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Nowi nauczyciele mianowani
29 września trzynastu 
nauczycieli gminnych 
placówek oświatowych 
złożyło uroczyste ślubowanie 
i otrzymało akty nadania 
stopnia nauczyciela 
mianowanego 
Okres wakacji to dla nauczycieli nie 
tylko czas odpoczynku. Zazwyczaj 
właśnie wtedy  mają miejsce postę-
powania egzaminacyjne na kolejne 
stopnie awansu zawodowego, które 
trwają niemal do końca sierpnia. 
W tym roku 13 nauczycieli z pla-
cówek prowadzonych przez Gminę 
Nieporęt pozytywnie przeszło po-
stępowanie egzaminacyjne na na-
uczyciela mianowanego. Uroczyste 
ślubowanie i wręczenie aktów mia-
nowania odbyło się 29 września, 
podczas  LXIII sesji Rady Gminy 
Nieporęt. Ślubowanie od nauczy-
cieli odebrał Wójt Sławomir Maciej 
Mazur.   
Do grona nauczycieli 
mianowanych w 2022 roku 
dołączyli:
Anna Biernat – nauczycielka ję-
zyka polskiego, etyki oraz współ-
organizująca kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych ze Szkoły 
Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Białobrzegach, 
Rafał Kasperek – nauczyciel współ-
organizujący kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych, psycholog ze 
Szkoły Podstawowej im. I Batalionu 

Saperów Kościuszkowskich w Iza-
belinie,   
Agnieszka Woźniakowska – na-
uczycielka matematyki, techni-
ki i  wychowawczyni świetlicy ze 
Szkoły Podstawowej im. I Bata-
lionu Saperów Kościuszkowskich 
w Izabelinie, 
Marzena Zakrzewska – nauczy-
cielka wychowania przedszkolnego 
ze Szkoły Podstawowej im. I Bata-
lionu Saperów Kościuszkowskich 
w Izabelinie,
Joanna Boruta – nauczycielka 
współorganizująca kształcenie 
uczniów niepełnosprawnych, psy-
cholog ze Szkoły Podstawowej im. 
Wandy Chotomskiej w Józefowie,

Monika Modelewska-Maślanka – 
nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej, logopeda ze Szkoły Pod-
stawowej im. Wandy Chotomskiej 
w Józefowie,
Mariola Pietrucha – wychowaw-
czyni świetlicy ze Szkoły Podsta-
wowej im. Wandy Chotomskiej 
w Józefowie,
Marlena Kuś – nauczycielka współ-
organizująca kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych i wychowania 
do życia w rodzinie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Bronisława Tokaja 
w Nieporęcie,
Małgorzata Madeńska – nauczy-
cielka współorganizująca kształce-
nie uczniów niepełnosprawnych ze 

Szkoły Podstawowej im. Bronisła-
wa Tokaja w Nieporęcie,
Agata Krasuska – nauczycielka 
wychowania �zycznego i edukacji 
wczesnoszkolnej ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Bitwy War-
szawskiej 1920 r. w Stanisławowie 
Pierwszym,
Anna Kossakowska – nauczy-
cielka plastyki ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Bitwy War-
szawskiej 1920 r. w Stanisławowie 
Pierwszym,
Olga Filipowicz – nauczyciel-
ka wychowania przedszkolnego 
z Gminnego Przedszkola w Biało-
brzegach,

Agata Tyska – nauczycielka wy-
chowania przedszkolnego z Gmin-
nego Przedszkola im. Akademii 
Małych Odkrywców w Zegrzu 
Południowym.

Warto podkreślić, że uzyskanie 
kolejnego stopnia awansu to bar-
dzo ważny etap kariery zawodowej 
każdego nauczyciela, stanowiący 
podsumowanie kilku lat ciężkiej 
pracy.

Wszystkim nauczycielom, któ-
rzy złożyli ślubowanie i otrzymali 
kolejny stopień awansu zawodo-
wego, serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej.

☐ LW

Powstał projekt Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt – czekamy na uwagi mieszkańców
W maju odbył się pierwszy etap 
konsultacji społecznych dotyczą-
cy wypracowania nowej Strategii 
Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 
2022–2030. Mieszkańcy, w formie 
ankiety, mogli wyrazić swoją opinię 
na temat uwarunkowań i kierun-
ków rozwoju naszej gminy. Badanie 
ankietowe trwało do 22.05.2022 r., 
a jego wyniki zostały uwzględnione 
i włączone do powstającego doku-
mentu strategii. Teraz czas na ko-
lejny krok. 

