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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Ko-

misji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

w Niepor´cie w sierpniu 2013 r. Punkt Kon-
sultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):

• 6 sierpnia 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 13 sierpnia 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska
• 20 sierpnia 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak.;
• 27 sierpnia 2013 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.
Spotkania Komisji w sierpniu 2013 r.: Urzàd Gminy Nie-
por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 06 i 20 sierp-
nia 2013 r. od godz. 16.00.

UWAGA
ZMIANA DNI PRACY 

URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T

Wójt Gminy Niepor´t informuje,
˝e dzieƒ 10 sierpnia 2013 r.
(sobota) jest dniem pracy dla

Urz´du Gminy Niepor´t w
godzinach od 8.00 do 16.00,
a dzieƒ 16 sierpnia 2013 r.
(piàtek) jest dniem wolnym

od pracy.

ogłoszenie
Wynajm´ hal´
warsztatowo
gara˝owà o pow. 75m2

w Stanisławowie
Pierwszym.
Tel. 603 116 547,
www.ami-tech.waw.pl

PomyÊlnie zakoƒczyły si´ starania Gminy Niepor´t o uzyskanie dofinansowania budowy kolektorów słonecznych. Zło˝one ju˝ zostały dokumenty,
niezb´dne do podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. 

SOLARY ju˝ wkrótce

Projekt przewiduje instalowanie in-

dywidualnych zestawów kolektorów

s∏onecznych na budynkach po∏o˝o-

nych na terenie Gminy Niepor´t i sta-

nowiàcych w∏asnoÊç mieszkaƒców,

którzy przystàpili do projektu i pod-

pisali z Gminà stosowne umowy. 

Jak to ma miejsce w przypadku

wi´kszoÊci wniosków sk∏adanych

do Mazowieckiej Jednostki Wdra˝a-

nia Programów Unijnych, tak

i w przypadku wniosku Gminy Nie-

por´t o dofinansowanie budowy sys-

temu kolektorów s∏onecznych, z∏o˝o-

nego w grudniu 2010 r, procedura

rozpatrzenia i w efekcie przyznania

Êrodków finansowych trwa∏a bardzo

d∏ugo. 

W lipcu 2011 roku MJWPU prze-

kaza∏a Gminie informacj´, ze projekt

przeszed∏ pomyÊlnie ocen´ meryto-

rycznà, jednak z powodu braku Êrod-

ków finansowych nie zosta∏ przyj´ty

do dofinansowania. Realizacja mia∏a

byç uzale˝niona od ewentualnych

oszcz´dnoÊci lub pozyskania dodat-

kowych Êrodków na jego sfinansowa-

nie. Z kilkuset z∏o˝onych w ramach

naboru wniosków tylko 45 znalaz∏o

si´ na liÊci rankingowej, spe∏niajàc

okreÊlone kryteria punktowe. Wnio-

sek Gminy znalaz∏ si´ na 35 miejscu

listy rankingowej, niestety pierw-

szych 16 wniosków wyczerpa∏o pu-

l´ Êrodków finansowych. 

W zaistnia∏ej sytuacji Wójt Gminy

Niepor´t z∏o˝y∏ protest, zarzucajàc

MJWPU dokonanie krzywdzàcej

oceny projektu. Protest zosta∏ rozpa-

trzony pozytywnie (pismo

z dnia 21.09.2011 r.), a nast´pnie

wniosek ponownie przekazany

do oceny pod wzgl´dem merytorycz-

nym. Okaza∏a si´ ona pomyÊlna,

wniosek dosta∏ 4 punkty wi´cej i zna-

laz∏ si´ na 1 miejscu listy rezerwowej

projektów, przeznaczonych do reali-

zacji. 

Majàc na uwadze spo∏eczny cha-

rakter projektu i bardzo du˝e zainte-

resowanie nim mieszkaƒców – przy-

stàpi∏o do niego 587 gospodarstw do-

mowych oraz 3 parafie, a tak˝e jego

proekologiczny charakter, Wójt Gmi-

ny wielokrotnie zwraca∏ si´ do Mar-

sza∏ka Województwa Mazowieckie-

go oraz Mazowieckiej Jednostki

Wdra˝ania Programów Unijnych

o zwi´kszenie Êrodków na realizacj´

zadania. Starania te zakoƒczy∏y si´

sukcesem. Zarzàd Województwa 25

czerwca 2013 roku zatwierdzi∏ list´

rankingowà projektów pozytywnie

zweryfikowanych, którym przyznane

zostanie dofinansowanie. Jest wÊród

nich projekt Gminy Niepor´t. 

Gmina, czekajàc na podpisanie

umowy o dofinansowanie, dokona

weryfikacji podpisanych wczeÊniej

umów.

Realizacja projektu na terenie Gmi-

ny zaplanowana jest w 2014 roku. 

Przypomnijmy – Unia Europejska

(Europejski Fundusz Rozwoju Regio-

nalnego) pokrywa 70% kosztów ze-

stawu i jego monta˝u. 30% kosztów

le˝y po stronie w∏aÊciciela budynku.

Dlatego warto zastanowiç si´

nad ofertami firm, które oferujà zesta-

wy z du˝o mniejszym dofinansowa-

niem. � B. Wilk

OTWARCIE sklepu
POLOmarket w Niepor´cie

OTWARCIE sklepu
POLOmarket w Niepor´cie

W najbli˝szà
sobot´, 27 lipca

o godzinie 9.00, firma
POLOmarket zaprasza

na otwarcie sklepu
w Niepor´cie,

na Placu WolnoÊci.
Tego dnia na klientów
czekajà liczne atrakcje

i niespodzianki.

P
OLOmarket to polska sieç su-

permarketów, zbudowana

od podstaw z zaanga˝owaniem

wy∏àcznie polskiego kapita∏u. Za∏o-

˝ona zosta∏a 15 lat temu, obecnie

dysponuje przesz∏o 400 placówkami,

na terenie ca∏ej Polski. Miesi´cznie

odwiedza jà ponad 14 milionów Po-

laków.

Od soboty sklep w Niepor´cie po-

wi´kszy statystyki firmy. Po remon-

cie pawilonu, budynek zmieni∏ obli-

cze i przyciàga wzrok kolorami.

WejÊcie g∏ówne znajduje si´ od stro-

ny parkingu. Powierzchnia sklepu

zajmuje 533 m2, a powierzchnia sa-

li sprzeda˝y 377m2. Zatrudnionych

w nim b´dzie blisko 30 pracowni-

ków. 

W dniu otwarcia pierwszych 100

klientów przywitanych zostanie bu-

telkà szampana, a wszyscy cz´sto-

wani b´dà tortem. Podczas gdy do-

roÊli robiç b´dà zakupy, dzieci mo-

gà sp´dziç czas w przygotowanym

specjalnie kàciku zabaw, oferujàcym

m.in. malowanie twarzy. Organiza-

torzy pomyÊleli tak˝e o konkursach

z nagrodami dla klientów oraz gril-

lu i muzyce, w wykonaniu zaproszo-

nej orkiestry.

˚yczymy udanych zakupów!

� B. Wilk

Na stronie 2 znajduje si´ rozmowa

z wójtem Maciejem Mazurem, przed-

stawiajàca Czytelnikom, jak dosz∏o

do powstania sklepu POLOmarket.

Zapraszamy do lektury.
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WAKACYJNE REMONTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

� Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg

na wykonanie termomoderniza-
cji budynku Gminnego Przed-
szkola w Niepor´cie. Warstw´

ocieplajàcego styropianu pokryje

tynk strukturalny. Wykonawcà

prac, których koszt wyniesie prze-

sz∏o 90 tys. z∏otych, jest firma

Edbudex z Legionowa. Prace po-

trwajà do koƒca wakacji.

� Na terenie Gminnego Przed-
szkola w Niepor´cie wymienio-
na zostanie nawierzchnia
chodnika – od bramy do wej-

Êcia, placu przed budynkiem

oraz schodów prowadzàcych

do przedszkola. Wykonawcà jest

firma Dromo z Warszawy.

Koszt prac to kwota ponad

32 tys. z∏otych. Termin ich za-

koƒczenia przewidziany jest

w sierpniu.

� Trwa modernizacja placu zabaw
przy Gminnym Przedszkolu
w Bia∏obrzegach. Cz´Êç starych

zabawek zastàpiono nowymi.

Na podbudowie z piasku stan´∏y

du˝y, kolorowy zestaw ze zje˝-

d˝alniami i siatkà wspinaczkowà,

karuzela i huÊtawka. Ich koszt

to 38 tys. z∏otych. Wyremontowa-
na zostanie tak˝e sala zabaw dla
najm∏odszej grupy – po∏o˝one
zostanà g∏adzie gipsowe, poma-
lowane Êciany i wymienione listy
przypod∏ogowe. Koszt to 9 tys. z∏.

