
C
a∏kowita wartoÊç realizowa-

nego projektu to 2 406 249 z∏.
Cz´Êç prac zosta∏a zrealizo-

wana ju˝ w ubieg∏ych latach i przy-

znane dofinansowanie pokryje po-

niesione ju˝ koszty: wykonania izo-

lacji Êcian zewn´trznych i funda-

mentów, docieplenia stropodachów,

wymiany instalacji c.o. oraz wymia-

ny oÊwietlenia na ledowe w szkole

w Wólce Radzymiƒskiej. 

W okresie obecnych wakacji za-

planowano  modernizacj´ kot∏ow-

ni w obydwu budynkach i wymia-

n´ starych kot∏ów na nowe oszcz´d-

ne kot∏y kondensacyjne. 

Ponadto przeprowadzony zo-

stanie monta˝ kolektorów s∏o-

necznych oraz paneli fotowolta-
icznych na dachach, moderniza-

cja instalacji c.o. w szkole w Nie-

por´cie oraz wymiana oÊwietlenia

na ledowe. Dzi´ki tym zmianom

zapotrzebowanie budynków

na energi´ spadnie o po∏ow´, co

prze∏o˝y si´ na ni˝sze koszty ich

utrzymania.

� B.Wilk
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Szkoły z Odnawialnymi 
èródłami Energii
Wykorzystywanie energii odnawialnej obni˝y koszty utrzymania szkoły w Niepor´cie i Wólce Radzymiƒskiej.
Podpisana została umowa na wykonanie termomodernizacji budynków, na którà gmina pozyskała dofinansowanie
w kwocie 1 924 999 zł.

Centrum Medyczne Niepor´t jako kolejna jednostka po Urz´dzie Gminy realizuje projekt rozwijajàcy elektroniczne usługi.

Projekt ten przewiduje wiele udo-

godnieƒ dla osób, które b´dà korzy-

sta∏y z us∏ug medycznych, sà to

m.in.: elektroniczna rejestracja, po-

wiadomienie i potwierdzenie wizy-

ty SMS-m, system zarzàdzania ko-

lejkà do gabinetów – biletomat.

Ka˝da z us∏ug usprawni i u∏atwi

kontakt mi´dzy pacjentem a leka-

rzem. Us∏ugi te uproszczà te˝ pra-

c´ oÊrodka, automatyzujàc wiele

czynnoÊci.

Ponadto projekt obejmuje zakup

sprz´tu dla lekarzy, rejestracji i ad-

ministracji, a tak˝e sprz´t do zabez-

pieczenia systemów medycznych

na kilka sposobów. Jest to obecnie

niezb´dna praktyka w przypadku

zarzàdzania danymi medycznymi.

WartoÊç projektu to kwota

1 mln 100 tys. z∏. Na wdro˝enie

rozwiàzaƒ gmina otrzyma∏a dofi-

nansowanie w kwocie oko∏o

880 tys. z∏ � B.Wilk

e-usługi w Centrum
Medycznym Niepor´t



Rozpoczyna si´ remont dachu
szko∏y w Stanis∏awowie Pierw-
szym, którego koszt wyniesie 250
tys. z∏otych.
Prace remontowe prowadzone b´-

dà na p∏askich cz´Êciach dachu,

czyli nad wejÊciem do budynku,

nad pasa˝em i szatniami sportowy-

mi, gdzie sà najwi´ksze problemy

po opadach deszczu. Zostanà wy-

konane nowe warstwy spadkowe

i dodatkowe odp∏ywy, a wpusty da-

chowe b´dà zmienione. Ma to za-

gwarantowaç skuteczne odprowa-

dzanie wód opadowych. Ponadto

pokrycie tych cz´Êci dachu zosta-

nie ca∏kowicie wymienione. 

Prace realizuje firma PMP Plus

z Sieradza, a ich koszt wyniesie bli-

sko 250 tys. z∏otych. Planowany

termin zakoƒczenia prac – 10 wrze-

Ênia. � BW
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Budowa sali sportowej
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Obecnie wykonywany jest monta˝

elewacji zewn´trznej z p∏yt z w∏ók-

na skalnego oraz k∏adziony jest

tynk silikonowy. W trakcie jest

monta˝ instalacji elektrycznych

oraz instalacji sanitarnych. Zamon-

towana zosta∏a stolarka okienna

oraz rozpocz´to prace elewacyjne

Na dachu, po po∏o˝eniu ostatniej

warstwy pokrycia, zamontowane

zostanà panele fotowoltaiczne za-

silajàce sal´ w energi´ elektrycznà. 

Przed rozpocz´ciem sezonu

grzewczego we wrzeÊniu 2017 ro-

ku zmodernizowana zosta∏a ko-

t∏ownia szko∏y i wymieniono stare

piece gazowe na nowe kot∏y kon-

densacyjne. 

Inwestycj´ realizuje firma

„WALD-GLOB” z Pu∏tuska, jej za-

koƒczenie zaplanowane jest w paê-

dzierniku. Koszt budowy wyniesie

ok. 4 mln 800 tys. z∏

� BW

Wykonawca kanalizacji sanitarnej

na osiedlu Micha∏ów Grabina za-

koƒczy∏ odtwarzanie nawierzchni

asfaltowej na ulicy Przyrodniczej.

Wkrótce odtworzone zostanà dwa

progi zwalniajàce na ul. Przyrodni-

czej. Obecnie roboty kanalizacyjne

prowadzone sà w ul. Kwiatowej

oraz trwa budowa przepompowni

Êcieków w ul. Kwiatowej.

Kolejnym etapem robót b´dzie

budowa przepompowni Êcieków

na ul. Przyrodniczej oraz na rogu ul.