Projekt strategii powstał w od-
powiedzi na potrzeby mieszkań-
ców. Dokument wyznacza cele, 
do których gmina powinna dążyć 
do 2030 roku. Ponieważ zapisy 
zawarte w strategii będą dotyczyć 
nas wszystkich, prosimy miesz-
kańców Gminy Nieporęt o zapo-
znanie się z projektem dokumentu 
wraz z  załącznikami i zgłoszenie 
ewentualnych uwag. Dlaczego to 
takie ważne? Strategia Rozwoju 
traktowana jest jako podstawowy 

i najważniejszy dokument samo-
rządu lokalnego. Wskazuje on 
długofalowe kierunki rozwojowe 
gminy. Jest on istotny również 
z punktu widzenia uzyskiwania 
przez gminę wsparcia na realizację 
projektów inwestycyjnych. W Stra-
tegii zawarte są wytyczne dla do-
kumentów wdrożeniowych oraz 
planistycznych. Państwa uwagi po-
mogą wypracować cele i kierunki 
strategiczne, które będą spełniały 
oczekiwania lokalnej społeczności.

Konsultacje potrwają do 
31.10.2022 r. Prosimy o przesyłanie 
uwag i opinii za pomocą przygoto-
wanego formularza znajdującego się 
na stronie internetowej Gminy Nie-
poręt. Formularz można dostarczyć:
• w formie elektronicznej na 

adres: urzad@nieporet.pl;
• osobiście, w formie pisemnej 

do Urzędu Gminy Nieporęt;
• pocztą na adres: Urząd Gminy 

Nieporęt Plac Wolności 1, 
05-126 Nieporęt

Wyniki konsultacji zostaną 
przedstawione w formie sprawoz-
dania i zamieszczone na stronie 
internetowej Gminy Nieporęt. Do-
kument Strategii Rozwoju Gminy 
Nieporęt na lata 2022–2030 ma 
zostać opracowany do końca roku.  

Link do formularza oraz wię-
cej informacji uzyskają Państwo 
na stronie internetowej gminy 
www.nieporet.pl w zakładce Stra-
tegia Rozwoju Gminy Nieporęt na 
lata 2022–2030.  ☐ AM
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Na ulicy Wczasowej w Białobrze-
gach, na granicy z gminą Radzy-
min, pojawiły się nowe latarnie. 
Wykonano roboty ziemne i za-
montowano trzy 8-metrowe słupy 
z energooszczędnymi oprawami 
ledowymi. Do zamontowania po-
zostały jeszcze dwie latarnie, któ-
re mają doświetlić  przejście dla 
pieszych. Wykonawcą inwestycji 
jest ELEKTRO-BUD Paweł Ła-
zicki z Marek. Koszt inwestycji to 
37 884,00 zł.

☐ MSZ

We wrześniu Gmina Nieporęt 
przeprowadziła modernizację 
placu zabaw przy ul. Różanej 
w Nieporęcie. Inwestycja obej-
mowała m.in. demontaż starych 
instalacji oraz wymianę piasku. 
Na placu zabaw pojawiły się już 
nowe urządzenia rekreacyjne: po-
dwójna huśtawka, karuzela, zjeż-
dżalnia oraz tzw. linarium stożek. 
Już niebawem pojawi się również 
piaskownica. Modernizację pla-

cu zabaw przeprowadziła firma 
Ansbud. Wartość inwestycji to 
52 890 zł.

☐ PJK

Ruszyła budowa kolejnego odcin-
ka ulicy Różanej w Nieporęcie. 
Na 250-metrowym odcinku drogi 
zostanie wykonana nawierzchnia 
z kostki brukowej bez chodników 
i zjazdów do posesji. Powstaną też 
dwa progi zwalniające. Obecnie 
trwają prace ziemne. Ustawiane są 
krawężniki. Prace prowadzi �rma 
TOMBUD z Wieliszewa. Koszt in-
westycji to 448 493,37 zł. Zgodnie z 
umową prace powinny zakończyć 
się do 31.10.2022 r. 

