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Drugi etap
przebudowy
ulicy 
Małoł´ckiej
12 maja rozpocz´ła si´ realizacja
najwi´kszej gminnej inwestycji
drogowej w 2016 roku – przebudowy
ulicy Małoł´ckiej.

P
race drogowe przeprowadzo-

ne zostanà na odcinku

ok. 2 km od ulicy Polnej

w Aleksandrowie do ulicy Zwyci´-

stwa w Niepor´cie. Po sfrezowaniu

asfaltu wykonana zostanie stabili-

zacja istniejàcej podbudowy. Na-

st´pny etap to po∏o˝enie warstwy

wià˝àcej oraz Êcieralnej. Istniejàce

chodniki i wjazdy do posesji zosta-

nà uregulowane w miejscach koli-

dujàcych z nowo budowana ulicà. 

Wykonawcà inwestycji jest fir-

ma SKANSKA z Warszawy,

a koszt prac wyniesie 630 tys. z∏o-

tych. Przebudowa b´dzie trwa∏a

do 30 czerwca 2016 roku. Obec-

nie droga jest zamkni´ta lecz za-

kaz nie dotyczy dojazdu do pose-

sji, s∏u˝b komunalnych oraz ko-

munikacji lokalnej. Podczas

wykonywania stabilizacji oraz

uk∏adania nawierzchni asfaltowej

ulica b´dzie ca∏kowicie zamkni´-

ta dla ruchu ko∏owego. Dok∏adnà

dat´ zamkni´cia ulicy podamy

w póêniejszym terminie.

Pierwszy etap przebudowy uli-

cy Ma∏o∏´ckiej w tej samej tech-

nologii wykonany zosta∏ w 2015

roku, na odcinku ok. 1 km od ul.

Izabeliƒskiej do ul. Polnej. Koszt

prac wyniós∏ 398 tys. z∏.

� BW

APEL DO MIESZKA¡CÓW
Szanowni Mieszkaƒcy

Zwracam si´ do Paƒstwa z proÊbà o pomoc
w przeprowadzeniu akcji likwidacji dzikich
wysypisk Êmieci. Niestety, nadal w ró˝nych
miejscach naszej gminy, zwłaszcza w lasach,
znaleêç mo˝na odpady zanieczyszczajàce
Êrodowisko i psujàce przyjemnoÊç towarzyszàcà
naszym spacerom. Z Paƒstwa pomocà 
postaramy si´ je uporzàdkowaç, wspólnie
zadbajmy o czystoÊç gminy. 
Do koƒca czerwca czekamy na informacje
od Paƒstwa, gdzie znajdujà si´ dzikie wysypiska
Êmieci. Mo˝na je zgłaszaç dzwoniàc do Urz´du
Gminy Niepor´t pod numer: 22 767 04 44
lub wysyłajàc mail na adres: urzad@nieporet.pl

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

Podwórko NIVEA
Zapraszamy
do głosowania
w konkursie 
„Podwórko NIVEA”
na Kompleks
Rekreacyjno-
-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa.
Nagrodà 
w konkursie jest
budowa nowoczesnego
miejsca zabaw dla całej
rodziny! Gmina Niepor´t
ma szans´! 

Zag∏osuj ju˝ dziÊ na: http://www.ni-

vea.pl/podworko2016. Mo˝esz od-

daç jeden g∏os dziennie! I etap g∏o-

sowania trwa do 2 czerwca 2016.

JeÊli nie uda nam si´ w I etapie, mo-

˝emy jeszcze wygraç w II etapie,

który trwa do 30 czerwca! Pami´-

taj, g∏osuj codziennie!

Odczyt wodomierzy
Przypominamy o mo˝liwoÊci zg∏a-

szania odczytów wodomierzy:

• telefonicznie pod numerem:

22 767 10 30,

• mailem na adres: gzk.d.teodor-

czyk@nieporet.pl lub gzk.p.skier-

kowski@nieporet.pl

• przez zak∏adk´ „WyÊlij odczyt wo-

domierza” na stronie GZK w Nie-

por´cie: www.gzk.nieporet.pl

P∏atnoÊci za faktury:

• Bank Spó∏dzielczy w Niepor´cie

(bank nie pobiera prowizji),

• bankowoÊç online.

Wi´cej informacji pod numerem te-

lefonu: 22 774 87 89.

� GZK w Niepor´cie
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PRZYPOMINAMY o płatnoÊci

W przypadku nieuiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi Gmina ma obowiàzek odzyski-
wania zaległoÊci, włàcznie z ich egze-
kucjà w oparciu o przepisy ustawy – Or-
dynacja podatkowa i ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji. 
Informujemy równie˝, ˝e koszty upo-

mnienia obcià˝ajà zobowiàzanego i sà
pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy.
Powstajà one w dniu dostarczenia
upomnienia i obecnie wynoszà
11,60 zł. W przypadku niepodj´cia
przesyłki przez adresata w terminie,
upomnienie uwa˝a si´ za odebrane,
a koszty upomnienia, pomimo nieode-
brania pisma, sà naliczane.

UWAGA MIESZKA¡CY: Rembelszczyzny, Stanisławowa    
Dotyczy inwestycji „Budowa mi´dzysystemowego gazociàgu stanowiàcego połàczenie systemów
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturà niezb´dnà do jego
obsługi na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmiƒsko-mazurskiego”

16 maja upłynàł termin wnoszenia ooppłłaatt  zzaa ggoossppooddaarroowwaanniiee
ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii  zzaa IIII kkwwaarrttaałł 22001166  rr..

UWAGA ZŁODZIEJ!

Gminne inwestycje
Przygotowanie 
do realizacji inwestycji
� Rozstrzygni´to przetarg i podpi-

sano umow´ na wykonanie doku-

mentacji projektowo-kosztoryso-

wej sieci kanalizacji sanitarnej
w Micha∏owie-Grabinie. Doku-

mentacj´ wykona Przedsi´bior-

stwo In˝ynierii Ârodowiska BSB

Szymaƒski Sp. j. w Zielonej Gó-

rze. Koszt prac wyniesie 274,3 tys.

z∏. Planowany termin przekazania

dokumentacji zamawiajàcemu

up∏ywa 20.12.2016 roku.

