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Gmina Niepor´t by∏a scenà

wielu wydarzeƒ historycz-

nych majàcych wp∏yw na lo-

sy Polski i narodu polskiego. Niektó-

re z nich, jak Bitwa Warszaw-

ska 1920 r., sà znane i od wielu lat

uroczyÊcie kultywowane. Inne, choç

wa˝ne, nie przebi∏y si´ jeszcze

do powszechnej ÊwiadomoÊci. Jed-

nym z takich wydarzeƒ jest tzw. kry-

zys przysi´gowy, którego 100. rocz-

nica przypada w tym roku. 

W lipcu 1917 r. oficerowie i ˝o∏-

nierze 5. Pu∏ku Piechoty III Bryga-

dy Legionów Polskich, stacjonujàcy

w Zegrzu Po∏udniowym, mieli z∏o-

˝yç przysi´g´ „na wierne braterstwo

broni” z Niemcami i Austro-W´gra-

mi. Jednak w odpowiedzi na we-

zwanie Józefa Pi∏sudskiego ca∏y

pu∏k odmówi∏ z∏o˝enia przysi´gi. 

Konsekwencjà tej decyzji by∏o

internowanie ˝o∏nierzy pu∏ku

– strzelców i podoficerów umiesz-

czono w obozie w Szczypiornie,

a oficerów w koszarach w Benia-

minowie (dzisiejszych Bia∏obrze-

gach). Aresztowano tak˝e Józefa

Pi∏sudskiego i osadzono go

w twierdzy w Magdeburgu.

Kryzys przysi´gowy wzmocni∏

nieprzychylne zaborcom nastroje

spo∏eczne i uruchomi∏ procesy po-

lityczne, które 11 listopada 1918 r.

doprowadzi∏y do odzyskania przez

Polsk´ niepodleg∏oÊci.

W 100. rocznic´ wydarzeƒ uro-

czyste obchody przygotowa∏ Urzàd

Gminy Niepor´t wraz z 9 Brygadà

Wsparcia Dowodzenia DGRSZ

w Bia∏obrzegach, we wspó∏pracy

z Muzeum Historycznym w Legio-

nowie, Gminnym OÊrodkiem Kul-

tury w Niepor´cie, Niepor´ckim

Stowarzyszeniem Historycznym,

Centralnà Bibliotekà Wojskowà

im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego,

Szczepem 14. Dru˝yn Harcerskich

i Gromad Zuchowych Niepor´t

im. rtm. Witolda Pileckiego. Jest to

najwa˝niejsza uroczystoÊç w pro-

gramie kulturalnym Powiatu Legio-

nowskiego, który w 2017 roku pe∏-

ni rol´ Stolicy Kultury Mazowsza.

Honorowy Patronat nad uroczy-

stoÊcià objà∏ Prezydent RP Andrzej

Duda, a w Komitecie Honorowym

zasiedli: Marsza∏ek Województwa

Mazowieckiego Adam Struzik, Sta-

rosta Legionowski Robert Wróbel,

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Józef Guzdek. 

Obchody rozpocz´to poÊwi´ce-

niem ronda w Bia∏obrzegach, któ-

re uchwa∏à Rady Gminy otrzyma-

∏o nazw´ Legionów Polskich oraz

z∏o˝eniem kwiatów pod pomnikiem

upami´tniajàcym niez∏omnych le-

gionistów i przy tablicy pamiàtko-

wej na budynku dawnych koszar.

G∏ówne uroczystoÊci na terenie

jednostki wojskowej w Bia∏obrze-

gach zainicjowa∏a msza Êwi´ta po-

lowa, odprawiona przez ks. Bisku-

pa Polowego WP Józefa Guzdka,

w asyÊcie pocztów sztandarowych

wojska, policji, Zwiàzku Pi∏sudczy-

ków, stra˝y po˝arnych i szkó∏,

z oprawà artystycznà orkiestry

wojskowej. Nast´pnie na placu

apelowym, po uroczystym wpro-

wadzeniu pododdzia∏ów wojsko-

wych i Kompanii Reprezentacyjnej

Policji, z udzia∏em przedstawicie-

la Dowódcy Generalnego Rodza-

jów Si∏ Zbrojnych gen. brygady

S∏awomira Owczarka, przyby∏ych

mieszkaƒców i zaproszonych goÊci

powitali Dowódca 9 Brygady

Wsparcia Dowodzenia Dowództwa

Generalnego Rodzajów Si∏ Zbroj-

nych w Bia∏obrzegach p∏k. Piotr

Waniek, Wójt Gminy Niepor´t

Maciej Mazur oraz Starosta Legio-

nowski Robert Wróbel. Apel Pa-

mi´ci Or´˝a Wojska Polskiego, od-

czytany przez kpt. Krzysztofa P∏at-

ka, defilada pododdzia∏ów oraz

pokaz musztry paradnej w wykona-

niu Kompanii Reprezentacyjnej

WP zakoƒczy∏y oficjalnà cz´Êç

uroczystoÊci, po której organizato-

rzy zaprosili przyby∏ych na insce-

nizacj´ wydarzeƒ sprzed stu lat. 

W widowisku, zatytu∏owanym

„Niez∏omni LegioniÊci 5. Pu∏ku

– 100. rocznica odmowy z∏o˝enia

przysi´gi zaborcom” wzi´∏o udzia∏

przesz∏o 50 cz∏onków grup rekon-

strukcyjnych z ca∏ej Polski oraz

cz∏onkowie grup teatralnych z GOK

w Niepor´cie. Na placu odtworzo-

no z dba∏oÊcià o szczegó∏y fragment

koszar w Zegrzu Po∏udniowym

z namiotami wojskowymi, salà ka-

syna, niemieckà wartownià ze szla-

banem i odbywajàcym si´ w tle

ulicznym handlem. Aresztowanych

oficerów Legionów wywieziono

wozem konnym, a delegaci z War-

szawy przyjechali pi´knym zabytko-

wym Fordem T z 1915 roku. Rekon-

strukcj´ opracowali i przygotowali

oraz czuwali nad jej przebiegiem

pracownicy GOK oraz Muzeum

Historycznego w Legionowie.

Podczas Rodzinnego Pikniku Hi-

storycznego zaprezentowa∏ si´ Re-

prezentacyjny Zespó∏ Artystyczny

Wojska Polskiego, ̋ o∏nierze 9 bry-

gady dali pokaz walki wr´cz, mo˝-

na te˝ by∏o obejrzeç sprz´t jednost-

ki i dowiedzieç si´, jakie sà jej za-

dania i jak sà realizowane.

