
Z
abawa wystartowa∏a ju˝ o go-

dzinie 10.00 na Dzikiej Pla˝y

w Niepor´cie. Ta cz´Êç Êwi´ta

mia∏a charakter sportowo-rekreacyj-

ny i przebiega∏a pod has∏em 50-lecia

Jeziora Zegrzyƒskiego. Zorganizo-

wany zosta∏ konkurs wiedzy o jezio-

rze i Niepor´cie – przez ca∏y czas

trwania imprezy wolontariuszki za-

ch´ca∏y do udzielania odpowiedzi

na pytania, a na zakoƒczenie wylo-

sowano nagrody. Na molo by∏y po-

kazy i nauka zumby oraz trening fit-

ness, prowadzone przez doÊwiadczo-

ne instruktorki. Uczestnicy wykazali

si´ nie lada kondycjà i umiej´tnoÊcia-

mi. Rozegrano Turniej Pi∏ki Siatko-

wej na pla˝y o Puchar Wójta Gminy

Niepor´t oraz Gminne Sp∏awikowe

Zawody W´dkarskie o Puchar Wój-

ta Gminy Niepor´t i wr´czono nagro-

dy. Okr´gowy Zwiàzek ˚eglarski

przy wspó∏pracy z KS Spójnia War-

szawa i Gminà Niepor´t zorganizo-

wa∏ Regaty o Puchar Wójta Gminy

Niepor´t w klasie Optimist, a szko-

∏a Winsurfingu Lsurf Regaty Wind-

surfingowe o Puchar Wójta Gminy

Niepor´t oraz zawody SUP (na de-

skach z wios∏em) o Puchar im. Kró-

la Stefana Batorego. Zwyci´zcy tych

konkurencji odebrali nagrody na sce-

nie w Porcie Jachtowym. Uczestni-

cy konkursu na piaskowà Paskud´

Zegrzyƒskà ozdobili pla˝´ prawdzi-

wymi paskudami. Zwyci´zcy udzie-

lili wywiadu dziennikarzowi Jedyn-

ki Polskiego Radia, która by∏a patro-

nem medialnym uroczystoÊci. Wie-

le emocji wzbudzi∏y pokazy

Legionowskiego Wodnego Ochotni-

czego Pogotowia Ratunkowego. Ra-

townicy prezentowali ró˝ne techniki

ratowania tonàcych i wyjàtkowe

umiej´tnoÊci w wykorzystaniu sprz´-

tu. By∏ te˝ niezwykle efektowny po-

kaz ewakuacji i ratownictwa z wyko-

rzystaniem policyjnego helikoptera.

Nie tylko dzieci z zapartym tchem

Êledzi∏y latajàcy tu˝ nad ich g∏owa-

mi Êmig∏owiec z ludêmi wiszàcymi

na linie. Atrakcjà by∏y równie˝ bez-

p∏atne rejsy, które oferowa∏ statek

spacerowy Jagodowy Raj. Program

artystyczny zapewni∏y zespo∏y Kàcik

z filii GOK w Kàtach W´gierskich

oraz Chocolate Dance ze Stanis∏awo-

wa Pierwszego. 

O godzinie 16 uroczystoÊç przenio-

s∏a si´ do Portu Jachtowego Niepo-

r´t. Na estradzie zaprezentowali si´

m∏odzi artyÊci z GOK i jego filii, ze-

spo∏y seniorów Niepor´czak i M∏o-

dzie˝ 50+. ArtyÊci mieli okazj´

udzieliç wywiadów redakcji Jedynki. 

Uczestników uroczystoÊci powita-

li Wójt Gminy Maciej Mazur, Prze-

wodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz

Woêniakowski oraz Zast´pca Wójta

Alicja Soko∏owska. Na Âwi´to Gmi-

ny przybyli: Starosta Powiatu Legio-

nowskiego Jan Grabiec, Wójt Gmi-

ny Wieliszew Pawe∏ Kownacki, Za-

st´pca Burmistrza Miasta i Gminy

Serock Józef Zajàc, Dyrektor Biura

Senator Anny Aksamit Pawe∏ Pniew-

ski, przedstawiciel Urz´du Marsza∏-

kowskiego Artur Pozorek, Zast´pca

Dyrektora RZGW w Warszawie ds.

Zarzàdu Zlewni Narwi w D´bem Ze-

non Ch´ç. Obecny by∏ Krzysztof Kli-

maszewski, dyrektor Biura Ekonomii

i Finansów Jedynki Polskiego Radia.

Z przyjemnoÊcià goÊciliÊmy równie˝

delegacj´ z partnerskiego Dobrego

Miasta z Burmistrzem Stanis∏awem

Trzaskowskim na czele.

Z okazji obchodzonego 50-lecia

Jeziora Zegrzyƒskiego w szczególny

sposób uhonorowane zosta∏y osoby,

których ˝ycie i dzia∏ania sà ÊciÊle

zwiàzane z akwenem, które przyczy-

ni∏y si´ do promocji Jeziora, a tak˝e

Gminy Niepor´t. Pamiàtkowe statuet-

ki i dyplomy z ràk wójta Macieja Ma-

zura otrzymali: Marsza∏ek Woje-

wództwa Mazowieckiego Adam Stru-

zik – statuetk´ w imieniu Marsza∏ka

odebra∏ przedstawiciel Urz´du Mar-

sza∏kowskiego Artur Pozorek, Zenon

Ch´ç Zast´pca Dyrektora RZGW

w Warszawie ds. Zarzàdu Zlewni

w D´bem, Jerzy Durejko Prezes War-

szawsko-Mazowieckiego Okr´gowe-

go Zwiàzku ̊ eglarskiego, Waldemar

Heflich Redaktor Naczelny Miesi´cz-

nika ̊ agle – w imieniu redaktora sta-

tuetk´ odebra∏ Jerzy Kubaszewski,

Leon Wróbel, ˝eglarz, medalista mi-

strzostw Europy, olimpijczyk z Mo-

skwy 1980, Edward Pietrucha, z∏oty

medalista mistrzostw Êwiata w klasie

Hornet w 1971 roku, Jacek Paszko ka-

pitan ̊ eglugi Âródlàdowej, Wojciech

Brzozowski wielokrotny medalista

mistrzostw Êwiata w windsurfingu,

wielokrotny mistrz Polski i zdobyw-

ca Pucharu Polski, Dominik ˚ycki

mistrz Êwiata w klasie Star (razem

z Mateuszem KuÊnierewiczem), olim-

pijczyk, wielokrotny medalista Mi-

strzostw Europy oraz mistrz Polski,

sternik Sylwester Pietrucha.

Jubileusz Jeziora Zegrzyƒskiego

zaznaczony zosta∏ tak˝e wystawà fo-

tografii i materia∏ów dokumental-

nych z okresu powstania zbiornika,

udost´pnionych przez firm´ Hydro-

projekt, g∏ównego wykonawc´ zapo-

ry w D´bem, Pana Zenona Ch´cia

z RZGW oraz dr. hab. Artura Ma-

gnuszewskiego z Zak∏adu Hydrolo-

gii Wydzia∏u Geografii i Studiów Re-

gionalnych UW.

Szczególne zainteresowanie bu-

dzi∏y zdj´cia terenów, które zala∏y

wody Jeziora. 

W stoisku promocyjnym Urz´du

Gminy Niepor´t przygotowano licz-

ne atrakcje, tak˝e konkurs wiedzy
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HARMONOGRAM 
odbioru odpadów
komunalnych

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Ko-

misji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

w Niepor´cie w lipcu 2013 r. Punkt Konsulta-
cyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):

• 2 lipca 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 9 lipca 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska
• 16 lipca 2013 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 23 lipca 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak.
Spotkania Komisji w lipcu 2013 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
sala konferencyjna, II pi´tro – 09 i 23 lipca 2013 r.
od godz. 16.00

ogłoszenie

Tegoroczne Âwi´to Gminy Niepor´t połàczone było z obchodami 50-lecia Jeziora Zegrzyƒskiego.
Podwójna uroczystoÊç obfitowała w atrakcje i niespodzianki, nie zawiodła tak˝e pogoda i mieliÊmy
w efekcie dzieƒ pełen niezapomnianych wra˝eƒ.

ÂWI¢TO Gminy Niepor´t 
i jubileusz Jeziora Zegrzyƒskiego

W zwiàzku z pracami
modernizacyjnymi
na terenie Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
pochodzàcych
z gospodarstw domowych
przy ul. Małoł´ckiej 62
w Niepor´cie informujemy,
˝e punkt w dniach 
od 1 do 7 lipca 2013 r.
zostanie zamkni´ty
– za utrudnienia
przepraszamy.

o Jeziorze Zegrzyƒskim z nagrodami,

które stanowi∏y dodatkowà zach´t´

do wzi´cia w nim udzia∏u.

WÊród wielu stoisk, które stan´∏y

na Âwi´cie wyró˝nia∏o si´ to, przygo-

towane przez so∏tysów Gminy Nie-

por´t. Mo˝na w nim by∏o skosztowaç

wielu tradycyjnych potraw, nic wi´c

dziwnego, ˝e ch´tnych do degustacji

i rozmowy by∏o wielu.