☐ AM

Prace nad dwiema największymi 
inwestycjami, na ternie naszej 
gminy, idą pełną parą. Na placu 
budowy biblioteki zakończone 
zostały roboty przy żelbetowym 
stropie nad pierwszym piętrem. 
W najbliższym czasie rozpocznie 

Dach nad liceum i strop 
nad biblioteką

Droga rowerowa 
nad Jeziorem 
Zegrzyńskim na 
ostatniej prostej

Kolejny plac zabaw 
już po renowacji

Nowoczesne oświetlenie na Wczasowej

Dobiegają końca prace drogowe 
związane z budową ścieżki rowe-
rowej nad Jeziorem Zegrzyńskim 
w Białobrzegach. Wykonano już 
wszystkie prace brukarskie, poło-
żono też warstwy konstrukcyjne 
pod nową nawierzchnię.

Ostatnim i  najważniejszym ele-
mentem ścieżki rowerowej, który 
pozostaje do wykonania jest na-
wierzchnia asfaltowa, oznakowa-
nie poziome i pionowe oraz prace 
porządkowe. 

☐ AM

Rozbudowa ul. Różanej

się murowanie ścian drugiego pię-
tra i prace przy budowie konstruk-
cji dachu. 

Z kolei w budynku liceum 
ogólnokształcącego trwa montaż 
konstrukcji wiązarów dachowych. 
Po zakończeniu tego etapu dach 

zostanie pokryty blachą alumi-
niową. Już niebawem ruszą rów-
nież prace przy montażu stolarki 
drzwiowej i okiennej, a także po-
zostałych instalacji wewnętrznych 
budynku. 

☐ PJK
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OSP Wólka 
Radzymińska 
dołączyła do 
Krajowego 
Systemu 
Ratowniczo-
-Gaśniczego 
Już niebawem druhowie z OSP 
Wólka Radzymińska staną się 
częścią Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. 29 sierp-
nia w  Urzędzie Gminy Nieporęt 
podpisano umowę w tej sprawie, 
a  podpisy pod nią złożyli: Wójt 
Gminy Nieporęt Sławomir Maciej 
Mazur, Komendant Powiatowy PSP 

w Legionowie st. bryg. Radosław 
Parapura,  oraz prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Wólce Radzy-
mińskiej Przemysław Urbaniak.  
To duża promocja i  jednocześnie 
wyzwanie dla naszych strażaków. 
KSRG stanowi  integralną część 
organizacji bezpieczeństwa wew-
nętrznego państwa, mającą na celu 

ratowanie życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska, prognozowanie, 
rozpoznawanie i zwalczanie poża-
rów, klęsk żywiołowych lub innych 
miejscowych zagrożeń. W naszej 
gminie do KSRG należą już także 
OSP Nieporęt oraz OSP Kąty Wę-
gierskie.

☐ AM

Program rehabilitacji 
pocovidowej wraca do 
Centrum Medycznego
Centrum Medyczne Nieporęt wzno-
wiło specjalny, pocovidowy program 
rehabilitacji leczniczej dla mieszkań-
ców Gminy Nieporęt. Aby z niego 
skorzystać należy być „ozdrowień-
cem” i posiadać skierowanie od 
lekarza POZ lub lekarza z Poradni 
Rehabilitacyjnej zatrudnionego 
w Centrum Medycznym Nieporęt, 
z rozpoznaniem U09.0 lub U09.9.

Rehabilitacja jest skierowana do 
pacjentów po przebytym zachorowa-
niu na COVID-19, z powikłaniami 
obejmującymi narząd ruchu. Z pro-
gramu korzystać mogą mieszkańcy 
naszej gminy, którzy składają zezna-
nie podatkowe w Urzędzie Skarbo-
wym w Legionowie ze wskazaniem 
adresu zamieszkania na terenie Gmi-
ny Nieporęt. W ramach programu 
dostępne będą zabiegi z użyciem 
najnowocześniejszego sprzętu do 
rehabilitacji, w tym m.in. laser wy-
sokoenergetyczny; SIS; TR-�erapy; 
rotor kończyn dolnych i górnych.

Na czym polega ich działanie?
Laser wysokoenergetyczny wy-

kazuje bardzo silnie działanie na 
tkankę, przez co umożliwia dotar-
cie bezpośrednio do źródła bólu.

SIS (System Indukcyjnej Stymu-
lacji) to innowacyjna technologia 
wykorzystująca pole elektroma-
gnetyczne o wysokiej intensywno-
ści, które pozytywnie oddziałuje 
na ludzką tkankę. SIS działa silnie 
przeciwbólowo i regeneracyjnie.

