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HARMONOGRAM odbioru
odpadów komunalnych
w czerwcu 2014 roku

88 STRA˚ GMINNA
Na Stra˝y (nie)legalnego szamba…

– STRONA 3
•••••••••••••••••••••••••••••••

88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy 

so∏ectwa Gminy Niepor´t. 
Zapraszamy do zapoznania si´ 

z so∏ectwem 
ZEGRZE PO¸UDNIOWE

– STRONA 3

OP¸ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

UWAGA!
Informujemy,
˝e 15 maja up∏ynà∏
termin wnoszenia
op∏aty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
za II kwarta∏ 2014 r.
W zwiàzku z powy˝szym niezw∏ocznie nale˝y uiÊciç
ww. op∏at´ na otrzymany indywidualny nr konta.
Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby,
której dotyczy p∏atnoÊç, natomiast w tytule p∏atnoÊci:
„OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
np. II kwarta∏ 2014 r. lub w przypadku rat
miesi´cznych np. kwiecieƒ 2014 r., maj 2014 r. itp.”
– p∏acàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç
o terminach p∏atnoÊci zgodnie z kwartalnymi
okresami rozliczeniowymi.
W przypadku nie uiszczenia op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina ma obowiàzek
odzyskiwania zaleg∏oÊci, w∏àcznie z ich egzekucjà
w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa
i ustawy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
Informujemy równie˝, ˝e koszty upomnienia
obcià˝ajà zobowiàzanego i sà pobierane na rzecz
wierzyciela/Gminy. Powstajà one w dniu
dostarczenia upomnienia i obecnie
wynoszà 11,60 z∏.

US¸UGI MEDYCZNE

Centrum Medyczne Niepor´t sp. z o. o. zaprasza
serdecznie do skorzystania z odp∏atnych Êwiadczeƒ
komercyjnych:
• porady lekarza ortopedy (w tym usg stawów)

– planowany termin 5 czerwca 2014 r.
• porady lekarza neurologa – planowany termin

5 czerwca 2014 r.
• porady lekarza urologa – planowany

termin 16 czerwca 2014 r.
Szczegó∏owà informacj´ uzyskajà Paƒstwo w naszej
placówce medycznej lub pod numerem telefonu 
(22) 767-57-20.

III OLIMPIADA RODZINNA W AQUAPARKU FALA

Informujemy, ˝e 31 maja w godz. 11.00-13.00
w Aquaparku Fala odb´dzie si´ III Olimpiada Rodzinna.
Zapraszamy do udzia∏u dzieci, m∏odzie˝ i rodziców. 
Wi´cej informacji na stronie osir.nieporet.pl

KONKURS OGRÓDKOWY  W 2014 ROKU

Wójt Gminy Niepor´t i Komisja
Ochrony Ârodowiska, Zdrowia
i Porzàdku Publicznego Rady
Gminy Niepor´t zapraszajà
mieszkaƒców do udzia∏u
w XII edycji Gminnego konkursu
na naj∏adniejszy ogród przydomowy
w 2014 roku. Zg∏oszenia przyjmowane sà
do 30.06.2014 roku.

koniecznie przeczytaj

o g ∏ o s z e n i a

©
 E

ur
op

ea
n 

U
ni

on
 2

01
2 

– 
EP

WYNIKI wyborów 
do Parlamentu Europejskiego
w gminie Niepor´t
Frekwencja wyborcza
w gminie Niepor´t
była najwy˝sza
w powiecie
i wyniosła 31,56%.
Uprawnionych
do głosowania
było 10 440 osób,
głosowało 3 295 osób.
Oddano 3 206 głosów
wa˝nych. 

WYNIKI GŁOSOWANIA W PODZIALE NA KOMITETY WYBORCZE:

1. Komitet Wyborczy 
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

2. Komitet Wyborczy 
Wyborców Ruch Narodowy 

3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 

4.     Komitet Wyborczy 
Prawo i SprawiedliwoÊç 

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Europa Plus Twój Ruch

6. Komitet Wyborczy 
Polska Razem Jarosława Gowina

7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica 
– Janusza Korwin-Mikke

8. Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP

9. Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe

12. Komitet Wyborczy 
Partia Zieloni 
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224Najwi´cej g∏osów zdoby∏a
Platforma Obywatelska – 1216,

PiS – 902, SLD-UP – 257, 

Nowa Prawica – 224. PSL

otrzyma∏o 130 g∏osów. 

Najwi´cej g∏osów zdobyli
– z listy:
• Platformy Obywatelskiej 

– Danuta Maria Hubner – 895

• Prawa i SprawiedliwoÊci 

– Marek Zdzis∏aw Krasnod´bski

– 369

• SLD-UP – Wojciech Micha∏

Olejniczak – 195

• Nowa Prawica 

– Micha∏ Marusik – 97

• Polskie Stronnictwo Ludowe

– Przemys∏aw Cichocki – 78

Wyniki g∏osowania w powiecie
legionowskim
Frekwencja wyborcza w powiecie

wynios∏a 27,88 %. Uprawnionych

do g∏osowania by∏o 84 462 osób,

g∏osowa∏o 23 549 osób,

oddano 23 028 wa˝nych g∏osów. 

Najwi´cej g∏osów zdoby∏a 
Platforma Obywatelska – 8 307,

PiS – 6 821, SLD-UP – 1 896, 

Nowa Prawica – 1 565,

PSL otrzyma∏o 1 142 g∏osy.