� W szkole w Wólce Radzymiƒ-
skiej zaplanowany jest remont
elewacji frontowej budynku,
wymiana rynien spustowych,
malowanie pomieszczenia ku-
chennego oraz korytarza pro-
wadzàcego do kot∏owni. Remont

wykona firma Bimer z Chotomo-

wa za kwot´ 6 tys. z∏otych. 

� W szkole w Bia∏obrzegach rozpo-

cz´∏a si´ wymiana pod∏ogi w ko-
rytarzu na parterze budynku.
Do nowego wykoƒczenia u˝yta zo-

stanie wyk∏adzina typu tarket. Za-

kres prac obejmuje te˝ malowanie

korytarza. Prace do koƒca wakacji

wykonuje firma Facit z Wieniawy,

za kwot´ blisko 43 tys. z∏otych. 

� Równie˝ w szkole w Bia∏o-
brzegach wymieniony zostanie

gazowy punkt pomiarowo-re-
dukcyjny, za kwot´ 12 tys. z∏o-

tych. Wymiana wynika z ko-

niecznoÊci dostosowania urzà-

dzenia do obowiàzujàcych

przepisów.

� BW

W piàtek 28 czerwca br. w gminie Niepor´t przeprowadzona została symulacja awaryjnego làdowania samolotu pasa˝erskiego. To pierwsze takie
wydarzenie w Polsce. Bliskie sàsiedztwo Jeziora Zegrzyƒskiego i Portu Lotniczego Warszawa-Modlin stwarza mo˝liwoÊç tego typu çwiczeƒ, a Jezioro
Zegrzyƒskie stanowi dogodnà powierzchni´ do wodowania awaryjnego samolotów. 

AWARYJNE làdowanie samolotu
pasa˝erskiego na Jeziorze Zegrzyƒskim
Akcja rozpocz´∏a si´ w bazie ratow-

niczo-szkoleniowej Legionowskie-

go Wodnego Ochotniczego Pogoto-

wia Ratunkowego w Zegrzu Po∏u-

dniowym. Na placu zwo∏any zosta∏

apel, w którym udzia∏ wzi´li ratow-

nicy oraz zaproszeni goÊcie. Z oka-

zji Dnia Ratownika Wodnego

Ochotniczego Pogotowia Ratunko-

wego zas∏u˝eni cz∏onkowie tej orga-

nizacji zostali odznaczeni honoro-

wymi odznakami, które odebrali

z ràk Marsza∏ka Województwa Ma-

zowieckiego Adama Struzika i Sta-

rosty Legionowskiego Jana Grabca. 

Po oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci

og∏oszony zosta∏ komunikat o awa-

ryjnym làdowaniu samolotu pasa-

˝erskiego na wodach Jeziora Ze-

grzyƒskiego. Wszystkie zebrane

jednostki ruszy∏y do akcji. S∏u˝by

WOPR-u i Stra˝y Po˝arnej przygo-

towa∏y pas wodny i zabezpieczy∏y

wodowanie. Na palcu powsta∏ punkt

medyczny, na potrzeby którego

w b∏yskawicznym tempie roz∏o˝o-

ne zosta∏y namioty medyczne.

Na miejsce dotar∏y tak˝e karetki

i wozy stra˝ackie. Z daleka s∏ychaç

by∏o warkot nadlatujàcego samolo-

tu, który niebawem mia∏ awaryjnie

làdowaç na wodzie. By∏ to 6-osobo-

wy, ma∏y, kanadyjski samolot, przy-

stosowany do wodowania. W tym

czasie, w okolicy bazy ratunkowej,

wylàdowa∏ Êmig∏owiec medyczny.

By urealniç akcj´, do samolotu

podp∏ynà∏ statek z pi´çdziesi´cioma

osobami na pok∏adzie, który mia∏

symulowaç wi´kszy samolot. Po-

krzywdzeni w wypadku zostali

przewiezieni ∏odziami na teren ba-

zy ratowniczej WOPR w Zegrzu

Po∏udniowym. 

W trakcie udzielania pomocy po-

szkodowanym okaza∏o si´, ˝e

na pok∏adzie samolotu jest terrory-

sta. Do akcji wkroczy∏y s∏u˝by

antyterrorystyczne oraz policja.

Âmig∏owiec policyjny krà˝y∏

nad samolotem. Napastników obez-

w∏adniono, a zak∏adnicy zostali

uwolnieni. Na tym zakoƒczy∏y si´

çwiczenia pod kryptonimem ZE-

GRZE 50

Takie symulacje to dobry spraw-

dzian dla s∏u˝b ratowniczych oraz

doskona∏a okazja sprawdzenia mo˝-

liwoÊci wykorzystania Jeziora Ze-

grzyƒskiego do tego typu çwiczeƒ.

� A. Madej

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t 
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, tel. (22) 767 04 00

Redaktor naczelny: Beata Wilk 
Druk: Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział

Poligrafia, drukarnia w Warszawie
ISSN 1897-1911

Rozmowa z...
MACIEJEM
MAZUREM
Wójtem Gminy 
Niepor´t

WW cceennttrruumm  NNiieeppoorr´́ttuu  mmiieesszzkkaaƒƒccyy

ppoonnoowwnniiee  bb´́ddàà  mmooggllii  rroobbiiçç  zzaakkuu--

ppyy..  JJaakk  ddoosszz∏∏oo  ddoo oottwwaarrcciiaa  ww ttyymm

mmiieejjssccuu  sskklleeppuu  PPOOLLOOmmaarrkkeett??

– W 2009 roku zarzàdzajàcy

Gminnà Spó∏dzielnià Samopomoc

Ch∏opska w Niepor´cie podj´li

decyzj´ o zbyciu budynku wraz

z dzia∏kà, le˝àcà w centrum Niepo-

r´tu, w sàsiedztwie Urz´du Gminy.

Dosyç d∏ugo negocjowaliÊmy

z GS-em wydzielenie i sprzeda˝

dzia∏ki le˝àcej bezpoÊrednio

za Urz´dem, o powierzchni

ok. 1000 m2. MieliÊmy na uwadze

koniecznoÊç rozbudowy w przy-

sz∏oÊci budynku Urz´du. Jednak

GS podtrzymywa∏ stanowisko

sprzeda˝y ca∏ej dzia∏ki, ok. 3000

m2 wraz z budynkiem. Wprawdzie

by∏ on w z∏ym stanie technicznym,

ale sama dzia∏ka, ze wzgl´du na jej

po∏o˝enie, musia∏a byç przedmio-

tem naszego zainteresowania. Pro-

sz´ te˝ pami´taç, ˝e od wielu lat

podejmujemy dzia∏ania majàce

na celu popraw´ estetyki pl. Wol-

noÊci i zagospodarowanie pawilo-

nu, po∏àczone z jego remontem,

by∏oby jednym z takich dzia∏aƒ.

Po d∏ugich negocjacjach ceno-

wych uda∏o nam si´ obni˝yç kwo-

t´ za nieruchomoÊç z proponowa-

nych poczàtkowo przez GS 3 mln

z∏ do 2mln 500 tys. z∏, p∏atnych

w trzech ratach, w trzech kolejnych

latach. Takie warunki transakcji

uznaliÊmy za korzystne i mo˝liwe

do realizacji. Mamy dzi´ki niej

mo˝liwoÊç rozbudowy urz´du,

a przede wszystkim decydujàcy

wp∏yw na to, w jakim charakterze

wykorzystywany b´dzie budynek

w centrum Niepor´tu, ̋ e nie b´dzie

to nic ucià˝liwego dla mieszkaƒ-

ców. 

Po podj´ciu przez Rad´ Gminy

uchwa∏y wyra˝ajàcej zgod´ na na-

bycie nieruchomoÊci, prowadzili-

Êmy intensywne dzia∏ania, majàce

na celu wydzier˝awienie budynku

podmiotowi, który prowadzi∏by du-

˝y sklep wielobran˝owy. Przetarg

wygra∏a firma POLOmarket, któ-

ra tytu∏em dzier˝awi p∏aci Gmi-

nie 24 tys. z∏ miesi´cznie, a umo-

wa zawarta zosta∏a na 15 lat. Fir-

ma zainwestowa∏a w modernizacj´

budynku ok. 1 mln z∏otych, co

w znacznej mierze odcià˝y∏o finan-

sowo Gmin´. Przypomn´ tylko, ˝e

pawilon ogrzewany by∏ piecem

koksowym, tak bardzo by∏ niedoin-

westowany. Przyznaj´, ˝e troch´

obawialiÊmy si´, czy uda nam si´

znaleêç podmiot, który zagospoda-

ruje obiekt zgodnie z oczekiwania-

mi mieszkaƒców, od lat robiàcych

w tym miejscu zakupy. Wszystko

zakoƒczy∏o si´ pomyÊlnie i jest,

myÊl´, ˝e nie tylko dla mnie, êró-

d∏em satysfakcji. Tym bardziej, ˝e

POLOmarket dzia∏a na bazie kapi-

ta∏u polskiego, dajemy wi´c mo˝-

liwoÊç rozwoju firmie polskiej.