� Rozstrzygni´to przetarg i podpi-

sano umow´ na wykonanie do-

kumentacji projektowo-koszto-

rysowej sieci wodociàgowej
w ulicy KoÊcielnej w Kàtach
W´gierskich. Wykonawcà do-

kumentacji, której koszt wynie-

sie 10,5 tys. z∏, jest firma PROJ-

SANIT z Olsztyna. Planowany

termin realizacji – do koƒca 2016

roku.

� Rozstrzygni´to przetarg i podpi-

sano umow´ na wykonanie do-

kumentacji projektowo-koszto-

rysowej sieci wodociàgowej
w ulicy Kasztanowej w Micha-
∏owie-Grabinie. Wykonawcà

dokumentacji jest firma PROJ-

SANIT z Olsztyna. Planowany

termin realizacji prac – do koƒ-

ca 2016 roku. Koszt – 7 tys. z∏. 

� Wykonano dokumentacj´ pro-

jektowo-kosztorysowà przebu-
dowy ulicy Dworcowej w Nie-
por´cie na odcinku od stacji
PKP do ul. Jana Kazimierza
wraz z ulicà Szkolnà. Przewidy-

wany zakres prac – wykonanie:

nowej nawierzchni asfaltowej ul.

Dworcowej, nowej nawierzchni

z kostki wjazdów do posesji

po wschodniej stronie ulicy, no-

wej nawierzchni ulicy Szkolnej

oraz chodników po obu jej stro-

nach, oznakowania poziomego

ulic. Wykonawcà projektu by∏a

firma APPIUS z Woli Aleksan-

dra, za kwot´ 46,5 tys. z∏. Gmi-

na z∏o˝y∏a wniosek do Urz´du

Marsza∏owskiego o dofinanowanie

realizacji przebudowy z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014–2020. Reali-

zacja budowy nastàpi po uzyska-

niu dofinansowania.

Realizacja inwestycji:
� Rozstrzygni´to przetarg na bu-

dow´ chodnika wzd∏u˝ ulicy
Jana Kazimierza w Rembelsz-
czyênie. Wykonawcà zosta∏a fir-

ma Roboty Ziemne-Budowlane

J. Mróz z Legionowa. Koszt prac

wyniesie 81,6 tys. z∏. Planowa-

ny termin realizacji inwestycji

– do 30.06.2016 roku. 

� Rozstrzygni´to przetarg i podpi-

sano umow´ na budow´ oÊwie-
tlenia ulicy Wierzbowej w Sta-
nis∏awowie Pierwszym. Wyko-

nawcà prac b´dzie firma

LS-BUD z Zielonki, za kwot´

15 tys. z∏. Planowany termin re-

alizacji – 30.08.2016 roku.

� Rozstrzygni´to przetarg na prze-
budow´ ulicy Granicznej w Ze-
grzu Po∏udniowym. Wykonaw-

ca zosta∏a firma TOMBUD

z Wieliszewa. Koszt – 156 tys. z∏.

Planowany termin realizacji in-

westycji – 30.07.2016 roku.

Zrealizowane inwestycje
drogowe:
� Zakoƒczono przebudow´ chod-

ników wzd∏u˝ ulicy Ogrodo-

wej na osiedlu Las w Niepo-
r´cie – wymieniona zosta∏a

stara nawierzchnia chodników

oraz wjazdów do posesji, którà

zastàpi∏a kostka brukowa. Pra-

ce wykona∏a firma Stanpol

z T∏uszcza, za kwot´ 79 tys. z∏o-

tych. 

� Zakoƒczono budow´ chodnika
w Ryni na odcinku od koÊcio-
∏a do skrzy˝owania ulic Space-
rowej i G∏ównej. Wykonawcà

inwestycji by∏a forma Kom-

pleksowe Us∏ugi dla Rolnictwa

z Lubowic za kwot´ 44,5 tys.

z∏otych. 

� Zakoƒczono budow´ oÊwietle-
nia ulicy Rumiankowej w Nie-
por´cie – II etap. Wykonawca

prac, firma INSBUD z ¸om˝y,

zainstalowa∏ 10 lamp za kwo-

t´ 28,3 tys. z∏. 

� BW

Apelujemy o zwrócenie wi´kszej uwagi na posesj´ 
sàsiadów. W przypadku stwierdzenia obecnoÊci 
nieznanych osób zachowujàcych si´ podejrzanie 
– zawiadom odpowiednie słu˝by, dzwoniàc pod numery alarmowe:
Komisariat Policji w Niepor´cie: 22 774 87 57, 22 774 87 67
Stra˝ Gminna: 22 774 87 91, 668 116 761

Chodnik wzd∏u˝ ulicy Ogrodowej na osiedlu Las w Niepor´cie 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia si´, i˝ z przyczyn procedu-
ralnych nastàpi zmiana terminu wyło˝e-
nia projektu „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obsza-
ru sołectwa Rynia, w gminie Niepor´t”
wraz z prognozà oddziaływania na Êro-
dowisko, sporzàdzanego na podstawie
uchwały Nr XLV/84/2013 Rady Gminy

Niepor´t z dnia 26 wrzeÊnia 2013 r.
W zwiàzku z powy˝szym wszystkie
uprawnienia wynikajàce z treÊci wycofa-
nego ogłoszenia nie b´dà miały zasto-
sowania. Ogłoszenie o wyło˝eniu
w/w projektu planu do publicznego
wglàdu uka˝e si´ w póêniejszym termi-
nie.

o wycofaniu ogłoszenia z dnia 28.04.2016 r. o wyło˝eniu
do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia,
w gminie Niepor´t” wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko
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   Pierwszego, Izabelina, Niepor´tu i Wólki Radzymiƒskiej!
W zwiàzku z inwestycjà Operatora Gazo-

ciàgów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A.

zamieszczamy map´ lokalizacji budowy ga-

zociàgu wysokiego ciÊnienia DN700/MOP

8,4 MPa wraz z kablem Êwiat∏owodowym.

