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GMINNNE INWESTYCJE
drogowe str. 2

WYBORY 
Prezydenta RP str. 3

HARMONOGRAM odbioru odpadów
komunalnych w czerwcu 2015 roku str. 7

16 maja Gminny OÊrodek Kultury wraz
z Niepor´ckim Stowarzyszeniem Historycznym
i Gminnà Bibliotekà Publicznà zaprosili
mieszkaƒców na pierwszà niepor´ckà Noc Muzeów. 

Niepor´cka Noc Muzeów
Noc Muzeów to wyjàtkowe

Êwi´to kultury, sztuki i nauki.

Sukces imprezy, zorganizo-

wanej po raz pierwszy w 1997 roku

w Berlinie, zach´ci∏ kolejne miasta

europejskie do nocnego otwierania

drzwi ró˝nych instytucji przed zwie-

dzajàcymi. Ju˝ ponad 120 miast

w∏àczy∏o si´ do projektu, a 16 maja

do∏àczy∏a do niego gmina Niepor´t.

Uczestnicy spotkali si´ na Placu

WolnoÊci, gdzie poznali histori´

pompy, która zamontowana zosta-

∏a w tym miejscu w la-

tach 30. XX wieku. Jej producen-

tem by∏a Wytwórnia Pomp

„Smok” A. Paszewina z Warsza-

wy. Niektórzy z mieszkaƒców pa-

mi´tajà, jak korzystali z niej w la-

tach dzieciƒstwa. Trasa zwiedzania

wiod∏a nast´pnie na cmentarz pa-

rafialny, którego najstarsza cz´Êç

wpisana jest do wojewódzkiego re-

jestru zabytków, a nast´pnie do za-

bytkowego koÊcio∏a p.w. Niepoka-

lanego Pocz´cia NMP, równie˝

figurujàcego we wspomnianym

rejestrze. O historii tych miejsc

w zajmujàcy sposób opowiadali

Pan W∏odzimierz B∏awdziewicz

i Konrad Szostek. LeÊniczy Gerard

Hoja wzbogaci∏ program o infor-

macje o pomnikach przyrody,

z których jeden, lipa o wdzi´cznym

imieniu Agata, roÊnie w sàsiedz-

twie koÊcio∏a. W Gminnym OÊrod-

ku Kultury czeka∏y kolejne atrak-

cje: wystawa starych fotografii

udost´pnionych przez mieszkaƒ-

ców gminy – „Niepor´t w pami´-

ci mieszkaƒców” oraz nowa ekspo-

zycja historyczna na wie˝y, wzbo-

gacona o kolejne militaria. Wszy-

scy przybyli mogli wziàç udzia∏

w rozwiàzywaniu terenowej krzy-

˝ówki, a poszukiwania skarbów

wykrywaczem metali wzbudzi∏y

goràce emocje. Nie zabrak∏o na-

gród, ogniska oraz….ducha Bia∏ej

Damy, która ukaza∏a si´ wieczor-

nà porà na wie˝y. 

Dzi´kujemy organizatorom bar-

dzo udanego spotkania i czekamy

na kolejnà dawk´ atrakcji w przy-

sz∏ym roku!

� B.Wilk

W 2015 roku obchodzimy 25-lecie samorzàdu terytorialnego. W 1990 roku Sejm uchwalił ustaw´
o samorzàdzie gminnym, która stała si´ podstawà budowy wolnej Polski, pozwoliła lokalnym
wspólnotom współuczestniczyç i współdecydowaç w sprawach ich dotyczàcych. 

Z tej okazji, 26 maja stanie na placu WolnoÊci w Niepor´cie wystawa, dokumentujàca zmiany jakie zaszły
w gminie Niepor´t w ciàgu 25 lat funkcjonowania samorzàdu, podsumowujàca nasze wspólne dokonania.
Kalendarium i zdj´cia przypomnà nam najwa˝niejsze wydarzenia i podejmowane decyzje, które miały
bezpoÊredni wpływ na nasze ˝ycie.
19 czerwca o godzinie 13.00 zapraszamy na uroczystà sesj´ Rady Gminy Niepor´t w Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym, poÊwi´conà rocznicy 25-lecia samorzàdu terytorialnego w gminie Niepor´t.
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Âwi´to Narodowe Trzeciego Maja

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

VII sesja Rady Gminy

3 maja obchodziliÊmy Âwi´to Narodowe Trzeciego Maja
ustanowione na pamiàtk´ uchwalenia Konstytucji 3 maja
– pierwszej w Europie i drugiej na Êwiecie ustawy zasadniczej. 

Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła si´ VII sesja Rady Gminy Niepor´t VII kadencji.
Obrady poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.
W obradach udział wzi´ło 15 radnych. 

Gminne uroczystoÊci zainauguro-

wa∏a msza Êwi´ta w intencji Oj-

czyzny w koÊciele Niepokalanego

Pocz´cia N.M.P celebrowana

przez ks. proboszcza W∏adys∏awa

Trojanowskiego. Udzia∏ w niej

wzi´li przedstawiciele w∏adz sa-

morzàdowych, organizacji spo-

∏ecznych, jednostek oÊwiatowych,

harcerze oraz mieszkaƒcy. Msz´

Êw. uÊwietni∏y swojà obecnoÊcià

poczty sztandarowe: OSP w Kà-

tach W´gierskich, OSP w Niepo-

r´cie, OSP w Wólce Radzymiƒ-

skiej, Gimnazjum im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym,

Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏a-

wa Tokaja w Niepor´cie, Szko∏y

Podstawowej im. Wojska Polskie-

go w Bia∏obrzegach, Szko∏y Pod-

stawowej im. Wandy Chotom-

skiej w Józefowie i Szko∏y Podsta-

wowej im. 28 Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich w Wólce Radzy-

miƒskiej. Wyjàtkowy charakter

nada∏a mszy oprawa muzyczna

przygotowana przez chór „Echo

Niepor´tu”.

Po mszy, delegacje w asyÊcie

harcerzy z∏o˝y∏y kwiaty przy po-

mniku na Placu WolnoÊci.

W imieniu mieszkaƒców Gminy

Niepor´t kwiaty z∏o˝yli Wójt Ma-

ciej Mazur, Przewodniczàcy Rady

Gminy Eugeniusz Woêniakowski,

proboszcz W∏adys∏aw Trojanowski

oraz radni Gminy Niepor´t.