Mam nadziej´, ̋ e dla przedsi´bior-

ców ju˝ dzia∏ajàcych na naszym te-

renie nowy sklep b´dzie jedynie

konkurencjà, a naszym mieszkaƒ-

com pozwoli robiç zakupy w atrak-

cyjnych cenach bez koniecznoÊci

udawania si´ po nie do Warszawy.

�

Nowy zestaw na placu zabaw przy przedszkolu w Bia∏obrzegach

Wymiana pod∏ogi w szkole w Bia∏obrzegach
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GMINNE INWESTYCJE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BIAŁOBRZEGACH

W Bia∏obrzegach realizowana jest
inwestycja budowy kanalizacji sa-
nitarnej w ramach Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projek-
tów Kluczowych dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-
2013.
Budowa kanalizacji w Bia∏obrze-

gach jest cz´Êcià projektu dokoƒcze-

nia opaski sanitarnej wokó∏ Jeziora

Zegrzyƒskiego, w ramach którego

zaplanowano wykonanie infrastruk-

tury kanalizacyjnej do Ryni. Koszt

ca∏ej inwestycji to przesz∏o 20 mln

z∏, ale ponad 80% wyniesie dofinan-

sowanie ze Êrodków unijnych. 

W Bia∏obrzegach trwa budowa kana-

lizacji sanitarnej w ulicach Wojska

Polskiego i Pla˝owej. 

W ul. Pla˝owej wybudowany zo-

sta∏ kana∏ sanitarny o d∏ugoÊci 411

metrów. 

Obecnie w ulicy Wojska Polskie-

go wykonawca – firma Laskowscy

buduje kana∏ sanitarny o d∏ugo-

Êci 2663 metrów. Na skrzy˝owaniu

obu ulic powstanà 2 przepompownie

Êcieków wraz z komorà zasuw oraz

komorà pomiarowà. Po zamontowa-

niu urzàdzeƒ przeprowadzony zosta-

nie rozruch przepompowni

przy udziale Miejskiego Przedsi´-

biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji,

które b´dzie eksploatowaç sieç. 

Koszt inwestycji w Bia∏obrzegach to

przesz∏o 1 mln z∏. Termin jej zakoƒ-

czenia przewidziany jest we wrze-

Êniu 2013 r. � BW

PRZEBUDOWA KŁADKI
W NIEPOR¢CIE

Prace przy modernizacji k∏adki
w Niepor´cie przebiegajà zgodnie
z planem. Ju˝ wkrótce przywrócony
zostanie ruch pieszy, wstrzymany
w lipcu w trakcie robót ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa. 
Po obu stronach k∏adki sà ju˝ zamon-

towane pochylnie dla niepe∏nospraw-

nych, u∏atwiajàce te˝ przejÊcie osobom

np. z wózkiem lub z rowerem. Poruszaç

b´dziemy si´ po bezpiecznej, drewnia-

nej nawierzchni, która zabezpiecza

przed poÊlizgiem. Rozmiary pochylni

wynikajà z dostosowania do obowiàzu-

jàcych przepisów, okreÊlajàcych np. kàt

nachylenia, gwarantujàcy bezpieczne

pokonywanie jej w obie strony. 

Zakoƒczono te˝ prace zwiàzane

z zabezpieczeniem antykorozyjnym

metalowej konstrukcji samej k∏adki

oraz nowej konstrukcji schodów

od strony ul. Dworcowej. Malowane

sà na kolor niebieski. 

Obecnie trwajà prace przy monta˝u

nowej nawierzchni k∏adki, która wyko-

nana b´dzie z drewnianych desek, k∏a-

dzionych prostopadle do balustrad.

Po ich zakoƒczeniu przywrócony zosta-

nie ruch pieszy na k∏adce. Przewidywa-

ny termin to 3 sierpnia. 

Ponadto po stronie zachodniej wyko-

nany zosta∏ ciàg pieszy, ∏àczàcy chod-

nik ze Êcie˝kà rowerowà w kierunku

osiedla G∏ogi. 

Koszt modernizacji k∏adki to kwota

blisko 2 mnl z∏, z tego 500 tys. z∏ gmi-

na pozyska∏a ze Êrodków unijnych.

Operacja wspó∏finansowana przez Uni´

Europejskà ze Êrodków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego,

zapewniajàcà inwestycj´ w zrównowa-

˝one rybo∏ówstwo.

� BW

CYPRYSOWEJ CIÑG DALSZY
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na przebudow´ ulicy Cyprysowej
w Stanis∏awowie Pierwszym. 
Jest to III etap budowy nawierzchni

ulicy. Firma Tombud z Wieliszewa

do koƒca lipca wykona nawierzch-

ni´ z kostki za kwot´ 49 tys. z∏otych.

� BW

MODERNIZACJA OÂRODKA ZDROWIA
W NIEPOR¢CIE

Trwa modernizacja budynku SP
ZOZ w Niepor´cie. Prowadzone
sà prace na zewnàtrz budynku
i wewnàtrz, na pi´trze.
Na zewnàtrz trwa budowa ∏àcznika

mi´dzy oÊrodkiem zdrowia a cz´Êcià

budynku, w której znajdujà si´ sala

do rehabilitacji oraz punkt informa-

cyjno-konsultacyjny. ̧ àcznik u∏atwi

poruszanie si´ po oÊrodku, eliminu-

jàc przechodzenie przez podwórko.

Przy wejÊciu, zlokalizowanym

w ∏àczniku, zbudowana zostanie po-

chylnia dla niepe∏nosprawnych. 

Trwa równie˝ remont pomiesz-

czeƒ na I pi´trze budynku, do któ-

rych przeniesiona zostanie admini-

stracja oÊrodka. 

Koszt inwestycji – 112 tys. 694 z∏.

Prace wykonuje firma EDBUDEX,

w terminie do 30.09.2013 r.

� BW

Z PLACU BUDOWY – SALA
GIMNASTYCZNA W NIEPOR¢CIE

Po zakoƒczeniu robót rozbiórko-
wych wykonawca przystàpi∏
do prac ziemnych.
Miejsce, w którym jeszcze niedaw-

no sta∏ specjalistyczny dêwig, szyb-

ko rozbierajàcy sal´ gimnastycznà,

zamieni∏o si´ w plac budowy. Roz-

pocz´∏y si´ roboty ziemne. Wykona-

no wykopy pod ∏awy fundamento-

we, wylany zosta∏ beton B10

pod zbrojenie. Po∏o˝ona zosta∏a te˝

izolacja i wczeÊniej przygotowane

zbrojenie.

� BW

ROZSTRZYGNI¢CIE PRZETARGÓW
Rozstrzygni´te zosta∏y przetargi
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej:
� wykonania chodnika wzd∏u˝ ulicy

G∏ównej w Ryni, na odcinku

od koÊcio∏a do oÊrodka TPD; wy-

konawcà b´dzie firma J-Projekt

z Warszawy za kwot´ 7 257 z∏;

termin realizacji – do 30.10.2013 r.

� budowy ulicy LeÊnej w Zegrzu

Po∏udniowym; wykonawcà b´-

dzie Przedsi´biorstwo Handlowo

– Us∏ugowe – Budownictwa „Tra-

sa” z Bia∏ej Podlaskiej; koszt do-

kumentacji to 8 610 z∏, termin jej

wykonania – do 30.10.2013 r.;

� BW

Unia Europejska
Europejski

Fundusz
Rybacki
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XLIII SESJA Rady Gminy Niepor´t

11
lipca 2013 r. (czwartek)

odby∏a si´ XLIII sesja Ra-

dy Gminy Niepor´t. Obra-

dy poprowadzi∏ Przewodniczàcy Ra-

dy Gminy Niepor´t Eugeniusz Woê-

niakowski. Podczas obrad radni

przyj´li m.in. nast´pujàce uchwa∏y

(pe∏na treÊç uchwa∏ w BIP – zak∏a-

dka „Uchwa∏y Rady”):

– uchwa∏à Nr XLIII/65/2013 za-

twierdzono do realizacji przez

Gmin´ w roku szkolnym

2013/2014 projekt systemowy pn.