TR-�erapy (Terapia Radiofalo-
wa Ukierunkowana)  przenosi fale 
o częstotliwości radiowej przez 
tkanki tworząc ich selektywne 
przegrzanie. Terapia ta przyno-
si natychmiastową ulgę w bólu, 
rozluźnienie mięśni, zmniejszenie 
obrzęków oraz przyspieszenie re-
generacji tkanek.

Rotor kończyn górnych i dol-
nych jest manualnym urządzeniem 
do rehabilitacji. Zalecany jest do 
usprawniania kończyn górnych 
i dolnych szczególnie przy niedo-
władach spowodowanych udarem, 
wypadkiem oraz różnymi zaburze-
niami neurologicznymi. Ćwicze-
nia za pomocą rotora pozwalają 
na kształtowanie siły mięśniowej, 
poprawienie krążenia w obrębie 
kończyn i stymulują układ nerwo-
wy, a także poprawiają ruchomość 
stawów. ☐ AKZ

Gmina Nieporęt nagrodzona 
za walkę z grypą i COVID-19

Ogólnopolski Program Zwalcza-
nia Grypy ponownie wyróżnił 
samorządy, które w największym 
stopniu angażowały się w realiza-
cję projektów zdrowotnych w za-
kresie pro�laktyki grypy oraz 
COVID-19. 

W województwie mazowiec-
kim tytuł „Propagator szczepień 
przeciw grypie i COVID-19” 
otrzymały tylko Gmina Nieporęt 
oraz Gmina Wiązowna. Nagrody 
zostały wręczone podczas konfe-
rencji FLU&COVID-19 FORUM 
2022, która odbyła się 22 września 
2022 r. w Sejmie Rzeczypospoli-
tej Polskiej i jest największym 
spotkaniem dla przedstawicieli 
instytucji publicznych, patronów 
i partnerów, samorządowców, 

ekspertów medycznych, posłów, 
a także dziennikarzy z mediów 
medycznych, ogólnopolskich 
i  regionalnych. Statuetkę ode-
brała pani Bogusława Tomasik 
– Przewodnicząca Rady Gminy 
Nieporęt, która również z  racji 
wykonywanego zawodu medycz-
nego jest czynnie zaangażowana 
w profilaktykę szczepień na rzecz 
naszych mieszkańców. 

Znajdujemy się obecnie na po-
czątku sezonu szczepień przeciw 
grypie, który również w tym roku 
zbiega się ze zwiększeniem zacho-
rowań na COVID-19. Pamiętaj-
my, że szczepienia minimalizują 
ryzyko zachorowania z ciężkim 
przebiegiem choroby. COVID-19 
i grypa nadal pozostają niebez-

pieczne, szczególnie w połączeniu 
i  dla osób z grup ryzyka, u których 
przebieg choroby może być bardzo 
ciężki, a nawet śmiertelny. Podda-
nie się szczepieniu na jedną cho-
robę, nie wyklucza, ani nie chroni 
nas przed zachorowaniem na inną, 
a współwystępowanie grypy i CO-
VID-19 może być coraz częstsze.

Gmina Nieporęt, realizując ko-
lejny rok program polityki zdro-
wotnej w zakresie bezpłatnych 
szczepień ochronnych przeciwko 
grypie dla mieszkańców Gminy 
Nieporęt w wieku 55+, pozwala na 
upowszechnienie szczepień prze-
ciw grypie, które stanowią naj-
większą ochronę przed groźnym 
wirusem. 

☐ Agnieszka Kacperska-Zapora

DZIEŃ SENIORA
październik 2022

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Zapraszamy – przyjdź na spotkanie z ekspertem emerytalnym ZUS

termin: 11 października 2022, godz. 9:00–11:00,
miejsce: Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1

organizatorzy:

partnerzy:
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Uczniowie z Izabelina mistrzami gminy w piłkę nożną

Wyróżnienia dla szkół 
i trenerów

Mistrzostwa Gminy 
Szkół Podstawowych 
o puchar Wójta Gminy 
Nieporęt w ramach 
Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 
rozstrzygnięte. 
Najlepszymi 
piłkarkami i piłkarzami 
w tym roku okazali 
się wychowankowie 
szkoły podstawowej 
w Izabelinie. 
Gratulujemy.