Kwiatowej i LeÊnej. Po zakoƒcze-

niu robót w ul LeÊnej i Kwiatowej

Wykonawca przystàpi do odtwa-

rzania nawierzchni. � BW

Prace budowlane na ulicy Dwor-
cowej dobiegajà koƒca. Po∏o˝ona

zosta∏a nowa nawierzchnia asfalto-

wa oraz wykonano nowe wjazdy

do posesji z kostki betonowej.

Ukoƒczona tak˝e zosta∏a budowa

parkingu i chodnika przy stacji

PKP. 

Trwajà koƒcowe prace porzàdko-

we, wykonywane sà progi zwalnia-

jàce zgodnie z zatwierdzonà orga-

nizacjà ruchu oraz oznakowanie po-

ziome drogi.

Koszt inwestycji z bud˝etu gmi-

ny to kwota 1 mln 517 tys. z∏. 

� BW

Budowa kanalizacji
sanitarnej
w Michałowie-
-Grabinie

Modernizacja dachu szkoły
w Stanisławowie Pierwszym

Przebudowa ulicy Dworcowej

Aktywizujemy sołectwa

Gmina Niepor´t w gronie 
NAJMNIEJ zadłu˝onych
gmin w Polsce

Wójt Maciej Mazur i skarbnik gminy Katarzyna Skuza podpisali umow´ z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego na Êrodki dla gminy Niepor´t z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018”.

Według danych Ministerstwa Finansów, udost´pnionych przez serwis
samorzàd.pap.pl – gmina Niepor´t jest jednà z najmniej zadłu˝onych gmin
w Polsce z zobowiàzaniem na jednego mieszkaƒca – 352 złote.

Fundusze z Programu MIAS prze-

znaczone sà na realizacj´ przez

gminy zadaƒ istotnych dla so∏ectw.

Ârodki przewidziane w umowie

wykorzystane zostanà na potrzeby

mieszkaƒców Beniaminowa i Ze-

grza Po∏udniowego.

W Beniaminowie wyremontowa-

ne zostanà sanitariaty w OÊrodku

Kultury i odnowiona nawierzchnia

boiska. Zakupione te˝ b´dà ∏awki

i sto∏y, które stanà w sàsiedztwie

oÊrodka.

W Zegrzu Po∏udniowym Êrodki

zaplanowane zosta∏y na stworzenie

mieszkaƒcom miejsca do spotkaƒ

i integracji przy ulicy Warszaw-

skiej 13. Do tego celu zakupiona zo-

stanie altana ogrodowa oraz sto∏y

i ∏aweczki. Dodatkowo, ju˝ z bu-

d˝etu gminy, planowane jest sfinan-

sowanie budowy oÊwietlenia i za-

instalowania monitoringu terenu. 

¸àcznie gmina otrzyma∏a 20 tys.

z∏otych dofinansowania, co stano-

wi 50% kosztów realizacji obydwu

zadaƒ. � BW

Od d∏u˝szego czasu mieszkaƒcy

gminy zg∏aszajà brak zasi´gu tele-

fonii komórkowej oraz transmisji

danych (Internet). Problemy te nie

dotyczà wszystkich operatorów.

Wójt Maciej Mazur podjà∏ rozmo-

wy, aby wyjaÊniç przyczyn´ tej sy-

tuacji. Nag∏a utrata zasi´gu by∏a

spowodowana wypowiedzeniem

umowy na wykorzystanie terenu

pod stacj´ bazowà w Rembelsz-

czyênie, o czym operatorzy zosta-

li uprzedzeni kilka miesi´cy wcze-

Êniej przez w∏aÊciciela terenu. Roz-

wiàzaniem sytuacji jest znalezienie

nowych lokalizacji dla stacji bazo-

wych telefonii komórkowej na te-

renie gminy. Po interwencji wójta

Mazura i rozmowach z przedstawi-

cielami firmy Orange i T-Mobile,

w strefie przemys∏owej w Stanis∏a-

wowie Pierwszym budowana jest

tymczasowa stacja bazowa sieci

Orange/T-Mobile, która szybko

poprawi zasi´g komórkowy. Wójt

Mazur zobowiàza∏ operatorów

do szybkiego usuni´cia niedogod-

noÊci i przywrócenia w∏aÊciwej ja-

koÊci us∏ug. Zadeklarowa∏ równie˝

pomoc w znalezieniu nowych loka-

lizacji, mo˝liwych do wykorzysta-

nia pod stacje bazowe telefonii ko-

mórkowej na terenie gminy Niepo-

r´t. � BW

Informacja resortu finansów zo-

sta∏a opracowana na podstawie

sprawozdaƒ bud˝etowych 2478

jednostek samorzàdu terytorialne-

go na koniec 2017 r. oraz danych

GUS dotyczàcych liczby ludno-

Êci.

Zestawienie rozpoczynajà trzy

gminy, których zad∏u˝enie si´ga

nawet 18,6 tys. z∏ na jednego

mieszkaƒca. Przesz∏o tysiàc gmin

ma zad∏u˝enie per capita w wy-

sokoÊci od 5 tys. z∏ do 1 tys. z∏o-

tych. Nieco mniej gmin zad∏u˝y-

∏o mieszkaƒca na kwot´ od 1 tys.

do 500 z∏otych. Stawk´ zamyka-

jà te samorzàdy, w których zad∏u-

˝enie jest jeszcze ni˝sze. 

W tym rankingu, miejsce bliskie

koƒca jest powodem do zadowo-

lenia i bardzo pozytywnej oceny

procesu zarzadzania finansami

gminy Niepor´t. 