JednoczeÊnie informujemy o mo˝liwoÊci

zg∏aszania ewentualnych uwag do przebie-

gu planowanej trasy gazociàgu. W tym ce-

lu prosimy kontaktowaç si´ z Oddzia∏em

Operatora Gazociàgów Przesy∏owych

GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyênie

lub bezpoÊrednio z pracownikiem Dzia∏u

Komunikacji Korporacyjnej tel. (22) 189-08-

76. Szczegó∏owe informacje o realizacji

projektu sà opublikowane na stronie inter-

netowej pod adresem: http://www.gaz-sys-

tem.pl/wsparcie-z-ue/transeuropejska-siec-

-energetyczna-ten-e/polska-litwa/.

�

PRZEDSI¢BIORCO
JeÊli posiadasz zezwolenie na sprzeda˝ napojów alkoholowych
przypominamy, ˝e z dniem 31 maja 2016 r. upływa termin
wpłaty II raty za posiadanà koncesj´.

225. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja

3 maja mieszkaƒcy gminy wzi´li udział w obchodach rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, nowoczesnego aktu zawierajàcego zasady, które i dzisiaj
uznawane sà za podstawy paƒstwa demokratycznego.

UroczystoÊci rozpocz´∏a msza

Êw. w intencji Ojczyzny w ko-

Êciele Niepokalanego Pocz´cia

NMP w Niepor´cie, którà odprawi∏

ksiàdz proboszcz W∏adys∏aw Troja-

nowski, i którà uÊwietni∏y swojà obec-

noÊcià poczty sztandarowe: 9 Batalio-

nu Dowodzenia pod dowództwem

kapitana Micha∏a Fliszkiewicza,

Zwiàzku Kombatantów RP i BWP

Ko∏a Powiatowego w Legionowie,

Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Kàtów

W´gierskich, Wólki Radzymiƒskiej

i Niepor´tu, Gimnazjum im. Bohate-

rów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, Szko∏y

Podstawowej im. Bronis∏awa Tokaja

w Niepor´cie, Szko∏y Podstawowej

im. Wojska Polskiego w Bia∏obrze-

gach, Szko∏y Podstawowej im. Wan-

dy Chotomskiej w Józefowie, Szko-

∏y Podstawowej im. I Batalionu Sape-

rów KoÊciuszkowskich w Izabelinie,

Szko∏y Podstawowej im. 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich w Wólce Ra-

dzymiƒskiej. Obecni byli harcerze 14.

Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zucho-

wych Niepor´t. 

Obecni byli goÊcie: Dowódca 9

Brygady Wsparcia Dowodzenia Do-

wództwa Generalnego Rodzajów Si∏

Zbrojnych p∏k dyplomowany Zyg-

munt Malec, Starosta Powiatu Legio-

nowskiego Robert Wróbel, Wice-

przewodniczàcy Rady Powiatu Le-

gionowskiego Wies∏aw Smoczyƒski,

Radna Powiatowa Agnieszka Powa-

∏a, radni oraz so∏tysi gminy Niepor´t.

Opraw´ artystycznà mszy zapewni∏

chór Echo Niepor´tu. W nast´pnej

cz´Êci uroczystoÊci, która odby∏a si´

na Placu WolnoÊci, wzi´∏a równie˝

udzia∏ Kompania Honorowa z 9 Ba-

talionu Dowodzenia pod dowódz-

twem kapitana Micha∏a Fliszkiewi-

cza. 

W przemówieniu wójt Maciej Ma-

zur przypomnia∏ o tym, jak wielkà

wartoÊç mia∏a uchwalona 225 lat te-

mu konstytucja. Zawarta w niej wi-

zja Rzeczpospolitej, otwartej, zgod-

nej i màdrze rzàdzonej krzepi∏a naród

w trudnych czasach zniewolenia.

Przyj´te w niej Êmia∏e rozwiàzania

ustrojowe i spo∏eczne sprawi∏y, ˝e

sta∏a si´ wzorem ustawy zasadniczej

dla innych narodów europejskich. Dla

kilku pokoleƒ Polaków sta∏a si´ po-

wodem do dumy i punktem odniesie-

nia, wzorem myÊlenia o odpowie-

dzialnoÊci za paƒstwo i troski

o wspólnot´ narodowà.

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego, za-

koƒczony salwà Kompanii Honoro-

wej, odczyta∏ porucznik Stanis∏aw

Wiszniewski z 9 Batalionu Dowo-

dzenia w Bia∏obrzegach. Przy uro-

czystym akompaniamencie werbli

delegacje z∏o˝y∏y kwiaty przy po-

mniku pod D´bem WolnoÊci.

W imieniu mieszkaƒców uczynili to:

wójt Maciej Mazur, zast´pca Wójta

Alicja Soko∏owska, Przewodniczàcy

Rady Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski. T´ cz´Êç obchodów zakoƒ-

czy∏a defilada Kompanii Honorowej

oraz pocztów sztandarowych na Pla-

cu WolnoÊci. Nast´pnie Gminny

OÊrodek Kultury zaprosi∏ uczestni-

ków uroczystoÊci na wystaw´ pre-

zentujàcà herby Rzeczpospolitej

Obojga Narodów. Na sto∏ach i gablo-

tach wystawiono 800 haftowanych

herbów, dokumentujàcych histori´

paƒstwa istniejàcego od 1569

do 1795 roku.

� BW

D z i ´ k u j e m y

SOŁTYSOWI 
MARIUSZOWI RASI¡SKIEMU 
za wykonanie prac przy odnowie
krzy˝a w Beniaminowie.
Wierzymy, ˝e Paƒska praca zapewni
krzy˝owi ochron´ na kolejne sto lat,
a mieszkaƒcom Beniaminowa
pi´kne miejsce do wspólnej
modlitwy. Jeszcze raz dzi´kujemy!