„Indywidualizacja procesu naucza-

nia uczniów w klasach I – III szkó∏

podstawowych w Gminie Niepo-

r´t” wspó∏finansowany przez Uni´

Europejskà. W odpowiedzi

na og∏oszony w 2013 roku przez

Mazowieckà Jednostk´ Wdra˝ania

Programów Unijnych nabór wnio-

sków na realizacj´ projektu syste-

mowego w ramach Priorytetu IX,

Dzia∏ania 9.1, Poddzia∏ania 9.1.2

Programu Operacyjnego Kapita∏

Ludzki, wspó∏finansowanego

przez Uni´ Europejskà w ramach

Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-

nego, Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a

wniosek o sfinansowanie projektu

„Indywidualizacja procesu naucza-

nia uczniów w klasach I – III szkó∏

podstawowych w Gminie Niepo-

r´t”. W projekcie b´dà uczestni-

czy∏y wszystkie gminne szko∏y

podstawowe. Pozyskane przez

gmin´ Êrodki wzbogacà ofert´

szkó∏ oraz umo˝liwià wyrówny-

wanie szans edukacyjnych

uczniów z trudnoÊciami w nauce

oraz uczniów szczególnie uzdol-

nionych poprzez indywidualizacj´

procesu kszta∏cenia i wychowania;

– uchwa∏à Nr XLIII/68/2013 Rada

Gminy, majàc na wzgl´dzie bez-

pieczeƒstwo korzystajàcych

z gminnego kàpieliska, wprowa-

dzi∏a Regulamin korzystania z kà-

pieliska na terenie obiektu rekre-

acyjno-wypoczynkowego „Dzika

Pla˝a” w Niepor´cie;

– uchwa∏à Nr XLIII/69/2013 Rada

Gminy dokona∏a zmian w Regula-

minie utrzymania czystoÊci i po-

rzàdku. Zmiana treÊci Regulaminu

w odniesieniu do treÊci Regulami-

nu uchylanego (uchwa∏a Nr

XLII/62/2013 z dnia 14 czerw-

ca 2013 r.), obj´∏a wy∏àcznie rezy-

gnacj´ z postanowieƒ obj´tych

powszechnie obowiàzujàcymi

przepisami oraz wykraczajàcych

poza delegacj´ ustawà dla Rady

Gminy; nie ma ona wp∏ywu

na merytorycznà treÊç Regulami-

nu w zakresie obj´tym kompeten-

cjami Rady Gminy.

Ponadto Rada Gminy podj´∏a Sta-

nowisko w sprawie zarzàdzania

gminnym obszarem rekreacyjno-

-wypoczynkowym. Przyj´∏a w nim

kierunki dzia∏ania w zakresie dal-

szego sposobu zagospodarowania

i zarzàdzania obszarem rekreacyjno

– wypoczynkowym, obejmujàcym

tzw. ,,Port Niepor´t” i ,,Port Pila-

wa”, stanowiàcym nieruchomoÊci

gminne po∏o˝one w Niepor´cie

i Bia∏obrzegach w gm. Niepor´t

– polegajàce na przej´ciu, po zakoƒ-

czeniu dotychczasowych umów

dzier˝awy, wskazanych wy˝ej nie-

ruchomoÊci do bezpoÊredniego za-

rzàdzania Gminy i prowadzenia

na tych nieruchomoÊciach bezpo-

Êrednio przez Gmin´ – dzia∏alnoÊci

rekreacyjno-wypoczynkowej,

w tym Portów. Rada Gminy Niepo-

r´t uzna∏a za celowe, aby zarzàdza-

nie i prowadzenie bezpoÊrednio

przez Gmin´ dzia∏alnoÊci rekre-

acyjno – wypoczynkowej, w tym

Portów, realizowane by∏o przez po-

wo∏anà przez Gmin´ Spó∏k´ lub in-

nà form´ prawnà gwarantujàcà re-

alizacj´ zadaƒ gminy oraz racjonal-

ne wykorzystanie mienia

na potrzeby zgodne z przeznacze-

niem terenu. Dotychczas przedmio-

towym terenem zarzàdzali operato-

rzy zewn´trzni/dzier˝awcy, jednak

ze wzgl´du na potrzeb´ radykalnej

zmiany wizerunku tego obszaru,

a tym samym racjonalnego wyko-

rzystania i wyeksponowania walo-

rów gminy – uzasadnione jest kom-

pleksowe zagospodarowanie terenu

z uwzgl´dnieniem potrzeby realiza-

cji zadaƒ gminy w zakresie art. 7

ust. 1 pkt 10 ustawy samorzàdzie

gminnym, a tak˝e nowych uwarun-

kowaƒ ekonomicznych, w tym

zwiàzanych z mo˝liwoÊcià pozyski-

wania dodatkowych Êrodków ze

êróde∏ zewn´trznych. Podj´cie w/w.

stanowiska poprzedzi∏a blisko go-

dzinna dyskusja.

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Przewod-

niczàcy Rady Gminy zamknà∏ ob-

rady XLIII sesji Rady Gminy Nie-

por´t.

� J.Joƒska
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GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Pojemniki z odpadami niepodle-

gajàcymi segregacji (zmieszany-

mi) lub worki z selektywnie ze-

branymi odpadami komunalny-

mi nale˝y w terminie odbioru

(zgodnie z harmonogramem)

wystawiaç poza teren nierucho-

moÊci np. ustawiaç przy furtce,

nie póêniej ni˝ do godz. 7.00
(rano).
W przypadku posiadania ze-

wn´trznej altany Êmietnikowej,

nale˝y otwieraç jà w terminie

odbioru (zgodnie z harmonogra-

mem), nie póêniej ni˝ do godzi-
ny 7.00 (rano).
Firma odbiera ww. odpady
w godzinach od 7.00 do 20.00.
Przy odbiorze odpadów segrego-

wanych firma zostawi nowe

worki do selektywnej zbiórki

na kolejny miesiàc.

INDYWIDUALNY NR KONTA DO
UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci,

który z∏o˝y∏ deklaracj´ o wyso-

koÊci op∏aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi otrzyma

indywidualny nr konta do uisz-

czania op∏at. Op∏aty nale˝y uisz-

czaç po otrzymaniu indywidual-

nego nr konta (nie uiszczaç

na ogólne konto Urz´du). Infor-

macja o numerze konta zostanie

dostarczona Paƒstwu listownie.

W przypadku dokonania wp∏aty

na konto ogólne Urz´du w tytu-

le p∏atnoÊci prosimy o podanie

imienia i nazwiska osoby, której

dotyczy p∏atnoÊç, adresu za-

mieszkania oraz adresu nierucho-

moÊci, której dotyczy op∏ata.

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych zlokalizowany przy ulicy

Ma∏o∏´ckiej 62 w Niepor´cie

jest czynny od 8 lipca 2013 r.

w dniach od wtorku do soboty
w godzinach 10.00–18.00.
Na ww. punkt mo˝na przywoziç

i wrzucaç do odpowiednio ozna-

kowanych kontenerów odpady tj:

• odpady zielone (ogrodowe),

• tworzywa sztuczne (plastik), •

opakowania wielomateria∏owe

(kartony po sokach, mleku itp.)

i metale,

• szk∏o,

• papier,

• meble i odpady wielkogabary-

towe,

• zu˝yty sprz´t elektryczny

i elektroniczny,

• odpady budowlane i remonto-

we (pochodzàce z drobnych re-

montów prowadzonych w go-

spodarstwach domowych)

w przypadku tego typu odpadów

b´dzie obowiàzywa∏ limit iloÊci

przyjmowanych w punkcie od-

padów, nale˝y pami´taç, ˝e wy-

naj´te przez w∏aÊcicieli nieru-

chomoÊci ekipy budowlane czy

remontowe majà obowiàzek za-

pewnienia prawid∏owego zago-

spodarowania odpadów budow-

lanych i remontowych,

• zu˝yte opony (pochodzàce z go-

spodarstw domowych od samo-

chodów osobowych ew. ciàgni-

ków), jednak˝e nale˝y pami´taç,

˝e wymieniajàc opony powinno

si´ je zostawiç w miejscu, w któ-

rym dokonuje si´ wymiany.

ZAWIADOMIENIE O POSTAWIENIU STOWARZYSZENIA 
W STAN LIKWIDACJI

Stowarzyszenie „D´bina” z siedzibà w Stanis∏awowie Pierwszym, ul. Mozarta 8, dzia∏ajàc na podstawie uchwa∏y

Nr 3 z dnia 24.XI.2012 roku walnego Zebrania Cz∏onków Stowarzyszenia zawiadamia o otwarciu z dniem

24.XI.2012 roku post´powania likwidacyjnego w zwiàzku z rozwiàzaniem jego dzia∏alnoÊci. 

Wobec powy˝szego wzywa si´ wszystkich wierzycieli likwidowanego Stowarzyszenia do zg∏aszania wszelkich

wierzytelnoÊci na piÊmie do ràk likwidatorów na adres: ul. Mozarta 8, Stanis∏awów Pierwszy, 05-126 Niepor´t,

w terminie 30 dni od daty ukazania si´ niniejszego og∏oszenia w prasie. 
Likwidator /-/ Henryk Pawlak

Stowarzyszenia „D´bina” w Likwidacji

W II edycji Resortowego progra-
mu Maluch o dotacj´ mogà ubie-
gaç si´:
• osoby fizyczne, a tak˝e osoby

prawne i jednostki organizacyjne

nieposiadajàce osobowoÊci praw-

nej – na miejsca opieki w ˝∏obkach

i klubach dzieci´cych, wpisanych

do rejestru ̋ ∏obków i klubów dzie-

ci´cych od 1 stycznia 2013 r.

do 31 grudnia 2013 r.;

• osoby prawne i jednostki organiza-

cyjne nieposiadajàce osobowoÊci

prawnej – organizujàce prac´ i za-

trudniajàce dziennego opiekuna

w 2013 r., wpisanego do wykazu

dziennych opiekunów do 31 grud-

nia 2013 r.