Na stoisku gminy Niepor´t naj-

wi´kszym zainteresowaniem cie-

szy∏o si´ bicie pamiàtkowych mo-

net, zaproponowane przez Niepo-

r´ckie Stowarzyszenie Historyczne.

Pokazano te˝ wystaw´ przedstawia-

jàca histori´ „kryzysu przysi´gowe-

go”, bogato ilustrowanà zdj´ciami,

przygotowanà przez Urzàd Gminy

Niepor´t i Muzeum Historyczne

w Legionowie. W tygodniach po-

przedzajàcych rocznicowe obcho-

dy, z wystawà zapoznali si´ ucznio-

wie wszystkich gminnych szkó∏.

Towarzyszy∏a jej prelekcja, której

autorem by∏ dr Miros∏aw Paku∏a.

Razem z komiksem na temat kry-

zysu, wydanym z tej okazji przez

UG Niepor´t, stanowi bogate êró-

d∏o wiedzy o wielkiej historii dzie-

jàcej si´ na terenie gminy Niepor´t. 

UroczystoÊç uczci∏a bohaterów

ówczesnych wydarzeƒ i przywró-

ci∏a ich zbiorowej pami´ci. Sta∏a si´

tak˝e ˝ywà lekcjà historii dla naj-

m∏odszych mieszkaƒców, przybli-

˝ajàcà im wspania∏e karty naszej hi-

storii, budzàcà poczucie dumy

i przywiàzania do naszej ma∏ej oj-

czyzny. � H.Galas/B.Wilk

fotorelacja na stronie 5

Gminne obchody 100. rocznicy odmowy zło˝enia
przysi´gi na wiernoÊç Niemcom i Austro-W´grom
przez ˝ołnierzy Legionów Polskich sprawiły, ˝e
wydarzenie to, którego nast´pstwa wpisały si´
w proces prowadzàcy do odzyskania przez Polsk´
niepodległoÊci w 1918 r., przywrócone zostało
zbiorowej pami´ci.

Niezłomni LegioniÊci 
bohaterami uroczystoÊci 
Niezłomni LegioniÊci 
bohaterami uroczystoÊci 



Placówka Êwiadczyç b´dzie ca∏odo-

bowà, nieodp∏atnà pomoc chirur-

gicznà i ortopedycznà dla miesz-

kaƒców powiatu legionowskiego.

Pacjenci wymagajàcy bardziej spe-

cjalistycznej pomocy lub hospita-

lizacji b´dà przewo˝eni do war-

szawskich szpitali ambulansem

znajdujàcym si´ na wyposa˝eniu

ambulatorium. 

Utworzenie ambulatorium spra-

wi, ˝e cz´Êç pacjentów b´dzie mo-

g∏a skorzystaç ze Êwiadczeƒ me-

dycznych na miejscu, bez koniecz-

noÊci udawania si´ do szpitalnych

oddzia∏ów ratunkowych. Urucho-

mienie ambulatorium zaplanowano

po nowym roku. Jego dzia∏anie fi-

nansowane b´dzie z bud˝etów po-

wiatu i gmin. JednoczeÊnie podj´-

te zostanà starania majàce na celu

przeniesienie ci´˝aru finansowania

tej nowej na terenie powiatu us∏u-

gi medycznej na Narodowy Fun-

dusz Zdrowia. � K. Leszczyƒska 

Starostwo Powiatowe

16 lipca 2017 roku ju˝ po raz

czwarty odb´dà si´ zawody z cyklu

Volvo Triathlon Series, organizowa-

ne we wspó∏pracy z gminà Niepor´t.

Start i meta zlokalizowane zosta∏y

w CKR Promenada w Bia∏obrze-

gach. Pierwszy etap zawodów to

p∏ywanie, nast´pnie zawodnicy prze-

siàdà si´ na rowery, a ostatni etap to

rywalizacja biegowa z metà w Pro-

menadzie. Szczegó∏ów dotyczàcych

przebiegu tras oraz utrudnieƒ w ru-

chu spowodowanych koniecznoÊcià

czasowego zamkni´cia dróg dla ru-

chu ko∏owego prosimy szukaç

na stronie www.nieporet.pl oraz

http://www.triathlonpl.com/nieporet 

� BW

Wykonawcà zosta∏ firma Saternus

Service z Chorzowa, producent

urzàdzeƒ zabawowych.

Na placu zabaw o powierzch-

ni 500 m2 stanà m.in.: zestaw za-

bawowy dla ma∏ych dzieci, zestaw

zabawowy z kolejkà linowà, huÊ-

tawka bocianie gniazdo, karuzela

czteromiejscowa, huÊtawka kiwak

na spr´˝ynie koniczynka, huÊtawka

kiwak na spr´˝ynie foka podwój-

ny, 2 ∏awki, 2 kosze na Êmieci. Na-

wierzchnia placu zostanie wysypa-

na piaskiem, ca∏y teren b´dzie

ogrodzony. Koszt budowy to kwo-

ta 250 314 z∏, planowany termin jej

wykonania – sierpieƒ 2017 r.

� BW

Trwa przebudowa ulicy Dworcowej

w Niepor´cie. Rozebrana zosta∏a

i u∏o˝ona ponownie nawierzchnia

chodnika z kostki na odcinku od ul.

Jana Kazimierza do ul. Szkolnej.

Wykonywane sà prace brukarskie

– uk∏adane kraw´˝niki i wykonywa-

ne wjazdy do posesji. 

Przebudowa zaplanowana jest

na odcinku 600 metrów w kierunku

stacji PKP i potrwa do koƒca sierp-

nia. Jej koszt to 818,2 tys. z∏.� BW
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Dwunastoletnia Zuzia ucierpiała powa˝nie w po˝arze domu
w paêdzierniku ubiegłego roku. Mieszkaƒcy gminy ruszyli wówczas
z pomocà i oddawali krew, aby ratowaç jej ˝ycie. Po trudnych
miesiàcach leczenia, dziewczynka dzi´kuje za okazanà pomoc. 

Krew, ten najcenniejszy z leków, ra-

towa∏a Zuzi ˝ycie, ale równie wa˝na

by∏a ÊwiadomoÊç, jaka towarzyszy-

∏a dziewczynce i jej rodzinie – ˝e

w obliczu tragedii nie pozostali sami,

˝e mogà liczyç na wsparcie i pomoc

ze strony mieszkaƒców gminy i sa-

morzàdu. By∏a ona tym wa˝niejsza,

˝e w wyniku odniesionych w po˝a-

rze obra˝eƒ zmar∏a babcia dziew-

czynki. Rodzina obj´ta zosta∏a opie-

kà, zorganizowanà przez Wójta Gmi-

ny oraz Gminny OÊrodek Pomocy

Spo∏ecznej i obecnie mieszka w przy-

dzielonym jej nowym mieszkaniu. 