W zwiàzku z realizacjà zapisów ustawy 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
paƒstwa w wychowywaniu dzieci 
w Gminie Niepor´t ruszyły pierwsze wypłaty Êwiadczenia
wychowawczego. 

W pierwszej kolejnoÊci rozpatrzo-

ne zosta∏y wnioski z∏o˝one

w pierwszych dniach kwiet-

nia 2016 r. niewymagajàce kom-

pletowania dokumentów zwiàza-

nych z obliczaniem dochodu.

O fakcie wydania decyzji wnio-
skodawcy informowani sà telefo-
nicznie. Wszystkie wnioski zosta-
nà rozpatrzone w przewidzianym
ustawowo terminie trzech miesi´-
cy od dnia z∏o˝enia wniosku.

Na dzieƒ 17 maja 2016 r. licz-

ba z∏o˝onych wniosków o ustale-

nie prawa do Êwiadczenia wycho-

wawczego w formie papierowej

wynosi 733, a w formie elektro-

nicznej 400. Liczba wydanych

decyzji w sprawie Êwiadczenia

wychowawczego – 700. ¸àczna

kwota wyp∏aconych Êwiadczeƒ

wychowawczych za miesiàc kwie-

cieƒ – 355 166,70 z∏. Kolejne

wyp∏aty za kwiecieƒ zostanà do-

konane w maju, wtedy równie˝

otrzymajà Êwiadczenie Klienci,

którzy otrzymali ju˝ wyp∏aty

za kwiecieƒ. � Ewa Król

Program 
Rodzina 500+
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Reprezentacja gminy Niepor´t na Mi´dzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej
Dziewczàt rocznik 2000 i młodsze w miejscowoÊci Bilovec (Czechy)
– miejsce VII na 22 startujàce dru˝yny z Czech, Słowacji oraz Polski.

W dniach 5-8 maja w Tomaszowie

Lubelskim odby∏y si´ Mistrzostwa

Polski Kadetek. Mieszkanka gmi-

ny Niepor´t, Natalia Bartkowska,

zawodniczka UKS Debina Niepo-

r´t, absolwentka SP Izabelin oraz

Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym zdoby∏a, reprezentujàc

KS Pa∏ac Bydgoszcz, Bràzowy

Medal Mistrzostw Polski. Serdecz-

nie gratulujemy i ˝yczymy kolej-

nych sukcesów w kategorii junior-

ka. 

�

Nasze siatkarki w Czechach Segregacja odpadów

(trawa, liÊcie i drobne gał´zie) – prawidłowe
gromadzenie i odbiór

Odpady zielone

Sukces Natali Bartkowskiej

� Odpady zielone (tj. skoszo-

na trawa, liÊcie, drobne ga∏´zie

itp.) odbierane sà zgodnie z har-

monogramem wywozu odpa-

dów z gminy Niepor´t raz

w miesiàcu w okresie od kwiet-
nia do listopada. W styczniu

i lutym nale˝y wystawiaç jedy-

nie poÊwiàteczne choinki.

� Odpady zielone muszà byç gro-

madzone w bràzowych wor-
kach dostarczanych przez firm´

odbierajàcà odpady komunalne.

Worki dost´pne sà równie˝

w siedzibie Urz´du Gminy Nie-

por´t (pokój 26, II pi´tro). 

� Odpady zielone nale˝y wysta-
wiaç przed posesjà.

� W∏aÊciciele nieruchomoÊci mo-

gà wystawiaç razem z ww. od-

padami wi´ksze odpady zielone

np. ga∏´zie, które nale˝y wcze-

Êniej odpowiednio przygotowaç

poprzez ich rozdrobnienie

i umieszczenie w workach lub

poci´cie do oko∏o 1m d∏ugoÊci

i powiàzanie w taki sposób, aby

nie utrudniaç pracy firmie od-

bierajàcej odpady.

UWAGA!
Przypominamy, ̋ e odpadów zielo-

nych nie mo˝na wrzucaç do pojem-

ników przeznaczonych do groma-

dzenia zmieszanych odpadów

komunalnych. W przypadku znaj-

dowania si´ tych odpadów w po-

jemniku pracownicy firmy nie

opró˝nià pojemnika.

Odpady zielone mo˝na równie˝ sa-

modzielnie przywieêç do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) – ul. Ma-

∏o∏´cka 62 w Niepor´cie. PSZOK

czynny jest od wtorku do soboty

w godzinach 10.00–18.00.

� N Szczygielska 
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Architektura
Wywiad z dr in˝. arch. Annà Wagner z Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej.
Pawe∏ Strupiechowski jest absolwen-

tem szko∏y podstawowej i gimnazjum

w gminie Niepor´t. Obecnie jest

uczniem pierwszej klasy LXVII LO

im. Jana Nowaka Jezioraƒskiego

w Warszawie i przygotowuje projekt

stypendialny z zakresu architektury.

Jednym z warunków realizacji projek-

tu jest przeprowadzenie wywiadu

i umieszczenie go w lokalnej prasie.

Pomagajàc Paw∏owi, zamieszczamy

jego rozmow´ z dr in˝. arch. Annà

Wagner z Wydzia∏u Architektury

Politechniki Warszawskiej.

CCzzyymm  jjeesstt  ddllaa  PPaannii  aarrcchhiitteekkttuurraa??  CCzzyy

jjeesstt  ttoo  ttyyllkkoo  ddzziieeddzziinnaa  cczzyy  mmoo˝̋ee  ccooÊÊ

wwii´́cceejj??

