liceum w Stanisławowie Pierwszym
 500 000 zł

Płać podatek tu, gdzie mieszkasz 
Początek roku to czas rozliczeń 
podatkowych. W  2022 roku ter-
min składania deklaracji podat-
kowej dla większości podatników 
(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, 
PIT-39) upływa 2 maja. Pamiętaj-
my, by składając PIT zaznaczyć 
w nim gminę Nieporęt jako miej-
sce zamieszkania! Dzięki temu 
część naszych pieniędzy wróci 
do gminy i  zostanie przekazana 
na bezpieczeństwo, pomoc spo-
łeczną, ochronę zdrowia, eduka-

cję, transport publiczny, ochronę 
środowiska, kulturę, sport czy 
turystykę. Bądźmy lokalnymi 
patriotami. Wszyscy na tym sko-
rzystamy. Przy okazji zachęcamy 
tych, którzy mieszkają w  Gminie 
Nieporęt, do meldowania się na 
terenie naszej gminy. Dzięki temu 
będą mieć oni dostęp do licznych 
zniżek, ulg, korzyści i programów 
preferencyjnych obowiązujących 
w Gminie Nieporęt. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUTYM 2022 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)
Nieporęt ulice: Zegrzyńska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnącej Wiśni, 
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Wieczorna Bryza, Pilawa, 
Pszeniczna, Wojska Polskiego

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

Aleksandrów: cała miejscowość
Stanisławów Pierwszy ulice: Małołęcka, Przyszłość, Wierzbowa, Rodzinna, Błękitna,  
Szmaragdowa

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

Nieporęt ulice: ulice: Agawy, Zwycięstwa, Powstańców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych 
Kwiatów, Hubala, Kapitana Benedykta Pęczkowskiego, Kresowa, Nastrojowa, Turkusowa, 
Małołęcka, Potocka, Przyjaciół, Marsa, Czajki, Ptasia, Św. Huberta, Motylkowa, Żeglarska
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabelińska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Strużańska, Jana Kazimierza, 
Świerkowa, Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pięciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, 
Smyczkowa, Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, 
Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarzębiny, Leśny Zakątek, Paproci

Nieporęt ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej 
Róży, Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, 
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

Rembelszczyzna: cała miejscowość 
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych 
Marzeń, Tęczowa, Sielska, Świetlana, Księżycowa, Brukowa, Promykowa

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

Nieporęt – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka 
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, 
Heleny, Krzysi, Michała, Baśki, Rocha, Kmicica, Oleńki, Zagłoby, Izabelińska

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

Wola Aleksandra: cała miejscowość
Nieporęt – Osiedle Las ulice: Myśliwska, Chłodna, Szafirowa, Podleśna, Plac Wolności, Lazurowa, 
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Różana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Kąty Węgierskie: cała miejscowość

Stanisławów Drugi: cała miejscowość
Józefów ulice: Olimpijska, Szkolna, Rodziny Kalińskich, Gwiaździsta

Michałów Grabina: cała miejscowość

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
 ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. Myśliwska 6 i ul. Szkolna 2 
 Rembelszczyzna: ul. Jana Kazimierza 576
 WÓLKA RADZYMIŃSKA: ul. Szkolna 79 A

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Polnych Maków, 
Leśna Polana, Leśne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna, Polnej Róży, Poziomkowa, 
Runa Leśnego, Sezamkowa, Strużańska, Szczęśliwa, Wspólna, Dębowa, Miodowa, Orzechowa, Złota, Główna, 
Wiosenna, Wyścigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Rynia: cała miejscowość
Beniaminów: cała miejscowość
Białobrzegi: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 1 2 3 4 4 4 5 6
6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 13
7 14 15 15 16 17 18 18 18 19 20
8 21 22 22 23 24 25 25 25 26 27
9 28

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

Wólka Radzymińska: cała miejscowość
Izabelin: cała miejscowość (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

LEGENDA

odpady komunalne (zmieszane)

papier, plastik, szkło, metal i opakowania wielomateriałowe  
(wszystkie worki z segregacją)
odpady BIO, zielone (ogrodowe)

choinki