Szczegó∏owe zasady dofinansowania

zadaƒ zosta∏y okreÊlone w pkt VII

Resortowego programu rozwoju in-

stytucji opieki nad dzieçmi w wieku

do lat 3 MALUCH – edycja dru-

ga 2013.

TreÊç Programu oraz og∏oszenie

o konkursie ofert zosta∏y opubliko-

wane na stronie internetowej Mini-

sterstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej

(www. mpips. gov. pl i www.zlob-

ki.mpips.gov.pl).

Z dotacji nie mogà skorzystaç:
• jednostki samorzàdu terytorialne-

go, ich jednostki organizacyjne

oraz spó∏ki prawa handlowego b´-

dàce (wspó∏) w∏asnoÊcià jednostek

samorzàdu terytorialnego;

• instytucje, w których koszty funk-

cjonowania miejsc sà poÊrednio fi-

nansowane lub wspó∏finansowane

w konkursie „Maluch 2013 – edy-

cja 1”.

Oferty konkursowe nale˝y sk∏adaç
do Wydzia∏u Polityki Spo∏ecznej
Mazowieckiego Urz´du Woje-
wódzkiego, ul. Czerniakow-
ska 44, 00-717 Warszawa
do dnia 8 sierpnia 2013 r.
�

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dzieçmi w wieku do lat 3 Maluch konkurs „Maluch 2013
– edycja 2”.

KONKURS „Maluch 2013
– edycja 2”

Przypominamy o obowiàzku
ubezpieczenia si´ przez rolników.
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
posiadacze gospodarstw rolnych majà
obowiàzek ubezpieczyç si´ od
odpowiedzialnoÊci cywilnej oraz
dokonaç ubezpieczenia budynków.

ROLNIKU –
ubezpiecz si´!
Obowiàzkowe ubezpieczenia to tzw.

„ubezpieczenie OC rolników” oraz

„ubezpieczenia budynków rolni-

czych”. Do zawarcia ubezpieczenia

zobowiàzani sà rolnicy, w których

posiadaniu lub wspó∏posiadaniu

znajduje si´ gospodarstwo rolne. 

Wójt Gminy zobowiàzany jest

z mocy prawa do przeprowadzania

kontroli obowiàzkowych ubezpie-

czeƒ. Opracowany zosta∏ harmono-

gram przeprowadzenia kontroli,

które systematycznie b´dà realizo-

wane. Je˝eli przeprowadzona kon-

trola wyka˝e brak obowiàzkowego

ubezpieczenia, Gmina jest zobowià-

zana przekazaç o tym informacj´

do Ubezpieczeniowego Funduszu

Gwarancyjnego. Ten nalicza op∏a-

t´ za okres nieobj´ty ubezpiecze-

niem w wysokoÊci okreÊlonej

w ustawie. Zgodnie z art. 88 usta-

wy z dnia 22 maja 2003 roku

o ubezpieczeniach obowiàzkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

wniesienie op∏aty jest obowiàzkowe

i nie zwalnia rolnika z obowiàzku

ubezpieczenia si´. 

Zawarcie ubezpieczenia daje mo˝-

liwoÊç uzyskania odszkodowania

od zaistnia∏ych strat, powsta∏ych np.

w wyniku dzia∏ania nieprzewidywal-

nych ostatnio si∏ natury. 

� BW
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ZEGRZY¡SKI Rajd Rowerowy po raz drugi

Dru˝yna z Niepor´tu drugi raz
wystartowała w Zegrzyƒskim
Rajdzie Rowerowym, który
odbył si´ 7 lipca br.
W bł´kitnych czapeczkach
i koszulkach oraz oczywiÊcie
w odblaskowych kamizelkach
niepor´cka grupa wyruszyła
do Serocka, gdzie przewidziana
była meta rajdu. 

W
yruszyliÊmy spod Urz´du

Gminy i jadàc przez Lasy

Niepor´ckie dojechaliÊmy

nad Jezioro Zegrzyƒskie. Tam

przy eskorcie Stra˝y Gminnej poko-

naliÊmy ruchliwy odcinek ulicy Ze-

grzyƒskiej. Nast´pnie trasa prowa-

dzi∏a przez most w Zegrzu Po∏udnio-

wym, ∏àki w Borowej Górze

i Wàwóz Szaniawskiego w Jadwisi-

nie. Dalej by∏a przyjemna, zacienio-

na Êcie˝ka wzd∏u˝ brzegu Jeziora.

Mimo upa∏u jechaliÊmy równo

i energicznie. Do Serocka, gdzie cze-

ka∏ na nas zas∏u˝ony posi∏ek i odpo-

czynek, dotarliÊmy przed czasem. 

Zegrzyƒski Rajd Rowerowy zor-

ganizowany zosta∏ przez Zwiàzek

Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego.

Uczestniczy∏y w nim dru˝yny

z gmin cz∏onkowskich Zwiàzku

– Dàbrówki, Jab∏onny, Legionowa,

Niepor´tu, Radzymina, Serocka

i Wieliszewa. 

Dzi´kujemy wszystkim za udzia∏

i do zobaczenia za rok.

� R.Âwiàtkowski

Wakacyjny czas uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. B. Tokaja w Niepor´cie rozpocz´li koloniami
w Pasymiu w O. W. Kalwa Energopolu. 

W poniedziałek, 1 lipca o 6.45 rano na dworcu Wschodnim w Warszawie zaroiło si´ od pomaraƒczowych
czapek. To 89 dzieci i 12 wychowawców ze Szkoły Podstawowej w Józefowie wyruszało pociàgiem do
Mrze˝yna nad Morze Bałtyckie. 

NARESZCIE wakacje!!!
8 czerwca w Filii GOK w Wólce Radzymiƒskiej odbyły si´ pierwsze prezentacje artystyczne dzieci i młodzie˝y. 

KoloniÊci zdobyli Mrze˝yno! 

KoloniÊci mieszkali w pi´trowych

domkach usytuowanych w lesie

nad jeziorem, co by∏o atrakcjà dla

dzieci i nie lada wyzwaniem dla

opiekunów. Niejadki bardzo chwali-

∏y sobie przepyszne obiadki i wy-

Êmienite ciasta wypiekane przez Pa-

nie kucharki, które stara∏y si´ roz-

pieszczaç ich podniebienia. 

Uczestnicy kolonii pierwszy dzieƒ

sp´dzili w uroczym zakàtku Mazur,

bioràc udzia∏ w sp∏ywie ∏odziami

po jednej z najczystszych rzek

w Polsce – Krutyni. Sp∏yw uatrak-

cyjnia∏y niezapomniane widoki

i przygody. Dzieci zada∏y sobie spo-

ro wysi∏ku, by nikt nie wyszed∏ z ∏o-

dzi suchy.

Innà niezwykle interesujàcà wy-

cieczkà okaza∏a si´ wizyta w Galin-

dii – historycznym grodzie. Dzieci

pozna∏y zwyczaje i zaj´cia plemie-

nia Galindów, które od III wieku p.

n. e. zamieszkiwa∏o Mazury. Pod-

czas pobytu na kolonii dzieci bra∏y

udzia∏ w realizacji programu profi-

laktycznego „Wakacje wolne

od u˝ywek i alkoholu”. Codzienne

zabawy na p∏ywalni, kortach teniso-

wych, w parku linowym i w sali

sportowej by∏y ulubionymi zaj´cia-

mi kolonistów. S∏oneczne dni po-

zwala∏y na pla˝owanie, p∏ywanie ro-

werami wodnymi i wieczorne ogni-

ska po∏àczone z dyskotekami. 

W trakcie kolonii wszystkim dopi-

sywa∏ dobry humor, panowa∏a at-

mosfera ˝yczliwoÊci w stosunku

do m∏odszych kolegów. Wszyscy

wrócili opaleni, zdrowi i szcz´Êliwi,

choç rozczarowani, ̋ e czas minà∏ tak

szybko...