W Gminnym OÊrodku Kultury

chór „Echo Niepor´tu” zaprezen-

towa∏ spektakl s∏owno-muzyczny,

który przywo∏ywa∏ okolicznoÊci

uchwalania Konstytucji 3 maja

przez Sejm Czteroletni, a pieÊni

patriotyczne odda∏y atmosfer´

i emocje, które przed 224 laty to-

warzyszy∏y temu wielkiemu wyda-

rzeniu. Wójt Maciej Mazur, dzi´-

kujàc organizatorom i uczestnikom

tegorocznych obchodów podkre-

Êli∏, jak wa˝ne dla Polaków jest

kultywowanie pami´ci o wa˝nych

wydarzeniach historycznych.

� D.Brzozowska

Wybory do Rady Powiatowej Ma-

zowieckiej Izby Rolniczej Powia-

tu Legionowskiego, odb´dà si´

dnia 31 maja 2015 roku (niedzie-
la). Mieszkaƒcy gminy Niepor´t

b´dà mogli g∏osowaç w siedzibie

Urz´du Gminy w Niepor´cie,

Pl. WolnoÊci 1, w godzinach 8:00-
18:00. Gmina Niepor´t stanowi

jednomandatowy Okr´g Wybor-

czy Nr 63. 

Uprawnionymi do g∏osowania

sà osoby fizyczne i prawne b´dà-

ce podatnikami podatku rolnego,

posiadajàce gospodarstwo rolne

o ∏àcznej powierzchni przekracza-

jàcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

podatku dochodowego z dzia∏ów

specjalnych produkcji rolnej oraz

cz∏onkowie rolniczych spó∏dziel-

ni produkcyjnych posiadajàcy

w nich wk∏ady gruntowe.

Spis cz∏onków izby rolniczej

uprawnionych do g∏osowania zo-

sta∏ udost´pniony do wglàdu w sie-

dzibie urz´du gminy (pok.nr 30,

II pi´tro) od dnia 15 maja 2015 ro-

ku. Ka˝dy rolnik, mo˝e sprawdziç

czy zosta∏ w nim uj´ty i wnieÊç

w tej sprawie za˝alenie.

Kandydatem zg∏oszonym na

cz∏onka Rady Powiatowej Mazo-

wieckiej Izby Rolniczej Powiatu

Legionowskiego z terenu Gminy

Niepor´t jest Pan Piotr Kotowski

z Niepor´tu. � K. Kula

W pierwszej cz´Êci obrad Êlubo-

wanie z∏o˝yli nowo wybrani so∏-

tysi: pani Regina Soko∏owska,

so∏tys wsi Bia∏obrzegi, pani Beata

Kostro, so∏tys wsi Kàty W´gier-

skie, pani Danuta Stromecka, so∏-

tys wsi Wola Aleksandra, pani

Barbara Kwieciƒska, so∏tys wsi

Aleksandrów, pan Ryszard Zajàc,

so∏tys wsi Micha∏ów-Grabina.

Ponadto radni mieli okazj´ po-

znaç i podyskutowaç na temat sta-

nu bezpieczeƒstwa na terenie Gmi-

ny Niepor´t i powiatu legionow-

skiego z przyby∏ymi na sesj´

Komendantem Powiatowym Poli-

cji w Legionowie p. Waldemarem

Perdion oraz Komendantem Ko-

misariatu Policji w Niepor´cie p.

Markiem Kur. Pani komendant

Stra˝y Gminnej J. Mizerska przed-

stawi∏a Sprawozdanie z dzia∏alno-

Êci Stra˝y Gminnej za 2014 r.

W pierwszej cz´Êci obrad Rad-

ni podj´li m.in. nast´pujàce

uchwa∏y: 

• uchwa∏à nr VII/40/2015 radni

zdecydowali o udzieleniu z bu-

d˝etu Gminy Niepor´t pomocy

rzeczowej, o wartoÊci

48 630,00 z∏, Województwu Ma-

zowieckiemu, w formie wykona-

nia przez Gmin´ ze Êrodków w∏a-

snych dokumentacji technicznej

chodnika w ciàgu drogi woje-

wódzkiej nr 632 (ul. Stru˝aƒska

w Józefowie) – na odcinku

od ronda im. Kardyna∏a Stefana

Wyszyƒskiego do granicy z gm.

Jab∏onna,

• uchwa∏à nr VII/41/2015 zwol-

niono samorzàdowy zak∏ad bu-

d˝etowy – Gminny Zak∏ad Ko-

munalny w Niepor´cie z obo-

wiàzku wp∏aty do bud˝etu gminy

Niepor´t nadwy˝ki Êrodków ob-

rotowych, ustalonej na koniec

okresu sprawozdawczego za

rok 2014 w kwocie 94 208,33 z∏.

Nadwy˝ka zostanie przeznaczo-

na na realizacj´ zadaƒ statuto-

wych zak∏adu bud˝etowego

– Gminny Zak∏ad Komunalny

w Niepor´cie.

Ponadto radnym zosta∏y przed-

stawione:

• Sprawozdanie z realizacji Gmin-

nego programu profilaktyki i roz-

wiàzywania problemów alkoho-

lowych oraz przeciwdzia∏ania

narkomanii w Gminie Niepor´t

za 2014 rok, przez p. El˝biet´

Staniszewskà – kierownika Dzia-

∏u Spraw Obywatelskich i USC;

• Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci

Gminnego OÊrodka Kultury

za 2014 rok, które zaprezentowa-

∏a p. Bogus∏awa Oksza-Klossi

– dyrektor Gminnego OÊrodka

Kultury;

• Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Bi-

blioteki Publicznej Gminy Nie-

por´t za 2014 rok, które zapre-

zentowa∏a p. El˝bieta Kotowska

– dyrektor Biblioteki Publicznej

Gminy Niepor´t. 

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy zamknà∏ ob-

rady VII sesji Rady Gminy Niepo-

r´t. � J.Joƒska

� Zakoƒczone zosta∏y prace bu-
dowlane na ulicy Warsztato-
wej w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Wykonany zosta∏ ciàg

pieszo-jezdny d∏ugoÊci 320 me-

trów o nawierzchni z kostki

bezfazowej, z wjazdami do po-

sesji i odwodnieniem po-

wierzchniowym do drenu fran-

cuskiego. Koszt inwestycji wy-

niós∏ 228 tys. z∏otych. 

� W koƒca maja zakoƒczà si´
prace budowlane na ulicy
P´czkowskiego w Niepor´cie.
W III etapie inwestycji powsta-

je ciàg pieszo-jezdny z wjazda-

mi do posesji, o d∏ugoÊci 320

metrów i nawierzchni z kostki.

Koszt prac wyniesie 193,5 tys.

z∏otych.