� BW

Rozwiàzanie problemu braku
zasi´gu telefonii komórkowej
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Najlepsi uczniowie w gminie Niepor´t

W
ójt Maciej Mazur podzi´kowa∏

uczniom za to, ˝e swój talent wyko-

rzystujà do zdobywania wiedzy i no-

wych umiej´tnoÊci. PodkreÊli∏, ze jest dumny

z ich osiàgni´ç oraz ˝yczy∏ im, by zami∏owa-

nie do nauki i doskonalenia si´ towarzyszy∏o

uczniom ca∏e ˝ycie i pomaga∏o osiàgaç suk-

cesy.

A OTO NAGRODZENI UCZNIOWIE:
OOddddzziiaałłyy  ggiimmnnaazzjjaallnnee  ww SSPP  ww SSttaanniissłłaawwoowwiiee  

PPiieerrwwsszzyymm

• Najlepszy absolwent:

Julia Matuszewska, kl. IIIc (Êrednia 5,72)

• Najlepszy wynik na egzaminie gimnazjal-

nym:

Aleksandra Gradek, kl. IIIc 

• Najlepszy sportowiec:

Hanna Jarzàbek kl. IIIa – wybitne osià-

gni´cia sportowe w ˝eglarstwie, zdobycie

bràzowego medalu w Mistrzostwach Pol-

ski w klasie 420, III miejsca w zawodach

˝eglarskich Volvo Gdynia Sailing Days

oraz III miejsca w Mistrzostwach Warsza-

wy Juniorów w klasie Optimist

Aleksandra Gradek kl. IIIc – wybitne

osiàgni´cia sportowe w p∏ywaniu, zdoby-

cie I miejsca w zawodach powiatowych

oraz II miejsca w zawodach mi´dzypowia-

towych w p∏ywaniu indywidualnym i szta-

fetowym, a tak˝e zdobycie III miejscach

w Otwartych Mistrzostwach Warszawy

Gabriela Czapla kl. IId – wspania∏e repre-

zentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t w za-

wodach sportowych, wysokie osiàgni´cia

w zawodach taƒca sportowego na szczeblu

ogólnopolskim

• Szczególne osiàgni´cia i zaanga˝owanie

spo∏eczne: 

Julia Kutra, kl. IIIa – za trzyletnià dzia-

∏alnoÊç w chórze szkolnym – Êpiew i gr´

na gitarze, udzia∏ w akademiach, uroczysto-

Êciach szkolnych i gminnych, osiàgni´cia

w konkursach literackich oraz plastycznych

na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim,

a tak˝e godne reprezentowanie Szko∏y

i Gminy Niepor´t na Koncercie Niepodle-

g∏oÊci w Muzeum Powstania Warszawskie-

go oraz III Koncercie Niepodleg∏oÊci „We-

sterplatte”.

SSPP  ww SSttaanniissłłaawwoowwiiee  PPiieerrwwsszzyymm::
• Najlepszy uczeƒ

Ma∏gorzata Piàtkowska, klasa IVb (Êred-

nia 5,82)

• Najlepszy sportowiec:

Wiktor Wenerski, klasa VIa – wspania∏e

reprezentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t

w zawodach sportowych, zdobycie czo∏o-

wych miejsc w judo na szczeblu wojewódz-

kim i ogólnopolskim. 

SSPP  ww BBiiaałłoobbrrzzeeggaacchh::
• Najlepszy uczeƒ

Wiktoria Pluta, klasa VI (Êrednia: 5,70)

• Najlepszy sportowiec:

¸ukasz St´plikowski, klasa VI – wspania-

∏e reprezentowanie Szko∏y i Gminy Niepo-

r´t w zawodach sportowych w pi∏ce no˝nej,

pi∏ce r´cznej, tenisie sto∏owym, czwórbo-

ju lekkoatletycznym oraz biegach prze∏ajo-

wych.

SSPP  ww IIzzaabbeelliinniiee::
• Najlepszy uczeƒ:

Julia Starzyƒska, kl. VIa (Êrednia 5,91);

Antoni Palica, kl. V (Êrednia 5,91)

• Najlepszy sportowiec:

Aleksander Jachacy, kl. VIIb – zdoby-

cie II miejsca w Mi´dzypowiatowych Zawo-

dach Sportowych w biegach prze∏ajowych

oraz III miejsca w Powiatowych Zawodach

Sportowych w biegach prze∏ajowych

Wiktoria Wierzchowska, kl. VIIb – zdo-

bycie II miejsca w Powiatowych Zawodach

Sportowych w biegach prze∏ajowych.

SSPP  ww JJóózzeeffoowwiiee::
• Najlepszy uczeƒ:

Zuzanna Polichnowska, kl. VIa (Êrednia

6,0); Lidia Kaczmarek, kl. Va (Êrednia

6,0); Oliwia Wi´ckowska, kl. IVb (Êrednia

6,0).

• Szczególne osiàgni´cia:

Aleksandra Zieliƒska, kl. VIIa (Êrednia

5,71) – wspania∏e reprezentowanie Szko∏y

i Gminy Niepor´t w konkursach przedmio-

towych i zawodach sportowych na szcze-

blu powiatowym, wojewódzkim i ogólno-

polskim

• Najlepszy sportowiec:

Anna S∏omiƒska, kl. VIIa – wspania∏e re-

prezentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t

w zawodach sportowych, zdobycie czo∏o-

wych miejsc w p∏ywaniu, biegach prze∏a-

jowych oraz w grach zespo∏owych

Marta Pasiƒska, kl. Va – wspania∏e repre-

zentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t w za-

wodach sportowych, w szczególnoÊci

za zdobycie czo∏owych miejsc w p∏ywaniu,

biegach prze∏ajowych oraz w grach zespo-

∏owych

Maja Korzeniowska, kl. Va – wspania∏e

reprezentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t

w zawodach sportowych, zdobycie czo∏o-

wych miejsc w p∏ywaniu, biegach prze∏a-

jowych oraz w grach zespo∏owych

B∏a˝ej Dybek, kl. VIa – wspania∏e repre-

zentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t w za-

wodach sportowych, zdobycie czo∏owych

miejsc w zawodach p∏ywackich oraz

w grach zespo∏owych

Jan Zaborski, kl. VIa – wspania∏e repre-

zentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t w za-

wodach sportowych, zdobycie czo∏owych

miejsc w zawodach p∏ywackich oraz

w grach zespo∏owych

Marcin Ma∏ecki, kl. VIIa – wspania∏e re-

prezentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t

w zawodach sportowych, zdobycie czo∏o-

wych miejsc w grach zespo∏owych

Kacper K´sicki, kl. VIIa – wspania∏e re-

prezentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t

w zawodach sportowych, zdobycie czo∏o-

wych miejsc w biegach prze∏ajowych oraz

w grach zespo∏owych.

SSPP  ww NNiieeppoorr´́cciiee::
• Najlepszy uczeƒ:

Magdalena Wielgus, kl. VIIb (Êrednia

5,64); Julia Pietrucha, kl. IVa (Êrednia

5,64); Zofia K∏usek, kl. IVc (Êrednia 5,64);

Mateusz Powa∏a, kl. IVa (Êrednia 5,64).

• Najlepszy sportowiec: 

Antonina B∏a˝ewska, kl. VIa – wspania-

∏e reprezentowanie Szko∏y i Gminy Niepo-

r´t w zawodach sportowych, wysokie osià-

gni´cia na szczeblu ogólnopolskim w snow-

boardzie

Zuzanna Ludziejewska kl. VIIa – wspa-

nia∏e reprezentowanie Szko∏y i Gminy

Niepor´t w zawodach sportowych, wysokie

osiàgni´cia na szczeblu ogólnopolskim

i mi´dzynarodowym w karate.

SSPP  ww WWóóllccee  RRaaddzzyymmiiƒƒsskkiieejj::
• Najlepszy uczeƒ:

Wiktoria Borek, kl. V (Êrednia 5,64) 

• Najlepszy sportowiec:

Daria Senkowska, kl. VII – wspania∏e re-

prezentowanie Szko∏y i Gminy Niepor´t

w zawodach sportowych na szczeblu gmin-

nym i powiatowym, zdobycie I miejsca

w Mistrzostwach Powiatu Legionowskiego

w biegach prze∏ajowych.

� oprac. Gminny Zespó∏ OÊwiaty

Podczas uroczystoÊci zakoƒczenia roku szkolnego Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur wr´czył nagrody uczniom, 
którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki w nauce, działalnoÊci kulturalnej i sporcie. 

18 czerwca zast´pca wójta Alicja Sokołowska podpisała wraz z samorzàdowcami metropolii warszawskiej
„Wielostronnà deklaracj´ współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie
współpracy na rzecz włàczajàcego i zrównowa˝onego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru
Metropolitalnego Warszawy”.

Metropolia warszawska 2.0
nowe porozumienie o współpracy

Fundusze europejskie w perspekty-

wie finansowej 2020+ b´dà

uwzgl´dnia∏y nowy podzia∏ woje-

wództwa mazowieckiego na dwie

jednostki statystyczne. Miasto sto-

∏eczne Warszawa, 69 gmin oraz 9

powiatów (grodziski, legionowski,

miƒski, nowodworski, otwocki,

piaseczyƒski, pruszkowski, war-

szawski zachodni, wo∏omiƒski)

tworzàcych region „warszawski

sto∏eczny” budujà zaplecze oraz

wypracowujà najwa˝niejsze kie-

runki rozwoju, aby prezentowaç

spójne stanowisko w negocjacjach

bud˝etu unijnego 2020+.

Deklaracja okreÊla szczegó∏y

wspó∏pracy Warszawy oraz sàsia-

dujàcych ze stolicà gmin i powia-

tów w zakresie dalszego rozwoju

s p o ∏ e c z n o - g o s p o d a r c z e g o ,

a zw∏aszcza pozyskiwania Êrodków

unijnych. Przypomnijmy, od 2014

r. metropolia dzia∏a na podstawie

porozumienia dotyczàcego realiza-

cji Zintegrowanych Inwestycji Te-

rytorialnych. To mi´dzy innymi:

budowa systemu tras rowerowych

oraz parkingów P+R, projekty edu-

kacyjne, a tak˝e zwi´kszajàce do-

st´pnoÊç e-us∏ug publicznych.

W ramach ZIT na terenie gminy

Niepor´t powstajà Êcie˝ki rowero-

we – wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej oraz

z Beniaminowa do Bia∏obrzegów.

Dotychczas porozumienie obejmo-

wa∏o swoim zasi´giem 40 samorzà-

dów.

� BW

Trwajà procedury przetargowe:

Ogłoszono przetargi na budow´ oÊwietlenia:

� przetarg na budow´ boiska sportowego w Kàtach W´gierskich w re-
jonie OÊrodka Kultury – etap I. Zaplanowana zosta∏a budowa bo-

iska o wymiarach 55 m x 105 m, o nawierzchni trawiastej, z zamon-

towaniem wyposa˝enia: bramek, wiat dla zawodników, pi∏kochwytów.

Planowana realizacja – w ciàgu trzech miesi´cy od podpisania umo-

wy. Otwarcie ofert nastàpi∏o 27 czerwca, trwa badanie ofert.

� przetarg na przebudow´ ulicy Jesionowej w Izabelinie. Na odcin-

ku 430 metrów nawierzchnia drogi utwardzona zostanie kruszywem.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest do koƒca sierpnia. Otwarcie ofert

nastàpi∏o 27 czerwca, trwa badanie ofert.