Na pewno jest czymÊ wi´cej. KiedyÊ

pani dr Maria LeÊniakowska opubli-

kowa∏a ksià˝k´, w której zada∏a wie-

lu architektom pytania, czym jest dla

nich architektura, prawie ka˝dy od-

powiada∏ inaczej. Takie bardzo ency-

klopedyczne poj´cie architektury to

sztuka kszta∏towania przestrzeni. Ale

to zawsze jest coÊ wi´cej. Architek-

tura jest sposobem kszta∏towania ̋ y-

cia cz∏owieka. To w∏aÊnie ca∏oÊcio-

we poj´cie architektury.

CCzzyy  aarrcchhiitteekkttuurraa  mmoo˝̋ee  bbyyçç  rróówwnniiee˝̋

ssppoossoobbeemm  wwyyrraa˝̋aanniiaa  eemmooccjjii??

Na pewno, wydaje mi si´, ˝e dobra

architektura, która b´dzie s∏u˝y∏a

cz∏owiekowi, wymaga pokory ze stro-

ny architekta. To nie mogà byç

przede wszystkim jego emocje, tutaj

potrzeba spojrzenia ca∏oÊciowego,

˝eby ludzie te˝ dobrze si´ tam czuli.

A najlepiej jest, jeÊli te dwie rzeczy

da si´ pogodziç, czyli jeÊli jest pi´k-

na forma wywo∏ujàca emocje nie tyl-

ko u samego twórcy, tak˝e u odbior-

cy, a do tego jest dobra dla u˝ytkow-

nika.

JJaakkiimmii  cceecchhaammii  ppoowwiinniieenn  wwyykkaazzyywwaaçç

ssii´́  ddoobbrryy  aarrcchhiitteekktt??

Powinien byç twórczy. Zawód archi-

tekta to jest po∏àczenie zawodu in˝y-

niera z zawodem artysty. Powinien

mieç on dusz´ artysty, ale umys∏ Êci-

s∏y. Musi umieç myÊleç racjonalnie,

perspektywicznie, a równoczeÊnie

musi wykazywaç pewnego rodzaju

pokor´ i szacunek dla tego co go ota-

cza. Architekt nie mo˝e przede

wszystkim stawiaç na swoje, trzeba

byç kimÊ, kto potrafi znaleêç z∏oty

Êrodek. 

GGddzziiee  PPaannii  sszzuukkaa  iinnssppiirraaccjjii,,  ggddzziiee  aarr--

cchhiitteekktt  ppoowwiinniieenn  iicchh  sszzuukkaaçç??

MyÊl´, ˝e to jest kwestia bardzo in-

dywidualna. Przede wszystkim inspi-

racji szukamy, podró˝ujàc, zwiedza-

jàc, czytajàc. W ogóle to jest bardzo

ciekawe, bo nie zawsze na pierwszy

rzut oka widaç, czy coÊ nam si´ po-

doba, czy nam si´ nie podoba i im

wi´cej si´ dowiemy o danym okresie,

danej epoce stylistycznej, danym

czasie, architekcie, tym bardziej t´ ar-

chitektur´ rozumiemy i to jest w∏aÊnie

inspirujàce, przynajmniej dla mnie. 

CCoo  mmoogg∏∏aabbyy  PPaannii  rraaddzziiçç  mm∏∏ooddyymm  lluu--

ddzziioomm  mmyyÊÊllààccyymm  oo aarrcchhiitteekkttuurrzzee??  JJaakk

ppoowwiinnnnii  zzgg∏∏´́bbiiaaçç  sswwoojjàà  wwiieeddzz´́  ww ttyymm

kkiieerruunnkkuu??

Jak ju˝ wspomnia∏am, podró˝owaç.

Mieç oczy otwarte i byç ciekawym te-

go, co si´ widzi. Nie patrzeç na coÊ,

mówiàc ∏adne czy nie∏adne, tylko za-

pytaç – dlaczego? Dlaczego mi si´

podoba, albo dlaczego zosta∏o tak

zbudowane? Taka ciekawoÊç w∏aÊnie

bardzo procentuje.

CCzzyy  uuwwaa˝̋aa  PPaannii  zzaawwóódd  aarrcchhiitteekkttaa

zzaa pprrzzyyjjeemmnnàà  pprraacc´́??  

To zale˝y, poniewa˝ po architekturze

mo˝na robiç wiele rzeczy. Mo˝na byç

urz´dnikiem i pracowaç w tych

wszystkich wydzia∏ach, które sà ko-

jarzone z niezbyt przyjemnà pracà.

Mo˝na pracowaç te˝ w biurach ar-

chitektonicznych. Trzeba pami´taç, ̋ e

architektura, jak ka˝da dzia∏alnoÊç

in˝ynierska, wymaga ca∏ego mnóstwa

dzia∏aƒ, które sà poboczne. Sam

proces projektowania, który jest naj-

bardziej realizujàcy dla m∏odych lu-

dzi, to znikomy procent ca∏ego cza-

su pracy. Jest to ci´˝ka praca i cz´-

sto dosyç frustrujàca, ale jeÊli si´ ju˝

zobaczy efekt naszej pracy, tych na-

szych nieprzespanych nocy, to jest

najwi´ksza zap∏ata i frajda. 

� P.Strupiechowski

Smacznie, zdrowo, kolorowo
III Gminny Konkurs Kulinarny w Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym.
Aby zach´ciç dzieci do spo˝ywania

ró˝norodnych produktów, ju˝ po raz

trzeci zorganizowaliÊmy w naszej

Akademii Konkurs Kulinarny pod

has∏em: „Smacznie, zdrowo, koloro-

wo”. Honorowy patronat nad wyda-

rzeniem objà∏ Wójt Gminy Niepor´t

S∏awomir Maciej Mazur.

Ogólnym za∏o˝eniem konkursu

by∏o promowanie wÊród dzieci zdro-

wych nawyków ˝ywieniowych, za-

ch´canie do samodzielnego wymy-

Êlania oraz przyrzàdzania smacznych

i kolorowych deserów, a tak˝e prze-

kazanie najm∏odszym wiedzy o pra-

wid∏owym ˝ywieniu.