Najwi´cej g∏osów zdobyli – z listy:
• Platformy Obywatelskiej

– Danuta Maria Hubner – 5 696

• Prawa i SprawiedliwoÊci – Marek

Zdzis∏aw Krasnod´bski – 2 876

• SLD-UP – Wojciech Micha∏

Olejniczak – 1233

• Nowa Prawica – Micha∏ Marusik

– 663

• Polskie Stronnictwo Ludowe

– Przemys∏aw Cichocki – 723

Dok∏adne informacje o wynikach

wyborów znajdà Paƒstwo na stronie

Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

� BW

lista nr nazwa liczba głosów na list´



Zamontowane zosta∏y pierwsze ko-
lektory s∏oneczne w ramach progra-
mu „Budowa systemu kolektorów
s∏onecznych na terenie Gminy Nie-
por´t” dofinansowanego ze Êrod-
ków Unii Europejskiej.
Prace monta˝owe trwajà bardzo spraw-

nie, maksymalnie do 2 dni na jednym

budynku. 

Informujemy, ˝e przed wykonaniem

monta˝u Wykonawca przeprowadzi

w ka˝dym budynku mieszkalnym wi-

zj´ lokalnà. W tym celu b´dzie si´

z Paƒstwem kontaktowa∏ telefonicznie

lub osobiÊcie. Z wizji lokalnej sporzà-

dzony zostanie odpowiedni protokó∏

z udzia∏em w∏aÊciciela, uwzgl´dniajà-

cy lokalne uwarunkowania co do mo˝-

liwoÊci i sposobu zamontowania

na nich kolektorów s∏onecznych, a tak-

˝e wyznaczenia odpowiedniego po-

mieszczenia do zainstalowania pozosta-

∏ych urzàdzeƒ i miejsc pod∏àczenia in-

stalacji elektrycznej. Nast´pnie

wykonane zostanà roboty budowlano-

-monta˝owe oraz instalacyjne, majàce

na celu zamontowanie instalacji kolek-

torów s∏onecznych.

Montowane kolektory s∏oneczne

marki Viessmann, model Vitosol 200T

to jeden z najlepszych produktów tego

typu na rynku kolektorów s∏onecznych.

Nied∏ugo na stronie internetowej

uka˝e si´ harmonogram rzeczowo-ter-

minowy realizacji inwestycji w podzia-

le na miejscowoÊci. Przypominamy, ̋ e

sà jeszcze wolne ostatnie miejsca

w programie, z których mo˝na skorzy-

staç. Informacje znajdà Paƒstwo

na stronie www.nieporet.pl w zak∏ad-

ce Kolektory s∏oneczne.

� P. Brysiacz
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Od 1 czerwca rusza projekt sta∏ych
rejsów „tramwaju wodnego” po Je-
ziorze Zegrzyƒskim. Jego realizacj´
wspiera Starosta Powiatu Legio-
nowskiego, Wójt Gminy Niepor´t,
hotele i oÊrodki zlokalizowane
nad Jeziorem Zegrzyƒskim oraz fir-
ma „Laguna Rejsy Dla Ciebie”.
Na dwóch niezale˝nych trasach „tram-

waju wodnego” statki b´dà p∏ywa∏y

w piàtki, soboty, niedziele i Êwi´ta,

dwa razy w ciàgu dnia na ka˝dej tra-

sie, wed∏ug sta∏ego rozk∏adu kursowa-

nia a˝ do 30 wrzeÊnia.

Jedna z tras rejsów b´dzie prowadzi-

∏a wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego po-

mi´dzy Niepor´tem, Zegrzem Po∏u-

dniowym, Zegrzem, Rynià i Bia∏o-

brzegami, druga trasa prowadziç

b´dzie z Ryni przez Jadwisin a˝ do ho-

telu Pan Tadeusz w Serocku.

Podczas rejsów pasa˝erowie zapo-

znajà si´ z ofertà turystyczno-rekre-

acyjnà gminy Niepor´t, wyÊwietlane

b´dà filmy o gminie i rozdawane ma-

teria∏y promocyjne. 

Pasa˝erowie b´dà mogli poznaç ca-

∏à tras´, podziwiajàc uroki Jeziora lub

wysiàÊç na jednym z przystanków.

Dzi´ki wspólnemu dzia∏aniu kilkuna-

stu podmiotów bilety na rejsy dost´p-

ne b´dà w promocyjnej cenie.

Szczegó∏owy opis tras oraz rozk∏ad

kursów „tramwaju wodnego” dost´p-

ny jest na stronie internetowej armato-

ra www.rejsydlaciebie.pl

Zapraszamy na pok∏ad.

�

Zakoƒczono prace przy przebudo-
wie chodnika w ciàgu ul. Lazurowej
w Niepor´cie. 
Starà nawierzchni´ z p∏yt betonowych

zastàpi∏a nowa z kostki betonowej.

Przebudowywane zosta∏y tak˝e wjaz-

dy do posesji.

Wykonawcà by∏a firma Tombud

z Wieliszewa, koszt inwestycji wy-

niós∏ 65,5 tys. z∏. � BW

PRZEBUDOWA ULICY LEÂNEJ 
W ZEGRZU POŁUDNIOWYM

PRZEBUDOWA CHODNIKA
PRZY ULICY LAZUROWEJ W NIEPOR¢CIE

REJSY PO JEZIORZE ZEGRZY¡SKIM

Na ulicy LeÊnej w Zegrzu Po∏udnio-

wym wykonany zosta∏ ciàg pieszo-

-jezdny z kostki betonowej, wraz

z wjazdami do posesji. 

Wykonawcà by∏a firma Brubud

z Wyszkowa, koszt inwestycji wy-

niós∏ 135 tys. z∏. � BW

W
tym roku piekarnia Lant-

mannen Unibake w Niepo-

r´cie obchodzi 20-lecie

dzia∏alnoÊci. W uroczystoÊci obcho-

dów wzià∏ udzia∏ nast´pca tronu Da-

nii Ksià˝´ Fryderyk.