Najwi´cej jednak osób gromadzi∏o

si´ przed scenà, na której wyst´powa-

li kolejni wykonawcy: Józefinki

z wyró˝niajàcym si´ gitarzystà, ze-

spó∏ BOYS, majàcy niezliczonà iloÊç

fanów, zespó∏ TiM, który wprowa-

dzi∏ s∏uchaczy w ˝eglarski nastrój. 

W przerwie wyst´pów uwag´ wi-

dzów przyciàgnà∏ spektakularny po-

kaz Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych.

Mo˝na by∏o podziwiaç wozy ratow-

niczo-gaÊnicze z pe∏nym wyposa˝e-

niem oraz stra˝aków, udzielajàcych

rannemu pierwszej pomocy. 

Do póênego wieczoru widownia

bawi∏a si´ z Volverem, z zespo∏em

PAHELI, który uwodzi∏ taƒcem bol-

lywoodzkim oraz z gwiazdà festynu

BRODKÑ. 

Âwi´to Gminy Niepor´t i jubile-

usz 50-lecia Jeziora Zegrzyƒskiego

zakoƒczy∏ przed pó∏nocà pokaz

sztucznych ogni. 

Wspó∏organizatorem Êwi´ta by∏o

Starostwo Powiatowe w Legionowie,

patronat honorowy sprawowa∏ Mar-

sza∏ek Województwa Mazowieckie-

go.

Organizatorzy dzi´kujà partnerowi

uroczystoÊci PGNiG TERMI-

KA S.A. w Warszawie oraz sponso-

rom: Operatorowi gazociàgów Prze-

sy∏owych GAZ-SYSTEM S. A, Lo-

kalnej Grupie Rybackiej Zalew

Zegrzyƒski. � B.Wilk

ÂWI¢TO Gminy Niepor´t 
i jubileusz Jeziora Zegrzyƒskiego
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GMINNE INWESTYCJE
ROZBIÓRKA SALI GIMNASTYCZNEJ

Zakoƒczy∏y si´ prace rozbiórkowe
starej sali gimnastycznej w Niepo-
r´cie, poprzedzajàce budow´ no-
wej hali sportowej.

Prace przy rozbiórce zrealizowane

zosta∏y bardzo sprawnie. Ju˝ nast´p-

nego dnia, po zrobieniu powy˝szego

zdj´cia, w miejscu sali pi´trzy∏ si´

stos desek i gruzu. Po uporzàdkowa-

niu terenu ruszy budowa fundamen-

tów nowej hali oraz wymiana okien

w ∏àczniku. � BW

ROZSTRZYGNI¢TY PRZETARG
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg

na wykonanie dokumentacji projek-

towo – kosztorysowej budowy sieci

wodociàgowej w ulicy Stru˝aƒskiej

w Józefowie na odcinku 500 mb oraz

w ulicy Stru˝aƒskiej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym na odcinku 800 mb.

Koszt wykonania dokumentacji wy-

niesie odpowiednio 7626 z∏ oraz

11 070 z∏.

Wykonawca dokumentacji zosta∏o

Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zyg-

munt Lisowski z Che∏ma. Termin

wykonania – w ciàgu 5 miesi´cy

od daty podpisania umowy.  � BW

CHODNIK NA SŁONECZNEJ

Og∏oszony zosta∏ przetarg na bu-
dow´ chodnika wzd∏u˝ ulicy S∏o-
necznej oraz placu zabaw.

Chodnik po∏o˝ony zostanie na od-

cinku od ulicy Stru˝aƒskiej do gra-

nicy gminy (po lewej stronie, jadàc

w kierunku warszawy). Chodnik b´-

dzie mia∏ ok. 1,5 km d∏ugoÊci i na-

wierzchni´ z kostki. Inwestycja obej-

muje równie˝ budow´ placu zabaw

na dzia∏ce gminnej znajdujàcej si´

nad Kana∏em ˚eraƒskim. Zamonto-

wane zostanà urzàdzenia m.in. du˝y

zestaw zabawowy, huÊtawka wa˝ka,

huÊtawka spr´˝ynowa i huÊtawka

wahad∏owa podwójna, na bezpiecz-

nej piaskowej nawierzchni. Teren

zostanie ogrodzony i oÊwietlony 2

solarnymi lampami.

Na budow´ placu zabaw oraz cz´Êci

chodnika, prowadzàcego do niego gmi-

na otrzyma∏a dofinansowanie z fundu-

szy unijnych w kwocie 250 tys. z∏.

Otwarcie ofert nastàpi 28 czerwca,

termin realizacji inwestycji up∏y-

wa 30 wrzeÊnia

Operacja wspó∏finansowana przez

Uni´ Europejskà ze Êrodków finan-

sowych Europejskiego Funduszu Ry-

backiego, zapewniajàcà inwestycj´

w zrównowa˝onym rybo∏ówstwie.

� BW

Unia Europejska
Europejski

Fundusz
Rybacki

Jest to projekt systemowy

nr 1/POKL/9.1.2/2013 w ramach Prio-

rytetu IX PO KL; Dzia∏ania 9.1 Wy-

równywanie szans edukacyjnych i za-

pewnienie wysokiej jakoÊci us∏ug

edukacyjnych Êwiadczonych w syste-

mie oÊwiaty; Poddzia∏ania 9.1.2. „Wy-

równywanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dost´-

pie do edukacji oraz zmniejszenie ró˝-

nic w jakoÊci us∏ug edukacyjnych

– projekty systemowe.

W ramach programu gmina otrzy-

ma 229 050 z∏ na organizacj´ zaj´ç do-

datkowych (edukacyjno-wychowaw-

czych) dla uczniów ze specyficznymi

potrzebami edukacyjnymi, tj. majàcych

trudnoÊci w nauce oraz szczególnie

uzdolnionych. Szans´ na skorzystanie

z programu ma 351 dziewczàt i ch∏op-

ców klas I-III szkó∏ podstawowych.

Pomoc b´dzie udzielana uczniom

na podstawie oraz zgodnie z diagnozà

dokonanà przez zespo∏y nauczycielskie

w poszczególnych szko∏ach. Elimina-

cja zdiagnozowanych u uczniów pro-

blemów ju˝ na pierwszym etapie

kszta∏cenia, przyczyni si´ do zapewnie-

nie im równych lub przynajmniej zbli-

˝onych do pozosta∏ych uczniów szans

na osiàgni´cie sukcesów szkolnych.

Do prowadzenia zaj´ç z uczniami

zaanga˝owani zostanà specjaliÊci.

Kryterium doboru kadry dydaktycznej

b´dzie posiadanie kwalifikacji odpo-

wiadajàcych rodzajowi prowadzonych

zaj´ç. Zakup us∏ug edukacyjnych,

w tym wybór kadry dydaktycznej, na-

stàpi zgodnie z przepisami ustawy

Prawo zamówieƒ publicznych. 

� Henryka Galas

Zach´camy zainteresowanych Paƒ-

stwa do skorzystania z prawa wglà-

du do danych w projekcie operatu

opisowo-kartograficznego dotyczà-

cego modernizacji ewidencji grun-

tów i budynków gminy Niepor´t,

który wy∏o˝ony jest od 24 czerwca

do 12 lipca 2013 r. w siedzibie Sta-

rostwa Powiatowego w Legionowie

przy ul. Sikorskiego 11 – pokój

nr 401, od poniedzia∏ku do piàtku

w godzinach od 9,00 do 15,00.

Wa˝ne jest, by na etapie projektu

modernizacji ujawniç ewentualne

b∏´dy, które w przysz∏oÊci mogà za-

wa˝yç na wysokoÊci p∏aconych

przez Paƒstwa podatków.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17

maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne dane wynikajàce

z ewidencji gruntów i budynków stano-

wià podstaw´ do wymiaru podatków.

W praktyce dane podatkowe mu-

szà si´ wi´c zgadzaç z danymi uzy-

skanymi ze Starostwa i nie mo˝-

na ich zmieniç w ewidencji podatko-

wej, bez wczeÊniejszej zmiany

w danych Starostwa zawartych

w ewidencji gruntów i budynków.

Inna kwalifikacja gruntów wynika-

jàca z modernizacji operatu ewiden-

cyjnego mo˝e spowodowaç, ̋ e grun-

ty zostanà obj´te podatkiem od nie-

ruchomoÊci zamiast rolnym. 

Przyk∏adowo, mo˝e si´ równie˝

zdarzyç, ˝e podatnik zap∏aci znacz-

nie wy˝szy podatek z uwagi na nie

zg∏oszone budynki do opodatkowa-

nia z chwilà gdy budowa zosta∏a za-

koƒczona albo rozpocz´to u˝ytko-

wanie budynku lub niepe∏ne ich

zg∏oszenie. 

W przypadku gospodarstw rol-

nych, czyli w przypadku posiadania

u˝ytków rolnych ogó∏em przekra-

czajàcych 1 hektar fizyczny lub 1

hektar przeliczeniowy, zmiany te b´-

dà dotyczy∏y uszczegó∏owienia po-

wierzchni gruntów do czterech

miejsc po przecinku i ujawnienia bu-

dynków, które do tej pory nie figu-

rowa∏y zarówno w ewidencji geode-

zyjnej Starostwa Powiatowego, jak

i podatkowej Urz´du Gminy.