Przed Zuzià d∏uga jeszcze droga

do pe∏ni zdrowia, wype∏niona zabie-

gami i rehabilitacjà. Ale ju˝ teraz

dziewczynka pragnie podzi´kowaç

wszystkim, którzy myÊleli o niej

w tych najtrudniejszych chwilach

i udzielali pomocy. Zanim zrobi to

osobiÊcie, na spotkaniu z wójtem Ma-

ciejem Mazurem poprosi∏a o przeka-

zanie mieszkaƒcom s∏ów wdzi´czno-

Êci za dar serca i okazanà ̋ yczliwoÊç.

Zuzia wkrótce udaje si´ do szpita-

la na kolejny zabieg, po którym pod-

dana zostanie rehabilitacji. Zuziu, pa-

mi´taj, ˝e myÊlimy o Tobie, ˝yczy-

my Ci du˝o si∏y i powrotu

do zdrowia! � BW

Ogłoszony został drugi konkurs, dajàcy mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania
budowy Êcie˝ek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Niepor´t jest
jedynà z powiatu legionowskiego, bioràcà udział w tym projekcie.

21 czerwca przedstawiciele wszystkich gmin powiatu oraz starosta legionowski podpisali list intencyjny
w sprawie utworzenia całodobowego ambulatorium, które mieÊciç b´dzie si´ w budynku NZOZ „Legionowo”
przy ul. Sowiƒskiego 4. 

Gmina aplikuje o kolejne
Êrodki na budow´ Êcie˝ek
rowerowych
Przygotowywany jest projekt

porozumienia, którego lide-

rem b´dzie Miasto i Gmina

Marki, pomi´dzy Miastami: Koby∏-

ka, Zàbki, Zielonka, Wo∏omin, Ra-

dzymin i gminà Niepor´t. Celem po-

rozumienia jest wspólne aplikowa-

nie o Êrodki finansowe na budow´

∏àcznie ok. 50 km zintegrowanego

systemu Êcie˝ek. Szczegó∏owy za-

kres wspó∏dzia∏ania na rzecz przy-

gotowania i realizacji projektu zosta-

nie okreÊlony w porozumieniu, a da-

lej w umowie partnerstwa.

Gmina Niepor´t w ramach kon-

kursu planuje aplikowaç o dofinan-

sowanie budowy Êcie˝ki rowerowej

na odcinku 8 km od Warszawy

(dzielnicy Bia∏o∏´ka) bezpoÊrednio

do Jeziora Zegrzyƒskiego, wzd∏u˝

Kana∏u Królewskiego. B´dzie ona

∏àczy∏a system Êcie˝ek rowero-

wych powiatu wo∏omiƒskiego, le-

gionowskiego i Warszawy. Ponad-

to na odcinku od stacji PKP do os.

G∏ogi wzd∏u˝ Êcie˝ki prowadziç b´-

dzie wydzielony chodnik dla pie-

szych i trasa ta zostanie oÊwietlo-

na ze Êrodków w∏asnych bud˝etu

gminy Niepor´t. 

Âcie˝ki pozwolà na swobodnà

i bezpiecznà komunikacj´ rowero-

wà pomi´dzy miejscowoÊciami

oraz w ich obr´bie. Wa˝nym

aspektem inwestycji jest równie˝

zmniejszenie emisji zanieczysz-

czeƒ powietrza i ha∏asu, a tak˝e po-

prawa bezpieczeƒstwa ruchu dro-

gowego. 

Maksymalny poziom mo˝liwego

dofinansowania w ramach kon-

kursu to 80% kosztów kwalifiko-

wanych projektu, którego szacowa-

ny koszt wynosi ok. 8 mln z∏. Pla-

nowany termin zakoƒczenia ca∏ego

projektu to 2020 rok. 

Jest to ju˝ drugi projekt na budo-

w´ Êcie˝ek rowerowych, w którym

gmina aplikuje o dofinansowanie.

Przypomnijmy, ̋ e w ramach pierw-

szego projektu wybudowany zosta-

nie ciàg pieszo-rowerowy wzd∏u˝

ulicy Stru˝aƒskiej w Józefowie

oraz droga rowerowa wzd∏u˝ ulicy

Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach

w kierunku Beniaminowa, do gra-

nicy z gminà Radzymin, ∏àcznie

ok. 6,7 km nowych Êcie˝ek dla ro-

werzystów. WartoÊç projektu na te-

renie gminy Niepor´t wynosi 6,6

mln z∏otych, a dofinansowanie wy-

niesie 5,3 mln z∏otych.

� B.Wilk

Rozstrzygni´ty został przetarg na budow´ placu zabaw na terenie Kompleksu
Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa nad Jeziorem Zegrzyƒskim. 

Wkrótce plac zabaw
w porcie w Niepor´cie

Przebudowa Dworcowej

Triathlon w Niepor´cie

B´dzie całodobowe ambulatorium w Legionowie

Przetarg na budow´ sieci wodociàgowej
Og∏oszono przetarg na budow´

sieci wodociàgowej w ulicy Kasz-

tanowej w Micha∏owie-Grabinie

o d∏ugoÊci 360 metrów. Termin

sk∏adania ofert up∏ywa 5 lip-

ca 2017. � BW

Nabór do pracy w szkole
nauczyciela j´zyka angielskiego od 1 wrzeÊnia 2017 r. do 31
sierpnia 2018 r, wymiar etatu (21/18); nauczyciela chemii, wy-
miar etatu (6/18); nauczyciela etyki na zast´pstwo od 1 wrze-
Ênia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., wymiar etatu (9/18); nauczy-
ciela j´zyka hiszpaƒskiego, wymiar etatu (4/18); nauczyciela
informatyki, wymiar etatu (12/18); nauczyciela matematyki, wy-
miar etatu (14/18); nauczyciela j´zyka niemieckiego, wymiar
etatu (2/18); nauczyciela j´zyka polskiego, wymiar etatu (5/18);
nauczyciela do nauczania przedmiotu doradztwo zawodowe,

wymiar etatu (1/28); na zast´pstwo nauczyciela wychowania
fizycznego od 1 wrzeÊnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.; wy-
miar etatu (23/18); nauczyciela do oligofrenopedagogiki, wy-
miar etatu (26/26); nauczyciela do przyrody, wymiar etatu
(19/18); nauczyciela Êwietlicy, wymiar etatu (37/26); nauczy-
ciela oligofrenopedagoga, wymiar etatu (26/26).
Szczegóły na stronie http://www.spj.nieporet.pl/bip/in-
dex.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31
Oferty mo˝na przesyłaç na adres e-mail: spj@nieporet.pl 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zatrudni:

Zuzia dzi´kuje za pomoc
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W sali Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie odbyła si´
uroczystoÊç z udziałem par
mał˝eƒskich z 50-letnim sta˝em.