13 maja w hotelu Le Regina

w Warszawie zorganizowane zosta∏o

uroczyste Êniadanie dla zaproszo-

nych goÊci. Wzi´li w nim udzia∏

przedstawiciele Gminy Niepor´t

– Wójt Maciej Mazur, Zast´pca Wój-

ta Alicja Soko∏owska oraz przedsta-

wiciele m.in. takich firm jak: Dania

Fast Food, Farutexu, BP, Atria Con-

cept czy E. Leclerc. MieliÊmy szcze-

gólny zaszczyt goÊciç Jego Wyso-

koÊç Nast´pc´ Tronu Danii Ksi´cia

Fryderyka oraz cz∏onków duƒskiej

ambasady, w tym Ambasadora Danii

w Polsce Pana Steena Hommela. 

Celem spotkania by∏o uhonorowa-

nie naszych klientów i podzi´kowanie

im za wspólnà, owocnà wspó∏prac´.

Pan Dyrektor Jacek Górecki krótko

przedstawi∏ najwa˝niejsze wydarzenia

z dwudziestoletniej historii firmy

podkreÊlajàc wa˝ny udzia∏ Gminy

Niepor´t w jej powstaniu oraz udzia∏

poszczególnych klientów w jej roz-

woju. Przedstawiony zosta∏ film, pro-

mujàcy walory Polski i Gminy Niepo-

r´t oraz ukazujàcy nowoczesny pro-

ces produkcyjny w Lantmannen

Unibake. 

Wszyscy zaproszeniu goÊcie zosta-

li przedstawieni Nast´pcy Tronu Da-

nii Ksi´ciu Fryderykowi i uÊcisn´li

jego d∏oƒ. Atmosfera spotkania by∏a

wyjàtkowa, ale jednoczeÊnie kame-

ralna i niezwykle przyjazna.

Mamy nadziej´, ˝e spotkanie

na d∏ugo pozostanie w pami´ci i za-

poczàtkuje tegoroczne obchody 20-le-

cia naszej historii. 

� Katarzyna Sas-Grzegory 

– Specjalista ds. Marketingu

UDZIAŁ JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOÂCI NAST¢PCY
TRONU DANII KSI¢CIA FRYDERYKA
w obchodach 20-lecia piekarni 
Lantmannen Unibake w Niepor´cie

UDZIAŁ JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOÂCI NAST¢PCY
TRONU DANII KSI¢CIA FRYDERYKA
w obchodach 20-lecia piekarni 
Lantmannen Unibake w Niepor´cie
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Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO ZEGRZE POŁUDNIOWE

Poło˝one w północno-
zachodniej cz´Êci gminy, ma
kształt trójkàta, z dwóch stron
otoczonego wodami Jeziora
Zegrzyƒskiego. Sàsiaduje
z Niepor´tem i Wieliszewem. 

Sołtys – Maciej Drabczyk
Rada Sołecka
– El˝bieta WaÊniewska,

Przemysław Zieliƒski, 
Jan Gruchalski, 
Ireneusz Strzeszewski

Powierzchnia – 290 ha,
w tym:

– grunty orne – 4 ha
– grunty leÊne – 26,6 ha
– grunty pod zabudow´

mieszkaniowà – 64,5 ha

Liczba mieszkaƒców – 902,
w tym:

– kobiet – 476
– m´˝czyzn – 426 

ZEGRZE POŁUDNIOWE

Sołectwo obj´te jest 3 planami zago-
spodarowania przestrzennego. Plano-
wane jest przystàpienie do opracowa-
nia nowego, jednego planu dla całe-
go terenu Zegrza Południowego.
Przez sołectwo przebiega droga kra-
jowa nr 61, ul. Warszawska. Komuni-
kacj´ z Warszawà zapewnia linia au-
tobusowa 735.
Zegrze Południowe to historyczna
miejscowoÊç, dawniej znana jako Za-
groby. Znajduje si´ tu kompleks ko-
szarowy, wybudowany przez wojska
carskie na potrzeby 1. Zegrzyƒskiego
Pułku Piechoty Fortecznej. Powstał
na ziemi odkupionej od rodziny Ra-
dziwiłłów. Zwiàzane jest z nim wa˝-
ne wydarzenie historyczne z lip-
ca 1917 roku, gdy do koszar trafiły
Pułki Legionów Polskich. W zaistnia-
łej sytuacji politycznej Niemcy za˝àda-
li od Legionów zło˝enia przysi´gi
na wiernoÊç, która miała mieç miej-
sce 14 lipca. I i III Brygada solidarnie
odmówiły jej zło˝enia, co zakoƒczyło
si´ internowaniem ˝ołnierzy i ofice-
rów m.in. w Beniaminowie i Szczy-
piornie. W 2008 roku odsłoni´ta zo-
stała tablica przy wejÊciu na teren
dawnych koszar w Zegrzu Południo-
wym, upami´tniajàca chwalebny czyn
˝ołnierzy Legionów. 
Obecnie na terenie koszar zlokalizo-

wane sà: Wojskowy Instytut Łàczno-
Êci im. prof. dr. hab. Janusza Grosz-
kowskiego, którego historia si´-
ga 1951 roku, Wojskowe Zakłady
ŁàcznoÊci oraz Skład Zegrze. W po-
mieszczeniach dawnej Biblioteki Woj-
skowej działa filia Gminnej Biblioteki
Publicznej. W sàsiedztwie znajduje si´
Osiedle Wojskowe, na terenie które-
go jest plac zabaw dla dzieci oraz bo-
isko do koszykówki.
Przy ulicy Rybaki jest tablica upami´t-
niajàca działalnoÊç harcerzy Szarych
Szeregów w okresie II wojny Êwiato-
wej, którzy z nara˝eniem ˝ycia reali-
zowali akcje małego sabota˝u. 
Zegrze Południowe z Zegrzem od lat
łàczył most – od wieków było to do-
godne miejsce do drogowych, a na-
st´pnie kolejowych przepraw. Obec-
nie funkcjonuje nowy most drogowy.
Na terenie sołectwa znajduje si´ cz´Êç
rezerwatu „Wieliszewskie Ł´gi”, cha-
rakteryzujàcego si´ du˝à ró˝norodno-
Êcià warunków siedliskowych. Jest
jednym z najbogatszych stanowisk
storczyków w województwie, ˝yje tu
wiele gatunków ptaków.
Od utworzenia w 1963 r. Jeziora Ze-
grzyƒskiego, Zegrze Południowe za-
cz´ło pełniç funkcje turystyczno – re-
kreacyjne dla mieszkaƒców aglomera-
cji warszawskiej. Tu powstała jedna