Zwróciç nale˝y uwag´, ˝e zwol-

nieniu z podatku od nieruchomoÊci

podlegajà budynki gospodarcze lub

ich cz´Êci po∏o˝one na gruntach go-

spodarstw rolnych, s∏u˝àce wy∏àcz-

nie dzia∏alnoÊci rolniczej. Tak wi´c

je˝eli budynek gospodarczy jest w∏a-

snoÊcià osoby posiadajàcej ∏àcznie

mniej ni˝ 1 hektar fizyczny lub prze-

liczeniowy, nie mo˝e byç zwolnio-

ny z opodatkowania, nawet je˝eli

jest w ca∏oÊci wykorzystywany np.

do przechowywania p∏odów rol-

nych, czy maszyn rolniczych. Grun-

ty w gospodarstwach rolnych, które

zosta∏y wy∏àczone z produkcji rolnej

pod zabudow´, w dalszym ciàgu

podlegajà podatkowi rolnemu, o ile

nie sà pozbawione klasy rolnej w da-

nych ewidencji gruntów (grunt zabu-

dowany oznaczony: „B-RIVa” pod-

lega podatkowi rolnemu, natomiast:

„B” – podatkowi od nieruchomoÊci).

Powy˝szy artyku∏ ma charakter in-

formacyjny i nie omawia wszystkich

przypadków zmian.

� E.Gera

Gmina Niepor´t z powodzeniem zło˝yła do Mazowieckiej
Jednostki Wdra˝ania Programów Unijnych wniosek o
dofinansowanie realizacji projektu „Indywidualizacja procesu
nauczania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Niepor´t”. 

ÂRODKI unijne dla oÊwiaty
SPRAWDè ewidencj´ gruntów i budynków,
bo mo˝esz zapłaciç wy˝szy podatek
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ssttaanniiee  zzaammkknnii´́ttaa..  

CCzzyy  pprrzzyyggoottoowwyywwaannee  jjeesstt  rroozzwwiiàà--

zzaanniiee  zzaasstt´́ppcczzee??

– K∏adka w Niepor´cie by∏a

w z∏ym stanie technicznym, po-

nadto brak odpowiedniego pod-

jazdu sprawia∏ trudnoÊci z przej-

Êciem osobom niepe∏nospraw-

nym, rodzicom z wózkami

i rowerzystom. Od d∏u˝szego cza-

su przygotowywaliÊmy si´ do mo-

dernizacji k∏adki, aby spe∏nia∏a

wszystkie techniczne wymaga-

nia, a przede wszystkim, ˝eby nie

by∏a ucià˝liwa dla korzystajà-

cych z niej osób. Rozmiary po-

chylni, które mogà wydawaç si´

zbyt du˝e, wynikajà z dostosowa-

nia do obowiàzujàcych przepi-

sów, okreÊlajàcych np. kàt na-

chylenia, gwarantujàcy bezpiecz-

ne poruszanie si´ po niej.

Przypomn´, ˝e koszt realizacji

modernizacji to 2 mln z∏, z te-

go 500 tys. z∏ gmina pozyska∏a ze

Êrodków unijnych.

KoniecznoÊç zamkni´cia k∏adki

dla ruchu pieszego wynika przede

wszystkim ze wzgl´dów bezpie-

czeƒstwa i z zastosowanej techno-

logii. Deski stanowiàce na-

wierzchni´ k∏adki b´dà k∏adzione

w poprzek, nie tak, jak poprzed-

nio, wzd∏u˝. Po zdj´ciu starych

desek, konstrukcja metalowa zo-

stanie zakonserwowana i poma-

lowana, a zniszczone elementy

b´dà wymienione. Nie mo˝e si´ to

odbywaç przy utrzymaniu ruchu,

gdy˝ narazi∏oby to pieszych

na niebezpieczeƒstwo. Poza tym

nie pozwalajà na to przepisy bu-

dowlane. W lipcu, gdy ruch jest

najmniejszy z uwagi np. na za-

mkni´te szko∏y, przejÊcie b´dzie

zamkni´te. Budowa k∏adki zast´p-

czej poch∏on´∏aby kilkadziesiàt

tysi´cy z∏otych, a tak˝e opóêni∏a-

by ostateczne zakoƒczenie inwe-

stycji. Na to nie mo˝emy pozwo-

liç, poniewa˝ dofinansowanie

unijne zwiàzane jest ze ÊciÊle

okreÊlonym terminem rozliczenia

wykonanych prac, który wypada

w sierpniu. Aby zmniejszyç niedo-

godnoÊci wynikajàce z zamkni´-

cia k∏adki i pomóc mieszkaƒcom

w pokonywaniu drogi, planujemy

uruchomienie gminnego busa,

na trasie ulic: Zwyci´stwa – No-

wolipie – Pogonowskiego – Jana

Kazimierza – plac WolnoÊci. Cz´-

stotliwoÊç kursów uzale˝niona

b´dzie od potrzeb i wniosków

mieszkaƒców. Uwzgl´dnimy

przede wszystkim godziny, w któ-

rych doje˝d˝ajà do pracy. Usta-

lone godziny kursów busa poda-

my do wiadomoÊci mieszkaƒców. 

Bardzo przepraszam za utrudnie-

nia, które powstanà podczas mo-

dernizacji k∏adki. B´dà to czaso-

we niedogodnoÊci, ale w koƒcu

b´dziemy mieli na d∏ugie lata

funkcjonalne i bezpieczne przej-

Êcie nad Kana∏em ˚eraƒskim,

które znaczàco poprawi komuni-

kacj´ pieszo-rowerowà na tere-

nie gminy.

�
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XLII SESJA Rady Gminy Niepor´t
– absolutorium dla wójta
XLII SESJA Rady Gminy Niepor´t
– absolutorium dla wójta

W
piàtek 14 czerwca 2013 r.

odby∏a si´ XLII sesja Rady

Gminy Niepor´t, obrady

poprowadzi∏ Przewodniczàcy Rady

Gminy Eugeniusz Woêniakowski.

(TreÊç podj´tych przez Rad´ Gminy

uchwa∏ znajduje si´ na stronie

www.bip.nieporet.pl w za∏àczniku

– „Uchwa∏y Rady”).

G∏ównym punktem porzàdku
obrad by∏o udzielenie absoluto-

rium Wójtowi Gminy Niepor´t
za 2012 rok. 

Rada Gminy Niepor´t przed pod-

j´ciem uchwa∏y w sprawie udziele-

nia Wójtowi Gminy Niepor´t abso-

lutorium z tytu∏u wykonania bud˝e-

tu za 2012 rok zatwierdzi∏a uchwa∏à

Nr XLII/57/2013 sprawozdanie fi-

nansowe za 2012 rok wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania bud˝etu

Gminy za 2012 rok jednog∏oÊnie

15 g∏osami „za”. Przed zatwierdze-

niem sprawozdaƒ radni zostali zapo-

znani z pozytywnà opinià Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Warsza-

wie o Sprawozdaniu oraz Informacjà

o stanie mienia Gminy Niepor´t spo-

rzàdzonà na dzieƒ 31.12.2012 r.

Ponadto, przed g∏osowaniem

nad udzieleniem Wójtowi Gminy

absolutorium, radni zostali zapo-

znani: 

1) ze stanowiskiem Komisji Rewi-

zyjnej obejmujàcym opini´ Komi-

sji o wykonaniu bud˝etu Gminy

Niepor´t za 2012 rok oraz wnio-

sek o udzielenie Wójtowi Gminy

Niepor´t absolutorium z tytu∏u

wykonania bud˝etu za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna pozytywnie

oceni∏a dzia∏ania Wójta Gminy

Niepor´t w zakresie wykonania

bud˝etu za 2012 r. uznajàc, ̋ e bu-

W Rembelszczyênie
powstał Salon Firmowy
firmy Viessmann,
wiodàcego producenta
systemów techniki
grzewczej. Salon prowadzà
Robert i Violetta Kny˝,
przedsi´biorcy z terenu
Gminy Niepor´t.

„Było wysypisko – jest uroczysko” – Ministerstwo Ârodowiska
ma niezwykły pomysł na edukacj´ ekologicznà. 

d˝et zosta∏ wykonany w sposób

celowy i oszcz´dny z zachowa-

niem zasad gospodarnoÊci oraz

uzyskiwania najlepszych efektów

z danych nak∏adów;

2) z pozytywnà opinià Regionalnej

Izby Obrachunkowej o wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Niepor´t w sprawie udzielenia ab-

solutorium Wójtowi Gminy Nie-

por´t za 2012 rok.

Po przewidzianej w porzàdku ob-

rad dyskusji, radni podj´li uchwa∏´

w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi-

ny Niepor´t absolutorium z tytu∏u

wykonania bud˝etu za 2012 rok.

W g∏osowaniu nad udzieleniem ab-

solutorium wzi´∏o udzia∏ 15 rad-

nych (100% obecnoÊci):

– „za” g∏osowa∏o: 14 radnych

– „przeciw” g∏osowa∏o: 0 radnych

– „wstrzyma∏o si´” od g∏osu:1 radny.

W wyniku powy˝szego g∏osowa-

nia Rada Gminy Niepor´t, podejmu-

jàc bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów

uchwa∏´ Nr XLII/58/2013 udzieli∏a

absolutorium za 2012 rok Wójtowi

Gminy Niepor´t. 

Uchwa∏à nr XLII/61/2013 wpro-

wadzono „Regulamin korzystania

z gminnego boiska sportowego

w Stanis∏awowie Drugim”.