Nauczycielka z powołania
W 1972 r. pracę w szkole 
podstawowej w Nieporęcie 
rozpoczęła młoda nauczycielka – 
Danuta Kostro (Olędzka). W tym 
roku mija równo pięćdziesiąt lat 
od tego wydarzenia.
Od najmłodszych lat Danuta Ko-
stro marzyła o tym, że będzie na-
uczycielką. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej w Nieporęcie, konty-
nuowała naukę w liceum ogólno-
kształcącym w Zegrzu, a później 
w Studium Nauczycielskim. Jako 
kierunek wybrała polonistykę, 
gdyż z zamiłowania była huma-
nistką i lingwistką. Rozpoczynając 
w 1972 roku nauczanie, spełniała 
swoje powołanie. Chociaż zaczy-
nała pracę w znanym środowisku, 
od pokoleń w Nieporęcie żyła jej 
rodzina, wejście do zawodu nie 
było proste.  

Znała szkołę i grono peda-
gogiczne, w którym byli ci sami 
nauczyciele, którzy wcześniej Ją 

uczyli, a  później stali się kolega-
mi z pracy. Tak było chociażby z Jej 
nauczycielką historii, Danutą Sta-
niszewską. O młodej nauczycielce 
z naszej szkoły pisały ówczesne 
media. „Express Wieczorny”, 
w   październiku 1976  r. z  okazji 
Dnia Nauczyciela, zamieścił duży 
artykuł opatrzony zdjęciami Danu-
ty Kostro i jej uczniów. 

Ta atmosfera spowodowała, że 
pani Danuta swoje życie zawodowe 
związała ze szkołą w Nieporęcie.

Przez lata pracy w szkole wy-
chowała wiele pokoleń dzieci 
mieszkańców Nieporętu, rozwi-
jając ich aktywność i zachęcając 
do kontynuacji nauki w szkołach 
średnich. Szybko zyskała sympa-
tię i uznanie uczniów, nauczycieli 
i rodziców, dzięki swojemu zaanga-
żowaniu, kulturze osobistej i pro-
fesjonalizmowi.

Cały czas podnosiła swoje 
kwali�kacje kończąc, w  latach 

1978–1982, studia dla nauczycieli 
na Uniwersytecie Warszawskim, na 
kierunku �lologii rosyjskiej, zysku-
jąc w  ten sposób, kwali�kacje do 
nauki języka rosyjskiego. Jej praca 
była zawsze dobrze oceniana przez 
przełożonych, dlatego w latach 80. 
pani Danuta została zastępcą  dy-
rektora. Dyrektorem szkoły była 
wówczas Irena Wieczorek. Wciąż 
pełna zapału  wnosiła do szkoły 
nowe wartości, dając młodzieży 
szansę rozwoju i zrozumienia ota-
czającego świata.

W latach 1991–1995 ukończyła 
kurs zorganizowany dla nauczycie-
li przez szkołę języka angielskiego 
z licencją MEN, która zakończyła 
się uzyskaniem certy�katu (stop-
nia C) uprawniającego do naucza-
nia języka angielskiego.

Po latach pracy na stanowiskach 
nauczyciela języka polskiego, rosyj-
skiego, angielskiego i wicedyrekto-
ra, w roku 2002, przeszła na emery-

Zdjęcie z artykułu z 1976 roku.

Mimo deszczowej aury 19 września 
na boisku gminnym w Kątach Wę-
gierskich odbyły się zawody piłkar-
skie dla uczniów najstarszych klas 
szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Nieporęt. Dyplomy pamiątkowe 
oraz puchary wręczył zwycięskim 

drużynom Wójt Gminy Niepo-
ręt. Pierwsze miejsce zarówno 
w kategorii dziewcząt, jak i chłop-
ców, zajęła Szkoła Podstawowa 
w  Izabelinie. Drugie miejsce 
w kategorii dziewcząt zajął Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wólce 

Radzymińskiej, a trzecie – Szko-
ła Podstawowa w Stanisławowie 
Pierwszym. W kategorii chłopców 
puchar za zajęcie drugiego miejsca 
powędrował do Szkoły Podsta-
wowej w  Józefowie, a za zajęcie 
trzeciego do Szkoły Podstawowej 

w Stanisławowie Pierwszym. 
Wielkie gratulacje dla wszystkich 
uczestników zawodów. Zwycięzcy 
zmierzą się teraz z najlepszymi dru-
żynami na szczeblu powiatowym. 
Trzymamy kciuki za naszych pił-
karzy i piłkarki. ☐ AM