� wybrano wykonawc´ budowy drogi nr ew. 944 w Niepor´cie – dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych, upraw i pastwisk. Gmina otrzy-

ma∏a dofinansowanie w wysokoÊci 100 tys. z∏ od Marsza∏ka Woje-

wództwa Mazowieckiego na realizacj´ inwestycji – utwardzenie kru-

szywem nawierzchni drogi na odcinku 390 mb. Realizacja prac

zaplanowana zosta∏a do koƒca sierpnia. Ca∏kowity koszt inwestycji

to 307 tys. z∏.

� przetarg na budow´ chodnika wzd∏u˝ ul. Klonowej w Stanis∏awo-
wie Pierwszym, od skrzy˝owania z ulicà Przysz∏oÊç – wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej. Planowany termin wykonania prac

– 10 paêdziernika. Otwarcie ofert – 2 lipca.

� przetarg na przebudow´ ulicy LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej
– utwardzenie kruszywem na odcinku 300 mb. Otwarcie ofert na-

stàpi 6 lipca, planowany termin wykonania prac – 10 wrzeÊnia.

� BW

� ul. Pilawa w Niepor´cie – na odcinku 446 mb zamontowanych zo-

stanie 15 s∏upów stalowych ocynkowanych. Planowany termin wyko-

nania – 10 paêdziernika. Otwarcie ofert nastàpi∏o 27 czerwca.

� ul. Polnej w Rembelszczyênie – II etap – 8 s∏upów stalowych ocyn-

kowanych. Planowany termin wykonania – do 10 paêdziernika. Otwar-

cie ofert – 2 lipca.

� ul. Poziomkowej w Józefowie – II etap – na odcinku 420 mb za-

montowanych zostanie 16 s∏upów oÊwietleniowych z diodami LED.

Planowany termin wykonania – 10 paêdziernika. Otwarcie ofert

– 2 lipca.

� ul. LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej – II etap – na odcinku 255 mb

zmontowanych zostanie 7 s∏upów oÊwietleniowych z diodami LED.

Planowany termin wykonania prac – 10 paêdziernika. Otwarcie ofert

nastàpi 3 lipca.

� BW

Reprezentanci Powiatu
Legionowskieo
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Rok szkolny dobiegł koƒca. Podczas uroczystoÊci podsumowano rok
wyt´˝onej pracy uczniów i nauczycieli. Wr´czono Êwiadectwa
i nagrody, były gratulacje i pi´kne kwiaty oraz prezentacje artystyczne.
A teraz pora odpoczàç…

Uroczyste zakoƒczenie
roku szkolnego

SP w Białobrzegach

SP w Wólce Radzymiƒskiej

SP w Izabelinie

SP w Józefowie

SP w Niepor´cie

SP w Stanisławowie Pierwszym
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Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przypominamy, ˝e punkt, który
zlokalizowany jest przy ulicy
Ma∏o∏´ckiej 62 w Niepor´cie,
czynny jest od wtorku do soboty
w godzinach 10.00 – 18.00.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych odpady

komunalne pochodzàce z gospo-

darstw domowych mogà przywoziç

tylko mieszkaƒcy Gminy Niepor´t,

którzy z∏o˝yli deklaracj´ o wysoko-

Êci op∏aty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi, w ramach

uiszczonej ww. op∏aty. Op∏ata ta

nie obejmuje kosztu transportu

(transport we w∏asnym zakresie).

Do punktu mo˝na przywoziç

i wrzucaç do odpowiednio oznako-

wanych kontenerów odpady komu-

nalne powstajàce w gospodar-
stwach domowych t.j.:

• odpady zielone (ogrodowe),

• tworzywa sztuczne (plastik), opa-

kowania wielomateria∏owe (kar-

ton po sokach, mleku itp.), opa-

kowania z metalu,

• szk∏o,

• papier,

• meble i odpady wielkogabaryto-

we,

• zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-

troniczny (ZSEE),

• odpady budowlane i remontowe

(pochodzàce z drobnych remon-

tów prowadzonych w gospodar-

stwach domowych) – nale˝y pa-

mi´taç, ̋ e wynaj´te przez w∏aÊci-

cieli nieruchomoÊci ekipy

budowlane czy remontowe majà

obowiàzek zapewnienia prawid∏o-

wego zagospodarowania odpa-

dów budowlanych i remonto-

wych we w∏asnym zakresie,

• zu˝yte opony (od samochodów

osobowych).

Informujemy, ˝e w przypadku

ch´ci wywiezienia do PSZOK od-

padów zielonych albo odpadów
budowlanych i remontowych,

warto wczeÊniej zadzwoniç
pod numer telefonu 600-509-696
w celu uzyskania informacji, czy

aktualnie w kontenerach na ww. od-

pady jest wystarczajàca iloÊç miej-

sca.

� Dzia∏ Gospodarki Odpadami

UG

Wyró˝nienie dla SP w Białobrzegach w 3. edycji
konkursu „JesteÊmy cyfrowobezpieczni”

Szkoła Podstawowa w Białobrzegach wzi´ła udział w 3. edycji Konkursu „JesteÊmy cyfrowobezpieczni!”.
Konkurs – organizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – stanowi uzupełnienie działaƒ
projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.

15 czerwca 2018 r. w Gmachu Senatu RP odbyło si´
uroczyste rozstrzygni´cie XIII edycji ogólnopolskiego
konkursu „Wzór osobowy godny naÊladowania
– uczniowskie biografie”, zorganizowanego przez
Katedr´ Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie
Pedagogiki KUL. WÊród nagrodzonych prac, znalazła
si´ biografia uczennicy Julii Kutry. 