50 lat
razem
Pi´tnaÊcie par ma∏˝eƒskich, które

Êwi´towa∏y jubileusz 50-lecia po-

˝ycia ma∏˝eƒskiego, odznaczonych

zosta∏o medalem za D∏ugoletnie

Po˝ycie Ma∏˝eƒskie. W imieniu

Prezydenta RP medale wr´czyli

Wójt Gminy Niepor´t Maciej Ma-

zur, zast´pca wójta Alicja Soko∏ow-

ska oraz Wiceprzewodniczàcy Ra-

dy Gminy Marian Oszczyk. Ser-

deczne ̋ yczenia i gratulacje z∏o˝yli

te˝ jubilatom cz∏onkowie rodzin,

towarzyszàcy im w uroczystoÊci.

Przy∏àczy∏ si´ do nich zespó∏ wo-

kalny Piena Voce, który zadedyko-

wa∏ odznaczonym pi´kne utwory ze

swojego repertuaru. � BW

Zmiany w ustawie o ochronie
przyrody dla osób fizycznych
Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszły w ˝ycie nowe przepisy dotyczàce usuwania drzew
i krzewów, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 1047 ustawà o zmianie
ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r.

N
ajwa˝niejsze zmiany wprowa-

dzone do ustawy dotyczà ko-
niecznoÊci zg∏aszania zamia-

ru usuni´cia drzew i krzewów.
Osoba fizyczna, która zamierza

usunàç drzewa lub krzewy, które ro-

snà na nieruchomoÊci stanowiàcych

jej w∏asnoÊç i sà usuwane na cele nie-

zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alno-

Êci gospodarczej, ma obowiàzek
dokonania zg∏oszenia do organu
– Wójta Gminy Niepor´t, zamiaru
usuni´cia drzewa lub krzewu,
w przypadku je˝eli obwód pnia drze-

wa mierzony na wysokoÊci 5 cm

nad ziemià przekracza: 80 cm

– w przypadku topoli, wierzby, klo-

nu jesionolistnego oraz klonu sre-

brzystego, 65 cm – w przypadku

kasztanowca zwyczajnego, robinii

akacjowej oraz platanu klonolistne-

go, 50 cm – w przypadku pozosta∏ych

gatunków drzew, oraz je˝eli po-

wierzchnia krzewu lub krzewów ro-

snàcych w skupisku zajmuje po-

nad 25 m2.

W terminie 21 dni od dnia wp∏y-

ni´cia zg∏oszenia do organu, pracow-

nicy Urzedu Gminy Niepor´t doko-

nujà ogl´dzin drzew wskazanych

w zg∏oszeniu, celem ustalenia gatun-

ku drzewa oraz wykonania pomiaru

obwodu pnia drzewa na wysoko-

Êci 5 cm i 130 cm. W terminie 14 dni

od dnia przeprowadzenia ogl´dzin or-

gan mo˝e, w drodze decyzji admini-

stracyjnej, wnieÊç sprzeciw. W przy-

padku nie wniesienia sprzeciwu przez

organ w terminie 14 dni od dnia ogl´-

dzin, posiadacz nieruchomoÊci mo˝e

usunàç drzewo lub drzewa wskaza-

ne z zg∏oszeniu.

W przypadku nie usuni´cia drze-
wa lub drzew wskazanych w zg∏o-
szeniu przed up∏ywem 6 miesi´cy
od dnia przeprowadzonych ogl´-
dzin, posiadacz nieruchomoÊci b´-

dzie zobowiàzany do ponownego do-

konania zg∏oszenia zamiaru usuni´-

cia drzewa lub drzew ze swojej nie-

ruchomoÊci.

Je˝eli w terminie 5 lat od doko-
nania ogl´dzin posiadacz nierucho-
moÊci wystàpi o wydanie decyzji
o pozwolenie na budow´ na podsta-
wie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane, a budowa b´-
dzie mia∏a zwiàzek z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej
i b´dzie realizowana na cz´Êci nie-
ruchomoÊci, na której ros∏o usuni´-
te drzewo, organ uwzgl´dniajàc da-
ne ustalone na podstawie przepro-
wadzonych ogl´dzin, nak∏ada
na w∏aÊciciela nieruchomoÊci,
w drodze decyzji administracyjnej,
obowiàzek uiszczenia op∏aty
za usuni´te drzewo lub drzewa.

Firmy oraz osoby fizyczne zamie-

rzajàce usunàç drzewo lub drzewa

na cele zwiàzane z prowadzonà dzia-

∏alnoÊcia gospodarczà majà obowià-

zek z∏o˝enia wniosku celem uzyska-

nia decyzji administracyjnej zezwa-

lajàcej na usuni´cie drzewa lub

drzew. Wniosek taki nale˝y z∏o˝yç

do Wójta Gminy Niepor´t w przy-

padku, je˝eli obwód pnia drzewa

mierzony na wysokoÊci 5 cm prze-

kracza: 80 cm – w przypadku topo-

li, wierzb, klonu jesionolistnego oraz

klonu srebrzystego, 65 cm – w przy-

padku kasztanowca zwyczajnego,

robinii akacjowej oraz platanu klono-

listnego, 50 cm – w przypadku pozo-

sta∏ych gatunków drzew oraz je˝eli

powierzchnia krzewu lub krzewów

rosnàcych w skupisku zajmuje po-

nad 25 m2.

Posiadacz nieruchomoÊci, który

zamierza usunàç drzewa lub krzewy

w celu przywrócenia gruntów nie-

u˝ytkowanych do u˝ytkowania rolni-

czego nie ma obowiàzku zg∏aszania

zamiaru usuni´cia drzew lub krze-

wów ani sk∏adania wniosku o wyda-

nie zezwolenia na usuni´cie drzew

lub krzewów.

Usuni´cie drzewa lub drzew bez
dokonania wymaganego zg∏oszenia
przez osoby fizyczne lub uzyskania

zezwolenia dla firm lub osób prowa-

dzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà,

jak równie˝ przed up∏ywem termi-

nu 14 dni od dnia przeprowadzenia

ogl´dzin, b´dzie skutkowa∏o wy-

mierzeniem administracyjnej kary

pieni´˝nej.