15 nauczycieli wychowania �zycz-
nego zostało docenionych za po-
pularyzację sportu wśród gminnej 
młodzieży. Podczas LXIII sesji Rady 
Gminy Nieporęt trenerzy otrzymali 
dyplomy pamiątkowe oraz specjal-
ne nagrody  z rąk Wójta Gminy Nie-
poręt. Wyróżniona piętnastka przez 
cały rok angażowała się w organi-
zację Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. W ramach igrzysk 
w  roku szkolnym 2021/2022 na 
terenie Gminy Nieporęt odbywały 

się zawody w różnych dyscyplinach 
sportowych takich jak: siatkówka, 
piłka nożna, tenis stołowy, koszy-
kówka, pływanie, piłka ręczna, 
unihokej, badminton, szachy, pił-
ka siatkowa plażowa. Wszystkie 
dyscypliny rozgrywane są zawsze 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci oraz młodzież, z podziałem 
na dziewczęta i chłopców. 

Fundatorem wszystkich na-
gród, dyplomów oraz pucharów,  
na wniosek Szkolnego Związku 
Sportowego, jest Gmina Nieporęt.

☐ AM

turę, ale kontaktów i związków ze 
swoją szkoła nie zerwała. Nadal in-
teresowała się dziećmi, utrzymywa-
ła kontakty z nauczycielami i często 
bywała na ulicy Dworcowej. 

Pani Danuty nie ma już wśród 
nas. W miesiącu edukacji narodo-
wej wspomnijmy więc jedną spo-

śród nas, Tę która niosąc kaganek 
oświaty, była osobą lubianą, weso-
łą i spełniła swoje cele żyjąc wśród 
nas, z nami i dla nas. Wspomina-
jąc Ją, dziękujemy za Jej pracę. To 
wielkie szczęście dla szkoły i spo-
łeczności Nieporętu mieć takiego 
nauczyciela. ☐ Jan Kuźma
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Zgłoś lub zaktualizuj 
zgłoszenie zbiornika 
bezodpływowego 
i przydomowej 
oczyszczalni ścieków

Co się dzieje?
Trzeba zadzwonić 

po kominiarza! Halo…
Proszę przyjechać-

sprawdzić nasz 
komin.

Strasznie się dymi!

ZADBAJ 
O BEZPIECZEŃSTWO
ZAPROŚ KOMINIARZA

Przypominamy o obowiązku 
zgłoszenia zbiorników bez-
odpływowych na nieczystości 

płynne (szamb) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków, ewentualnie 
złożenie aktualizacji zgłoszenia, ze 
względu na zmiany przepisów do-
tyczących prowadzenia przez gmi-
nę ewidencji wymienionych wyżej 
instalacji. Druki zgłoszenia można 
wyciąć z gazety, ponadto dostępne 
są one w Urzędzie Gminy Niepo-
ręt (stojak przy kancelarii) oraz na 
stronie internetowej www.nieporet.
pl w zakładce Ekologia.

Wypełnione druki można zło-
żyć w kancelarii Urzędu Gmi-
ny Nieporęt, przesłać pocztą na 
adres Urząd Gminy Nieporęt, 
Plac Wolności 1, 05-126 Niepo-
ręt lub pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: urzad@nieporet.pl, 
zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postepo-
wania administracyjnego – zgło-
szenie powinno posiadać podpis 
elektroniczny.

Zgłoszenie prosimy złożyć nie 
później niż do 30.11.2022 roku.

☐ AO

W 2023 roku będziemy obchodzić 60. rocznicę 
powstania Jeziora Zegrzyńskiego. By godnie upa-
miętnić to ważne wydarzenie myślimy o wydaniu 
kalendarza pamiątkowego. Dlatego zwracamy 
się do Państwa z  prośbą. Jeśli posiadacie włas-
noręcznie wykonane fotografie naszego jeziora 

i chcielibyście, by znalazły się one w gminnym 
kalendarzu, to prosimy o przesłanie ich na adres 
e-mailowy: promocja@nieporet.pl. Wybrane prace 
zostaną opublikowane w jubileuszowym kalenda-
rzu, a ich twórcy otrzymają upominkowe zestawy 
pamiątkowe.

Drodzy mieszkańcy, amatorzy fotogra�i

…........................., dnia ….......................