Do udzia∏u w konkursie zaprosi-

liÊmy dzieci 5-letnie z przedszkoli

i szkó∏ z terenu gminy Niepor´t.

Do zmagaƒ konkursowych przy-

stàpi∏o siedem czteroosobowych ze-

spo∏ów pod kierunkiem paƒ wycho-

wawczyƒ i czujnym okiem pani dy-

rektor Anny Ko∏odziej.

Dzieci podesz∏y do tematu w spo-

sób niezwykle odpowiedzialny i pro-

fesjonalny. Starannie i z zachowa-

niem wszelkich zasad bezpieczeƒ-

stwa tworzy∏y desery wed∏ug

w∏asnych przepisów i pomys∏ów.

Sprawnie organizowa∏y sobie stano-

wisko i czas pracy. Do∏o˝y∏y wszel-

kich staraƒ, aby desery by∏y pyszne

i kolorowe. Jury w sk∏adzie: wójt

Maciej Mazur, radni: Wojciech Saks,

Marian Oszczyk, Jaros∏aw Koperski,

so∏tys Mariusz Szeremski, przewod-

niczàcy Rady Rodziców Adam Ko-

rzeniewski, zast´pca przewodniczà-

cego Rady Rodziców Justyna

Oszczyk mia∏o du˝e trudnoÊci

z ustaleniem werdyktu. Po d∏u˝szej

naradzie wy∏oniono nast´pujàcych

laureatów:

I miejsce – Zespó∏ Szkolno- Przed-

szkolny w Wólce Radzymiƒskiej

II miejsce – Gminne Przedszkole

w Bia∏obrzegach

III miejsce – Szko∏a Podstawowa

w Józefowie

Wszystkie zespo∏y otrzyma∏y sta-

tuetki oraz dyplomy, a ka˝dy uczest-

nik konkursu – nagrody ufundowa-

ne przez Wójta Gminy Niepor´t.

Wszystkim uczestnikom bardzo

dzi´kujemy i serdecznie gratuluje-

my! � Anna Doroz

KÑCIK – tam byliÊmy
i ÊpiewaliÊmy
Studio piosenki KÑCIK z Kàtów W´gierskich zdobyło wyró˝nienie
w kategorii soliÊci i zespoły na tegorocznej TULIPANADZIE
oraz wyró˝nienie w kategorii zespołowej na SŁOWIKONADZIE. 
Po tych sukcesach Kàcik został zaproszony do uÊwietnienia
obchodów 12. urodzin linii lotniczych WizzAir na lotnisku Ok´cie. 

W zwiàzku z Rokiem Sienkiewiczowskim Gmina Niepo-

r´t og∏osi∏a na fb konkurs wiedzy o Sienkiewiczu, który

trwa∏ od 4 do 12 maja. Pierwsze odpowiedzi pojawi∏y si´

niemal od razu. Atrakcyjne nagrody zdoby∏y 3 osoby: Anna Golasiƒska, Ad-

rian Ochenkowski, ks. Tomasz Osiadacz. Poni˝ej prezentujemy 10 pytaƒ, z któ-

rymi zmagali si´ uczestniczy. Sprawdê, ile Ty wiesz o Sienkiewiczu. Odpo-

wiedzi znajdujà si´ na dole strony.

1. Wymieƒ wszystkie ulice w Gminie Niepor´t zwiàzane z Henrykiem Sienkiewiczem
i podaj, gdzie dokładnie si´ znajdujà.

2. W jakiej epoce literackiej tworzył Henryk Sienkiewicz.
3. Które utwory nale˝à do słynnej Trylogii Sienkiewicza i kiedy toczy si´ ich akcja?
4. W którym utworze pojawia si´ postaç in˝yniera pana Tarkowskiego? 
5. Podaj pełne nazwisko Sienkiewicza.
6. Podaj tytuł powieÊci psychologicznej Sienkiewicza, która była wydana w 1891 ro-

ku.
7. W jaki sposób poczàtkowo była wydawana powieÊç Quo vadis (lata 1895-1896)? 
8. W którym roku Sienkiewicz otrzymał Nagrod´ Nobla?
9. Akcja którego utworu dzieje si´ w Aspinwall?
10. Jak nazywała si´ słu˝ka Jagienki ze Zgorzelic z Krzy˝aków?

1. Wszystkie ulice dost´pne sà nafb, tu-
taj wymieniamy kilka przykładowych:
Głogi: aleja Henryka Sienkiewicza,
Oleƒki Billewiczówny, Skrzetuskiego;
Wólka Radzymiƒska: Bohuna

2. Pozytywizm
3. Ogniem imieczem, Potop, Pan Woło-

dyjowski,XVIIwiek
4. Wpustyni iwpuszczy

5. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkie-
wicz

6.Bez dogmatu
7. Wodcinkach w„Gazecie Polskiej”,

wdzienniku „Czas” iw„Dzienniku Po-
znaƒskim”

8. 1905
9. Latarnik
10. Anula Sieciechówna

Mały Pitagoras
21 kwietnia w Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie odbyła si´
dwunasta edycja Gminnego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras”. 

Za cele konkursu przyj´to rozwijanie

i pog∏´bianie zainteresowaƒ, uzdol-

nieƒ matematycznych, a tak˝e spraw-

dzenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania

si´ w nowych sytuacjach oraz w sy-

tuacjach ˝ycia codziennego metoda-

mi i j´zykiem charakterystycznymi

dla matematyki.

W tym roku konkurs cieszy∏ si´

du˝ym zainteresowaniem. Po szkol-

nych eliminacjach do drugiego etapu

zakwalifikowa∏o si´ 56 uczniów z pi´-

ciu gminnych szkó∏. Uczniowie w cià-

gu 60 minut rozwiàzywali zestawy za-

wierajàce po pi´ç zadaƒ otwartych,

które zosta∏y przygotowane przez na-

uczycieli uczàcych matematyki na te-

renie naszej gminy.