JednoczeÊnie przypomina si´, ̋ e
na terenach obj´tych Warszaw-
skim Obszarem Chronionego Kra-
jobrazu wprowadzone sà zakazy m.

in.:

1) zabijania dziko wyst´pujàcych

zwierzàt, niszczenia ich nor, lego-

wisk, innych schronieƒ i miejsc

rozrodu;

2) likwidowania i niszczenia zadrze-

wieƒ Êródpolnych, przydro˝nych

i nadwodnych;

3) wykonywania prac ziemnych

trwale zniekszta∏cajàcych rzeêb´

terenu;

4) dokonywania zmian stosunków

wodnych, je˝eli s∏u˝à innym ce-

lom ni˝ ochrona przyrody lub

zrównowa˝one wykorzystanie

u˝ytków rolnych i leÊnych oraz ra-

cjonalna gospodarka wodna;

5) usuwania od dnia 1 marca do 15

paêdziernika gniazd ptaków i ssa-

ków oraz innych miejsc wykorzy-

stywanych przez zwierz´ta

w okresie l´gowym, w zasi´gu od-

dzia∏ywania prac zwiàzanych

z wycinkà drzew lub krzewów.

Naruszenie zakazów w stosunku
do gatunków chronionych stanowi
wykroczenie zgodnie z art. 131
pkt 14 ustawy o ochronie przyrody.

� P.Filipowicz

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza, ˝e w dniu 24 lipca 2017 r. w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t odb´dà si´ trzecie ustne prze-
targi nieograniczone na sprzeda˝ ni˝ej wymienionych niezabudowanych nieru-
chomoÊci poło˝onych we wsi Rembelszczyzna gmina Niepor´t przy ulicy Sko-
Ênej, stanowiàcych własnoÊç Gminy Niepor´t:

Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y wnieÊç w formie pieni´˝nej
– z oznaczeniem nieruchomoÊci (działki), której dotyczy – przelew lub wpłata
– na rachunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Legionowie o/ Niepor´t Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki spo-
sób, aby najpóêniej w dniu 19 lipca 2017 r. wadium znajdowało si´ na rachun-
ku bankowym Gminy Niepor´t.
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeƒ w siedzi-
bie Urz´du Gminy Niepor´t adres: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, na stro-
nie internetowej Gminy Niepor´t oraz w http://www.bip.nieporet.pl.
Szczegółowe warunki i informacje dotyczàce przetargu mo˝na uzyskaç w Dzia-
le Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac Wol-
noÊci 1, 05-126 Niepor´t, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@niepo-
ret.pl, w godzinach pracy Urz´du.

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

Lp. Oznaczenie Pow. Cena WysokoÊç Godzina 
nieruchomoÊci wywoławcza wadium przetargu

brutto

1 Nr 365/2 0,0750 ha 210 000 zł 20 000 zł 10.00
WA1L/00017764/8 w tym 23% VAT

2 Nr 365/3 0,0990 ha 250 000 zł 25 000 zł 10.30
WA1L/00017764/8 w tym 23% VAT

SZANOWNI MIESZKA¡CY I PACJENCI 
Centrum Medycznego Niepor´t Sp. z o. o.

Pragniemy poinformowaç, ˝e z myÊlà o Paƒstwa oczekiwaniach rozszerzyliÊmy nasze usługi 
w zakresie Medycyny Estetycznej, które b´dà wykonywane przez dyplomowanego

Lekarza Medycyny Estetycznej KAMILA TOMASZA SAMORDAKA

Serdecznie zapraszamy w ka˝dà sobot´ od lipca 2017 r. 
Dnia 01.07.2017 r. (sobota) odb´dà si´ bezpłatne kwalifikacje do zabiegu (wejÊcie od Rehabilitacji). Zapisy prowadzone sà pod nr tel. (22) 767 57 20

od poniedziałku do piàtku w godzinach 7:00 – 19:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

KOMUNIKAT 
DLA ODBIORCÓW WODY!
Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie
informuje, ˝e mieszkaƒcy którzy nie płacà
za wod´, mogà zostaç pozbawieni dost´pu
do wody z gminnej sieci wodociàgowej; zgodnie
z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328) – przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne mo˝e odciàç dostaw´
wody je˝eli odbiorca usług nie uiÊcił nale˝noÊci
za pełne dwa okresy obrachunkowe.
Prosimy wszystkich dłu˝ników o dobrowolne

uregulowanie zaległych nale˝noÊci za wod´ oraz
terminowe regulowanie przyszłych zobowiàzaƒ
w powy˝szym zakresie.
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GGOOKK  NNiieeppoorr´́tt,,  
ul. Dworcowa 9a

I TYDZIEN
31.07, poniedziałek

• Spotkanie ze Stra˝à Gminnà 
– zasady bezpieczeƒstwa oraz podstawy

pierwszej pomocy
• Gry i zabawy integracyjne

01.08, wtorek
• Wyjazd do ZOO do Warszawy 

(zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty)
Koszt 30 zł

02.08, Êroda
• Wizyta w WOPR w Zegrzu Południowym
• Zabawy integracyjne na terenie Filii GOK

w Zegrzu Południowym
Dzieci muszà mieç ze sobà bilety na przejazd

komunikacjà ZTM ewentualnie pieniàdze
na zakup biletów (3,40 zł)

03.08, czwartek
• Wyjazd do Pruszkowa 

do Muzeum Staro˝ytnego Hutnictwa 
(zwiedzanie i warsztaty) oraz do Muzeum Figur

Stalowych (zwiedzanie z przewodnikiem)
Koszt 30 zł

04.08, piàtek
• Zaj´cia plastyczno – artystyczne

• Zabawy i gry ruchowe

II TYDZIE¡
07.08, poniedziałek

• Dzieƒ z OSP w Niepor´cie
• Gry i zabawy

• Zabawy z pantomimà
08.08, wtorek

• Wyjazd do Serocka zwiedzanie
z przewodnikiem (miasto i muzeum)