Wa˝nym punktem obrad by∏a dys-

kusja nad Regulaminem utrzymania

czystoÊci i porzàdku na terenie Gmi-

ny Niepor´t, zakoƒczona podj´ciem

uchwa∏y Nr XLII/62/2013. 

Po wyczerpaniu wszystkich punk-

tów porzàdku obrad Przewodniczàcy

Rady Gminy zamknà∏ obrady XLII

sesji Rady Gminy. � J.Joƒska

OTWARCIE
salonu
ViessmannaB¢DZIE uroczysko...
Paƒstwo Kny˝ od wielu lat prowadzà

w∏asnà hurtowni´ hydraulicznà,

w której sprzedawali m.in. produk-

ty firmy Viessmann. Otwarcie salo-

nu jest kolejnym krokiem w rozwo-

ju rodzinnej firmy. Klienci uzyska-

jà tu kompleksowà pomoc

i informacj´ w zakresie doboru oraz

eksploatacji ró˝nych systemów

grzewczych. W otwarciu salonu

uczestniczyli m.in. wójt Maciej Ma-

zur, Przewodniczàcy Rady Gminy

Eugeniusz Woêniakowski oraz Woj-

ciech Szybowski, so∏tys Rembelsz-

czyzny. GoÊcie zapoznani zostali

z dost´pnymi w salonie systemami

grzewczymi i wentylacyjnymi. Fir-

ma gwarantuje fachowà obs∏ug´,

doradców oraz serwis urzàdzeƒ

na miejscu.

� BW

Lasy Paƒstwowe organizujà akcj´

edukacyjnà zwiàzanà z wejÊciem

w ˝ycie ustawy o utrzymaniu w gmi-

nach porzàdku i czystoÊci. Projekt, re-

alizowany w latach 2013 – 2014 ma

na celu zaprezentowanie korzyÊci

i wskazanie zmian w zachowaniach

spo∏ecznych. Akcji patronuje Minister

Ârodowiska wraz z Centrum Informa-

cyjnym Rzàdu. 

W akcji wezmà udzia∏ uczniowie

klas IV i V Szko∏y Podstawowej

im. I Batalionu Saperów KoÊciusz-

kowskich w Izabelinie, która znalaz∏a

si´ w gronie 17 szkó∏ z ca∏ej Polski

wybranych do realizacji projektu. To

wyró˝nienie jest efektem wczeÊniej-

szych dzia∏aƒ na rzecz ekologii. Szko-

∏a znana jest jako zdobywczyni reno-

mowanego, uznawanego w Polsce

i Europie „Zielonego Certyfikatu”.

Od wielu lat wspó∏pracuje z Nadle-

Ênictwem Drewnica, realizujàc progra-

my zwiàzane z edukacjà ekologicznà.

Rajdy i warsztaty leÊne wspó∏organi-

zowane z leÊniczym Panem Jerzym

Dy∏o od lat cieszà si´ popularnoÊcià

wÊród spo∏ecznoÊci lokalnej.

Akcja rozpocz´∏a si´ 19 czerwca

sfotografowaniem dzikiego wysypiska

Êmieci znajdujàcego si´ w lesie na te-

renie leÊnictwa Czarna Struga.

21 czerwca na terenie rezerwatu Pusz-

cza S∏upecka odby∏a si´ konferencja

prasowa z udzia∏em ministra Êrodowi-

ska Pana Marcina Korolca i dyrekto-

ra generalnego Lasów Paƒstwowych

Pana Adama Wasiaka. Gospodarzem

wydarzenia by∏o NadleÊnictwo Drew-

nica. Dzieci ze szko∏y by∏y goÊçmi tej

konferencji – to one b´dà swymi dzia-

∏aniami przekonywaç spo∏eczeƒstwo

o tym, jak wa˝na jest harmonia cz∏o-

wieka z przyrodà. W czasie trwania

konferencji wysypisko zosta∏o uprzàt-

ni´te przez profesjonalnà firm´, a dzie-

ci dokumentowa∏y przebieg usuwania

Êmieci i udziela∏y wywiadów reporte-

rom z TVP Warszawa oraz stacji ra-

diowych. Przez ca∏y rok uczniowie b´-

dà obserwowaç pozytywne zmiany, ja-

kie dokonajà si´ w tym miejscu.

Refleksje na temat walki przyrody

z nieprzemyÊlanà ingerencjà cz∏owie-

ka b´dà zamieszczaç na blogu. 

� Dyrektor szko∏y Wanda Bi∏as

Nauczycielka j´zyka polskiego

Aneta Kowalska

OGŁOSZENIE

W zwiàzku z koniecznoÊcià zamkni´cia w lipcu
kładki nad Kanałem ˚eraƒskim, wynikajàcà
z procesu technologicznego, 
od 1 lipca funkcjonowaç b´dzie komunikacja
zast´pcza ulicami: kładka, Zwyci´stwa,
Nowolipie, Pogonowskiego, Jana
Kazimierza, Szkolna, Dworcowa – kładka.
Szczegóły dotyczàce dni i godzin kursowania
busa podane zostanà na stronie
www.nieporet.pl.

OGŁOSZENIE
W zwiàzku z rozpoczynajàcym si´ 

sezonem wakacyjnym 
oraz planowanym ogłoszeniem

zamówienia publicznego na kursowanie
autobusu na trasie Białobrzegi – Radzymin

od dnia 01.09.2013 r. 
Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e

od dnia 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. 
tj.: na okres wakacji 
zostaje zawieszone

kursowanie autobusu 
na trasie Białobrzegi – Beniaminów.
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Chocolate Dance Show (grupa m∏odsza)
ze Stanis∏awowa Pierwszego

Chocolate Dance Show (grupa starsza)
ze Stanis∏awowa Pierwszego

Zespó∏ Kàcik z Kàtów W´gierskich

Laureaci turnieju pi∏ki siatkowej

Laureaci zawodów w´dkarskich

Pokazy akcji ratunkowej policyjnego
helikoptera

Turniej Pi∏ki Siatkowej Nauka zumby

Zespó∏ Niepor´cak
Zespó∏ baletowy 
z Kàtów W´gierskich Zespó∏ Piena Voce

Laureaci konkursu 
na Piaskowà Paskud´
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Namiot promocyjny Urz´du Gminy Niepor´t

Wystawa z okazji 50-lecia
Jeziora Zegrzyƒskiego

Wyst´p zespo∏u BOYS

Wyst´p zespo∏u 

Volver

Podzi´kowania dla gwiazdy wieczoru BRODKI

od wójta Macieja Mazura

Stoisko so∏tysów gminy Niepor´t

Zespó∏ wokalny M∏odzie˝ 50+ Wokalistka

z Zegrza

P∏d.

Wokalistka z Beniaminowa

Wokalistka z Zegrza P∏d.

Wokalistka z Zegrza P∏d.Laureaci regat Optimist

Józefinki

Regaty
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NOWY system gospodarowania odpadami 
W nawiàzaniu do poprzednich artykułów w „WieÊciach Niepor´ckich” chcemy przedstawiç Paƒstwu jeszcze raz wszystkie
informacje zwiàzane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co nas czeka od 1 lipca 2013 r.
Odbiór odpadów komunalnych sprzed posesji:

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – dwa razy w mie-

siàcu odbierane b´dà zestawy recyklingowe oraz trzy razy w tygodniu opró˝niany b´dzie po-

jemnik SM-1100 l „bóbr” z odpadami zmieszanymi (nie podlegajàcymi segregacji).

Stawka op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 z∏ miesi´cznie od ka˝-
dej osoby zamieszkujàcej.

Odpady komunalne tzw. zmieszane wytworzone w go-

spodarstwie domowym nale˝y wrzucaç do pojemnika

SM-1100 l „bóbr”, który opró˝niany b´dzie trzy razy

w tygodniu zgodnie z harmonogramem.

Stawka op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi wynosi 20 z∏ miesi´cznie od ka˝dej osoby zamiesz-
kujàcej.

Ponadto informujemy, ˝e w wy˝ej wymienione stawki

op∏at (dla osób segregujàcych jak i niesegregujàcych od-

pady komunalne) wliczony jest odbiór odpadów ulega-

jàcych biodegradacji lub odpadów zielonych (ogrodo-

wych), które b´dà odbierane w workach cztery razy w ro-

ku oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych i zu˝ytego

sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, które odbiera-

ne b´dà dwa razy w roku – zgodnie z ustalonym harmo-

nogramem.

DOMY JEDNORODZINNE ZABUDOWA WIELORODZINNA (np. bloki)
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – raz w miesiàcu

odbierane b´dà worki z tego rodzaju odpadami oraz dwa razy w miesiàcu opró˝niany b´dzie

pojemnik z odpadami zmieszanymi (nie podlegajàcymi segregacji).

Stawka op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 z∏ miesi´cznie od ka˝-
dej osoby zamieszkujàcej.
Wy˝ej wspomniana op∏ata obejmuje tak˝e dostarczanie przez firm´ do ka˝dej nieruchomoÊci

kolorowych, odpowiednio oznakowanych, worków do segregacji. W przypadku, gdy iloÊç po-

zostawionych worków przez firm´ oka˝e si´ niewystarczajàca wówczas b´dzie mo˝na uzy-

skaç dodatkowe worki w Urz´dzie Gminy Niepor´t (pokój nr 26, II pi´tro).