Opiekunowie zapraszajà do obej-

rzenia galerii zdj´ç na stronie inter-

netowej szko∏y – spn@nieporet.pl

� Edyta KuÊ

Ma∏gorzata Wieczorek

OÊrodek Wypoczynkowy „PER¸A”

goÊci∏ nas ju˝ w zesz∏ym roku. Teraz

byliÊmy tam jedynà kolonià, wi´c ca-

∏y teren oÊrodka by∏ nasz! MogliÊmy

spokojnie korzystaç z boisk, placu za-

baw, Êwietlicy i z ca∏ego terenu ju˝

od pierwszego dnia pod okiem wycho-

wawców: Agnieszki Powa∏a, Wiolet-

ty Kunkel, Moniki Modelewskiej

– MaÊlanki, Katarzyny S∏omiƒskiej,

Renaty KuÊ, Izabeli Szelàg, Pauliny

Wilgos, Anety Kwiatkowskiej, Bogu-

si Sujkowskiej, Bart∏omieja Krawcza-

ka, ks. Krystiana Czerskiego, Krzysz-

tofa Szelàga, oraz m∏odszych wycho-

wawców: Natalii Sucharskiej i Anety

M´drzyckiej. Dziesi´ç dni wype∏nio-

nych by∏o zabawà, poznawaniem

Êwiata i nabywaniem nowych umiej´t-

noÊci. Na pla˝y czas up∏ywa∏ na mor-

skich kàpielach i budowaniu zamków,

zwiedziliÊmy Ko∏obrzeg i Âwinouj-

Êcia, s∏uchaliÊmy muzyki szantowej

na koncercie „S∏ona Woda 2013”

w Mrze˝ynie, na terenie oÊrodka bawi-

liÊmy si´ na dyskotekach. To by∏

wspania∏y wyjazd! � SP Józefów

Podczas prezentacji wystàpi∏y dwie

grupy wokalne pod kierunkiem Ka-

tarzyny Wojciechowskiej oraz dwie

grupy taneczne

p r o w a d z o n e

przez Honorat´

Perzanowskà .

Przed licznie

z g r o m a d z o n à

publ icznoÊcià

wystàpi∏a rów-

nie˝ jedna

z uczestniczek

zaj´ç gry na key-

boardzie Oliwia

Gietka. Oprócz

wyst´pów arty-

stycznych przy-

byli goÊcie mieli

okazj´ obejrzeç prezentacj´ multi-

medialnà przedstawiajàcà trzymie-

si´cznà dzia∏alnoÊç Filii OÊrodka

Kultury w Wólce Radzymiƒskiej.

Mi∏à niespodziankà dla dzieci by∏

Misio Rysio, który bawi∏ si´ z nimi

przy dêwi´kach muzyki. 

Ponadto Ko∏o Gospodyƒ Wiej-

skich dzia∏ajàce przy oÊrodku przy-

gotowa∏o dla dzieci oraz przyby∏ych

goÊci s∏odki pocz´stunek oraz kie∏-

baski i kaszanki z grilla. Spotkanie

uÊwietni∏a równie˝ Ochotnicza Stra˝

Po˝arna z Wólki Radzymiƒskiej,

która przygotowa∏a dla dzieci oraz

przyby∏ych goÊci pokaz.

Bardzo serdecznie dzi´kuj´

wszystkim, którzy przyczynili si´

do organizacji prezentacji artystycz-

nych dzieci i m∏odzie˝y oraz za-

szczycili nas swojà obecnoÊcià. 

� P. Majewska

ARTYSTYCZNIE w Filii GOK w Wólce Radzymiƒskiej
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16 czerwca klub sportowy MOS WOLA Warszawa (aktualny Mistrz Polski
w kategorii młodzik rocznik 1998) zorganizował turniej dla 19 dwuosobowych
siatkarskich zespołów składajàcych si´ z chłopców, młodzików (rocznik 1999).

15 lipca w Porcie Jachtowym Niepor´t odbyły si´ pierwsze bezpłatne zaj´cia nauki windsurfingu dla dzieci
i młodzie˝y, zorganizowane przez Urzàd Gminy Niepor´t i Klub Sportów Wodnych Niepor´t.

WAKACYJNY windsurfing
To ju˝ trzecia edycja wakacyjnych

zaj´ç, realizowanych w Szkole

Windsurfingu Lsurf. Tegoroczne od-

bywajà si´ od 15 lipca do 21 sierp-

nia, w poniedzia∏ki i Êrody,

w godz. 10.00-12.00.

Pierwszego dnia szkolenia zg∏osi-

∏a si´ rekordowa liczba uczestników

– prawie 50 osób. 

Po podziale na grupy i rozgrzew-

ce wszyscy ruszyli na wod´. Grupa

zaawansowana od razu zacz´∏a çwi-

czyç z ˝aglami. Dzieciaki, które jesz-

cze nie sta∏y na desce windsurfingo-

wej zacz´∏y swojà przygod´ od çwi-

czeƒ na równowag´.

Zaj´cia cieszà si´ niezmiennie du-

˝à popularnoÊcià. Bierze w nich

udzia∏ 50 – 55 uczestników. Zaczy-

najà si´ o 10.00, ale w bazie Lsurf

trzeba byç minimum 20 minut

przed zaj´ciami. Wtedy te˝ robiony

jest podzia∏ na grupy oraz rozdawa-

ne pianki i kamizelki asekuracyjne.

Osoby spóênione nie mogà braç

udzia∏u w zaj´ciach. Warunkiem

jest posiadanie pisemnej zgody ro-

dziców/opiekunów prawnych. 

� BW

G
oÊcinnie w turnieju udzia∏ wzi´-

∏a para zawodników UKS D´bi-

na Niepor´t w sk∏adzie: Rafa∏

Bàkowski oraz Mateusz Golis,

uczniów I klasy Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym. Nasi siatkarze spra-

wili ogromnà niespodziank´ i zaj´-

li III miejsce w turnieju.

Nasi reprezentanci pokazali si´

z bardzo dobrej strony. W trakcie tur-

nieju wykazali si´ ogromnà wolà wal-

ki o ka˝da pi∏k´ i zdobyli ogromne do-

Êwiadczenie siatkarskie w walce z ko-

legami z Warszawy. Przez Pana

Krzysztofa Felczaka koordynatora tre-

nerów MOS WOLA Warszawa nasi

siatkarze zostali zaproszeni do wzi´cia

udzia∏u w letnim obozie sportowym,

który odb´dzie si´ w miesiàcu sierpniu

br. – stwierdzi∏ Dariusz PieÊniak, tre-

ner UKS D´bina.

� UKS D´bina

W VIII Wieliszewskim Turnieju JUDO o Puchar Wójta
Gminy Wieliszew, który odbył si´ 23 czerwca, młodzi
judocy z UKS Pilawa wywalczyli szeÊç medali.

PIERWSZE sukcesy judoków
By∏y to pierwsze zawody ma∏ych

sportowców, a ju˝ uhonorowane

medalami. Z∏oto zdoby∏ Konrad

Zió∏kowski w kat. do 16,5 kg. srebra

wywalczyli: Nikola Wenerska w kat.

do 20 kg, Wiktor Wenerski w kat.

do 35 kg oraz Karol Matusiak w kat.

do 19,4 kg. Bràzowe medale przy-

wieêli: Adam WiÊniewski w kat.

do 17,20 kg oraz Nataniel Przyby∏o-

wicz w kat do 16,5 kg.

Ta niewielka dru˝yna z ogromnym

zapa∏em trenuje pod okiem trenerów

Anny Wenerskiej i Paw∏a Migacza,

którzy z wielkim zaanga˝owaniem

wtajemniczajà dzieci w techniki ju-

do. Pierwszy turniej sprawi∏ ma∏ym

zawodnikom wiele radoÊci, zabawy

i satysfakcji. Nie poddawali si´ mi-

mo pierwszych niepowodzeƒ

i z uporem stawali do kolejnych

walk. Zadowoleni i z uÊmiechami

na twarzach wracali do domów.

Gratulujemy trenerom i wszystkim

zawodnikom! Mamy nadziej´, ˝e

dalsze treningi równie˝ prze∏o˝à si´

na sukcesy w kolejnych zawodach.

� UKS Pilawa

TURNIEJ „Wolska Siatkówka
2013” – UKS D´bina na III miejscu
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ZLOT 
Grunwaldzki 2013

W dniach 9-14 lipca na polach grunwaldzkich
Choràgiew Warmiƒsko-Mazurska zorganizowała dla
zuchów i harcerzy 42. Zlot Dru˝yn Grunwaldzkich,
w którym wzi´ła udział tak˝e nasza 14 DH „Puszcza”. 

14
Dru˝yna Harcerska „Pusz-

cza” zg∏osi∏a si´ w paê-

dzierniku 2012 do rywali-

zacji o Tytu∏ i Odznak´ Dru˝yn

Grunwaldzkich, które otrzymaliÊmy

podczas zlotu. Pod opiekà dh. Joli

Âwierczewskiej i dh. Anety Sieczki

bezpiecznie dotarliÊmy na miejsce

zlotu i rozstawiliÊmy namioty. Ma-

jàc w∏asny proporzec grunwaldzki

godnie reprezentowaliÊmy Gniazdo

Mazowieckie na wspólnych ape-

lach z harcerzami z ca∏ej Polski. Ju˝

pierwszego dnia zostaliÊmy

ochrzczeni jako pierwszoroczni. Mi-

mo z∏ej pogody, humory nam dopi-

sywa∏y. Oprócz inscenizacji bitwy

pod Grunwaldem i zwiedzania wio-

ski rycerskiej, czeka∏o na nas o wie-

le wi´cej atrakcji. Koncerty, pokazy

taƒca ognia, rywalizacje sportowe to

tylko nieliczne punkty aktywnoÊci.