Koszt 10 zł
09.08, Êroda

• Wyjazd na Stadion Legii 
– zwiedzanie – trasa biała

oraz zwiedzanie Łazienek Królewskich
Koszt 25 zł

10.08, czwartek
• Wyjazd do Zegrza Południowego – warsztaty

pizzowe i zabawy integracyjne
Koszt 7 zł 

Dzieci muszà mieç ze sobà bilety na przejazd
komunikacjà ZTM ewentualnie pieniàdze

na zakup biletów (3,40 zł)
11.08, piàtek

• „Na ryby” z Kołem W´dkarskim PZW nr 30
w Białobrzegach

Koszt 8 zł

III TYDZIE¡
14.08, poniedziałek

• WyjÊcie do Parku Linowego – Port Pilawa
Koszt 25 zł

15.08, wtorek – dzieƒ wolny
16.08, Êroda

• Kino Praha „Gru, Dru i Minionki” + warsztaty
Koszt 22 zł

17.08, czwartek
Wyjazd do NadleÊnictwa Jabłonna „Od nasionka

do lasu” + ognisko z kiełbaskami
Koszt 15 zł

18.08, piàtek
• Zaj´cia plastyczne

• Robotyka 
• DoÊwiadczenia z suchym lodem

I TYDZIE¡ 
03.07, poniedziałek

• Spotkanie 
ze Stra˝à Gminnà

• Balonowe 
stworki

04.07, wtorek
• Wyjazd 

do kina Praha
(Gru – Dru i Minionki) 

+ warsztaty
Koszt 22 zł

05.07, Êroda
• Integracja z Wólkà Radzymiƒskà

• Wybuchowe 
atrakcje

06.07, czwartek
• Wycieczka do pasieki 

w Serocku 
+ ognisko 

+ pla˝owanie
Koszt 20 zł 

07.07, piàtek
• Minionki z rolek 

na bezludnej wyspie
• Gry i zabawy

II TYDZIE¡
10.07, poniedziałek
• Wycieczka do ZOO. 

Koszt 23 zł
11.07, wtorek

• Wyjazd do zagrody 
Zabłocie, 

w której głównymi 
mieszkaƒcami 

sà alpaki 
• Ognisko
Koszt 25 zł

12.07, Êroda
• Zdobienie słoików 

metodà
decoupage

13.07, czwartek
• Wycieczka 

do fabryki cukierków
Koszt 25 zł 

14.07, piàtek
• Integracja 

z Wólkà Radzymiƒskà
• Ognisko

III TYDZIE¡
14.08, poniedziałek

• Dzieƒ indiaƒski
• Gry i zabawy

15.08, wtorek – dzieƒ wolny
16.08, Êroda

• Wyjazd do Legionowa 
– muzeum (ew. Pałac w Jabłonnie)

17.08, czwartek
• „NA RYBY” z Kołem W´dkarskim 

PZW nr 30 w Białobrzegach
Koszt: 10 zł 

18.08, piàtek
Wyjazd do kina Praha (Gang wiewióra 2) +

warsztaty
Koszt 22 zł 

I TYDZIE¡
31.07, poniedziałek 

• Spotkanie ze Stra˝à Gminnà – zasady
bezpieczeƒstwa oraz podstawy pierwszej pomocy

• Gry i zabawy integracyjne
01.08, wtorek

• Wyjazd do ZOO do Warszawy – zwiedzanie
z przewodnikiem i warsztaty

Koszt 30 zł
02.08, Êroda

Wizyta w WOPR w Zegrzu Południowym
Zabawy integracyjne 

03.08, czwartek
•Wyjazd do Pruszkowa 

do Muzeum Staro˝ytnego Hutnictwa 
(zwiedzanie i warsztaty) 

oraz do Muzeum Figur Stalowych 
(zwiedzanie z przewodnikiem)

Koszt 30 zł
04.08, piàtek

• Wizyta w GOKu w Niepor´cie
• Zaj´cia plastyczno – artystyczne

• Zabawy i gry ruchowe
Dzieci muszà mieç ze sobà bilety 

na przejazd komunikacjà ZTM (2 x 1,70 zł)

II TYDZIE¡
07.08, poniedziałek

• Wizyta w GOKu w Niepor´cie
• Dzieƒ z OSP w Niepor´cie

• Gry i zabawy
• Zabawy z pantomimà

Dzieci muszà mieç ze sobà bilety na przejazd
komunikacjà ZTM (2 x 1,70 zł)

08.08, wtorek
• Wyjazd do Serocka – zwiedzanie

z przewodnikiem (miasto i muzeum)
Koszt 10 zł

09.08, Êroda
• Wyjazd na Stadion Legii – zwiedzanie – trasa

biała oraz zwiedzanie Łazienek Królewskich
Koszt 25 zł

10.08, czwartek
Wyprawa do Pizzerii w Zegrzu Południowym
– warsztaty pizzowe i zabawy integracyjne

Koszt 7 zł 
11.08, piàtek

„Na ryby” z Kołem W´dkarskim PZW nr 30
w Białobrzegach.

Koszt 8 zł

III TYDZIE¡
14.08, poniedziałek

WyjÊcie do Parku Linowego – Port Pilawa
Koszt 25 zł 

Dzieci muszà mieç ze sobà bilety na przejazd
komunikacjà ZTM (2 x 1,70 zł)

15.08, wtorek – dzieƒ wolny
16.08, Êroda

Kino praha „Gru, Dru i Minionki” + warsztaty
Koszt 22 zł

17.08.2017r. czwartek
Wyjazd do NadleÊnictwa Jabłonna „Od nasionka

do lasu” + ognisko z kiełbaskami
Koszt 15 zł

18.08.2017r. piàtek
• Wizyta w GOKu w Niepor´cie
• Zaj´cia plastyczne • Robotyka 
• DoÊwiadczenia z suchym lodem

Dzieci muszà mieç ze sobà bilety na przejazd
komunikacjà ZTM (2 x 1,70 zł)

I TYDZIE¡
03.07, poniedziałek 

• Kapeluszowy zawrót głowy
• Spotkanie ze Stra˝à Gminnà

04.07, wtorek
• Wyjazd do kina Praha 
(„Gru, Dru i Minionki”) 

+ warsztaty
Koszt 22 zł

05.07, Êroda 
• Wycieczka rowerowa 

do Beniaminowa
• Wybuchowe atrakcje

06.07, czwartek
• Wycieczka do pasieki w Serocku

+ ognisko 
+ pla˝owanie.

Koszt 20 zł.
07.07, piàtek

• Gry i zabawy integracyjne
Decu na tkaninie

II TYDZIE¡
10.07, poniedziałek
• Wycieczka do ZOO

Koszt 23 zł
11.07, wtorek

• Wyjazd do zagrody Zabłocie, w której głównymi
mieszkaƒcami sà alpaki. Ognisko

Koszt 25 zł
12.07, Êroda

• Gry i zabawy integracyjne
• Zwierz´ta przyjaciółmi człowieka

13.07, czwartek
• Wycieczka do fabryki cukierków

Koszt 25 zł 
14.07, piàtek

• Wycieczka rowerowa 
do Beniaminowa

• Integracja przy ognisku

III TYDZIE¡
14.08, poniedziałek

• Gry i zabawy integracyjne.
• Blejtramowe serduszka.