Tytu∏ „Ma∏ego Pitagorasa” otrzy-
mali: Aleksander Szostek – SP Wól-

ka Radzymiƒska klasa IV, Maciej

Bulge – SP Niepor´t klasa V, Mate-

usz Derba – SP Izabelin klasa V.

Laureatami konkursu zostali:
Klasa VI: Aleksandra PieÊçkiewicz

SP Izabelin, Brygida Kowalska SP

Niepor´t, Damian Piàtkowski SP

Bia∏obrzegi, Artur Wiejak SP Wól-

ka Radzymiƒska, Miko∏aj Zawistow-

ski SP Niepor´t.

Klasa V: Aleksandra Zieliƒska SP Jó-

zefów, Konrad Gera SP Wólka Radzy-

miƒska, Julia Ciesielska SP Józefów.

Klasa IV: Wojciech Paku∏a SP Iza-

belin, Krzysztof Wasilewski SP Jó-

zefów.

Finalistami konkursu zostali:
Klasa VI: Konrad Girczyc SP Niepo-

r´t, Micha∏ Kotwas SP Niepor´t, Dia-

na Tyczyƒska SP Bia∏obrzegi, Fran-

ciszek Gera SP Wólka Radzymiƒska,

Micha∏ Strzemieczny SP Józefów,

Oliwia Gietka SP Wólka Radzymiƒ-

ska.

Klasa V: Magdalena Burkietowicz

SP Bia∏obrzegi, Zuzanna Ludziejew-

ska SP Niepor´t, Filip Iwanowski SP

Józefów.

Klasa IV: Milena Zieliƒska SP Józe-

fów.

Wszystkim uczniom serdecznie

dzi´kujemy, zwyci´zcom gratuluje-

my i zapraszamy za rok.

� SP Izabelin

Odpowiedzi:

Gminny Tydzieƒ
Sienkiewiczowski
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Z
ag∏´biajàc si´ w tematyk´

wojny ze Szwedami ostatnià

cz´Êç artyku∏u o bitwie

pod Nowym Dworem w 1655 roku

zakoƒczy∏em informacjà, ̋ e 23 paê-

dziernika 1655 roku gen. Stenbock

na rozkaz króla szwedzkiego Karo-

la X Gustawa opuÊci∏ z wojskiem

obóz pod Nowym Dworem i ruszy∏

pod Wark´. Obecnie, aby zamknàç

tern wàtek historyczny, postanowi-

∏em jeszcze raz powróciç do okre-

su wojny polsko-szwedzkiej w od-

niesieniu do dzia∏aƒ zbrojnych,

które mia∏y miejsce w okolicach

Niepor´tu w roku 1656. Zwyci´-

stwo wojsk polskich pod Warkà

7 kwietnia 1656 roku obok znacze-

nia materialnego mia∏o przede

wszystkim ogromne znaczenie mo-

ralne. W aktualnie toczonej wojnie

Polacy sukcesy swoje zawdzi´cza-

li g∏ównie wojnie podjazdowej,

natomiast w walnych bitwach zwy-

ci´˝ali Szwedzi. Pod Warkà dosz∏o

do pierwszego zwyci´stwa Pola-

ków nad Szwedami w otwartej bi-

twie, które da∏o wojskom polskim

wiar´ we w∏asne mo˝liwoÊci. Jed-

noczeÊnie okaza∏o si´, ˝e szwedz-

ka rajtaria bez wsparcia piechoty

i artylerii wcià˝ nie mog∏a dorów-

naç polskiej kawalerii reprezento-

wanej przez ci´˝kà husari´ i wspie-

rajàcà jà lekkà dragoni´. Jednak nie

do koƒca uda∏o si´ wykorzystaç to

zwyci´stwo, gdy˝ Szwedzi zdo∏ali

wyprowadziç swoje wojska

z nad Wis∏y i Sanu. Karol X Gu-

staw 17 kwietnia 1656 roku opuÊci∏

Warszaw´ z armià liczàcà oko∏o

10 000. Przewidujàc jednak dobrze

kolejne uderzenie wojsk króla Ja-

na Kazimierza wzd∏u˝ prawego

brzegu Wis∏y w kierunku Warsza-

wy, pozostawia∏ tu silny garnizon

pod dowództwem feldmarsza∏ka

Wittenberga do obrony miasta ja-

ko wa˝nego w´z∏a komunikacyjne-

go, w tym oÊrodka ˝eglugi wiÊla-

nej pomi´dzy szwedzkimi za∏oga-

mi umocnionych miast-twierdz.