UWAGA!
Firma odbiera tylko kolorowe worki do segregacji, odpowiednio oznakowane danymi Urz´-

du Gminy i Firmy.

Odpady komunalne tzw. zmieszane wytworzone w go-

spodarstwie domowym nale˝y gromadziç w pojemniku

przeznaczonym na tego rodzaju odpady, który opró˝nia-

ny b´dzie dwa razy w miesiàcu zgodnie z harmonogra-

mem.

Stawka op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi wynosi 20 z∏ miesi´cznie od ka˝dej osoby zamiesz-
kujàcej.

Przypominamy, ̋ e ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci zarów-

no ten, który prowadzi selektywnà zbiórk´ odpadów ko-

munalnych, jak i ten, który jej nie prowadzi musi wypo-

sa˝yç swojà posesj´ we w∏asny (prywatny) pojemnik

na odpady komunalne oraz utrzymaç go w odpowiednim

stanie sanitarnym, porzàdkowym i technicznym.

Ponadto informujemy, ˝e w wy˝ej wymienione stawki

op∏at (dla osób segregujàcych jak i niesegregujàcych odpady komunalne) wliczony jest od-

biór odpadów ulegajàcych biodegradacji lub odpadów zielonych (ogrodowych), które b´dà od-

bierane w workach cztery razy w roku oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych i zu˝ytego

sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, które odbierane b´dà dwa razy w roku – zgodnie

z ustalonym harmonogramem.

odbiór 2 x w miesiàcu

odbiór 3 x w tygodniu

Pojemnik na odpady
zmieszane

odbiór 2 x w miesiàcu

Pojemnik na odpady zmieszane

Pojemnik 1100 l „Bóbr” 
na odpady zmieszane

Worki do segregacji

odbiór 1 x w miesiàcu

odbiór 3 x w tygodniu odbiór 2 x w miesiàcu

Zestaw recyklingowy 
na odpady segregowane

MOBILNY PUNKT:
Na terenie Gminy Niepor´t b´dzie funkcjonowaç tzw. mobilny punktu selektywnej zbiór-

ki odpadów niebezpiecznych, do którego mo˝na b´dzie dostarczaç odpady tj. rozpusz-

czalniki, kwasy, lampy fluorescencyjne, oleje, t∏uszcze, farby, tusze, baterie, akumulato-

ry itp.

Do ww. punktu b´dzie mo˝na dostarczaç odpady niebezpieczne dwa razy w roku zgod-

nie z harmonogramem.

Harmonogram odbioru wszystkich odpadów komunalnych od właÊcicieli nieruchomoÊci tj. segregowanych,
zmieszanych, wielkogabarytowych, zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, odpadów ulegajàcych
biodegradacji lub odpadów zielonych (ogrodowych) wraz z pierwszà partià worków (dla segregujàcych od-
pady) zostanie dostarczony bezpoÊrednio do ka˝dej nieruchomoÊci do 1 lipca. 
Harmonogram b´dzie dost´pny równie˝ na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce odpady.

GMINNY PUNKT:
Na terenie Gminy Niepor´t b´dzie funkcjonowaç równie˝ jeden punkt selektywnego zbie-

rania odpadów komunalnych pochodzàcych z gospodarstw domowych zlokalizowany

przy ul. Ma∏o∏´ckiej 62 w Niepor´cie.

Do punktu mo˝na przywoziç i wrzucaç do odpowiednio oznakowanych kontenerów odpa-

dy tj:

• odpady zielone (ogrodowe),

• tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateria∏owe (kartony po sokach, mleku itp.)

i metale,

• szk∏o,

• papier,

• meble i odpady wielkogabarytowe,

• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,

• odpady budowlane i remontowe (pochodzàce z drobnych remontów prowadzonych w go-

spodarstwach domowych) – w przypadkach tego typu odpadów b´dzie obowiàzywa∏ li-

mit iloÊci przyjmowanych w punkcie odpadów, nale˝y pami´taç, ˝e wynaj´te przez w∏a-

Êcicieli nieruchomoÊci ekipy budowlane czy remontowe majà obowiàzek zapewnienia pra-

wid∏owego zagospodarowania odpadów budowlanych i remontowych,

• zu˝yte opony (pochodzàce z gospodarstw domowych od samochodów osobowych ew. cià-

gników), jednak˝e nale˝y pami´taç, ̋ e wymieniajàc opony powinno si´ je zostawiç w miej-

scu, w którym dokonuje si´ wymiany.

Dni i godziny otwarcia zostanà podane na stronie internetowej www.nieporet.pl oraz w „Wie-

Êciach Niepor´ckich”.

Pojemnik 1100 l „Bóbr” 
na odpady zmieszane 

(nie podlegajàce segregacji)
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komunalnymi INFORMATOR PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI:
Do worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

WOREK lub POJEMNIK
w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”

MO˚NA WRZUCAå ZABRANIA SI¢
WRZUCAå

mi´dzy innymi: ksià˝ki (okładki
ksià˝ek wykonane z innych

materiałów nale˝y usunàç), zeszyty,
gazety i czasopisma, prospekty, papier bez

fragmentów foliowych lub metalowych,
tektur´, torby i kartony papierowe, kartony
poci´te na mniejsze kawałki, czyste arkusze

tektury falistej, papierowe dokumenty
i dokumentacj´, papierowe ozdoby,

wytłaczanki z masy papierowej do jajek itp.

mi´dzy innymi: tłustego lub wilgotnego
papieru lub tektury, tektury i papieru
z dodatkami folii czy aluminium, papieru

termicznego lub faksowego, kalek technicznych
i papieru przebitkowego (rachunki, faktury),
paragonów, papieru do pieczenia, papieru
woskowego (katalogów i folderów reklamowych),
opraw i opakowaƒ wielomateriałowych np. oprawy
ksià˝ek i kalendarzy, kartony po mleku, sokach itp.,
tapet, worków po cemencie, pieluch
jednorazowych, podpasek i artykułów
higienicznych, opakowaƒ z zawartoÊcià,
np. ˝ywnoÊcià, wapnem, czy cementem itp.

mi´dzy innymi: butelki i szklane
opakowania po ró˝nego typu
napojach i ˝ywnoÊci, szklane

opakowania po kosmetykach, słoiki,
inne opakowania szklane itp.

mi´dzy innymi: luster, naczyƒ
˝aroodpornych, ceramiki, kryształów,
lamp, doniczek, porcelany, bombek

i ozdób choinkowych, zniczy, kapsli, zatyczek
i zakr´tek oraz innych przedmiotów np. z gliny,
porcelany itp., glazury, terakoty, szkła okularowego
(soczewek), szklanych opakowaƒ po lekarstwach,
Êrodkach farmaceutycznych i chemicznych
z pozostałoÊciami zawartoÊci, szkła labolatoryjnego,
termometrów, rt´ciówek, strzykawek, szkła
budowlanego (np. szyb okiennych, szkła
zbrojonego), szyb samochodowych, ˝arówek,
Êwietlówek, lamp fluorescencyjnych i rt´ciowych,
reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych, itp.

WOREK lub POJEMNIK
w kolorze zielonym 
z napisem „SZKŁO„

mi´dzy innymi: puste butelki
plastikowe po napojach, opakowania

po kosmetykach, chemii gospodarczej
i Êrodkach czystoÊci, torebki (worki)

plastikowe, karnistry plastikowe, plastikowe
opakowania po ˝ywnoÊci (kubki po jogurtach,

kefirach, koszyczki po owocach itp.),
pojemniki i opakowania oznaczone

symbolami PET, HDPE, PE, PP, puszki
po napojach i konserwach; a tak˝e plastikowe

zakr´tki, drobny złom ˝elazny i z metali
kolorowych (bez dodatków np. plastiku), folie

aluminiowe, zakr´tki metalowe, kapsle,
nakr´tki ze słoików, odpady

wielomateriałowe np. kartony po mleku czy
sokach, opakowania po zupkach, opakowania

po przyprawach itp.

mi´dzy innymi: opakowaƒ tłustych
i nieopró˝nionych z resztek

zawartoÊci, tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego, opakowaƒ
po Êrodkach ochrony roÊlin np. nawozach,
Êrodkach owado- i chwastobójczych itp.,
olejach silnikowych, smarach, farbach,
płynach chłodniczych, lakierach i innych
chemikaliach, zabawek, klisz
fotograficznych, plastikowych wyrobów
technicznych, mokrych foli, opakowaƒ
po lakierach, farbach, areozolach, cz´Êci
silników, cz´Êci samochodowych, kabli,
baterii i innych substancji niebezpiecznych,
pieluch jednorazowych, podpasek, tworzyw
piankowych, styropianu, papy, wełny
mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu,
odpadów tekstylnych (np. poduszek, ubraƒ,
poÊcieli itp.), azbestu itp.

mi´dzy innymi: resztki ˝ywnoÊci,
przeterminowanà ˝ywnoÊç, owoce
i warzywa oraz obierki z owoców

i warzyw (z wyjàtkiem grejpfrutów), fusy
po kawie i herbacie, skorupki jaj, skoszonà

traw´, liÊcie, drobne gał´zie, trociny, sznury
i liny z materiałów naturalnych itp.

mi´dzy innymi: zepsutej ˝ywnoÊci,
resztek mi´s, koÊci, piasku, kamieni,
bardzo tłustych i mocno solonych
resztek jedzenia, resztek jedzenia w płynie,
resztek grejpfruta (niszczy flor´ bakteryjnà),
odchodów zwierz´cych, piasku dla kota, popiołu
z kominka lub pieca, papierosów i petów itp.