Urząd Gminy Nieporęt 
Plac Wolności 1
05-126 Nieporęt

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /UŻYTKOWNIK/ 
INNA FORMA UŻYTKOWANIA*

ADRES NIERUCHOMOŚCI/ 
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

NUMER TELEFONU

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

LICZBA OSÓB POD ADRESEM NIERUCHOMOŚCI ZAMELDOWAN
YCH

ZAMIESZKAŁYCH

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ * TAK NIE

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)
LICZBA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

LICZBA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW

POJEMNOŚĆ (m3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 
betonem etc. - typ przydomowej oczyszczalni)

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

TAK NIE

DATA ZAWARCIA UMOWY 

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 
BEZODPŁYWOWEGO LUB OSADNIKA W 
INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZANI 
ŚCIEKÓW 
ILOŚĆ WYWIEZIONYCH NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH
DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH

* niepotrzebne skreślić
………......……………………..

Podpis właściciela
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Wszystkie śmieci nasze są!
Pod takim hasłem odbywała się 
29. Akcja Sprzątania Świata 2022. 
16 września uczniowie naszych 
podstawówek, uzbrojeni w wor-
ki na śmieci i rękawiczki, ruszyli 
w  teren, by sprzątać najbliższe 
otoczenie. W szkole podstawowej 
w Józefowie, oprócz sprzątania, 
została przeprowadzona również 
akcja zbierania nakrętek do bu-
telek oraz lekcje edukacyjne na 
temat poprawnego segregowania 
śmieci. Uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną o ochro-
nie środowiska w naszym kraju, 
rozwiązywali łamigłówki związane 

z akcją, a na zakończenie obejrzeli 
�lmy edukacyjne. Szkoła zorgani-
zowała również konkurs na EKO – 
ZABAWKĘ. Fundatorami nagród 
szkolnego konkursu była Rada 
Rodziców. Z kolei uczniowie ze 
szkoły podstawowej w Izabelinie 
połączyli przyjemne z pożytecz-
nym i na akcję sprzątania świata 
zabrali swoich czworonożnych 
pupili. Wszystkim mieszkańcom, 
którzy w tym roku zaangażowali się 
w akcję Sprzątania Świata należą 
się podziękowania. 

☐ AM

Stowarzyszenie Genealogie Nieporęckie zaprasza wszystkich 

zainteresowanych na spotkanie,  podczas którego przybliżymy 

Państwu wojenną historię kopalni torfu w Izabelinie i zagładę 

zatrudnionych tam żydowskich pracowników przymusowych 

z gett w Radzyminie, Wołominie i Jadowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie, 18 X 2022, godz. 18.00.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Nieporęt ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Nieporęt.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nieporęt, na stojaku w wejściu, na stronie internetowej www.nieporet.pl
w zakładce Ekologia, Komunikaty, Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków). Wypełnione 
druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1 05-126 Nieporęt.
Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że pracownicy Działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt oraz Straż Gminna sukcesywnie 
przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieporęt.

Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, 
w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka 
zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.
Podstawa prawna:  art.6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Wójt Gminy Nieporęt
sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ).

Ponadto zgodnie z art.363  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Wójt Gminy Nieporęt może, w drodze 
decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności
zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję że,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt z siedzibą: Plac 
Wolności 1, 05-126 Nieporęt, tel: (22) 767 04 00, e-mail: urzad@nieporet.pl .

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nieporet.pl lub pisząc na adres Urzędu Gminy w Nieporęcie.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w
tym prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c
RODO, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu i zakresie określonym w pkt. 3 jest wymogiem prawnym.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które zapewniają 

nam wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków poprzez obsługę techniczną, świadczenie usług na podstawie
stosownych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora danych jedynie w okresie niezbędnym do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą
przetwarzane w Urzędzie Gminy w Nieporęcie zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich kopiowania, prawo do ich 
sprostowania,

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Pani/Panu
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2. 

9. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami art.3 ust.3 Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

* niepotrzebne skreślić

………......……………………..
Podpis właściciela

6   AKTUALNOŚCI
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W PAŹDZIERNIKU 2022 ROKU

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

LEGENDA

odpady komunalne (zmieszane)

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

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

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

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

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, Sienna, Strużańska, Szczęśliwa, Wspólna, Dębowa, Miodowa, Orzechowa, Złota, Główna, 
Wiosenna, Wyścigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

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

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

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

Kąty Węgierskie: cała miejscowość

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

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

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

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

Michałów Grabina: cała miejscowość

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

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

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31