15.08, wtorek – dzieƒ wolny
16.08, Êroda

• Wyjazd do Pałacu w Jabłonnie
• Zasady savoir vivre

17.08, czwartek
• „Na ryby” z Kołem W´dkarskim PZW nr 30

w Białobrzegach. 
Wycieczka rowerowa.

18.08, piàtek
• Wyjazd do kina Praha 

(„Gang Wiewióra 2”) + warsztaty.
Koszt 22 zł

I TYDZIE¡
17.07, poniedziałek

• 10:00-12:00 – Sztuka u˝ytkowa decoupage
• 12:00-14:00 – Gry i zabawy edukacyjne

18.07, wtorek
• 10:00-12:00 – Bezpieczne wakacje 

– spotkanie ze Stra˝à Gminnà
• 12:00- 13:00 – Sztuka carvingu warsztaty

kulinarne (warzywa i owoce)
• 13:00-14:00 – Od knota do Êwieczki warsztaty

robienia Êwiec i Êwieczek
19.07, Êroda

• 10:00-14:00 – W´dkowanie z Michałem 
– wizyta u w´dkarza z treningiem 

szkoleniowo-rekreacyjnym
20.07, czwartek

• 10:00-14:00 – Sztuka ˝eglowania 
– wyjazd do Mi´dzyszkolnego OÊrodka

Sportowego nr 2 Warszawa Filia w Zegrzu
21.07, piàtek

• Wyjazd na basen Aquapark Fala 
do Stanisławowa Pierwszego

II TYDZIE¡
24.07, poniedziałek

• 10:00-12:00 – Las zamkni´ty w słoiku 
– warsztaty edukacyjno przyrodnicze

• 12:00-14:00 – Dêwi´k, obraz, kadr – warsztaty
multimedialne w plenerze

25.07, wtorek
• Pasieka szkoleniowo edukacyjna wyjazd

do Chotomowa.
26.07, Êroda – urlop

27.07, czwartek
• 10:00-12:00 – Ptaki dziwaki – autorski projekt
plastyczny połàczony z instalacjà przestrzennà

• 12:00-14:00 – Tenis ziemny – çwiczenia
na boisku

28.07, piàtek
• 10:00-12:00 – „Obraz siebie”, 

obraz Êwiata w baÊniach i bajkach
– warsztaty plastyczno literackie

• 12:00-14:00 – Tenis ziemny 
– çwiczenia na boisku

III TYDZIE¡
31.07, poniedziałek

• 10:00-12:00 – Niesforny Sawyer 
– warsztaty biblioterapeutyczne

• 12:00-14:00 – Tenis ziemny – çwiczenia
na boisku

1.08, wtorek
• 10:00-14:00 – Kreatywne spotkanie ze sztukà

– wyjazd do „Muzeum Łazienki Królewskie”
2.08, Êroda

• 10:00-12:00 – Teatr Lalek – budowa i animacja
lalki teatralnej

• 12:00-14:00 – Tenis ziemny – çwiczenia
na boisku

3.08, czwartek
• 10:00-14:00 wyjazd do ZOO

4 .08, piàtek
• 10:00-14:00 Kiddos Jachranka

7.08, poniedziałek
• Wyjazd do Gospodarstwa agroturystycznego

Wymysły koło Pomiechówka

Koszt uczestnictwa w Akcji Lato 30 zł za tydzieƒ.
Wyjazdy stanowià odr´bny koszt.

IloÊç miejsc ograniczona.
Zapisy w godzinach otwarcia oÊrodka osobiÊcie
lub telefonicznie 22 772 70 05, 504 078 578.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie Akcji Lato.

I TYDZIE¡
03.07, poniedziałek 

• Gry i zabawy integracyjne
• Spotkanie ze Stra˝à Gminnà

04.07, wtorek 
• Wyjazd do kina Praha + warsztaty

Film „Gru, Dru i Minionki”
Koszt 22 zł

05.07, Êroda 
• Dzieƒ pełen eksperymentów

i doÊwiadczeƒ
06.0, czwartek

• Wycieczka do pasieki w Serocku 
+ ognisko+pla˝owanie

Koszt 20 zł
07.07, piàtek

• Artystyczny Misz Masz.

II TYDZIE¡
10.07, poniedziałek
• Wycieczka do ZOO

Koszt: 23 zł
11.07, wtorek

• Wyjazd do zagrody Zabłocie, 
w której głównymi mieszkaƒcami sà alpaki

• Ognisko
Koszt: 25 zł
12.07, Êroda

• Dzieƒ indiaƒski
13.07, czwartek

• Wycieczka do fabryki cukierków
Koszt 25 zł  

14.07, piàtek
• Bliskie spotkanie ze zwierz´tami.

• Artystyczny Misz Masz.

III TYDZIE¡
14.08, poniedziałek

Gry i zabawy integracyjne.
Stwory i głodomory podwodne

15.08, wtorek – dzieƒ wolny
16.08, Êroda

• Wyjazd do Legionowa – muzeum 
(ew. Pałac w Jabłonnie)

17.08, czwartek
• „Na ryby” z Kołem W´dkarskim 

PZW nr 30 w Białobrzegach
Koszt 10 zł

18.08, piàtek
• Wyjazd do kina Praha + warsztaty

Film „Gang wiewióra 2”
Koszt 22 zł

ffiilliiaa  GGOOKK  
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DDrruuggiimm

IV TYDZIE¡ (dotyczy wszsytkich OÊrodków Kultury)
21.08.–25.08., poniedziałek – piàtek

Dzieci´ce manewry (autokar)

s z c z e g ó ł y  n a s t r o n i e  w w w . g o k n i e p o r e t . p l

AKCJA LATO W GMINIE NIEPOR¢T

Podzi´kowania
Z okazji zakoƒczenia sezonu artystycznego w Gminnym OÊrodku Kul-
tury i jego Filiach, chcielibyÊmy serdecznie podzi´kowaç wszystkim
INSTRUKTOROM prowadzàcym zaj´cia za ich zaanga˝owanie w pra-
c´ z dzieçmi, młodzie˝à i dorosłymi, za ich cierpliwoÊç i ciepło, ale
przede wszystkim za uwra˝liwienie naszych podopiecznych na sztu-
k´ i pi´kno. Dzi´kujemy RODZICOM za zaufanie, jakim nas obdarzy-
liÊcie, powierzajàc nam swoje dzieci. Dzi´kujemy Wam, ˝e znaleêli-
Êcie czas i ch´ci, ˝eby dowoziç dzieci na zaj´cia i wyst´py. Docenia-
my Waszà ci´˝kà prac´ bo wiemy, ˝e w wielu sytuacjach jest to du˝e
przedsi´wzi´cie logistyczne. Dzi´kujemy wszystkim UCZESTNIKOM

zaj´ç za wylany pot na scenie, za ka˝dy uÊmiech, łzy radoÊci i wzru-
szenia, za to, ˝e byliÊcie z nami. Czas sp´dzony z Wami był twórczy
i pi´kny. Dzi´kujàc za ten rok, zapraszamy na zaj´cia po wakacjach.
Razem podejmiemy nowe wyzwania. JesteÊmy dla Was. 