(do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
ulegajàcych biodegradacji lub zielonych tzw.
ogrodowych dopuszcza si´ mo˝liwoÊç stosowania
ró˝nych rodzajów worków, nie muszà byç
koniecznie w kolorze bràzowym, ale nie mogà byç
to kolory, które sà przeznaczone do segregacji
w/w odpadów)

odpady ulegajàce biodegradacji 
lub odpady zielone (ogrodowe)

– WOREK lub POJEMNIK w kolorze
bràzowym z napisem „BIO” 

lub „Bioodpady” itp.

tworzywa sztuczne
(plastik), metal
i opakowania

wielomateriałowe 
– WOREK lub POJEMNIK

w kolorze ˝ółtym
z napisem „PLASTIK”:

POZOSTAŁE ODPADY:
• Przeterminowane lub zb´dne leki mo˝na wrzucaç do specjalnych pojem-

ników ustawionych w OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie.

• Zu˝yte i przeterminowane baterie i akumulatory mo˝na wrzucaç do spe-

cjalnych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady rozstawionych

na terenie gminy Niepor´t np. w Szko∏ach i Przedszkolach, w OÊrodku Zdro-

wia, w OÊrodkach TPD, w OÊrodkach Kultury, w sklepach, w siedzibie Urz´-

du Gminy itd.

WWii´́cceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  mmoo˝̋nnaa  uuzzyysskkaaçç  ww UUrrzz´́ddzziiee  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt,,  DDzziiaa∏∏  GGoossppooddaarrkkii  OOddppaaddaammii  KKoommuunnaallnnyymmii  ppookk..  nnrr.. 2266

((IIII ppii´́ttrroo))  ii ppoodd nnrr..  tteell..  ((2222)) 776677 0044 4477,,  jjaakk  rróówwnniiee˝̋  ppooddaawwaannee  bb´́ddàà  nnaa ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj  wwwwww..nniieeppoorreett..ppll  ((ssttrroonnaa

gg∏∏óówwnnaa  ii zzaakk∏∏aaddkkaa  OOddppaaddyy))  ii ww „„WWiieeÊÊcciiaacchh  NNiieeppoorr´́cckkiicchh””..

� Milena Lisowska

SELEKTYWNÑ ZBIÓRK¢ ODPADÓW
KOMUNALNYCH NALE˚Y PROWADZIå
WEDŁUG NAST¢PUJÑCYCH ZASAD:
1. wrzucaç odpady komunalne podlegajàce selektywnej zbiórce do wor-

ka lub pojemnika zgodnie z ich przeznaczeniem;

2. przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegajàcego selektywnej

zbiórce do worka lub pojemnika, nale˝y zmniejszyç jego obj´toÊç np.

poprzez zgniecenie, z∏o˝enie itp.;

3. wrzucaç do worka lub pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiór-

ki odpadów komunalnych opró˝nione opakowania np. z resztek pokar-

mu, kosmetyków czy Êrodków czystoÊci itp. – g∏ównie ze wzgl´du

na warunki higieniczne i sanitarne;

4. usuwaç z odpadów komunalnych podlegajàcych selektywnej zbiórce,

za wyjàtkiem opakowaƒ wielomateria∏owych: zszywki, kapsle, nakr´t-

ki, metalowe lub plastikowe cz´Êci opakowaƒ czy innych odpadów,

wg zasady: papier do papieru, metal do metalu, tworzywo sztuczne

(plastik) do tworzywa sztucznego (plastiku) itp. – w miar´ mo˝liwo-

Êci;

5. nie t∏uc szk∏a przed wrzuceniem go do worka, przeznaczonego do se-

lektywnej zbiórki odpadów komunalnych – grozi to rozerwaniem wor-

ka i wysypaniem si´ odpadów.

Te odpady komunalne, których nie mo˝na wrzuciç do worków lub
pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

WA˚NE:
• Stawka op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi b´dzie zale˝-

na od liczby osób zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç tj. przy wyborze

segregacji odpadów komunalnych – 10 z∏ miesi´cznie od osoby zamiesz-

kujàcej, natomiast przy niesegregowanych odpadach komunalnych staw-

ka ta wynosi 20 z∏ miesi´cznie od osoby zamieszkujàcej.

• Terminy uiszczania op∏at:

– za I kwarta∏ tj. za styczeƒ, luty i marzec – do 15 marca danego roku,

– za II kwarta∏ tj. za kwiecieƒ, maj i czerwiec – do 15 maja danego roku,

– za III kwarta∏ tj. za lipiec, sierpieƒ i wrzesieƒ – do 15 wrzeÊnia danego roku,

– za IV kwarta∏ tj. paêdziernik, listopad i grudzieƒ – do 15 listopada dane-

go roku.

Termin wniesienia pierwszej op∏aty up∏ywa 15 wrzeÊnia 2013 r.
Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wnoszenia op∏at w ratach miesi´cznych. Jednak-

˝e ostatnià op∏at´ raty miesi´cznej danego kwarta∏u nale˝y wp∏aciç zgodnie

z okresem rozliczeniowym uiszczania op∏at w terminach kwartalnych – ra-

t´ za miesiàc wrzesieƒ nale˝y uiÊciç do 15 wrzeÊnia. 

• Ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci, który z∏o˝y∏ deklaracj´ o wysokoÊci op∏a-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma indywidualny nr

konta do uiszczania op∏at. Op∏aty nale˝y uiszczaç po otrzymaniu indy-
widualnego nr konta (nie uiszczaç na ogólne konto Urz´du). Informa-
cja o numerze konta zostanie dostarczona Paƒstwu listownie. W przy-
padku dokonania wp∏aty na konto ogólne Urz´du w tytule p∏atnoÊci
prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, której dotyczy p∏atnoÊç,
adresu zamieszkania oraz adresu nieruchomoÊci, której dotyczy
op∏ata.

• Terminy sk∏adania deklaracji w przypadku zmian zaistnia∏ych na danej nie-

ruchomoÊci:

– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoÊci pierwszego miesz-

kaƒca;

– 14 dni od dnia nastàpienia zmiany danych (np. liczba osób, stawka op∏aty,

narodziny, zgony, przeprowadzka, itp.), które sà podstawà do ustalenia od-

powiedniej wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• W przypadku nie z∏o˝enia deklaracji jak równie˝ w przypadku uzasadnio-

nych wàtpliwoÊci co do danych w niej zawartych wydana zostanie decy-

zja administracyjna okreÊlajàca wysokoÊç op∏aty, jakà dany w∏aÊciciel b´-

dzie musia∏ uiszczaç na konto Urz´du.

• Gmina ma obowiàzek odzyskiwania zaleg∏oÊci z tytu∏u opóênionych lub

niezrealizowanych op∏at, w∏àcznie z ich egzekucjà w oparciu o przepisy

ustawy Ordynacji podatkowej.
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W A K A C J E

GMINNY OÂRODEK KULTURY W NIEPOR¢CIE
ZZaajj´́cciiaa  ooddbbyywwaajjàà  ssii´́  ww GGOOKK NNiieeppoorr´́tt,,  uull.. DDwwoorrccoowwaa 99aa

ii PPoorrcciiee  JJaacchhttoowwyymm  NNiieeppoorr´́tt,,  ww ggooddzziinnaacchh 1100..0000  –– 1144..0000..

• 29 lipca, poniedzia∏ek
ZUMBA

Warsztaty teatralne

• 30 lipca, wtorek
Zaj´cia rekreacyjne

Warsztaty muzyczne, instrumenty Êwiata.

• 31 lipca, Êroda
Wyjazd do fabryki krówek w Milanówku i Muzeum

Motoryzacji i Techniki w Otr´busach. Koszt wycieczki 30

z∏otych. Zbiórka – 8.50.

• 1 sierpnia, czwartek
Port Jachtowy Niepor´t 

Spotkanie z WOPR 

2 sierpnia, piàtek
Wycieczka rowerowa na basen.

Basen – koszt 16 z∏otych – 2h.

• 5 sierpnia, poniedzia∏ek
Port Jachtowy Niepor´t 

Park linowy „RADOCHA” – odp∏atnie. 

Dzieci do 6 lat – 15 z∏/2h, dzieci starsze – 20 z∏/2h. 

• 6 sierpnia, wtorek
Zaj´cia rekreacyjne

Warsztaty artystyczne

• 7 sierpnia, Êroda
Wyjazd do ZOO. Koszt 15 z∏otych. Zbiórka – 10.00

• 8 sierpnia, czwartek
„Drama ∏àczy” – warsztaty

Qlinaria/Origami

• 9 sierpnia, piàtek
Dzieƒ pod ˝aglami z K. S. Spójnia

• 12 sierpnia, poniedzia∏ek
Warsztaty plastyczno teatralne „Moje d∏onie”

ZUMBA

• 13 sierpnia, wtorek
Wycieczka rowerowa do filii GOK w Kàtach W´gierskich.