z pierwszych pla˝ nad Jeziorem, dzia-
ła Mi´dzyszkolny OÊrodek Sportowy,
przystaƒ „Marina Zegrze” Warszaw-
skiego Towarzystwa WioÊlarskiego
oraz Hotel 500.
W budynkach komunalnych na tere-
nie sołectwa działajà: filia Gminnego
OÊrodka Kultury, ognisko Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, koło w´dkar-
skie, poczta, zakład fryzjersko-ko-
smetyczny. Pomieszczenia sołeckie
wykorzystywane sà przez klub miesz-
kaƒców. 
W Zegrzu Południowym znajduje si´
Gminne Przedszkole „Akademia Ma-
łych Odkrywców”, niezwykle lubiane
przez wychowanków. 
W 2013 roku wykonano dokumen-
tacj´ projektowo-kosztorysowà prze-
budowy ulicy LeÊnej, która zrealizo-
wana została w maju 2014 roku
– wykonano ciàg pieszo-jezdny z na-
wierzchnià z kostki wraz z wjazdami
do posesji. W 2013 roku przebudo-
wane zostało tak˝e boisko na osiedlu
– wykonano boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej oraz
zamontowano wokół niego piłko-
chwyty o wysokoÊci 5m.
Sołectwo jest w całoÊci zwodocià-
gowane, jest infrastruktura kanali-
zacyjna.

� BW

SOŁECTWO

Od kilkunastu dni Stra˝nicy Gminni kontrolujà gospodarstwa
domowe w zwiàzku z licznymi skargami dotyczàcymi nielegalnego
opró˝niania zbiorników bezodpływowych. Sà ju˝ pierwsi sprawcy!

Pierwsze sygna∏y dotyczàce wylewania

szamba pojawi∏y si´ na prze∏omie mar-

ca i kwietnia br. Mieszkaƒcy gminy Nie-

por´t, oburzeni zachowaniem sàsiadów,

zaalarmowali gminne s∏u˝by. Wszystko

to za sprawà wylewania szamba do ka-

na∏u „B”, znajdujàcego si´ w Stanis∏awo-

wie Drugim lub na okoliczne pola.

W trakcie prowadzonych czynnoÊci wy-

jaÊniajàcych funkcjonariusze Stra˝y

Gminnej, oprócz kontroli umów i ra-

chunków na wywóz nieczystoÊci cie-

k∏ych, wnikliwie patrolowali tereny wo-

kó∏ posesji znajdujàce si´ w obr´bie ka-

na∏u „B”. Podczas kontroli ujawniono 4

gospodarstwa domowe, co do których

istnieje podejrzenie nielegalnego wyle-

wania szamba. Mimo posiadanych doku-

mentów Êwiadczàcych o prawid∏owym

odprowadzaniu nieczystoÊci p∏ynnych,

jest podstawa by sàdziç, ˝e nie wszyst-

kie trafiajà do zbiornika bezodp∏ywowe-

go. Bardzo cz´sto zdarza si´, ˝e woda

wykorzystywana do prania lub zmywa-

nia wylewana jest na posesj´ lub w naj-

gorszym przypadku bezpoÊrednio do ro-

wu melioracyjnego za pomocà rur Êcie-

kowych wkopanych g∏´boko w ziemi´

pod budynkiem mieszkalnym. W∏aÊci-

ciele tych posesji sà pod szczególnym

nadzorem stra˝ników gminnych i regu-

larnie przeprowadzane tam sà kontrole

odprowadzania nieczystoÊci ciek∏ych.

Problemem w uj´ciu sprawcy na gorà-

cym uczynku jest fakt, ̋ e osoby dopusz-

czajàce si´ tego nielegalnego procederu,

w wi´kszoÊci przypadków opró˝niajà

szambo w godzinach nocnych, co znacz-

nie utrudnia wykrycie odpowiedzialne-

go za zanieczyszczenie Êrodowiska. Mi-

mo tego municypalni z Niepor´tu „w´-

szà” w poszukiwaniu nieszczelnych

i nielegalnie opró˝nianych zbiorników.

Warto zaznaczyç, ̋ e wylewanie szam-

ba niezgodnie z obowiàzujàcym regula-

minem gminnym jest wykroczeniem,

za które stra˝nik dzia∏ajàc na podstawie

art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu po-

rzàdku i czystoÊci w gminach

mo˝e na∏o˝yç grzywn´ w postaci

mandatu karnego w wysokoÊci do 500 z∏

lub skierowaç wniosek o ukaranie do Sà-

du Rejonowego w Legionowie. W rezul-

tacie kara poniesiona za to wykroczenie

mo˝e 3-krotnie przekroczyç koszt opró˝-

nienia zbiornika bezodp∏ywowego przez

podmiot do tego uprawniony. Ponadto,

w∏aÊciciel nieruchomoÊci wybierajàcy

nieczystoÊci p∏ynne, zgodnie z obowià-

zujàcym regulaminem (uchwa∏a Rady

Gminy Nr XLII/62/2013 z dnia 14 czerw-

ca 2014r.) ma obowiàzek na ˝àdanie

uprawnionego organu przedstawiç doku-

menty potwierdzajàce odbiór nieczysto-

Êci p∏ynnych. Brak umowy lub rachunku

za wywóz szamba równie˝ mo˝e skutko-

waç „nagrodà” w postaci mandatu. 