UczestniczyliÊmy tak˝e w cieka-

wych warsztatach z wytopu metali

i mieliÊmy okazj´ podpatrzeç,

na czym polega praca ∏àcznoÊciow-

ca. My sami równie˝ prowadziliÊmy

warsztaty z papierowej wikliny, któ-

re cieszy∏y si´ wielkim zaintereso-

waniem wÊród harcerzy. BraliÊmy

czynny udzia∏ w ˝yciu zlotu, pe∏niàc

warty przy bramie i uczestniczàc we

wspólnych zabawach na wielkim

placu. Podczas wielkiej Gali Chorà-

gwi Warmiƒsko-Mazurskiej zapo-

znaliÊmy si´ z innymi obozami i ko-

mendà zlotu. ByliÊmy rozpoznawa-

ni poprzez nasze drogowskazy,

wykonane na rzecz 4. zadania grun-

waldzkiego. 

13 lipca dh. Jola Âwierczewska

i dh. ¸ukasz Wielga mieli zaszczyt

reprezentowaç naszà dru˝yn´ na de-

filadzie Wojska Polskiego i ZHP

przy pomniku Grunwaldzkim. Cho-

cia˝ deszcz przegoni∏ tak wielu

z Grunwaldu, my wytrwaliÊmy

do koƒca. MyÊl´, ˝e nasz pierwszy

Zlot Grunwaldzki mo˝emy zaliczyç

do udanych, gdy˝ od dziÊ zwaç si´

b´dziemy: 14 Grunwaldzka Dru˝y-

na Harcerska „Puszcza”.

� dh. Dominika Zakrzewska

PORADNIK

JAK ustrzec si´ przed włamaniami
Policja, nawet najskuteczniejsza nie ochroni

w pe∏ni naszego mienia, je˝eli sami nie b´-

dziemy o nie dbali! W ostatnim czasie w po-

wiecie legionowskim odnotowaliÊmy wi´cej

w∏amaƒ – szczególnie do domów jednoro-

dzinnych. Przest´pcy dzia∏ajà ró˝nymi meto-

dami okradajàc nasze lokale, wÊród których

popularna jest metoda „na Êpiocha”. Radzi-

my, co zrobiç aby nie staç si´ ofiarà przest´p-

stwa i utrudniç kradzie˝ rabusiowi.

Sprawcy w∏amujà si´ do domów najcz´Êciej

po wywa˝eniu lub nawierceniu okien lub

drzwi balkonowych. W okresie letnim, z uwa-

gi na wysokie temperatury, wi´kszoÊç okien

i drzwi balkonowych jest uchylona, co u∏a-

twia im wejÊcie do naszego domu. W∏amy-

wacze z regu∏y dzia∏ajà mi´dzy godz. 2 a 5

w nocy – w porze najmocniejszego snu

mieszkaƒców.

W∏amywacz, zanim zdecyduje si´ dokonaç

w∏amania, zdobywa informacj´ o stanie ma-

jàtkowym, wyposa˝eniu mieszkania, zabez-

pieczeniach, z jakimi mo˝e si´ spotkaç oraz

zwyczajach domowników. èród∏em informa-

cji dla w∏amywacza mogà byç osoby trzecie

i sami lokatorzy. Zdarzajà si´ przypadki, ˝e

korzystajàc z ró˝nego rodzaju us∏ug, np. pod-

czas remontu domu/mieszkania, pracownicy

firm remontowych zbierajà informacje, któ-

re póêniej wykorzystywane sà podczas w∏a-

mania. Dla w∏amywacza wa˝ne jest rozpo-

znanie w jakie zabezpieczenia wyposa˝one

jest Twoje mieszkanie czy dom oraz ustale-

nie codziennych zwyczajów domowników.

W∏amywacze cz´sto sprawdzajà naszà czuj-

noÊç poprzez wykonywanie g∏uchych telefo-

nów, dzwonków domofonem.

Co mo˝emy zrobiç, aby utrudniç dzia∏anie
w∏amywaczowi?
• zawsze zamykaj drzwi i zabezpiecz okna

oraz wejÊcia balkonowe tak, aby nie by∏y one

∏atwe do otwarcia,

• nigdy nie powierzaj kluczy osobom obcym,

ma∏o znanym, uÊwiadom swoje dzieci aby

równie˝ nikomu nie udost´pnia∏y kluczy

do mieszkania,

• sprawdzaj to˝samoÊç i cel wizyty gdy od-

wiedza ci´ listonosz, hydraulik,

• w drzwiach zamontuj tylko atestowane zam-

ki – najlepiej dwa i je zamykaj,

• je˝eli zauwa˝ysz podejrzane osoby w two-

im otoczeniu poinformuj o tym najbli˝szà

jednostk´ Policji pod nr 997 lub 112,

po wejÊciu do domu zamknij za sobà drzwi

i nigdy nie zostawiaj dokumentów i kluczy

do samochodu w przedpokoju,

• zamontuj system alarmowy i pami´taj o je-

go uruchomieniu,

• pami´taj o wymianie zu˝ytej baterii w sys-

temie alarmowym,

• je˝eli posiadasz cenne przedmioty np. dzie-

∏a sztuki oznakuj je w dyskretnym miejscu,

w przypadku utraty b´dzie ∏atwiej je ziden-

tyfikowaç,

• je˝eli posiadasz psa, zwracaj uwag´ na zacho-

wanie swojego czworono˝nego przyjaciela, 

• nie afiszuj si´ swym bogactwem. Unikaj

przygodnych znajomoÊci, zw∏aszcza zawie-

ranych przy kieliszku, 

• jeÊli masz gara˝, zawsze wstawiaj tam swój

samochód i zamykaj drzwi gara˝owe oraz

bram´ wjazdowà; 

• jeÊli mieszkasz w domu jednorodzinnym,

a nie masz psa, pomyÊl o jego zakupie;

• zamontuj na podwórku oÊwietlenie;

• opuszczajàc na d∏u˝ej mieszkanie (wczasy,

odwiedziny znajomych, pobyt w szpitalu) nie

zostawiaj widocznych oznak swej nieobecno-

Êci. PoproÊ sàsiadk´, by podlewa∏a kwiaty,

otwiera∏a na krótko okna, opró˝nia∏a skrzyn-

k´ z korespondencji, wieczorem w∏àcza∏a

na jakiÊ czas Êwiat∏o w kuchni lub w którymÊ

z pokoi.

• ubezpiecz swoje mieszkanie/dom, by w ra-

zie nieszcz´Êcia chocia˝ cz´Êciowo mieç zre-

kompensowane straty.

• Pami´taj ka˝de zabezpieczenie antyw∏ama-

niowe certyfikowane zamki, alarm, rolety an-

tyw∏amaniowe w znacznym stopniu podnio-

sà poziom Twojego bezpieczeƒstwa!!!

• Pami´taj, ˝e Twój sàsiad to jedno z najlep-

szych zabezpieczeƒ przed z∏odziejami – rów-

nie˝ Ty nie bàdê bierny, je˝eli zauwa˝ysz nie-

pokojàca Ci´ sytuacje nie wahaj si´ poinfor-

muj o swoich spostrze˝eniach najbli˝sza

jednostk´ Policji pod nr 997 lub 112.

Co nale˝y zrobiç, gdy staniemy si´ ofiarà
w∏amania?
Gdy staniesz si´ ofiarà w∏amania wezwij

na miejsce Policj´, staraj si´ niczego nie do-

tykaç, nie sprzàtaj, nie przeglàdaj swoich rze-

czy, aby ustalaç co zgin´∏o – w ten sposób za-

cierasz Êlady pozostawione przez rabusia.

� m∏. asp. Emilia Kuligowska oficer pra-

sowy KPP Legionowo (wykorzystano mate-

ria∏y KGP/KSP)
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C
z´sto osoby podró˝ujàce uli-

cà Stru˝aƒskà, w przelocie

mijajà skromny kamienny

pomnik i byç mo˝e zastanawiajà

si´, jakie zdarzenie historyczne on

upami´tnia. Dlatego majàc na uwa-

dze okràg∏à rocznic´ tamtych wy-

darzeƒ, przypomn´ Czytelnikom

w jakich okolicznoÊciach dosz∏o

do Êmierci dwóch m∏odych podcho-

rà˝ych AK. Wszystko zacz´∏o si´

od momentu odebrania alianckiego

zrzutu broni w rejonie Wyszkowa,

z którego cz´Êç mia∏a byç przezna-

czona dla oddzia∏ów AK w Legio-

nowie i Niepor´cie*. Broƒ z kry-

jówki w lasach wyszkowskich mia-

∏a zostaç przetransportowana

samochodem ci´˝arowym do skryt-

ki w jednym z domów w Legiono-

wie. Do transportu u˝yto samocho-

du ci´˝arowego z huty szk∏a w Le-

gionowie nap´dzanego gazem

drzewnym tzw. holzgas. Obok kie-

rowcy os∏on´ transportu stanowili

dowódca transportu Ludwik

Schmidt ps. „Rabczyk” oraz Mar-

celi WiÊniewski ps. „Wojnar” *.