G∏ównym celem konkursu jest

zmotywowanie uczniów, rodziców

i nauczycieli do podejmowania

Êwiadomych dzia∏aƒ na rzecz bez-

piecznego korzystania z przestrze-

ni wirtualnej.

W rywalizacji konkursowej szko-

∏a wypad∏a znakomicie: uzyskujàc

WYRÓ˚NIENIE, znalaz∏a si´

w gronie najlepszych szkó∏ w kra-

ju. Liczba przyznanych przez jury

punktów plasuje jà na 8. miejscu

w kategorii „Szko∏y podstawowe”.

Nagrodà dla wyró˝nionych placó-

wek jest udzia∏ ich przedstawicie-

li w letnim obozie edukacyjnym dla

nauczycieli „Edukamp 2018”. Uzy-

skane wyró˝nienie jest Êwiadec-

twem wysokiej jakoÊci dzia∏aƒ

w zakresie bezpieczeƒstwa cyfro-

wego, realizowanych w szkole

w Bia∏obrzegach.

� SP Bia∏obrzegi

Dyrektor i pracownicy Gminnego Przedszkola im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym
składajà serdeczne podzi´kowania za wielkie serce, wsparcie i zaanga˝owanie w zorganizowaniu pomocy
dla chorej Lenki Mi´sak z naszego przedszkola. 

Podzi´kowanie dla ludzi
wielkiego serca

W
lipcu 2017 roku Lenka za-

chorowa∏a na ostrà bia∏acz-

k´ limfoblastycznà. Lenka

bardzo dzielnie znosi leczenie i sta-

ra si´ byç zawsze uÊmiechni´ta po-

mimo ci´˝kich dni w Jej ˝yciu.

Dzi´ki wszystkim Paƒstwu, którzy

us∏yszeliÊcie Nasz apel o pomoc

i wyciàgn´liÊcie pomocnà d∏oƒ Len-

ka wraca do zdrowia. Ma zapewnio-

ny dost´p do leków i suplementów,

które sà niezb´dne w leczeniu,

a bez Paƒstwa pomocy sytuacja fi-

nansowa Rodziny nie pozwoli∏aby

na to.

Dzi´ki Waszej otwartoÊci, hojno-

Êci i zaanga˝owaniu przeprowadzi-

liÊmy na terenie Gminy Niepor´t

wiele zbiórek finansowych i zorga-

nizowaliÊmy kiermasze, które by∏y

ogromnym wsparciem dla rodziny

Lenki. Nasze dzia∏ania sà prowa-

dzone od 14.11.2017 roku w ra-

mach zg∏oszonej do MSWiA Zbiór-

ki Publicznej nr 2017/4913/KS.

SSkkłłaaddaajjààcc  ppooddzzii´́kkoowwaanniiaa  pprraaggnniieemmyy
wwyyrraazziiçç  ooggrroommnnàà  wwddzzii´́cczznnooÊÊçç,,
ww sszzcczzeeggóóllnnooÊÊccii  uucczzeessttnniikkoomm  zzbbiióórreekk
ww ddaannyycchh  ppllaaccóówwkkaacchh  ii mmiieejjssccaacchh::
• Szko∏a Podstawowa w Niepor´-

cie – dzia∏ania: prowadzenie ka-

wiarenki, zbiórka podczas koncer-

tu muzycznego Wojska Polskie-

go, zbiórka podczas zakoƒczenia

roku szkolnego. Podzi´kowania

dla Pani Edyty KuÊ Dyrektora

Szko∏y, Pani Iwony Bartosie-

wicz, Rady Pedagogicznej, wo-

lontariuszy, Samorzàdu Szkol-

nego, uczniów, Rodziców.

• Szko∏a Podstawowa w Józefo-
wie – dzia∏ania: zbiórka podczas

zakoƒczenia roku szkolnego

– przeznaczenie funduszy

na kwiaty dla nauczycieli

na zbiórk´ dla Lenki. Podzi´ko-

wania dla Pani Agnieszki Powa-

∏y Dyrektora Szko∏y, Rady Peda-

gogicznej, Rady Rodziców, Ro-

dziców, Uczniów.

• Piknik Historyczny w Niepor´-
cie – zbiórka podczas pikniku. Po-

dzi´kowania dla Pana S∏awomi-

ra Macieja Mazura Wójta Gminy

Niepor´t, Dzia∏u Promocji.

• Piknik Âwi´to Gminy Niepor´t
– zbiórka podczas pikniku. Po-

dzi´kowania dla Pana S∏awomi-

ra Macieja Mazura Wójta Gminy

Niepor´t. 

• Starostwo Powiatowe w Legio-
nowie – zbiórka w Starostwie. Po-

dzi´kowania dla Pana Roberta

Wróbla Starosty Powiatu Legio-

nowskiego, Pani Marty Brysiacz,

Pracowników Starostwa.

• Centrum ¸àcznoÊci i Informa-
tyki w Zegrzu – zbiórka w C¸iI.

Podzi´kowania dla komendanta

Pana p∏k dr. Ireneusz Fury, Pana

Rados∏awa Chodkowskiego, Pa-

na Janusza Paszkiela.

• Gminny OÊrodek Kultury
w Niepor´cie – zbiórka pod-

czas 2 spektakli teatralnych. Po-

dzi´kowania dla kierownika GOK

Pani Bogus∏awy Oksza – Klossi.

• OÊrodek Kultury w Zegrzu Po-
∏udniowym – przygotowanie

przedmiotów na dwie aukcje. Po-

dzi´kowania dla Kierownika Pa-

ni Anety Kawki oraz Klubu „Ma-

my czas”.