Osoby odprowadzajàce wody deszczo-

we na grunty sàsiednie, w tym do rowu

melioracyjnego, zgodnie z art. 122 Usta-

wy z dnia 18 lipca 2001r. prawa wodne-

go, powinny uzyskaç odpowiednie zezwo-

lenie od organu w∏aÊciwego terytorialnie tj.

urz´du miasta, gminy lub starostwa powia-

towego. W przeciwnym razie wzgl´dem

w∏aÊciciela nieruchomoÊci mogà zostaç za-

stosowane odpowiednie Êrodki karne. 

Z uzyskanych informacji od Komen-

danta Stra˝y Gminnej Joanny Mizerskiej

wiemy, ̋ e zosta∏ ju˝ sporzàdzony pierw-

szy wniosek do Sàdu przeciwko miesz-

kaƒcowi Niepor´tu, który nagminnie

uchyla∏ si´ od ustawowego obowiàzku

opró˝niania szamba, zgodnie z obowià-

zujàcymi przepisami. 

Stra˝nicy ujawnili te˝ kilka przypadków

odprowadzania wody deszczowej z pose-

sji do kana∏u. W∏aÊciciele nieruchomoÊci

nie przedstawili stosownych zezwoleƒ i ich

sprawy zosta∏y przekazane do w∏aÊciwego

wydzia∏u w Starostwie Powiatowym.

Uczulamy mieszkaƒców gminy, ̋ e tak

nieodpowiedzialna postawa i zatruwanie

Êrodowiska naturalnego b´dà surowo ka-

rane – dodaje Komendant Stra˝y.

� P. Kuligowski

NA STRA˚Y
(nie)legalnego szamba…

Z OKAZJI 25. ROCZNICY 
PIERWSZYCH CZ¢ÂCIOWO WOLNYCH
WYBORÓW W POWOJENNEJ POLSCE

z a p r a s z a m y  n a  U r o c z y s t à  
S e s j ´  R a d y  G m i n y  N i e p o r ´ t  

która odb´dzie si´ 4 czerwca 2014 r. o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t

Porzàdek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyj´cie porzàdku obrad.
3. Rozpatrzenie i podj´cie uchwały w sprawie uczczenia

25. rocznicy pierwszych cz´Êciowo wolnych wyborów
w powojennej Polsce – 4 czerwca 1989 r. 

4. Zamkni´cie sesji.

Po sesji, o godzinie 13.30,
zapraszamy na cz´Êç artystycznà,
przygotowanà przez uczniów
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku
w Stanisławowie Pierwszym, 
ul. Jana Kazimierza 291
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OBOWIÑZEK utrzymywania czystoÊci
i pozbywania si´ nieczystoÊci
płynnych z terenu nieruchomoÊci

W Szkole Podstawowej w Józefowie odbył si´ XI finał Gminnego Konkursu Przyrodniczego „Z przyrodà na ty”.
W konkursie wzi´ło udział pi´tnastu młodych przyrodników z Gminy Niepor´t, po trzy osoby z ka˝dej szkoły.

7 maja w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Legionowie odbył
si´ powiatowy etap
konkursu „Policjanci sà
wÊród nas”.

W
zi´∏y w nim udzia∏ trzyoso-

bowe dru˝yny z 7 szkó∏

podstawowych powiatu le-

gionowskiego, które rozwiàzywa∏y

test wiedzy o bezpieczeƒstwie.

Zgodnie z tegorocznym regulami-

nem test by∏ rozwiàzywany dru˝yno-

wo. Sk∏ada∏ si´ z 20 pytaƒ i zadaƒ,

wÊród których by∏y mi´dzy innymi

pytania o ogólnopolskie numery te-

lefonów zaufania dla dzieci i m∏o-

dzie˝y, obowiàzkowe wyposa˝enie

roweru, prawid∏owy sposób przecho-

dzenia przez jezdni´, zachowania

Êwiadczàce o cyberprzemocy, stop-

nie policyjne oraz udzielanie pierw-

szej pomocy przedmedycznej.

Po podsumowaniu wyników testu

okaza∏o si´, ˝e dru˝yna ze Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie w sk∏a-
dzie: Aleksandra PieÊçkiewicz, Le-
na Stankiewicz, Karolina Barto-
siak, uzyska∏a najwi´cej, bo 27
punktów. Zwyci´ska dru˝yna b´-

dzie reprezentowa∏a powiat legio-

nowski w etapie fina∏owym.

Na zakoƒczenie, oprócz policyj-

nych gratulacji i dyplomów dla

wszystkich dru˝yn, uczestnicy otrzy-

mali nagrody ufundowane przez

Gmin´ Niepor´t i pozosta∏e samo-

rzàdy powiatu legionowskiego. Na-

grody wr´czyli Komendant Powiato-

wy Policji w Legionowie nadkomi-

sarz Pawe∏ Piasecki oraz Dyrektor

Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego

nr 2 w Legionowie Dorota Kuchta.

Wszystkim uczestnikom konkursu

serdecznie gratulujemy!

� Katarzyna Nàç

Na rozwiàzanie zadaƒ konkursowych

uczniowie mieli 60 minut. Nast´pnie

zostali zaproszeni na lekcj´ o lesie,

którà poprowadzi∏ pan Gerard Hoja

– pracownik NadleÊnictwa Jab∏onna.

W tym czasie komisja konkursowa

sprawdzi∏a prace uczestników i wy∏o-

ni∏a 7 Laureatów i 8 Finalistów. 

Laureatami XI Konkursu

„Z przyrodà na ty” zostali:

1. Micha∏ Sobieski – Szko∏a Podsta-

wowa w Józefowie – 56/59p.

