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NOWY rok 
szkolny

rozpocz´ty

1 wrzeÊnia uroczyÊcie rozpoczàł si´ 
nowy rok szkolny 2014/2015. Łàcznie, we

wszystkich szkołach w gminie Niepor´t, 
w ławkach zasiadło 1 428 uczniów.

G
mina Niepor´t prowadzi pi´ç

szkó∏ podstawowych: SP im.

Bronis∏awa Tokaja w Niepo-

r´cie, SP im. Wojska Polskiego

w Bia∏obrzegach, SP im. I Batalio-

nu Saperów KoÊciuszkowskich

w Izabelinie, SP im. 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Wólce

Radzymiƒskiej oraz SP im. Wandy

Chotomskiej w Józefowie. Od 1

wrzeÊnia uczy si´ w nich 1 068

uczniów, w tym 286 pierwszoklasi-

stów. WÊród tych ostatnich jest

a˝ 136 szeÊciolatków. 

W Gimnazjum im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 roku

w Stanis∏awowie Pierwszym w kla-

sach pierwszych nauk´ rozpocz´∏o

134 uczniów, ca∏a szko∏a liczy ich

342.

W dwóch szko∏ach poczàtek roku

szkolnego razem z uczniami, na-

uczycielami i rodzicami witali te˝

nowi dyrektorzy, wy∏onieni w kon-

kursach – w Gimnazjum pani

Agnieszka Stankiewicz, a w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym w Wólce

Radzymiƒskiej pani Magdalena Bar-

bara Wodzyƒska-Makowska. Obie

panie serdecznie witamy i ˝yczymy

satysfakcjonujàcej pracy.

Na edukacj´ dzieci i m∏odzie˝y

przeznaczane jest blisko 40% bud˝e-

tu gminy Niepor´t. Co roku realizo-

wane sà nowe inwestycje, poprawia-

jàce warunki nauczania, rozbudowy-

wana jest baza sportowa szkó∏.

Wystarczy wymieniç ostatnie z nich

– budow´ sali sportowej przy szko-

le w Niepor´cie i wielofunkcyjnego

boiska przy szkole w Izabelinie.

W ramach realizacji projektu „Cyfro-

we okno na eÂwiat” ka˝da pracow-

nia szkolna wyposa˝ona zostanie

w 10 nowych komputerów. Podej-

mowanych jest wiele ró˝nych dzia-

∏aƒ, których celem jest podnoszenie

poziomu nauczania oraz zapewnienie

warunków do wszechstronnego roz-

woju dzieci, w tym ró˝norodne pro-

gramy zdrowotne i innowacje eduka-

cyjno-wychowawcze. Zatrudniani sà

nauczyciele wspomagajàcy uczniów

niepe∏nosprawnych i wymagajàcych

szczególnej opieki pedagogicznej.

Niewiele gmin mo˝e pochwaliç si´

tym, ̋ e wszyscy uczniowie, poczàw-

szy od klas pierwszych, obj´ci sà

bezp∏atnà naukà p∏ywania. To wa˝-

ny wk∏ad w ich rozwój fizyczny

i bezpiecznà przysz∏oÊç. Wszystkie te

dzia∏ania przynoszà konkretne efek-

ty w postaci bardzo dobrych wyni-

ków osiàganych przez uczniów w eg-

zaminach zewn´trznych oraz nagród

zdobywanych w zawodach sporto-

wych i konkursach przedmiotowych. 

W nowym roku szkolnym

uczniom i wszystkim pracownikom

szkó∏ i przedszkoli ˝yczymy sukce-

sów w nauce i pracy, a rodzicom sa-

tysfakcji ze szkolnych osiàgni´ç ich

dzieci. 

� BWilk

Wójt Gminy Nieporęt oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie
zapraszają na uroczystość otwarcia nowo wybudowanego 

BOISKA SPORTOWEGO przy Szkole Podstawowej im. I Batalionu

Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie – 19 września o godzinie 17.00.

Po uroczystości Sołtys i Rada Sołecka Izabelina zapraszają na piknik Pożegnanie
Lata i liczne atrakcje, m.in.: występy artystyczne dzieci, mecz rodzice-uczniowie,
rodzinne gry i konkursy, mobilne planetarium, rozstrzygniecie konkursu „Żyj zdrowo”
i występ zespołu „Styl”.

przypominamyprzypominamy

1 wrzeÊnia ruszy∏a realizacja pro-
jektu „Cyfrowe Okno na eÂwiat
– einclusion w Gminie Niepor´t”,
w ca∏oÊci finansowanego ze Êrod-
ków unijnych.
Program adresowany jest do osób

zagro˝onych wykluczeniem cyfro-

wym, czyli majàcym utrudniony lub

wr´cz uniemo˝liwiony dost´p do

komputera i Internetu. Jego celem

jest zapewnienie dost´pu do Interne-

tu osobom korzystajàcym z pomocy

spo∏ecznej, Êwiadczeƒ rodzinnych

lub stypendiów socjalnych, osobom

niepe∏nosprawnym, a wi´c tym, któ-

rych nie staç na zakup komputera

i op∏acanie abonamentu.