Broƒ ukryto pod szczapami drew-

na opa∏owego. W czasie jazdy sa-

mochód uleg∏ awarii w Stanis∏awo-

wie Pierwszym – ci´˝aru nie wy-

trzyma∏y opony samochodu. Ze

wzgl´du na opóênienie przyjazdu

transportu dowódca I Rejonu AK

pp∏k. Roman K∏oczkowski ps.

„Grosz” wys∏a∏ w teren patrol ro-

werowy dla oceny sytuacji. Zorga-

nizowano drugi samochód wypo˝y-

czony ze spó∏dzielni „Spo∏em”

w Legionowie. Dowódcà transpor-

tu by∏ Edward Dietrych ps.”Woj-

ciech”. Broƒ oraz inne wyposa˝enie

prze∏adowano na ten samochód, ale

ze wzgl´du na póênà por´ nie ryzy-

kowano transportu do Legionowa

w godzinach wieczornych. Uzbro-

jenie zosta∏o przewiezione i ukryte

na terenie kopalni torfu w ∏àkach

izabeliƒskich, gdzie kierownikiem

robót by∏ Boles∏aw Szymkiewicz ps.

„Znicz”*. Na dzieƒ 17 czerw-

ca 1943 roku o Êwicie wyznaczono

termin przewiezienia broni ze zrzu-

tu konnym wozem na ogumieniu

tzw. „salonowcem”. Broƒ zosta∏a

ukryta w kostkach torfu opa∏owego.

Woênicà by∏ Piotr Pursa ps. „Del-

ko”, dowódcà transportu sier˝ant

WiÊniewski ps. „Wilk”, a os∏on´

stanowili podchorà˝owie Mieczy-

s∏aw St´pnowski ps. „Alfa” i Stani-

s∏aw Felicki ps. „Skiba”. W pew-

nym momencie gdy wóz by∏

przy mostku na drodze (ul. Stru˝aƒ-

ska) nagle od strony Legionowa

(Rembelszczyzny) pokaza∏ si´ uno-

szàcy tuman kurzu, z którego wy-

∏oni∏y si´ dwa samochody ci´˝aro-

we. Niemieckie samochody zatrzy-

mujà si´, a z jednego wyszed∏

podoficer Wehrmachtu, który zna-

kiem r´ki zatrzyma∏ wóz konny

z transportem broni. Gdy wóz nie

zatrzyma∏ si´ od razu uderza niepo-

s∏usznego woênic´**. Za˝àda∏

od woênicy „Kennkarty” i prze-

pustki na przewóz torfu opa∏owego,

a „ka∏mukom” wydaje rozkaz prze-

szukania wozu. Po obejrzeniu do-

kumentów odda∏ je woênicy i ru-

szy∏ do szoferki pojazdu. Jeden

z „ka∏muków” oglàdajàcy wóz nie-

spodziewanie wyciàgnà∏ spod tor-

fu za luf´ karabin. Siedzàcy na wo-

zie sier˝ant „Wilk” celnym strza-

∏em z VIS-a zabi∏ „ka∏muka”,

a woênica zjecha∏ wozem z drogi.

Podchorà˝owie z os∏ony ostrzelali

szoferk´ ci´˝arówki, w której zgi-

nà∏ kierowca i stojàcych obok „ka∏-

muków”. Wywiàza∏a si´ gwa∏tow-

na strzelanina. Cz´Êç „ka∏muków”

porzucajàc broƒ ucieka w panice

w najbli˝sze zaroÊla. Kilka dni

po tej walce mieszkaniec Czarnej

Strugi znalaz∏ w trawie zgubiony

w czasie ucieczki prawdopodobnie

przez jednego z „ka∏muków” ba-

gnet od niemieckiego Mause-

ra 98K. Bagnet ten autor tekstu

oglàda∏ osobiÊcie, jako autentyczny

dowód tamtych wydarzeƒ. Nadje˝-

d˝a trzeci samochód z niemieckimi

˝o∏nierzami.** Woênica i sier˝ant

„Wilk” ratujàc transport broni od-

je˝d˝ajà z pola walki. Podchorà˝o-

wie „Alfa” i „Skiba” przejmujà

na siebie ci´˝ar walki z Niemcami,

ostrzeliwujàc si´ z przydro˝nego

rowu i jednoczeÊnie odwracajàc

uwag´ od oddalajàcego si´ wozu.

Jeszcze przez moment padajà strza-

∏y i wszystko cichnie, obaj podcho-

rà˝owie ginà w os∏onie transportu.

Niemcy zabierajà do koszar w Le-

gionowie cia∏a poleg∏ych ̋ o∏nierzy

AK oraz swoich czterech zabitych

i pi´ciu rannych ˝o∏nierzy. Prowa-

dzony poÊcig nie odnajduje trans-

portu, mimo ˝e Niemcy rozpytujà

okolicznà ludnoÊç w zwiàzku ze

stoczonà walkà i szukajà wozu

w okolicznych zabudowaniach.

W koszarach zw∏oki podchorà˝ych

zostajà przez hitlerowców wrzuco-

ne do do∏u na gnojówk´. Póêniej

udaje si´ ich cia∏a wykraÊç przy po-

mocy pracujàcych w koszarach Po-

laków*. B´dà pochowani na cmen-

tarzu w Jab∏onnie. Ich bohaterska

postawa, op∏acona m∏odym ̋ yciem

uratowa∏a transport broni i ˝ycie

dwóch kolegów siedzàcych na wo-

zie. Za swój czyn obaj podchorà˝o-

wie zostali odznaczeni poÊmiertnie

Krzy˝ami Virtuti Militari. W pierw-

szà rocznic´ tego tragicznego wy-

darzenia, w czerwcu 1944 roku,

pod os∏onà nocy ˝o∏nierze Armii

Krajowej ustawili na miejscu wal-

ki du˝y brzozowy krzy˝ (powy˝ej

na zdj´ciu), a adiutant dowód-

cy I Rejonu Edward Dietrych ps.

„Wojciech” odebra∏ defilad´ ˝o∏-

nierzy AK zamieszka∏ych w oko-

licznych wsiach. Defilad´ prowa-

dzi∏ Zygmunt Mirecki ps. „Zim” *.

Opis stoczonej w os∏onie transpor-

tu walki i czyn „Alfy” i Skiby” zo-

sta∏ zamieszczony w Biuletynie In-

formacyjnym „FRONT Walki Pod-

ziemnej” z dnia 6 lipca 1944 roku.

W 1957 roku Êrodowisko komba-

tanckie Armii Krajowej ufundowa-

∏o pomnik, celem upami´tnienia

miejsca stoczonej walki i Êmierci

podchorà˝ych. Corocznie 17

czerwca w tym miejscu odbywajà

si´ uroczystoÊci, organizowane

przez Êrodowisko ˝o∏nierzy AK

z Legionowa oraz Muzeum Histo-

ryczne w Legionowie, upami´tnia-

jàce to wydarzenie. W tym miejscu

sk∏adam podzi´kowanie p. Broni-

s∏awie Mazur za udost´pnienie ma-

teria∏ów, z których korzysta∏em pi-

szàc to wspomnienie. W tym roku

w czasie obchodów 70 rocznicy

Êmierci ˝o∏nierzy AK z os∏ony

transportu, odczytano oryginalny

opis walki zamieszczony w Biule-

tynie Informacyjnym z 1944 roku

oraz wspomniano codzienne ˝ycie

obu bohaterskich podchorà˝ych

„Alfy” i „Skiby”. Pochodzili z Ja-

b∏onny… Polegli na naszej ziemi…

CzeÊç Ich Pami´ci… 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* „Wspomnienia by∏ych ˝o∏nierzy Armii

Krajowej zamieszka∏ych w Australii”. Praca

zbiorowa. Wyd. II poprawione i uzupe∏nio-

ne. Adelaide – Brisbane – Hobart – Melbo-

urne – Sydney 1986 rok.

** Biuletyn Informacyjny „FRONT Walki

Podziemnej” z dnia 6 lipca 1944 roku.

W dniu 17 czerwca 2013 r. upami´tniajàcym 70 rocznic´
bohaterskiej Êmierci w osłonie konwoju broni ze zrzutów,
dwóch podchorà˝ych Armii Krajowej „Alfy” i „Skiby”
uczestniczyłem jako przedstawiciel Wójta Gminy Niepor´t
i Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego
w okolicznoÊciowej uroczystoÊci przy pomniku
na ul. Stru˝aƒskiej w Stanisławowie Pierwszym. 

70. rocznica bohaterskiej
Êmierci podchorà˝ych
„Alfy” i „Skiby”