2. Maria Furman – Zespó∏ Szkolno-

-Przedszkolny w Wólce Radzymiƒ-

skiej – 55/59p.

3. Maria K∏usek – Szko∏a Podstawo-

wa w Niepor´cie – 55/59p.

4. Joanna Ko∏akowska – Szko∏a Pod-

stawowa w Niepor´cie – 54/59p.

5. Rafa∏ Szelàg – Zespó∏ Szkolno-

-Przedszkolny w Wólce Radzymiƒ-

skiej – 54/59p.

6. Jakub Senkowski – Zespó∏ Szkol-

no-Przedszkolny w Wólce Radzy-

miƒskiej – 54/59p.

7. Julia Ostrowska
– Szko∏a Podstawowa

w Józefowie – 53/59p.

Finalistami zostali:

Grzegorz Kartasiewicz

– SP Izabelin, Aleksandra

Kempfi – SP Izabelin,

Paulina Wróbel – SP Bia-

∏obrzegi, Miko∏aj Bulge

– SP Niepor´t, Amelia

Strupiechowska – SP Bia-

∏obrzegi, Katarzyna Ko-

pecka – SP Bia∏obrzegi,

Julia Pisarek – SP Izabe-

lin, Micha∏ Serwiƒski – SP Józefów. 

W tym dniu zosta∏ te˝ rozstrzygni´-

ty Konkurs Plastyczny dla klas 0 – III.

Oto jego wyniki:

1 miejsce – Daria KaraÊ – SP Józe-

fów, 2 miejsce – Miko∏aj Pisarski
–SP Izabelin, 3 miejsce – Zuzanna
Kamiƒska – SP Józefów.

Wyró˝nienie: Rafa∏ Zieliƒski – SP

Niepor´t i Natalia Dàbkowska – ZSP

Wólka Radzymiƒska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie

gratulujemy i dzi´kujemy za udzia∏

w tegorocznej edycji konkursu.

Mi∏o nam by∏o goÊciç Wójta Gminy

Niepor´t S∏awomira Macieja Mazura,

Wiceprzewodniczàcego Rady Gminy

Mariana Oszczyka, Kierownika Dzia-

∏u Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa

Dariusza Wróbla, Pracownika Nadle-

Ênictwa Jab∏onna Gerarda Hoj´.

� Jolanta Wojdalska

POWIATOWY finał III edycji 
konkursu „Policjanci sà wÊród nas”

XI GMINNY Konkurs „Z przyrodà na ty”

Pszczoły ˝yjà od milionów lat – nie pozwólmy im zginàç!

60 LAT Koła Pszczelarzy w Legionowie

Ko∏o Pszczelarzy w Legionowie po-

wsta∏o w 1954 roku. Aktualnie ko∏o li-

czy ok. 80 cz∏onków zamieszkujàcych

teren Powiatu Legionowo i najbli˝sze

okolice. Pszczelarze utrzymujà po-

nad 1200 rodzin pszczelich. Wi´k-

szoÊç to pasieki Êrednie pomi´dzy 20

a 50 uli. 

Wi´kszoÊç pasiek utrzymywanych

jest w trybie hobbistycznym, jako

wype∏nienie czasu wolnego, czy uzu-

pe∏nienie do skromnej emerytury lub

pensji. Jeden z kolegów posiada kilka

pasiek rozmieszczonych w ró˝nych

miejscowoÊciach i prowadzi gospodar-

k´ w´drownà, przeje˝d˝ajàc przez ko-

lejne pojawiajàce si´ po˝ytki.

Ko∏o promuje wiedz´ o produktach

pszczelich podczas ró˝norodnych wy-

darzeƒ lokalnych. Ko∏o od kilku lat

trzymuje kontakty z SP7, MOK, wspó∏-

pracujemy z Uniwersytetami Trzeciego

Wieku w Legionowie, Jab∏onnie i Cho-

tomowie. W ostatnim czasie coraz

wi´cej szkó∏ zg∏asza si´ z potrzebà spo-

tkania z pszczelarzem. M∏odzie˝ ocze-

kuje ciekawej prezentacji z ˝ycia

pszczó∏ oraz poznaje produkty pszcze-

le. Pszczelarze uczestniczà tak˝e w spo-

tkaniach ze s∏uchaczami uniwersytetów

trzeciego wieku. Takie spotkanie za-

wsze koƒczy si´ degustacjà miodów

oraz mo˝liwoÊcià bezpoÊredniego za-

kupu produktów prosto z pasieki, bez

˝adnych domieszek, uszlachetniaczy

czy konserwantów. 

Staramy si´ by wiedza o tych bardzo

po˝ytecznych owadach dotar∏a

do mo˝liwie najwi´kszej grupy miesz-

kaƒców – mówi Prezes Ko∏a Pszcze-

larzy w Legionowie Marek Dudek. 

Innym istotnym elementem eduka-

cyjnym jest potrzeba dotarcia

do wszystkich, którzy utrzymujà nawet

najmniejsze pasieki na terenie gminy.

Niezale˝nie od tego, ̋ e istnieje formal-

ny obowiàzek rejestracji pasieki przez

powiatowego lekarza weterynarii, to

zg∏oszenie i udzia∏ w pracach ko∏a

pszczelarzy wià˝´ si´ z mo˝liwoÊcià

korzystania z ró˝nego rodzaju dotacji

i dofinansowania zarówno leków, jak

i sprz´tu pasiecznego oraz matek i od-

k∏adów pszczelich.

Pszczelarze zwracajà si´ wi´c z apelem,

do mieszkaƒców Gminy Niepor´t, by po-

informowali sàsiadów – posiadajàcych

pasieki, o mo˝liwoÊci zdobycia wiedzy

oraz dofinansowania do ró˝nych leków

na choroby jakie n´kajà pszczo∏y. Cz∏on-

kowie Ko∏a spotykajà si´ raz w miesiàcu

w Urz´dzie Miasta Legionowo.