Król Jan Kazimierz 30 maja 1656

roku przyby∏ z wojskami pod War-

szaw´, ponadto pod miasto przyby-

wa∏y oddzia∏y pospolitego ruszenia

i ch∏opstwa, aby uczestniczyç w ob-

l´˝eniu. Obecnie nie b´d´ zajmowa∏

si´ opisem przebiegu szturmu War-

szawy i kapitulacji za∏ogi szwedz-

kiej, chodê temat ten jest ciekawy,

ale bardziej zwróc´ uwag´ na wy-

darzenia, które mia∏y miejsce w na-

szych okolicach, a szczególnie do-

tyczàcych pojawienia si´ na tym te-

renie oddzia∏ów tatarskich. Wezyr

Sefer Ghazi agi, gdy dowiedzia∏ si´

o wyjeêdzie do Moskwy wys∏anni-

ka króla Jana Kazimierza Piotra Ga-

liƒskiego, marsza∏ka orszaƒskiego,

przyspieszy∏ decyzj´ o wys∏aniu

do Warszawy posi∏ków tatarskich

pod dowództwem Subchana Gha-

zi agi. Chanat krymski Mechme-

da IV obawia∏ si´ bowiem, ˝e

Rzeczpospolita zawrze sojusz mi-

litarny z Moskwà przeciwko Szwe-

dom. Król Jan Kazimierz, otrzy-

mawszy wiadomoÊç o wyruszeniu

posi∏ków tatarskich, czeka∏ na ich

przybycie, majàc w zamiarze u˝y-

cie ich jako lekkiej jazdy do zadaƒ

rozpoznawczych i n´kajàcych od-

dzia∏y szwedzkie i brandenbur-

skie. W po∏owie lipca 1656 roku or-

da tatarska by∏a w rejonie Sokala,

a 16 lipca polski monarcha wys∏a∏

w jej kierunku pu∏k jazdy wojewo-

dy sandomierskiego Aleksandra

Koniecpolskiego dla ochrony lud-

noÊci na trasie przemarszu Tatarów

budziackich i oceny ich liczebno-

Êci. WielkoÊç posi∏ków tatarskich

szacowano na kilkadziesiàt tysi´cy

szabel, jednak w rzeczywistoÊci nie

by∏o ich wi´cej ni˝ ponad dwa ty-

siàce konnych. Na naradzie wojen-

nej w dniu 27 lipca 1656 roku

w obozie królewskim na praskich

polach stawi∏ si´ razem z wojewo-

dà sandomierskim Koniecpolskim

i z∏o˝onà z kilkudziesi´ciu ordyƒ-

ców ochronà Subchan Ghazi aga

dowodzàcy ordà tatarskà. Plan kró-

la Jana Kazimierza przewidywa∏

natychmiastowà przepraw´ wojsk

koronnych na prawy brzeg Wis∏y

w celu zaatakowania obozu

szwedzkiego pod Nowym Dwo-

rem. Tatarom natomiast, wzmacnia-

jàc ich si∏y polskimi i litewskimi od-

dzia∏ami, nakazano, aby przeprawi-

li si´ przez Narew powy˝ej

Nowego Dworu pod Niepor´tem

i w ten sposób osaczyli Szwedów.

Zgodnie z powzi´tymi decyzjami

Subchan Ghazi aga uda∏ si´ do swo-

ich oddzia∏ów w rejonie Okuniewa,

aby nast´pnie prowadziç je w kie-

runku Niepor´tu by wziàç udzia∏

w kampanii warszawskiej 1656

roku. Posi∏ki tatarskie posuwa∏y si´

traktem wiodàcym z Kamiona

przez Grochów, Wol´ Grzybowskà,

Okuniew, Stanis∏awów i W´grów.

Wojska sprzymierzone szwedzko-

-brandenburskie cz´sto wykorzy-

stywa∏y do przemarszu trakt prowa-

dzàcy z Bia∏o∏´ki na Niepor´t, Bia-

∏obrzegi i Pu∏tusk. Tereny te tak

opisywa∏ w czasie kampanii na tzw.

tarasie praskim wojewoda poznaƒ-

ski: „miejsca dla rozpocz´cia roz-

prawy, zw∏aszcza dla konnego woj-

ska, nie by∏o, gdy˝ tam ku Niepo-

r´towi i nad Wis∏à cz´Êcià pola,

cz´Êcià lasy, które ju˝ by nieprzy-

jaciel opanowa∏, a naszemu konne-

mu wojsku w lesie niewczeÊnie

wojowaç”*. Wobec stwierdzenia

marszu sprzymierzonych wojsk

szwedzkich Karola X Gustawa

i elektora brandenburskiego Fryde-

ryka Wilhelma korytarzem wzd∏u˝

Wis∏y na Tarchomin i ˚eraƒ w kie-

runku Bia∏o∏´ki król Jan Kazi-

mierz zdecydowa∏ zawróciç z dro-

gi na Niepor´t Tatarów, którym po-

stawiono wczeÊniej zadanie

atakowania ty∏ów wroga pod No-

wym Dworem. Zawrócone z trak-

tu niepor´ckiego oddzia∏y tatarskie

niespodziewanie spotka∏y na wy-

dmach ko∏o lasku bia∏o∏´ckiego od-

dzia∏y elektorskie. Ogieƒ elektor-

skiej rajtarii by∏ tak silny, ˝e Tata-

rzy unikali walki, wycofujàc si´

w stron´ Bia∏o∏´ki, ale nadal b´dàc

na ty∏ach wojsk brandenburskich.

W tym czasie nadal trwa∏y ci´˝kie

walki wojsk polskich i szwedzkich

w tzw. korytarzu wiÊlaƒskim na kie-

runku Bia∏o∏´ki i Bródna. Tatarzy

podpalili zarówno Bia∏o∏´k´ jak

i Bródno oraz, stosujàc taktyk´ pod-

jazdów, zmuszali Szwedów do wy-

dzielenia cz´Êci do os∏ony skrzyd∏a

armii. Jan Kazimierz zamierza∏

wciàgnàç wojska sprzymierzonych

na teren bardziej nadajàcy si´

do u˝ycia kawalerii, w tym ci´˝kiej

husarii. Po udanej szar˝y rozbite od-

dzia∏y szwedzko-brandenburskie

mog∏y wycofaç si´ jedynie drogà

na Niepor´t, gdzie nie by∏o przygo-

towanych przepraw mostowych.

Wydzielonà do szar˝y jazd´, g∏ów-

nie husari´, oddano pod dowództwo

pisarza polnego litewskiego i po-

rucznika królewskiej choràgwi hu-

sarskiej w kompucie litewskim

Aleksandra Hilarego Po∏ubiƒskie-

go. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* Opracowano na podstawie: „Warsza-

wa 1656” Miros∏aw Nagielski Wyd.

Bellona Warszawa 1990 oraz strony in-

ternetowe.

Szwedzi w Niepor´cie i okolicach

Kampania warszawska 
w lipcu 1656 roku cz. I
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  CCZZEERRWWCCUU 2016 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, 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, Epopei

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

LEGENDA

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

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t • pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t • tel. (22) 767 04 00 • Redaktor naczelny: Beata Wilk 
Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.

ISSN 1897-1911



8 ZZAAPPRROOSSZZEENNIIAA WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 20 maja 2016