� Trwa przebudowa ulicy Ma-
∏o∏´ckiej na odcinku od ulicy
Izabeliƒskiej do ul. LeÊnej
w Izabelinie. Na odcinku

ok. 1 km nawierzchnia asfalto-

wa jest frezowana, nast´pnie

wykonany zostanie g∏´boki re-

cykling istniejàcej podbudowy,

na której po∏o˝ona zostanie

siatka wzmacniajàca oraz nowa

nawierzchnia. Pobocza zostanà

uporzàdkowane. Koszt inwesty-

cji wyniesie 398 tys. z∏otych,

planowany termin jej ukoƒcze-

nia up∏ywa 30 czerwca 2015 r. 

� Realizowane sà prace budow-
lane na ulicy ˚wirowej w Be-
niaminowie. W II etapie prac

powstaje ciàg pieszo-jezdny

o nawierzchni z kostki, d∏ugo-

Êci 200 metrów, wraz z wjazda-

mi do posesji. Planowany ter-

min zakoƒczenia prac up∏y-

wa 30 maja, ich koszt wyniesie

88,5 tys. z∏otych.

� BWilk

ul. Warsztatowa w Stanis∏awowie Pierwszym

ul. P´czkowskiego w Niepor´cie

ul. Ma∏o∏´cka w Izabelinieul. ˚wirowa w Beniaminowie

Gminne inwestycje drogowe

Przypominamy, ˝e z dniem 15 maja
upłynàł termin płatnoÊci II raty
podatku od nieruchomoÊci, podatku
rolnego i leÊnego.
Podatek od nieruchomoÊci, rolny i leÊny
nale˝y uiszczaç na konto wskazane
w decyzji wymiarowej.

PRZYPOMINAMY, ˚E...

Wójt Gminy Niepor´t
ogłasza pisemny przetarg nie-
ograniczony na dzier˝aw´ nie-
zabudowanej nieruchomoÊci
gruntowej o łàcznej
pow. 1,34 ha, (działki o nume-
rach: 55/2, 55/3 i 55/4) poło˝o-
nej w Niepor´cie w rejonie uli-
cy Zegrzyƒskiej, na okres
do 3 lat, na cele urzàdzenia
parkingu.

Przez urzàdzenie parkingu ro-

zumie si´:

1) wykonanie wjazdu na dzia∏-

ki po uprzednim wykonaniu

nasypu, przepustu oraz na-

wierzchni utwardzonej we-

d∏ug uzgodnieƒ z Mazo-

wieckim Zarzàdem Dróg

Wojewódzkich w Warsza-

wie, stanowiàcym za∏àcznik

do niniejszego og∏oszenia

2) zebranie humusu Êred-

nio 15 cm z wywozem

na odleg∏oÊç do 10 km,

3) wykonanie nawierzchni

z kruszywa kamiennego lub

betonowego (czystego bez

Êmieci) o gruboÊci 15 cm

po zag´szczeniu.

Szczegó∏owe warunki prze-

targu okreÊla „Regulamin pi-

semnego przetargu nieograni-

czonego na dzier˝aw´ niezabu-

dowanej nieruchomoÊci

gruntowej o ∏àcznej po-

wierzchni 1,34 ha, po∏o˝onej

w Niepor´cie, stanowiàcej

dzia∏ki o numerach: 55/2, 55/3

i 55/4, na okres do 3 lat,

na cele urzàdzenia parkingu.”;

stanowiàcy za∏àcznik nr 1

do zarzàdzenia Nr 137/2015

Wójta Gminy Niepor´t

z dnia 20 maja 2015 r., udo-

st´pniony oferentom w BiP

Gminy Niepor´t, a tak˝e w sie-

dzibie Urz´du Gminy Niepo-

r´t: na Tablicy og∏oszeƒ Urz´-

du oraz w pok. Nr 7 (parter)

Urz´du Gminy Niepor´t.

Dzier˝awa pod parking
przy Zegrzyƒskiej
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Wybory Prezydenta RP 24 maja 2015 r.

Liczba głosów oddanych na konkretnych kandydatów w głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r.

Frekwencja w gminie
Niepor´t w głosowaniu
w dniu 10 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T z dnia 7 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE
PA¡STWOWEJ

KOMISJI 
WYBORCZEJ 

z dnia 12 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-

deks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póên. zm.) podaje

si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´ o numerach i gra-

nicach obwodów g∏osowania, wyznaczonych siedzibach ob-

wodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komi-

sji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe∏-

nosprawnych oraz o mo˝liwoÊci g∏osowania korespondencyj-

nego i przez pe∏nomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 10 maja 2015 r.

Paƒstwowa Komisja Wyborcza
informuje, ˝e w wyborach
Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej w ponownym
głosowaniu w dniu

24 maja 2015 r. kandydujà

Lokale w∏aÊciwe do g∏osowania korespondencyjnego

Lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏no-
sprawnych

UWAGA:

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 24 ma-
ja 2015 r. (niedziela) b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00

� Wójt Gminy Niepor´t /–/ S∏awomir Maciej Mazur

Numer 
obwodu GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

głosowania WYBORCZEJ

1. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” Gimnazjum 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

2. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole 
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, w Niepor´cie
Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, ul. Jana Kazimierza 104
Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, 

Gerwazego, Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, 
Stokrotki, Tulipanowa, Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska, Białego Bzu, Epopei.

3. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, im. Bronisława Tokaja 
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa. w Niepor´cie

ul. Dworcowa 9

4. Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, im. Bronisława Tokaja
Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, w Niepor´cie
Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia. ul. Dworcowa 9

5. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, 

ul. Wojska Polskiego 21

6. Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Gimnazjum 
Spełnionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna, im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 1 w Stanisławowie Pierwszym
do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste  ul. Jana Kazimierza 291
od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa, 
Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A.Mozarta, Sonaty, 
Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa, 
Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci.

7. Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy Szkoła Podstawowa im. Batalionu Saperów 
obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste KoÊciuszkowskich 
od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, w Izabelinie
Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna. ul. Szkolna 1

8. Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, 

ul. Szkolna 61

9. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10. Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej 
w Józefowie, ul. Szkolna 61

11. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury 
w Stanisławowie Drugim, 

ul. Wolska 71A

12. Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 79

13. Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury 
w Zegrzu Południowym
ul. Osiedle Wojskowe 13

1) DDUUDDAA  AAnnddrrzzeejj
SSeebbaassttiiaann

2) KKOOMMOORROOWWSSKKII
BBrroonniiss∏∏aaww  MMaarriiaa

� Zast´pca Przewodniczàcego

Paƒstwowej Komisji Wyborczej

/–/ Sylwester Marciniak

Numer Liczba Liczba %
obwodu uprawnionych głosujàcych

1 759 525 69,17%
2 937 603 64,35%
3 660 400 60,61%
4 911 492 54,01%
5 1196 629 52,59%
6 832 515 61,90%
7 674 402 59,64%
8 811 428 52,77%
9 1045 600 57,42%
10 590 407 68,98%
11 770 482 62,60%
12 796 410 51,51%
13 724 383 52,90%

Razem 10705 6276 58,63%

Numer Grzegorz Michał Andrzej Sebastian Adam Sebastian Bronisław Maria Janusz Ryszard Marian Janusz Paweł‚ Piotr Magdalena Agnieszka Janusz Marian Paweł‚ Jan Jacek 

obwodu Braun Duda Jarubas Komorowski Korwin-Mikke Kowalski Kukiz Ogórek Palikot Tanajno Wilk

1 6 116 5 254 25 3 79 17 11 4 7

2 6 191 3 221 17 7 130 10 5 5 4

3 4 190 5 113 10 3 56 3 6 3 2

4 6 179 6 158 15 2 107 4 8 2 3

5 6 204 4 235 17 2 127 16 12 0 3

6 4 160 3 184 20 1 114 6 14 1 4

7 9 138 4 118 10 2 105 6 4 4 1

8 1 142 6 151 8 0 110 6 2 0 0

9 11 202 9 214 20 4 115 7 13 0 2

10 5 80 3 216 7 3 75 2 11 3 2

11 3 140 2 208 14 1 93 11 8 2 1

12 3 198 2 78 7 13 87 4 8 1 3

13 6 102 9 176 8 2 69 7 2 0 0

Razem: 70 2042 61 2326 178 43 1267 99 104 25 32
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Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne podj´ło prób´
dotarcia do osób interesujàcych si´ historià naszego
regionu, nie tylko słowem pisanym w „WieÊciach
Niepor´ckich”, ale te˝ słowem ˝ywym. 

Taka próba odby∏a si´ w pierw-

szy czwartek maja. Zaintereso-

wani zwiàzkami Niepor´tu

z Wazami spotkali si´ w goÊcinie

u˝yczonym przez pana Krzysztofa

Kostro lokalu „Zag∏obianka”. Ta

znana wszystkim restauracja z pi´ç-

dziesi´cioletnià tradycjà, otrzyma∏a

nowy ciekawy wystrój i wydaje si´

byç sprzyjajàcym miejscem dla histo-

rycznych rozwa˝aƒ. Podczas pierw-

szego spotkania Stowarzyszenie po-

stanowi∏o przypomnieç zainteresowa-

nym, jak dosz∏o do lokalizacji dwo-

ru myÊliwskiego Wazów na terenie

Niepor´tu. Opowiedzia∏ o tym W∏o-

dzimierz B∏awdziewicz, regionalista

niepor´cki, który swà wypowiedê

podpiera∏ licznymi rycinami ilustru-

jàcymi sylwetki i stroje tamtej epo-

ki. Tak zorganizowane wystàpienie

pobudzi∏o zainteresowanie i wy-

obraêni´ s∏uchaczy, a tak˝e zach´ci-

∏o do ciekawych wypowiedzi i pytaƒ

dotyczàcych minionej epoki.

To dla Stowarzyszenia dobry po-

czàtek, a za zgodà pana Kostro ju˝

planujemy nast´pne spotkanie,

na które serdecznie zapraszamy,

tym razem w drugi czwartek czerw-

ca. Mamy nadziej´, ˝e tak przeka-

zywana historia zaciekawi miesz-

kaƒców oraz sympatyków naszej

gminy i b´dzie to poczàtek d∏ugie-

go cyklu wymiany informacji.

Zapewniamy, ˝e kolejne tema-

ty b´dà równie ciekawe.

� Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

Czwartkowe 
spotkanie z historià

Przy ulicy JODŁOWEJ 1
w Stanisławowie Pierwszym
powstaje niepubliczna
placówka integracyjna

– MODELOWE PRZEDSZKOLE. Jest to pierwsze w naszym
regionie przedszkole bazujàce na elementach pedagogiki
Marii Montessori. 

Metoda, wykorzystywana w Mode-

lowym Przedszkolu, w bardzo intu-

icyjny sposób wspiera dziecko i je-

go pasje. Pedagogika montessoriaƒ-

ska na poczàtku powsta∏a z myÊlà

o dzieciach niepe∏nosprawnych,

a w nied∏ugim czasie okaza∏o si´, ˝e

przynosi doskona∏e efekty równie˝

wÊród dzieci zdrowych. Maluszki

kszta∏towane tà metodà sà lepiej

przygotowane do nauki w szkole, sà

skoncentrowane, w szybszym tempie

przyswajajà wiedz´, potrafià praco-

waç samodzielnie. Sà równie˝ bar-

dziej niezale˝ne od rówieÊników

w ˝yciu codziennym, cechujà si´ em-

patià i tolerancjà. G∏ównà zaÊ zaletà

pedagogiki Montessori jest indywi-

dualne podejÊcie do ka˝dego dziec-

ka i nauka poprzez zabaw´ i doÊwiad-

czanie. Modelowe Przedszkole mo-

˝e przyjàç do 40 dzieci w wieku 2,5

– 5 lat. JeÊli b´dzie zainteresowanie

ze strony rodziców mo˝liwe jest rów-

nie˝ utworzenie grupy ˝∏obkowej.

Placówka zosta∏a wybudowana z my-

Êlà o najm∏odszych, pomieszczenia sà

dostosowana do przyj´cia dzieci

z niepe∏nosprawnoÊciami. Atutami

Modelowego Przedszkola jest dedy-

kowany ogród, który stanowiç b´dzie

miejsce doÊwiadczalne dla dzieci,

wykwalifikowana kadra, dla której

dzieci i ich rozwój sà najwa˝niejsze

oraz bogata oferta zaj´ç dodatkowych

w czesnym, w tym: j´zyk angielski,

francuski, plastyka, rytmika z ele-

mentami taƒca, warsztaty ceramicz-

ne, bajkoterapia, zaj´cia logicznego

myÊlenia, zaj´cia gimnastyczne i ru-

chowe, zaj´cia doÊwiadczalne i wie-

le innych w zale˝noÊci od zaintere-

sowaƒ maluchów. Bezcenna jest

obecnoÊç na miejscu Poradni Peda-

gogiczno – Psychologicznej INSPI-

RACJA, która obj´∏a opiekà nasze

przedszkolaki i zapewni dzieciom

prawid∏owy rozwój. Zach´camy ro-

dziców do zapisów dzieci do MODE-

LOWEGO PRZEDSZKOLA:

+48 537 464 710 oraz odwiedzania

strony placówki: www.modelowe-

przedszkole.eu. Wszystkich miesz-

kaƒców gminy Niepor´t oraz sàsied-

nich gmin serdecznie zapraszamy

na DZIE¡ OTWARTY – 23 MA-

JA 2015 ROKU, od godziny 11-ej

b´dzie mo˝na zwiedziç Przedszkole

i Poradni´. W tym dniu odb´dà si´

zaj´cia pokazowe dla dzieci i rodzi-

ców, b´dzie mo˝na porozmawiaç

z kadrà, obejrzeç pomoce dydaktycz-

ne oraz pobawiç si´ na autorskim pla-

cu zabaw, który powstaje od podstaw

pod kàtem kreatywnego rozwoju

dzieci. �

Modelowe Przedszkole

I ty mo˝esz zostaç ławnikiem
Informujemy o naborze kandydatów na ławników sàdowych na kadencj´ 2015-2019.
Zgłoszenia b´dà przyjmowane w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wiceprezes Sàdu Okr´gowego

Warszawa-Praga w Warszawie

zwróci∏ si´ do Rady Gminy Niepo-

r´t o dokonanie wyboru ∏awników

do Sàdu Rejonowego w Legiono-

wie w liczbie trzech osób oraz

do Sàdu Okr´gowego Warszawa-

-Praga w Warszawie jednej osoby.

Poni˝ej podajemy zasady i tryb na-

boru kandydatów na ∏awników sà-

dowych.

KTO MO˚E ZOSTAå ŁAWNIKIEM:
Zgodnie z art. 158 § 1. ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustro-

ju sàdów powszechnych, ∏awnikiem

mo˝e byç wybrany ten, kto:

• posiada obywatelstwo polskie

i korzysta z pe∏ni praw cywilnych

i obywatelskich;

• jest nieskazitelnego charakteru;

• ukoƒczy∏ 30 lat;

• jest zatrudniony, prowadzi dzia∏al-

noÊç gospodarczà lub mieszka

w miejscu kandydowania co naj-

mniej od roku;

• nie przekroczy∏ 70 lat;

• jest zdolny, ze wzgl´du na stan

zdrowia, do pe∏nienia obowiàzków

∏awnika;

• posiada co najmniej wykszta∏cenie

Êrednie.

KTO NIE MO˚E ZOSTAå ŁAWNIKIEM:
Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lip-

ca 2001 r. Prawo o ustroju sàdów po-

wszechnych, ∏awnikami nie mogà byç: 

• osoby zatrudnione w sàdach po-

wszechnych i innych sàdach oraz

w prokuraturze;

• osoby wchodzàce w sk∏ad organów,

od których orzeczenia mo˝na ˝àdaç

skierowania sprawy na drog´ post´-

powania sàdowego;

• funkcjonariusze Policji oraz inne

osoby zajmujàce stanowiska zwià-

zane ze Êciganiem przest´pstw

i wykroczeƒ;

• adwokaci i aplikanci adwokaccy;

• radcy prawni i aplikanci radcow-

scy;

• duchowni;

• ˝o∏nierze w czynnej s∏u˝bie woj-

skowej;

• funkcjonariusze S∏u˝by Wi´ziennej;

• radni gminy, powiatu i woje-

wództwa.

• Nie mo˝na byç ∏awnikiem jedno-

czeÊnie w wi´cej ni˝ jednym sà-

dzie.

KTO MO˚E ZGŁASZAå 
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
Zgodnie z art. 162 § 1. ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo

o ustroju sàdów powszechnych,

Kandydatów na ∏awników mogà

zg∏aszaç radom gmin:

• prezesi w∏aÊciwych sàdów;

• stowarzyszenia, inne organizacje

spo∏eczne i zawodowe, zareje-

strowane na podstawie przepisów

prawa z wy∏àczeniem partii poli-

tycznych;

• co najmniej pi´çdziesi´ciu obywa-

teli, majàcych czynne prawo wy-

borcze, zamieszkujàcych stale

na terenie gminy, w której doko-

nuje si´ wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgodnie z art. 162 § 2. ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo

o ustroju sàdów powszechnych,

Do zg∏oszenia kandydata na ∏awni-

ka dokonywanego na karcie zg∏osze-

nia (okreÊlonej w za∏àczniku do Roz-

porzàdzenia Ministra Sprawiedliwo-

Êci z dnia 9 czerwca 2011 r.),

do∏àcza si´ nast´pujàc dokumenty:

• informacja z Krajowego Rejestru

Karnego, dotyczàca zg∏aszanej

osoby; 

• oÊwiadczenie kandydata, ˝e nie

jest prowadzone przeciwko niemu

post´powanie o przest´pstwo Êci-

gane z oskar˝enia publicznego

lub przest´pstwo skarbowe;

• oÊwiadczenie kandydata, ˝e nie

jest lub nie by∏ pozbawiony w∏a-

dzy rodzicielskiej, a tak˝e, ˝e

w∏adza rodzicielska nie zosta∏a mu

ograniczona ani zawieszona;

• zaÊwiadczenie lekarskie o stanie
zdrowia, stwierdzajàce brak prze-

ciwwskazaƒ do wykonywania

funkcji ∏awnika;

Wymienione dokumenty powinny

byç opatrzone datà nie wczeÊniejszà

ni˝ 30 dni przed dniem zg∏oszenia. 

• dwa zdj´cia zgodne z wymogami

stosowanymi przy sk∏adaniu wnio-

sku o wydanie dowodu osobistego;

• do zg∏oszenia kandydata na ∏aw-

nika dokonanego na karcie zg∏o-

szenia przez stowarzyszenie, innà

organizacj´ spo∏ecznà lub zawodo-

wà, zarejestrowanà na podstawie

przepisów prawa, do∏àcza si´ rów-

nie˝ aktualny odpis z Krajowe-
go Rejestru Sàdowego albo odpis

lub zaÊwiadczenie potwierdzajàce

wpis do innego w∏aÊciwego reje-

stru lub ewidencji dotyczàcego tej

organizacji. Wymienione doku-

menty powinny byç opatrzone

datà nie wczeÊniejszà ni˝ trzy mie-

siàce przed dniem zg∏oszenia;

• do zg∏oszenia kandydata na ∏aw-

nika dokonanego na karcie zg∏o-
szenia przez obywateli do∏àcza
si´ równie˝ list´ osób zawierajà-
cà: imi´ (imiona), nazwisko, nu-

mer ewidencyjny PESEL, miejsce

sta∏ego zamieszkania i w∏asnor´cz-

ny podpis ka˝dej z pi´çdziesi´ciu

osób zg∏aszajàcych kandydata.