Zarzàd Ko∏a zaprasza mieszkaƒ-

ców, sympatyków pszczelarstwa oraz

pszczelarzy, tak˝e niezrzeszonych,

na obchody 60-lecia Ko∏a do Ratusza

w Legionowie, które rozpocznà si´

o godz. 9.00 dnia 14.06.2014. B´dzie

okazja do nawiàzania kontaktów, po-

rozmawiania z doÊwiadczonymi

pszczelarzami oraz wys∏uchania bar-

dzo interesujàcego wyk∏adu dr n. med.

Arkadiusza Kapliƒskiego pt. „Apitera-

pia we wspó∏czesnej medycynie”. Pro-

gram uroczystoÊci umieszczono, w ak-

tualnoÊciach na stronach ko∏a:

http://www.kolopszczelarzylegiono-

wo.republika.pl/ Na stronach umiesz-

czono tak˝e relacj´ fotograficznà z za-

j´ç prowadzonych z dzieçmi i m∏o-

dzie˝à. 

�

Kontakt do Zarzàdu Ko∏a: 

kolo.pszczelarzy@op.pl 

W zwiàzku z nadejÊciem wiosny po-
jawi∏o si´ wiele sygna∏ów od miesz-
kaƒców gminy, w tym szczególnie
Stanis∏awowa Drugiego, o nielegal-
nym wylewaniu nieczystoÊci p∏yn-
nych z terenu nieruchomoÊci do ro-
wów melioracyjnych. Wszystkie
zg∏aszane przez mieszkaƒców infor-
macje do Urz´du Gminy Niepor´t
oraz do Stra˝y Gminnej w Niepor´-
cie sà na bie˝àco sprawdzane przez
funkcjonariuszy Stra˝y Gminnej. 
Stra˝ Gminna w Niepor´cie przepro-

wadzi∏a kilka razy kontrol´ mi´dzy in-

nymi w Stanis∏awowie Drugim, pod-

czas której skontrolowano mieszkaƒ-

ców pod kàtem posiadanych umowy

na wywóz nieczystoÊci ciek∏ych oraz

z jakimi firmami sà one podpisane. Po-

zwoli∏o to równie˝ sprawdziç czy

wszystkie firmy odbierajàce nieczysto-

Êci ciek∏e z nieruchomoÊci posiadajà

wa˝ne zezwolenia na ich odbiór

i transport na terenie gminy Niepor´t.

Funkcjonariusze Stra˝y Gminnej kon-

trolowali równie˝ dokumenty potwier-

dzajàce cz´stotliwoÊç wywozu nieczy-

stoÊci Podczas tych kontroli wykryto

i ukarano kilku mieszkaƒców, którzy

nielegalnie pozbywali si´ nieczystoÊci

ciek∏ych ze swojej posesji. Stra˝

Gminna w Niepor´cie zapowiedzia∏a

ju˝, ˝e powtórzy tego typu kontrole

na terenie ca∏ej gminy Niepor´t, nie-

zale˝nie od zg∏oszeƒ mieszkaƒców.

W uzasadnionych przypadkach b´dà

pobierane próbki z cieków wodnych,

w kierunku potwierdzenia obecnoÊci

substancji fekalnych w wodzie.

JednoczeÊnie przypominamy, ˝e

zgodnie z obowiàzujàcym regulami-

nem utrzymania czystoÊci i porzàdku

na terenie Gminy Niepor´t (Uchwa∏a

Nr XLIII/69/2013 Rady Gminy Niepo-

r´t z dnia 11 lipca 2013 r.) mieszkaƒ-

cy, których nieruchomoÊci wyposa˝o-

ne sà w zbiorniki bezodp∏ywowe obo-

wiàzani sà do zawarcia umowy

z przedsi´biorcà posiadajàcym wa˝ne

zezwolenie na odbiór i transport nie-

czystoÊci ciek∏ych na terenie Gminy

Niepor´t oraz regularne ich opró˝nia-

nie, co powinno zostaç potwierdzone,

mi´dzy innymi fakturà Vat za odbiór

tych nieczystoÊci.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

Wodne (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 145, 951, 1513, z 2013 r.

poz. 21, 165) w∏aÊciciel gruntu nie mo-

˝e odprowadzaç wód oraz Êcieków

na grunty sàsiednie. Nielegalne wyle-

wanie nieczystoÊci ciek∏ych przez w∏a-

Êciciela nieruchomoÊci na grunty sà-

siednie mo˝e skutkowaç wszcz´ciem

post´powania administracyjnego

na podstawie art. 29 Prawa wodnego.

JednoczeÊnie przypominamy o ko-

niecznoÊci przeprowadzenia prac kon-

serwacyjnych rowów melioracji szcze-

gó∏owej, wynikajàcych z przepisów

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951,

1513, z 2013 r. poz. 21, 165). Na pod-

stawie art. 77 wskazanej wy˝ej ustawy,

w∏aÊciciel gruntu na którym znajduje

si´ urzàdzenie wodne, do których za-

licza si´ rowy melioracyjne, zobowià-

zany jest do bezpoÊredniego utrzymy-

wania tych urzàdzeƒ.

Utrzymywanie urzàdzeƒ wodnych

we w∏aÊciwym stanie powinno polegaç

na wykaszaniu roÊlinnoÊci ze skarp

i dna rowu, odmulaniu dna rowu wraz

z usuni´ciem przetamowaƒ utrudniajà-

cych sp∏yw wody w rowie. Nale˝y

przy tym pami´taç, aby skoszonej tra-

wy ze skarp nie pozostawiaç na skar-

pie rowu ani nie wrzucaç jej do wody

w rowie. Dzia∏anie takie powoduje

znaczne utrudnienie w przep∏ywie wo-

dy i powstawanie przetamowaƒ,

a w konsekwencji wystàpienie podto-

pieƒ na dzia∏kach przylegajàcych

do rowu melioracyjnego.