Na miejscu zaj´cia ceramiczne i rekreacyjne.

• 14 sierpnia, Êroda
„Âpiewaç ka˝dy mo˝e” – zaj´cia wokalne

Warsztaty artystyczne

• 15 sierpnia, czwartek
Dzieƒ wolny

• 16 sierpnia, piàtek
Spektakl dla dzieci

• 19–23 sierpnia
OLIMPIADA SPORT DZIECIOM Port Jachtowy Niepor´t

– autokar

Organizatorem „Akcji Lato” jest GOK Niepor´t, ul.

Dworcowa 9a, 

tel. 22 774-83-26, e-mail: kultura_nieporet@wp.pl

Zaj´cia odbywajà si´ w GOK Niepor´t, ul. Dworcowa 9a

w godzinach 10.00-14.00.

Udzia∏ w „Akcji Lato” jest p∏atny, 20 z∏/osoby + koszty

wycieczek.

Wszyscy uczestnicy „Akcji Lato” muszà mieç pisemnà zgod´

rodziców lub opiekunów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie

„Akcji Lato”.

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA 
W KÑTACH W¢GIERSKICH
• 15 lipca, poniedzia∏ek
10.00–12.00 – warsztaty muzyczne

12.00–14.00 – ceramika

• 16 lipca, wtorek 
10.00–12.00 – animacja teatralno–plastyczna

12.00–14.00 – zabawy ruchowe

•17 lipca, Êroda
10.00–12.00 – spotkanie z piosenkà

12.00–14.00 – warsztaty fotograficzne

• 18 lipca, czwartek
10.00–12.00 – gotowanie na Êniadanie

12.00–14.00 – decoupage

• 19 lipca, piàtek
10.00–12.00 – zabawy na Êwie˝ym powietrzu

12.00–14.00 – ceramika

• 22 lipca, poniedzia∏ek
10.00–12.00 – radosna twórczoÊç plastyczna

12.00–14.00 – decoupage

• 23 lipca, wtorek
10.00–12.00 – szmaciankowe warsztaty

12.00–14.00 – zabawy z chustà klanza

• 24 lipca, Êroda
10.00–12.00 – zabawy plastyczne

12.00–14.00 – ceramika

• 25 lipca, czwartek
10.00–12.00 – sport na powietrzu

12.00–14.00 – decoupage

• 26 lipca, piàtek
Wycieczka rowerowa do Niepor´tu.

• 29 lipca, poniedzia∏ek
10.00–12.00 – zabawy z chustà klanza

12.00–14.00 – warsztaty taƒca zumba

• 30 lipca, wtorek
10.00–12.00 – spotkanie z muzykà

12.00–14.00 – ruchowe szaleƒstwo

• 31 lipca, Êroda
Zbiórka o 9.00 – wyjazd do Milanówka, do fabryki krówek

oraz do Otr´bus – muzeum starych samochodów.

• 1 sierpnia, czwartek
10.00–12.00 – gotowanie na Êniadanie

12.00–14.00 – ceramika

• 2 sierpnia, piàtek
10.00–12.00 – eko–ludki – zabawa plastyczna

12.00–14.00 – kalambury

• 12 sierpieƒ, poniedzia∏ek
10.00–12.00 – zaj´cia z dramy

12.00–14.00 – zabawy z chustà klanza

• 13 sierpieƒ, wtorek
10.00–14.00 – goÊcie z Niepor´tu – zabawy na powietrzu

• 16 sierpieƒ, piàtek
Bajka w Niepor´cie

• 19–23 sierpnia
Olimpiada sportowa w Porcie Jachtowym Niepor´t

i zakoƒczenie Akcji Lato

Wyjazd na wycieczk´ p∏atny 27 z∏ od osoby.

Koszt udzia∏u w Akcji Lato: 20 z∏ od osoby.

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA 
W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
• LIPIEC
• Poniedzia∏ki
10.00 – 11.30 poranek filmowy (wiek 6+)

11.30 – 14.00 tenis st./komputery

11.30 – 12.30 gry planszowe 

(wiek 6+)

12.30 – 14.00 lekcje gry na pianinie

• Wtorki
10.00 – 11.30 zaj´cia plastyczne (wiek 6+)

10.00 – 13.00 tenis st./komputery

11.30 – 13.00 zaj´cia otwarte

13.00 – 14.00 zaj´cia wokalne

• Ârody
10.00 – 12.00 plener fotograficzny/zaj´cia otwarte

10.00 – 14.00 tenis st./komputery

12.00 – 13.00 gra planszowa czarne historie (wiek 13+)

13.00 – 14.00 lekcje gry na pianinie 

• Czwartki
10.00 – 11.30 poranek filmowy (wiek 6+)

10.00 – 14.00 sala komputery

11.30 – 12.30 nagrywamy p∏yt´ (zaj´cia muzyczne)

12.30 – 14.00 zaj´cia kulinarne

22.00 – 23.30 noc horrorów (wiek 14+) za pozwoleniem

rodziców

• Piàtki
10.00 – 11.00 zaj´cia plastyczne (wiek 6+)

11.00 – 13.00 lekcje gry na pianinie

13.00 – 14.00 zaj´cia otwarte

10.00 – 14.00 tenis st./komputery

Uwaga! – plan mo˝e ulec zmianie w zwiàzku

z okolicznoÊciowymi wyjazdami autokarowymi

organizowanymi przez GOK Niepor´t.

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA 
W BENIAMINOWIE
OÊródek Kultury otwarty b´dzie 
od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 10.00 – 14.00. 
Koszt uczestnictwa dziecka – 20 z∏ 
• 1 lipca, poniedzia∏ek 
10.00 – „Bezpieczne wakacje” – spotkanie z policjantem

10.30 – warsztaty tematyczne „Od robaczka

do ssaczka”,

12.00 – 14.00 –wycieczka na forty w Beniaminowie 

+ grill 

• 2 lipca, wtorek
10.00 – 14.00 –wyjazd do Portu do Parku Linowego +

pla˝a– odp∏atnie 

• 3 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 –warsztaty artystyczne (decoupage)

12.00 – 14.00 –warsztaty sportowe – karate 

• 4 lipca, czwartek
10.00 – 14.00 – wycieczka rowerowa (betonówkà

do Ryni)

• 5 lipca, piàtek
10.00 – 12.00 – warsztaty wokalno – muzyczne

12.00 – 14.00 – warsztaty artystyczne – (r´kodzie∏a) 

• 8 lipca, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 – warsztaty ceramiczne – „Mój Idol”,

12.00 – 14.00 –wycieczka do lasu + piknik 

9 lipca, wtorek
WYJAZD do Multikina na Targówek + McDonald’s

– koszt 25 z∏ / os.

• 10 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 – warsztaty taneczne – ZUMBA 

godz. 12.00 – 14.00 – wycieczka piesza na forty (Gry

i zabawy)

• 11 lipca, czwartek
10.00– 12.00 – warsztaty twórczego myÊlenia 

12.00 – 14.00 – wycieczka do lasu 

• 12 lipca, piàtek
godz. 10.00 – 12.00 – warsztaty artystyczne (decoupage)

12.00 – 14.00 – warsztaty plastyczne” wymarzone wakacje”

– praca grupowa (na sztalugach) 

15 lipca, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 – warsztaty wokalne, 

12.00 – 14.00 – warsztaty artystyczne (decoupage)

• 16 lipca, wtorek
WYJAZD – Basen Olimpijski (W–wa) + Hula Kula 

koszt wycieczki – 25 z∏ 

• 17 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 –„pies policyjny na s∏u˝bie” 

godz. 12.00 – 14.00 – warsztaty taneczne – ZUMBA 

• 18 lipca, czwartek
10.00 – 12.00 – warsztaty sportowe – karate,

12.00 – 14.00 – warsztaty ceramiczne 

• 19 lipca, piàtek
godz. 10.00 – 12.00 – warsztaty artystyczne – r´kodzie∏a, 

12.00 – 14.00 – malowanie na szkle 

• 22 lipca, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 – warsztaty artystyczne – r´kodzie∏o 

12.00 – 14.00 – gry i zabawy na powietrzu 

• 23 lipca, wtorek
WYJAZD do Fabryki Krówek do Milanówka + zwiedzanie

Muzeum – koszt 30 z∏|\ os.

• 24 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 –warsztaty artystyczne (decoupage)

12.00 – 14.00 – warsztaty kulinarne 

• 25 lipca, czwartek
10.00 – 14.00 – warsztaty artystyczne – malowanie na szkle

12.00 – 14.00 – warsztaty artystyczne – r´kodzie∏a

• 26 lipca, piàtek
18.00 – 10.00 „Zlot Czarownic” – wspólna noc w OÊrodku

z Rodzicami, warty, przyrzàdzanie posi∏ków, niesamowite

opowieÊci i super zabawa!!!) 