Osobà uprawnionà do sk∏adania

wyjaÊnieƒ w sprawie zg∏oszenia

kandydata na ∏awnika przez oby-

wateli jest osoba, której imi´ i na-

zwisko umieszczone jest na liÊcie.

Wzory dokumentów dost´pne b´dà

w Biurze Rady Gminy oraz na stro-

nie www.nieporet.pl

KOSZTY:
Zgodnie z art. 162 § 7 i § 8 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo

o ustroju sàdów powszechnych:

• koszt op∏aty za wydanie informa-

cji z Krajowego Rejestru Karnego

oraz op∏aty za badanie lekarskie

i za wystawienie zaÊwiadczenia le-

karskiego ponosi kandydat na ∏aw-

nika.

• koszt op∏aty za wydanie aktualne-

go odpisu z Krajowego Rejestru

Sàdowego albo odpisu lub za-

Êwiadczenia z innego w∏aÊciwego

rejestru lub ewidencji ponosi pod-

miot, którego dotyczy odpis lub za-

Êwiadczenie.

GDZIE ZGŁASZAå KANDYDATÓW:
Zgodnie z art. 160 § 1. ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo

o ustroju sàdów powszechnych,

¸awników do sàdów okr´gowych

oraz do sàdów rejonowych wybie-

rajà rady gmin, których obszar jest

obj´ty w∏aÊciwoÊcià tych sàdów –

w g∏osowaniu tajnym.

Wype∏nione karty zg∏oszenia wraz
ze wszystkimi za∏àcznikami nale˝y:
• przes∏aç pocztà na adres: Rada

Gminy Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1,

05-126 Niepor´t 

lub

• z∏o˝yç w Kancelarii Urz´du
Gminy, Pl. WolnoÊci 1, 05-126

Niepor´t, w terminie do dnia 30
czerwca 2015 r.

Zg∏oszenia kandydatów, które wp∏y-

nà do Rady Gminy po up∏ywie ter-

minu, czyli po 30 czerwca br.,

a tak˝e zg∏oszenia, które nie spe∏nia-

jà wymagaƒ formalnych, pozosta-

wia si´ bez dalszego biegu.

� J.Joƒska
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28 kwietnia w Gminnym Przedszkolu „Akademia Małych
Odkrywców” w Zegrzu Południowym odbył
si´ II Konkurs Kulinarny „Smacznie, zdrowo, kolorowo”
pod patronatem Wójta Gminy Niepor´t oraz Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie. 

Z uwagi na ustawicznà potrzeb´ rozwijania czytelnictwa,
które w obecnym czasie prze˝ywa gł´boki kryzys, Szkoła
Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie wyszła
z inicjatywà zorganizowania I Gminnego Konkursu
Czytelniczego. Patronat nad konkursem objàł Wójt Gminy
Niepor´t – Sławomir Maciej Mazur.

Konkurs „Smacznie,
zdrowo, kolorowo”

Mam Talent

Tym razem przedszkolaki mia∏y

za zadanie samodzielnie przygoto-

waç ciekawà i zdrowà kanapk´.

Do konkursu przystàpi∏o siedem

grup dzieci w wieku 5 lat, ucz´szcza-

jàcych do przedszkoli i szkó∏ z tere-

nu gminy Niepor´t. Wi´kszoÊç ubra-

na by∏a w pi´kne fartuszki i czapki

kucharskie. Na sto∏ach zagoÊci∏y

ró˝norodne warzywa, w´dliny, sery,

jajka, pieczywo oraz przybory ku-

chenne pomocne w pracy.

Dzieci uzbrojone w no˝yki i de-

seczki do krojenia przystàpi∏y do pra-

cy twórczej z zapa∏em komponujàc

kanapki, wdra˝ajàc swoje pomys∏y.

Okaza∏o si´, ˝e przygotowanie

smacznych i zdrowych kanapek nie

musi byç ani trudne, ani pracoch∏on-

ne. Pomys∏ów by∏o wiele. Dzieci sa-

modzielnie smarowa∏y, kroi∏y, uk∏a-

da∏y produkty tworzàc na kanapkach

bardzo ciekawe wzory. Ka˝da gru-

pa zaprezentowa∏a „zdrowy talerz”,

wykazujàc si´ niezwyk∏à pomys∏o-

woÊcià. Na stole królowa∏y „kanap-

ki – zwierzàtka”: ̋ aby, misie, zajàcz-

ki, prosiaczki, sowy, motyle, a nawet

kotek i myszka. Wyglàda∏y one

przepi´knie i naprawd´ apetycznie.

Na twarzach dzieci widaç by∏o zado-

wolenie. Po tej kulinarnej przygodzie

szybko uprzàtn´liÊmy miejsc pracy

i ka˝da z grup zrobi∏a pamiàtkowe

zdj´cie.

Jury nie∏atwo by∏o zdecydowaç,

która dru˝yna otrzyma I miejsce. Ko-

misja konkursowa wy∏oni∏a nast´pu-

jàcych laureatów:

• I miejsce – Szko∏a Podstawowa

w Niepor´cie

• II miejsce – Zespó∏ Szkolno-

Przedszkolny w Wólce Radzymiƒ-

skiej

• III miejsce – Gminne Przedszko-

le „Akademia Ma∏ych Odkryw-

ców” w Zegrzu Po∏udniowym. 

Wszyscy otrzymali statuetki oraz

dyplomy, a ka˝dy uczestnik upomi-

nek, który na pewno przyda si´

w szkole: pojemnik na kanapk´, któ-

rà zapewne przygotuje sam lub

z niewielkà pomocà rodziców oraz

bidon.

Wszystkim uczestnikom konkur-

su bardzo dzi´kujemy, a nagrodzo-

nym serdecznie gratulujemy!!!

Byç mo˝e kolorowe, ciekawie

skomponowane kanapki sà skutecz-

nym sposobem na przemycenie wa-

rzyw do jad∏ospisu dzieci, które

na widok ogórka, papryki czy pomi-

dora kr´cà nosem. Kreatywne Ênia-

dania i przekàski zach´cà do jedze-

nia nawet kapryÊnego niejadka.

� J.Kwapisz

Ideà konkursu by∏o pobudzenie ak-

tywnoÊci artystycznej u dzieci, ujaw-

nienie m∏odych talentów wokalnych,

a tak˝e integrowanie Êrodowisk

szkolnych i przedszkolnych.