� Piotr Filipowicz

OBOWIÑZEK utrzymywania czystoÊci
i pozbywania si´ nieczystoÊci
płynnych z terenu nieruchomoÊci
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Naszych przedszkolaków 22 maja spo-

tka∏a nie lada niespodzianka, której po-

mys∏odawczynià by∏a nauczycielka gru-

py Wynalazców, Katarzyna Kosmala.

W progi „Akademii Ma∏ych Odkryw-

ców” zawita∏ zespó∏ Weekend wraz

z ekipà programu Dzieƒ Dobry TVN.

Swoim przebojem „Ona taƒczy dla

mnie” rozgrza∏ przedszkolaków i pra-

cowników do czerwonoÊci. Wszyscy

zatracili si´ w taƒcu i Êpiewie. Dzieci

zosta∏y przez zespó∏ obdarowane auto-

grafami i plakatami, za co podzi´kowa-

∏y „mikrofonem szcz´Êcia”, który b´-

dzie przypomina∏ o naszej Akademii

i torowa∏ drog´ do dalszych sukcesów.

Bardzo dzi´kujemy zespo∏owi Weekend

na czele z Rados∏awem Liszewskim,

menagerowi zespo∏u panu Tomaszowi

Jakubiak i ekipie programu Dzieƒ Do-

bry TVN za niezapomniane prze˝ycia. 

Inny charakter mia∏o spotkanie 9 ma-

ja 2014 roku. W ramach wizytacji pa-

rafialnej w Wieliszewie Ksiàdz Biskup

Marek Solarczyk odwiedzi∏ kaplic´

w Zegrzu Po∏udniowym. Grupa Zdo-

bywców i Wynalazców wybra∏a si´

na spotkanie z Ksi´dzem Biskupem.

Dzieci wr´czy∏y bukiet kwiatów i pa-

miàtkowy w∏asnor´cznie namalowany

obrazek, po czym zaprosi∏y Ksi´dza Bi-

skupa do naszego przedszkola. Pomimo

wielu zaj´ç Biskup nie odmówi∏ i wy-

bra∏ si´ na spacer razem z przedszkola-

kami. Uroczo wyglàda∏ korowód sk∏a-

dajàcy si´ z zaciekawionych przedszko-

laków wraz z wychowawcami oraz

dwóch kap∏anów prowadzàcy do przed-

szkola. Nasz GoÊç zosta∏ oprowadzony

po wszystkich salach, musia∏ odpowie-

dzieç na wiele pytaƒ i wys∏uchaç cieka-

wych opowieÊci naszych milusiƒskich.

Ksiàdz biskup wyjaÊni∏ dzieciom sym-

bolik´ elementów swojego stroju, her-

bu, pierÊcienia i krzy˝a oraz narysowa∏

obrazek. By∏ to szczególny dzieƒ, któ-

ry na d∏ugo pozostanie w pami´ci

przedszkolaków oraz wszystkich pra-

cowników. 

Warto podejmowaç nowe wyzwania,

warto marzyç i pracowaç nad urzeczy-

wistnianiem swoich pragnieƒ.

� Anna Ko∏odziej

Przedszkole to pierwszy etap edukacji dziecka. Pragnàc jak najbardziej wszechstronnie rozwijaç
zainteresowania i zdolnoÊci dzieci wzbogacamy ofert´ przedszkola, wprowadzajàc innowacje, programy
autorskie, organizujàc wycieczki czy zapraszajàc ciekawych i popularnych ludzi. 

Opinia widza jest mniej lub bardziej, ale zawsze w jakimÊ
stopniu subiektywna. Jako widz – obserwator postaram si´,
mimo wszystko, wykazaç obiektywizmem. Wobec czego,
w imieniu swoim i publicznoÊci, pragn´ wyraziç uznanie,
zachwyt, zadowolenie. Kapelusze z głów…

MARZENIA spełniajà si´

Taki niewielki wysi∏ek, a jaki przy-

jemny w swych nast´pstwach. Wy-

starczy∏o zwyczajnie – zapoznaç si´

z treÊcià og∏oszenia. Potem – zajàç

miejsce na widowni 18 maja o godzi-

nie 19. Nast´pnie – daç ponieÊç si´

charyzmatycznej, wiarygodnej grze

aktorów Strefy Podmiejskiej oraz hi-

storii przez ˝ycie napisanej. W trak-

cie – g∏oÊne salwy Êmiechu. A˝

wreszcie na koniec – odpowiednia

reakcja równie˝ wskazana, gromkie,

wyraziste i nale˝ne brawa. Niby abs-

trakcja, niedorzecznoÊç, niby z przy-

mru˝eniem oka, ale czy na pewno?

Za∏o˝´ si´, ˝e nie jedna osoba mog∏a

Êmia∏o prze∏o˝yç wersy scenariusza

na w∏asne doÊwiadczenia z obszaru

relacji rodzinnych i sàsiedzkich.

Lekka, przyjemna, przekoloryzo-

wana komedia, bo taki by∏ jej charak-

ter i przekaz. Nie ma tu miejsca

na wyolbrzymianie. Polecam wszyst-

kim, którzy jeszcze tego stanu nie za-

znali. 

� Paulina Szarnecka

KOLEJNA teatralna odsłona
Strefy Podmiejskiej



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZERWCU 2014 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie,
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego, 
Wieczorna Bryza

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

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, 
ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe, ul. MyÊliwska 6, ul. Szkolna 2, 
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Polna, Polnej Ró˝y,
Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa, Miodowa,
Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny,
Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, 
Aleja Henryka Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremay, Skrzetuskiego,
Ketlinga, Heleny, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła,
Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci
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