• Gminne Przedszkole im. Akade-
mii Ma∏ych Odkrywców w Ze-
grzu Po∏udniowym – podzi´ko-

wanie dla Rady Rodziców, Rodzi-

ców, Rady Pedagogicznej,

Pracowników za zaanga˝owanie

i wspieranie wszelkich inicjatyw

min. organizowanie licytacji, au-

kcji, prowadzenie zbiórek, prowa-

dzenie dokumentacji, odwiedzanie

Lenki i wsparcie Rodziny. 

� Anna Ko∏odziej 

Dyrektor Przedszkola

Julia Kutra – wzorem
do naÊladowania

Konkurs skierowany by∏ do na-

uczycieli, wychowawców, dyrekto-

rów. Ich zadaniem by∏o napisanie

biografii ucznia, który poprzez re-

alizacj´ swoich marzeƒ, pasji, po-

staw´ oraz podejmowane inicjaty-

wy w Êrodowisku szkolnym i lokal-

nym stanowi wzór godny

naÊladowania. SpoÊród 187 prac

konkursowych nades∏anych z ca∏ej

Polski jury zakwalifikowa∏o do dru-

ku 25 biografii m∏odych ludzi.

W gronie wybranych znalaz∏a si´

równie˝ biografia Julii Kutry,

uczennicy klasy III a oddzia∏u

gimnazjalnego ze Szko∏y Podsta-

wowej im. Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie

Pierwszym. Praca zosta∏a opubliko-

wana w ksià˝ce pod red. Krystyny

Cha∏as „M∏odzie˝ jakiej nie znacie.

Wzory osobowe godne naÊladowa-

nia”. Autorzy biografii, pani Bar-

bara Jankowska – nauczycielka

muzyki i pan Piotr Kutra – nauczy-

ciel informatyki i techniki, jak

równie˝ tata Juli, zwrócili uwag´

na jej niezwyk∏à osobowoÊç, wy-

trwa∏oÊç w rozwijaniu swoich pa-

sji, którymi sà muzyka, Êpiew i po-

ezja. Uczestnicy gali zaproszeni zo-

stali do Pa∏acu Prezydenckiego,

gdzie zostali przyj´ci przez Pierw-

szà Dam´ – panià Agat´ Kornhau-

ser – Duda.

Warto równie˝ przypomnieç, ˝e

w ubieg∏ym roku wzorem osobo-

wym zosta∏a uczennica z oddzia∏u

gimnazjalnego w Stanis∏awowie

Pierwszym, mieszkanka Niepor´tu

– Lena Grobel. 

� P.I.K.

Oznakuj swój rower!
„Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower” – trwa akcja
policjantów z Komisariatu Policji w Niepor´cie, majàca
za zadanie ograniczenie ryzyka kradzie˝y rowerów. 
Dzi´ki unikatowemu oznaczeniu,

po odnalezieniu roweru przez po-

licj´ b´dzie mo˝na po pierwsze

udowodniç, ˝e pochodzi on z kra-

dzie˝y, a po drugie odnaleêç w∏a-

Êciciela. Tym razem dzielnicowi

b´dà znakowaç rowery pod Urz´-

dem Gminy Niepor´t (przed wej-

Êciem g∏ównym) 19 lipca w godzi-
nach 11:00 – 15:30. 

Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zna-

kowania rowerów po wczeÊniej-

szym telefonicznym uzgodnieniu

z dzielnicowymi.:

• aspirant sztabowy Mariusz 

Karwat tel.: 600 997 638

• aspirant Tomasz Eisenmann 

tel.: 600 997 256.

� DB
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Turniej Młodziczek w Miƒsku

C
elem zawodów by∏a popula-

ryzacja p∏ywania jako sposo-

bu sp´dzania wolnego czasu

oraz wy∏onienie najlepszych p∏ywa-

ków w okr´gu. Organizatorem

Grand Prix Niepor´tu by∏ UKS

„Fala Niepor´t”. O godzinie 9:00

Bartosz Krawczak – uroczyÊcie

otworzy∏ zawody. Ka˝dy zawodnik

móg∏ uczestniczyç w dwóch kon-

kurencjach, indywidualnej i w szta-

fecie. W zawodach udzia∏ wzi´∏y

roczniki: 2003–2007 – 50 m stylem

dowolnym oraz 2008–2012 – 25 m

stylem dowolnym. Startowa∏a po-

nadto sztafeta rodzinna, czyli rodzic

z dzieckiem i rodzic na dystan-

sie 50 m stylem dowolnym.

Zwyci´zcom gratulujemy me-

dali i dyplomów oraz ̋ yczymy dal-

szych sukcesów. 

Wszystkim zaanga˝owanym

w przygotowanie Grand Prix Nie-

por´tu w p∏ywaniu bardzo dzi´ku-

jemy za wsparcie, m.in.: Urz´dowi

Gminy Niepor´t, Szkó∏ce p∏ywac-

kiej Nemo, Greckim delikatesom,

SP Józefów i p∏ywalni Aquapark

„Fala”.

� Aquapark Fala

17 czerwca w Aquaparku „Fala” w Stanisławowie Pierwszym odbyły si´ zawody
– Grand Prix Niepor´tu w pływaniu, które zgromadziły około 120 zawodników. 

Grand Prix Niepor´tu
w pływaniu

W okresie letnim nie zapominajmy
o zagro˝eniu smogiem!
Uchwa∏à z paêdziernika 2017 r.

Sejmik Województwa Mazowiec-

kiego wprowadzi∏ na obszarze wo-

jewództwa mazowieckiego ograni-

czenia i zakazy w zakresie eksplo-

atacji instalacji, w których

nast´puje spalanie paliw.