Konkurs by∏ przeznaczony dla

dzieci ucz´szczajàcych do przed-

szkoli i szkó∏ na terenie gminy Nie-

por´t, realizujàcych roczne przygoto-

wanie przedszkolne. Wzi´∏o w nim

udzia∏ trzynaÊcioro uczestników.

Dzieci reprezentowa∏y wysoki po-

ziom przygotowania do wyst´pu,

dlatego jury konkursowe w sk∏adzie:

Henryka Galas – Dyrektor Gminne-

go Zespo∏u OÊwiaty, Barbara Jan-

kowska – nauczyciel rytmiki, Krzysz-

tof Olek – przedstawiciel rodziców

i Anna Maƒk – przedstawiciel Rady

Pedagogicznej, mia∏o trudne zadanie

w wy∏onieniu laureatów.

Talentem muzycznym tegoroczne-

go konkursu okazali si´:

I miejsce – Nicola Ró˝ycka – Gmin-

ne Przedszkole w Bia∏obrzegach 

II miejsce – Adam Czarnecki

– Gminne Przedszkole w Zegrzu

„Akademia Ma∏ych Odkrywców”

III miejsce – Antoni Izbicki – SP

w Izabelinie

Wyró˝nieni zostali: Justyna Panas

– SP w Izabelinie, Szymon Sieradz-

ki – Gminne Przedszkole w Niepor´-

cie, Tomasz Stemplikowski – Gmin-

ne Przedszkole w Bia∏obrzegach.

Zwyci´zcy otrzymali pamiàtkowe

statuetki oraz nagrody, a pozostali

uczestnicy dyplomy oraz puzzle.

Na zakoƒczenie konkursu wystàpi∏

Krzysztof Olek – lider zespo∏u

„SHOW”, Êpiewajàcy i grajàcy tata

Marcysi z gr. „Pszczó∏ek”. Dzieci

bawi∏y si´ w rytmie znanych, Êpiewa-

nych przez niego piosenek.  Ma∏ym

artystom gratulujemy i mamy nadzie-

j´ na dalszy rozwój talentu muzycz-

nego. Dzi´kujemy Panu Krzysztofo-

wi Olek za pomoc w nag∏oÊnieniu

i organizacji konkursu oraz za super-

wyst´p.

� A.Maƒk, M.Kowalewska

Tegoroczna, pierwsza edycja kon-

kursu kierowana by∏a do wszyst-

kich uczniów klas czwartych na-

szej gminy, a przedmiotem kon-

kursowych rozgrywek by∏y dwie

ksià˝ki francuskiego duetu – Sem-

pe, Goscinny: „Miko∏ajek” i „Wa-

kacje Miko∏ajka”. 

Konkurs odbywa∏ si´ dwuetapo-

wo. W pierwszym, szkolnym eta-

pie, który odby∏ si´ 20 kwiet-

nia 2015 roku, uczniowie klas

czwartych rozwiàzywali test za-

wierajàcy 30 pytaƒ. Ka˝da szko∏a

wytypowa∏a do etapu gminnego

po trzech najlepszych uczniów. 

Etap gminny odby∏ si´ 12 ma-

ja 2015 roku, w siedzibie organi-

zatora konkursu. Niepor´ckà „pod-

stawówk´” odwiedzili mi∏oÊnicy

ksià˝ek z Bia∏obrzegów, Izabelina,

Józefowa i Wólki Radzymiƒskiej.

Uczniowie rozwiàzywali test

wyboru sk∏adajàcy si´ z 45 pytaƒ.

Po emocjonujàcej dogrywce

o miejsce trzecie, laureatami kon-

kursu zostali:

1 miejsce – Rafa∏ Burakowski, 35

punktów, SP Wólka Radzymiƒska

2 miejsce – Alicja Podolska, 31

punktów, SP Izabelin

3 miejsce – Anna Strauchold, 30

punktów, SP Józefów

Zwyci´zca otrzyma∏ czytnik

ebooków. Nagrodà za drugie miej-

sce by∏a seria ksià˝ek Andrzeja

Maleszki „Magiczne drzewo”, na-

tomiast laureatka trzeciego miejsca

otrzyma∏a kilka tytu∏ów, z nieza-

pomnianej serii Zbigniewa Nie-

nackiego „Pan Samochodzik”.

Wszystkim tegorocznym nagro-

dzonym serdecznie gratulujemy

i mamy nadziej´, ˝e konkurs ten,

jak wiele innych organizowanych

w naszej gminie, na sta∏e wpisze

si´ w kalendarz szkolnych imprez.

Nie od dziÊ bowiem wiadomo, ˝e

kto czyta ksià˝ki, ̋ yje podwójnie.

� E.Banachewicz

Konkurs Czytelniczy

Mały Pitagoras
8 maja w Szkole Podstawowej im.
Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie
odby∏ si´ II etap Konkursu Ma-
tematycznego „Ma∏y Pitagoras”.
46 uczniów klas IV–VI z pi´ciu
gminnych szkó∏ przez 60 minut
rozwa˝a∏o nad matematycznymi
zadaniami.
Komisja konkursowa w sk∏adzie:

Hanna Pop∏awska, Magdale-

na Grodzka-Bulge, Monika Sera-

fiƒska, Dorota Wojtas, Pawe∏ Ma-

liszewski, Kazimiera ¸agowska

oraz Alicja Lubarska przyzna∏a ty-

tu∏ Ma∏ego Pitagorasa Miko∏ajowi

Bulge, który uzyska∏ maksymalnà

liczb´ punktów oraz tytu∏y laure-

ata i finalisty nast´pujàcym uczest-

nikom konkursu:

LAUREAT:
1. Miko∏aj Bulge kl. VI – 50 pkt,

SP w Niepor´cie 

2. Maciej Bulge kl. IV – 47 pkt, SP

w Niepor´cie

3. Brygida Kowalska kl. V – 44

pkt, SP w Niepor´cie

4. Mateusz Derba kl. IV – 42 pkt,

SP w Józefowie

5. Konrad Gera kl. IV – 41 pkt, SP

w Wólce Radzymiƒskiej

6. Aleksandra Zieliƒska kl. IV – 40

pkt, SP w Józefowie

7. Wojciech ˚ulewski kl. IV – 40

pkt, SP w Niepor´cie

FINALISTA:
1. Magdalena Burkietowicz kl. IV

– 38 pkt, SP w Bia∏obrzegach 

2. Amielia Strupiechowska kl VI

– 37 pkt, SP w Bia∏obrzegach

3. Julia Ciesielska kl. IV – 36 pkt,

SP w Józefowie

4. Jakub Gerwel kl. IV – 36 pkt, SP

w Józefowie

5. Filip Iwanowski kl. IV – 36 pkt,

SP w Józefowie

6. Oliwia Gietka kl. V – 34 pkt, SP

w Wólce Radzymiƒskiej

7. Aleksandra Gradek kl. VI – 34

pkt, SP w Bia∏obrzegach

8. Tymoteusz Kuligowski

kl. IV – 33 pkt, SP w Józefowie

9. Diana Tyczyƒsla kl. V – 33 pkt,

SP w Bia∏obrzegach

10. Karol Zaborski kl. V – 33 pkt,

SP w Józefowie

11. Zuzanna Kamiƒska kl. IV – 30

pkt, SP w Józefowie

12. Micha∏ Kotwas kl. V – 30 pkt,

SP w Niepor´cie

13. Hanna Kowalska kl. IV – 30

pkt, SP w Józefowie

14. Aleksandra PieÊçkiewicz kl. V

– 30 pkt, SP w Izabelinie

15. Kamil Szostek kl. V – 30 pkt,

SP w Wólce Radzymiƒskiej

Wszystkim uczestnikom kon-

kursu gratulujemy i ˝yczymy suk-

cesów w matematycznych zmaga-

niach. � M.Grodzka-Bulge

11 maja odbył si´ I Gminny Konkurs Piosenki Dzieci´cej pt. „Mam Talent”, zorganizowany przez
Gminne Przedszkole w Niepor´cie pod patronatem Wójta Gminy Niepor´t.
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Medalistki w piłce siatkowej
Z ogromnym powodzeniem na siatkarskich parkietach
Młodzie˝owych Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewczàt
wystàpiły dziewcz´ta z naszej gminy, Aleksandra Rasiƒska
(rocznik 1998, wychowanka UKS D´bina Niepor´t w latach 2009-
2013), Aleksandra Kempfi (rocznik 2001, wychowanka UKS D´bina
Niepor´t w latach 2012-2013) oraz Aleksandra Krzywaƒska
(rocznik 1998, absolwentka Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym).
Aleksandra Rasiƒska reprezentu-

jàc barwy klubowe LTS Legiono-

via Legionowo w dniu 19.04.2015

roku w Wieliczce zdoby∏a Mi-

strzostwo Polski Juniorek, a w dniu

10.05.2015 roku w Proszowicach

Mistrzostwo Polski Kadetek, jedno-

czeÊnie zosta∏a uznana Najwarto-

Êciowszà Zawodniczkà Mistrzostw.

Obecnie Ola jest uczennicà Szko∏y

Mistrzostwa Sportowego w Szczyr-

ku oraz kapitanem reprezentacji

Polski Kadetek.

Aleksandra Kempfi w dniu

03.05.2015 roku w Cz∏uchowie

równie˝ reprezentujàc barwy klu-

bowe LTS Legionovia Legionowo

zdoby∏a bràzowy medal Mi-

strzostw Polski M∏odziczek. Obec-

nie Ola jest uczennicà Gimnazjum

Nr 4 w Legionowie, gdzie jest ob-

j´ta centralnym szkoleniem w ra-

mach Siatkarskiego OÊrodka Szko-

lenia.

Aleksandra Krzywaƒska zawod-

niczka LTS Legionovia Legiono-

wo wspólnie z Olà Rasiƒskà zdo-

by∏a w dniu 10.05.2015 roku

w Proszowicach Mistrzostwo Pol-

ski Kadetek. Obecnie Ola jest

uczennicà XVIII Liceum Ogólno-

kszta∏càcego im. Jana Zamoyskie-

go w Warszawie.

Gratulujemy i ˝yczymy dal-

szych sukcesów na siatkarskich

parkietach! � D.PieÊniak

5 maja na boisku przy Szkole
Podstawowej w Niepor´cie odby-
∏y si´ Mistrzostwa Gminy Szkó∏
Podstawowych w Minipi∏ce No˝-
nej Dziewczàt i Ch∏opców o Pu-
char Wójta Gminy Niepor´t.

Organizatorem turnieju by∏

Szkolny Zwiàzek Sportowy Gmi-

ny Niepor´t, s´dzià g∏ównym tur-

nieju by∏ Roman Madej. Do rozgry-

wek przystàpi∏y reprezentacje szkó∏

w Bia∏obrzegach, Niepor´cie, Józe-

fowie i Izabelinie. 

Klasyfikacja koƒcowa turnieju:
kategoria dziewczàt: I msce – Jó-

zefów, II msce – Niepor´t, III msce

– Izabelin, IV msce – Bia∏obrzegi. 

Najlepszym strzelcem zosta∏a Ka-

rolina Pogorzelska z SP Józefów,

a najlepszym bramkarzem Marty-

na Brzozowska z SP Józefów;

Kategoria ch∏opców: I msce – SP

Bia∏obrzegi, II msce – SP Józe-

fów, III msce – SP Niepo-

r´t, IV msce – SP Izabelin.

Najlepszym strzelcem zosta∏ Jakub

Lewtak, a najlepszym bramkarzem

Jakub Sitarz, obydwaj z SP Bia∏o-

brzegi.

Podczas ceremonii zakoƒczenia

mistrzostw puchary, dyplomy i sta-

tuetki wr´czy∏a zwyci´zcom za-

st´pca wójta Alicja Soko∏owska. 

� R.Madej

fo
t.

 B
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Aleksandra Rasiƒska Aleksandra Kempfi Aleksandra Krzywaƒska

Mistrzostwa piłkarzy

Reprezentacja gminy Niepor´t: Ma-

ryla Karczmarczyk (kapitan), Sylwia

i Magda Postek, Aleksandra Ho∏uj,

Dominika Knap, Karolina Szabe-

lewska, Natalia Urban, Weronika

Paw∏owska, Karolina Banaszek,

Weronika Szraga, Patrycja Bart-

kowska, Weronika Denkiewicz (li-

bero). Kierownik dru˝yny Micha∏

Paw∏owski. Trener Dariusz Pie-

Êniak.

� BW

Sukces siatkarek UKS D´bina
W XVII I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewczàt
o Puchar Burmistrza Miastka (15-17 maja) dziewcz´ta zaj´ły
III MIEJSCE (udział wzi´ło 10 dru˝yn). Serdecznie gratulujemy!
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W CCZZEERRWWCCUU 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, 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

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

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, 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, 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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