• 5 sierpnia, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 – warsztaty dramowe (p. Dyrektor GOK)

12.00 – 14.00 – wycieczka do lasu 

• 6 sierpnia, wtorek
10.00 – 14.00 – zawody sportowe 

• 7 sierpnia, Êroda
10.00 – 12.00– warsztaty wokalne 

12.00 – 14.00 – warsztaty twórczego myÊlenia 

• 8 sierpnia, czwartek
10.00 – 12.00 –warsztaty sportowe – karate,

12.00 – 14.00 – gry i zabawy na powietrzu 

• 9 sierpnia, piàtek
10.00 – 12.00 –warsztaty artystyczne – decoupage 

12.00 – 14.00 – warsztaty kulinarne – grill 

• 12 sierpnia, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 – warsztaty wokalne 

12.00 – 14.00 – wycieczka piesza (biwak)

• 13 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 – warsztaty ceramiczne

12.00 – 14.00 – warsztaty dramowe (p. Dyrektor)

• 16 sierpieƒ, piàtek
10.00 – 14.00 –wyjazd do GOKu na bajk´ 

• 19 – 23 sierpieƒ
10.00 – 14.00 Olimpiada Sport Dzieciom – Port Jachtowy

Niepor´t

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie

„AKCJA LATO”.

GMINNY OÂRODEK KULTURY 
FILIA W STANISŁAWOWIE DRUGIM
1–5 lipca urlop 5 dni

• 8 lipca, poniedzia∏ek 15.00–21.30
16.00–17.00 – bezpieczne dziecko Hapkido

17.15–18.30 – animacja rekreacyjno plastyczna pt. „pi∏ka jest

okràg∏a”

• 9 lipca, wtorek 17.00–21.30
17.30–19.00 – animacja plastyczno teatralna „moje nogi”

• 10 lipca, Êroda
15.00–21.30 wyjazd do kina

• 11 lipca, czwartek
17.00–21.30 wycieczka rowerowa

• 12 lipca, piàtek 15.00–21.30
16.00–17.00 – bezpieczne dziecko Hapkido

17.15–18.30 – animacja taneczno plastyczna „kolorowy Êwiat

motyli”

• 15 lipca, poniedzia∏ek 15.00–21.30
16.00–17.00 – bezpieczne dziecko Hapkido

17.15–18.30 – animacja rekreacyjno plastyczna pt. „pi∏ka jest

okràg∏a”

• 16 lipca, wtorek 17.00–21.30
17.30–19.00 Êwiat baÊni i bajki– projekcja filmu – prace

plastyczne technika dowolna, na bazie obejrzanego filmu

• 17 lipca, Êroda
15.00–21.30 wyjazd do kina

• 18 lipca, czwartek
17.00–21.30 wycieczka rowerowa

•19 lipca, piàtek 15.00–21.30
16.00–17.00 – bezpieczne dziecko Hapkido

17.15–18.30 – animacja taneczno plastyczna „kolorowy Êwiat

motyli”

22 lipca, poniedzia∏ek 15.00–21.30
16.00–17.00 – bezpieczne dziecko Hapkido

17.15–18.15 – kulinarne inspiracje – letnie desery

• 23 lipca, wtorek
17.00–21.30 wyjazd na basen

• 24 lipca, Êroda 
Kraina Westernu

• 16 sierpnia, piàtek
Wyjazd na bajk´ do GOK Niepor´t

• 19–23 sierpnia
Olimpiada nad Zalewem Zegrzyƒskim

W OÊrodku Kultury w godzinach otwarcia mo˝na po-

graç w pi∏karzyki, tenis sto∏owy. Udost´pnione jest ca-

∏y czas boisko sportowe. Organizator zastrzega sobie

prawo zmian w programie z przyczyn nie zale˝nych

od organizatora.

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA 
W WÓLCE RADZYMI¡SKIEJ
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 10.00 – 14.00. Koszt uczestnictwa w akcji
lato 20z∏/osoba.
• 1 lipca, poniedzia∏ek 
10.00 – 12.00 Bezpieczne wakacje – zaj´cia z policjantem

12.00 – 14.00 Gry i zabawy integracyjne

• 2 lipca, wtorek
10.00 – 14.00 Wyjazd do parku linowego oraz do Portu

Jachtowego w Niepor´cie – odp∏atnie

• 3 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 Warsztaty sportowe – karate

12.00 – 14.00 Zabawy plastyczne

• 4 lipca, czwartek
10.00 – 14.00 Wycieczka rowerowa

• 5 lipca, piàtek
10.00 – 12.00 Warsztaty kulinarne

12.00 – 14.00 Wycieczka do lasu

• 8 lipca, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 Warsztaty ceramiczne

12.00 – 14.00 Warsztaty wokalne

9 lipca, wtorek
Wyjazd do Multikina do Warszawy oraz do Mc Donalds 

Koszt wyjazdu: 25 z∏ + kieszonkowe do Mc Donalds

• 10 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 Warsztaty artystyczne

12.00 – 14.00 Zumba

• 11 lipca, czwartek
10.00 – 12.00 Fascynacje cyrkowe

12.00 – 14.00 Warsztaty kulinarne

• 12 lipca, piàtek
10.00 – 12.00 Podchody

12.00 – 14.00 Malowanie na szkle

15 lipca, poniedzia∏ek
10.00 – 12.00 – Warsztaty wokalne

12.00 – 14.00 – Warsztaty artystyczne

• 16 lipca, wtorek
Wyjazd na basen oraz do Rodzinnego Parku Rozrywki Hula

Kula do Warszawy (plac zabaw, kr´gle). Koszt wyjazdu: 25 z∏

• 17 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 Zumba

12.00 – 14.00 Warsztaty kulinarne

• 18 lipca, czwartek
10.00 – 12.00 Warsztaty artystyczne 

12.00 – 14.00 Warsztaty sportowe – karate

• 19 lipca, piàtek
10.00 – 14.00 Mam talent

• 22 lipca, poniedzia∏ek
Wyjazd na pla˝´ do Portu Jachtowego w Niepor´cie. Koszt

wyjazdu: 6 z∏

• 23 lipca, wtorek
Wyjazd do Milanówka do fabryki krówek oraz zwiedzanie

muzeum. Koszt wyjazdu: 30 z∏

• 24 lipca, Êroda
10.00 – 12.00 Warsztaty artystyczne – decoupage

12.00 – 14.00 Zabawy ruchowe na Êwie˝ym powietrzu

• 25 lipca, czwartek
10.00 – 12.00 Wycieczka do lasu

12.00 – 14.00 Warsztaty kulinarne

• 26 lipca, piàtek
18.00 – 10.00 Noc duchów – wspólna noc z rodzicami

w oÊrodku

• 5 sierpnia, poniedzia∏ek
10.00 -12.00 Warsztaty wokalne

12.00 – 14.00 Drama ∏àczy

• 6 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 Warsztaty ceramiczne

12.00 – 14.00 Gry i zabawy ruchowe na Êwie˝ym powietrzu

• 7 sierpnia, Êroda
10.00 – 12.00 Fascynacje cyrkowe

12.00 – 14.00 Warsztaty artystyczne – decoupage

• 8 sierpmoa, czwartek
10.00 – 12.00 Warsztaty kulinarne

12.00 – 14.00 Warsztaty sportowe – karate

• 9 sierpnia, piàtek
10.00 – 12.00 Zabawy plastyczne

12.00 – 14.00 Zumba

• 12 sierpnia, poniedzia∏ek
10.00 – 14.00 Wycieczka rowerowa

• 13 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 Drama ∏àczy

12.00 – 14.00 Warsztaty artystyczne – kartki

okolicznoÊciowe

• 14 – 15 sierpieƒ, Êroda–czwartek – ZAMKNI¢TE

• 16 sierpnia, piàtek
Wyjazd na bajk´ do Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie

• 19 – 23 sierpnia
Olimpiada Sport Dzieciom w Porcie Jachtowym w Niepor´cie

• 26 sierpnia-07wrzeÊnia
Urlop wypoczynkowy pracownika

*Organizatorzy zastrzegajà sobie zmiany w programie zaj´ç.

Sponsorem Akcji Lato jest Operator Gazociàgów
Przesy∏owych GAZ SYSTEM S.A.

AKCJA lato 2013 w gminie Niepor´t

WAKACJE
W AQUAPARKU
FALA
Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ do 16 roku ˝ycia

w okresie wakacyjnym 

• od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 6.00 do 17.00

BILET PROMOCYJNY ZA JEDYNE 6,00Z¸

*bilet jest dost´pny za okazaniem wa˝nej

LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Zadanie publiczne w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.
„Nauka windsurfingu dla dzieci
i młodzie˝y z Gminy Niepor´t” b´dzie
realizowane w ramach dotacji celowej
przyznanej Klubowi Sportów Wodnych
Niepor´t przez Gmin´ Niepor´t. 

OGŁOSZENIEUrzàd Gminy Niepor´t 
oraz Klub Sportów Wodnych Niepor´t 
zapraszajà do udziału w kolejnej edycji 
bezpłatnych zaj´ç nauki windsurfingu dla dzieci
i młodzie˝y, mieszkaƒców Gminy Niepor´t. 
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà na terenie Portu Jachtowego Niepor´t
w Niepor´cie, ul. Wojska Polskiego 3, w Szkole Windsurfingu
Lsurf, w terminie od 15 lipca do 21 sierpnia 2013 r.
(poniedziałki i Êrody, w godzinach od 10.00 do 12.00).
Pierwsze spotkanie odb´dzie si´ 15 lipca o godzinie 9.45.
Warunkiem uczestnictwa w zaj´ciach jest posiadanie pisemnej
zgody rodziców /opiekunów prawnych. 
Druk dost´pny jest na stronie: www.Lsurf.pl