DYREKTOR I PRACOWNICY GMINNEGO OÂRODKA KULTURY
W NIEPOR¢CIE. 

Informujemy jednoczeÊnie, ˝e jednà z nowych propozycji
od wrzeÊnia b´dà CYKLICZNE WARSZTATY GOSPEL. Ju˝ teraz

zapraszamy…

OFERTA AQUAPARKU FALA
• BILET WAKACYJNY DLA DZIECI DO LAT 16

– obowiàzujàcy od poniedziałku do piàtku
w godzinach 6:00-17:00, za jedyne 6,00 zł/h

• BILETY RODZINNE dost´pne w godzinach
otwarcia pływalni (tj: poniedziałek
– piàtek 6:00-22:00, sobota, niedziela i Êwi´ta 8:00-22:00).

• WAKACYJNY INTENSYWNY KURS PŁYWANIA z OLO Sport – w ka˝dy
poniedziałek, Êrod´ i piàtek w godzinach 17:00 – 19:30. 
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Kryzys przysi´gowy
w 5. Pułku Legionów Polskich 

Dowódca 9. Brygady p∏k Piotr Waniek i Wójt Gminy Maciej Mazur
podczas uroczystoÊci na rondzie Legionów Polskich Z∏o˝enie kwiatów przy pomników Legionistów Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

Msza Êw. polowa celebrowana przez ks. Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka

GoÊci witajà p∏k Piotr Waniek
i gen. brygady 
S∏awomir Owczarek

Defilujà ˝o∏nierze Marynarki Wojennej

Wyst´p Orkiestry Wojskowej z Warszawy

Fragment rekonstrukcji 
– przyjazd delegatów z Warszawy 

do Zegrza Po∏udniowego

Aresztowani oficerowie pod eskortà niemieckich wartowników opuszczajà koszary

Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne
oferowa∏o pamiàtkowe monety 

z uroczystoÊci

Defilujà poczty sztandarowe OSP i szkó∏ 
Pokaz sprawnoÊci 
˝o∏nierzy 9. Brygady

Scena z kasyna w koszarach 
– Oficerowie informujà p∏k. ˚ymierskiego o odmowie z∏o˝enia przysi´gi
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  LLIIPPCCUU 2017 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, Promykowa

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
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  SSIIEERRPPNNIIUU 2017 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, Promykowa

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



Wgminie Niepor´t rok szkolny

zakoƒczy∏o 1489 uczniów,

w tym 1158 uczniów szkó∏

podstawowych i 331 uczniów gimna-

zjum. Po˝egnaliÊmy 134 absolwen-

tów Gimnazjum im. Bohaterów Bi-

twy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏a-

wowie Pierwszym, którzy zakoƒczyli

kolejny etap edukacyjny i od wrzeÊnia

stanà si´ uczniami szkó∏ ponadgimna-

zjalnych. Natomiast uczniowie klas

szóstych szkó∏ podstawowych,

w zwiàzku z reformà systemu oÊwia-

ty, po wakacjach b´dà kontynuowaç

nauk´ w klasach siódmych. 

Podsumowujàc koƒczàcy si´ rok

szkolny 2016/2017 Wójt Gminy

Niepor´t nagrodzi∏ za wysokie wy-

niki w nauce oraz osiàgni´cia spor-

towe uczniów szkó∏ podstawowych

i gimnazjum.

W szko∏ach podstawowych na-

grody wójta przyznano: 

– uczniom, którzy uzyskali najwy˝-

szà Êrednià ocen w swojej szkole:

Wiktorii Borek ze Szko∏y Podsta-

wowej w Wólce Radzymiƒskiej,

Maciejowi Bulge ze Szko∏y Pod-

stawowej w Niepor´cie, Annie
Daszkiewicz ze Szko∏y Podstawo-

wej w Bia∏obrzegach, Julii Sta-
rzyƒskiej ze Szko∏y Podstawowej

w Izabelinie oraz Lidii Kaczma-
rek, Aleksandrze Zieliƒskiej
i Julii Ciesielskiej ze Szko∏y Pod-

stawowej w Józefowie;

– najlepszym sportowcom: Kindze
Kalacie ze Szko∏y Podstawowej

w Wólce Radzymiƒskiej, Zuzan-
nie Ludziejewskiej ze Szko∏y Pod-

stawowej w Niepor´cie, Aleksan-
drowi Jachacy ze Szko∏y Podsta-

wowej w Izabelinie oraz Annie S∏o-
miƒskiej i B∏a˝ejowi Dybkowi ze

Szko∏y Podstawowej w Józefowie.

WÊród wyró˝nionych absolwen-

tów Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym znaleêli si´:

– Paulina Wróbel – absolwent

z najwy˝szà Êrednià ocen;

– Jacek Szuba – uczeƒ z najwy˝-

szym wynikiem na egzaminie

gimnazjalnym;

– Maryla Karczmarczyk – najlep-

szy sportowiec;

– Adam Jachowski – doceniony

za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci realizo-

wanej na polu pomocy spo∏ecznej.

Wzorem lat ubieg∏ych wójt wr´-

czy∏ równie˝ nagrody laureatom

gminnych konkursów przedmioto-

wych: j´zyka polskiego, j´zyka an-

gielskiego i konkursu matematycz-

nego.

� S.Mielcarz
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Uroczyste zakoƒczenie roku szkolnego
22 i 23 czerwca odbyło si´ uroczyste
zakoƒczenie i podsumowanie roku 
szkolnego 2016/2017. 

Gimnazjum
w Stanis∏awowie

Pierwszym

SP w Wóle Radzymiƒskiej

Absolwenci Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym – klasa III

SP w Bia∏obrzegach SP w Bia∏obrzegach

SPw Józefowie

SP w Izabelinie

SP 
w Niepor´cie SP w Niepor´cie

SP w Izabelinie