Przypominamy, ˝e oprócz wy-

magaƒ dotyczàcych u˝ytkowanych

i nowych êróde∏ ogrzewania na pa-

liwa sta∏e, uchwa∏a wprowadza za-

kaz stosowania od 1 lipca 2018 ro-

ku nast´pujàcych paliw:

• w´gla brunatnego oraz paliw sta-

∏ych produkowanych z wykorzy-

staniem tego w´gla,

• w´gla kamiennego w postaci syp-

kiej o uziarnieniu 0-3 mm,

• paliw zawierajàcych biomas´

o wilgotnoÊci w stanie roboczym

powy˝ej 20% (np. mokrego drew-

na).

• mu∏ów i flotokoncentratów w´-

glowych oraz mieszanek produ-

kowanych z ich wykorzystaniem.

Kupujàc paliwo na opa∏, miesz-

kaƒcy Mazowsza powinni domagaç

si´ od sprzedawców certyfika-

tów/dokumentów potwierdzajàcych

(na piÊmie) odpowiednie parame-

try zakupionego towaru. Zakup

powinien byç udokumentowany

dowodem sprzeda˝y (paragonem

lub fakturà). Dokumenty te b´dà

stanowi∏y dowody w trakcie prze-

prowadzania kontroli jakoÊci paliw

stosowanych przez mieszkaƒców.

Nale˝y pami´taç, ̋ e osoba naru-

szajàca przepisy uchwa∏y mo˝e

byç ukarana mandatem 500 z∏ lub

grzywnà do 5000 z∏, a udaremnie-

nie lub utrudnianie przeprowadze-

nia kontroli w zakresie ochrony Êro-

dowiska jest przest´pstwem zagro-

˝onym karà aresztu na podstawie

art. 225 k.k.

Pami´taj, czyste powietrze zale-

˝y od Twoich wyborów. Nie karm

smogu, wybieraj opa∏ dobrej jako-

Êci!

�

W dniu 15 czerwca nasze
siatkarki z UKS D´bina brały
udział w turnieju w Miƒsku
Mazowieckim, w którym 
brało udział pi´ç dru˝yn
siatkarskich. 

Nasze dziewcz´ta poprowadzi∏a

nasza by∏a wychowanka z klubu

Karolina Szabelewska. Rywalki

naszej dru˝yny by∏y dosyç ci´˝kim

przeciwnikiem, ale ̋ e nasza dru˝y-

na jest bardzo zgrana i walczy

do samego koƒca, pokona∏a wszyst-

kie dru˝yny z wynikiem 2:0. Dzi´-

ki temu uzyskujemy pierwsze miej-

sce na turnieju.

Siatkarski OÊrodek Szkolena
Miƒsk Mazowiecki l – 1:1 Siat-
karski OÊrodek Szkolenia Miƒsk
Mazowiecki ll – 2:0, KS S´p ˚e-
lechów 2:0, UKS Gepard Wierz-
bica 2:0. �

Lech Kowalski prezentuje
swoje medale sportowe

W listopadzie 2017 r informowali-

Êmy na ∏amach WieÊci o trzech z∏o-

tych medalach zdobytych w konku-

rencjach lekkoatletycznych przez

mieszkaƒca Niepor´tu Lecha Ko-

walskiego, w I Warszawskiej Olim-

piadzie Seniorów. Przed kilkoma

dniami, Lech Kowalski odwiedzi∏

Redakcj´ WieÊci Niepor´ckich

z prezentacjà niektórych wczeÊniej

zdobytych medali w Polsce i za gra-

nicà. Lech Kowalski w latach 1992-

2004 pe∏ni∏ funkcj´ Wiceprezesa

a póêniej Prezesa Komitetu Wete-

ranów przy Polskim Zwiàzku Teni-

sowym. Otrzyma∏ wiele wyró˝nieƒ

za d∏ugoletnià dzia∏alnoÊç spo∏ecz-

nà na rzecz rozwoju tenisa ziemne-

go w Polsce. Uhonorowany zosta∏

z∏otà odznakà Zas∏u˝onego Dzia∏a-

cza Kultury Fizycznej, oraz bràzo-

wym, srebrnym i z∏otym medalem

Polskiego Zwiàzku Tenisowego.

Pan Lech ze sportem jest zwià-

zany od najm∏odszych lat i zdoby∏

wiele medali na mistrzostwach

Polski w lekkoatletyce. Uczestni-

czy∏ w rozgrywkach ligowych

w koszykówce i siatkówce. Tenis

to jego ostatnia dyscyplina w któ-

rej z powodzeniem zadebiutowa∏

w turniejach w Iranie, gdzie praco-

wa∏ przez okres 4 lat, a którà z suk-

cesami kontynuowa∏ w Kuwejcie.

Na listach rankingowych tenisistów

tego kraju zajmowa∏ w latach 80.

przez d∏u˝szy czas piàte miejsce, co

przysporzy∏o mu du˝ej popularno-

Êci. Jak powiedzia∏ pan Lech

– „Prezentowana kolekcja medali,

wraz z ponad 100 dyplomami, sta-

nowi dla mnie mi∏à pamiàtk´ po la-

tach sp´dzonych na stadionach,

kortach tenisowych i innych obiek-

tach sportowych”.

� BW

Od 1 lipca wchodzi w ˝ycie zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale smogowej.

Aquapark Fala
Przypominamy o trwajàcej do 8 lipca
(niedziela) przerwie technologicznej
w Aquapark Fala. 
Po przerwie specjalna oferta wakacyjna:
� 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 sà w godzinach otwarcia pływalni 

(tj: poniedziałek – piàtek 6:00–22:00, sobota, niedziela
i Êwi´ta 8:00–22:00).

wi´cej: http://osir.nieporet.pl/index.php…
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  LLIIPPCCUU 2018 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, Olimpijska

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, Agawy

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