Osoby zainteresowane udzia∏em

w projekcie zapraszamy do Gminne-

go OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej lub

do Urz´du Gminy Niepor´t, do po-

koju nr 9 (Kancelaria Urz´du), gdzie

pobraç mo˝na dokumenty rekruta-

cyjne, które po wype∏nieniu z∏o˝yç

nale˝y w Urz´dzie

Gminy Niepor´t,

w Kancelarii Urz´du,

do dnia 3 paêdzierni-

ka.

Informacje na temat projektu, wraz

z regulaminem i formularzami, dost´p-

ne sà tak˝e na stronie gminy www.nie-

poret.pl, w zak∏adce WYKLUCZENIE

CYFROWE, mo˝na je te˝ uzyskaç

dzwoniàc pod numery telefonów:

(22)767 04 24, (22) 767 04 05. 

TERMIN P¸ATNOÂCI III RATY

PODATKÓW ZA 2014 R.

Przypominamy, ˝e 15 wrzeÊnia up∏ywa ter-
min p∏atnoÊci III raty podatków za 2014 r.
Przypominamy, ˝e 15 wrzeÊnia up∏ywa termin
p∏atnoÊci III raty podatku od nieruchomoÊci, po-
datku rolnego i leÊnego oraz II raty podatku
od Êrodków transportowych. 
Podatek od nieruchomoÊci, rolny i leÊny nale˝y
uiszczaç na konto wskazane w decyzji wymiaro-
wej lub u so∏tysa wsi, natomiast podatek od Êrod-
ków transportowych nale˝y uiszczaç na rachunek
bankowy Urz´du Gminy Niepor´t. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TERMIN WNOSZENIA OP¸AT 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ZA III KWARTA¸ 2014 R.

Przypominamy – 15 wrzeÊnia up∏ywa termin
wnoszenia op∏at za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za III kwarta∏ 2014 r. 
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ termin wnoszenia
op∏at za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za III kwarta∏, który up∏ywa 15 wrzeÊnia
2014 r. 
Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby,
której dotyczy p∏atnoÊç, natomiast w tytule p∏at-
noÊci: „OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
np. III kwarta∏ 2014 r. lub w przypadku rat mie-
si´cznych np. lipiec 2014 r., sierpieƒ 2014 r. itp.”,
p∏acàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç
o terminach p∏atnoÊci zgodnie z kwartalnymi okre-
sami rozliczeniowymi. 

ZAPROSZENIE

SP w Wólce Radzymiƒskiej

SP w Józefowie

ZAPROSZENIE

CYFROWE OKNO NA EÂWIAT – EINCLUSION W GMINIE NIEPOR¢T



� Rozstrzygni´to przetarg i pod-

pisano umow´ na budow´

oÊwietlenia ulicy KoÊcielnej
w Kàtach W´gierskich.
Na odcinku 550 metrów zain-

stalowanych zostanie 10 punk-

tów Êwietlnych. Wykonawcà

inwestycji jest firma Lumen

z Legionowa. Jej koszt wynie-

sie 33 tys. z∏otych, planowany

termin zakoƒczenia – 15 paê-

dziernika.

� Po rozstrzygni´tym przetargu

i podpisaniu umowy z Wyko-

nawcà, na ulicy Warsztato-
wej w Stanis∏awowie Pierw-
szym wybudowano oÊwietle-

nie. Na odcinku 380 metrów

zamontowano 11 lamp. Wyko-

nawcà prac, których koszt

to 40 tys. z∏otych, by∏a firma

Lumen z Legionowa.

W sali po∏o˝ona ju˝ zosta∏a wy-
k∏adzina sportowa. Trwajà in-
tensywne prace wokó∏ budynku.
Pod∏oga sali ma specjalnà kon-

strukcj´, zapewniajàcà jak najlep-

sze jej u˝ytkowanie. Na drewnia-

nych legarach u∏o˝onych krzy˝o-

wo, po∏o˝ona zosta∏a tzw. „Êlepa

pod∏oga” z p∏yt OSB, które zaim-

pregnowano i zaszpachlowano.

Na niej u∏o˝ona zosta∏a ostatnia

warstwa, czyli wyk∏adzina sporto-

wa w dwóch kolorach. Dla za-

pewnienia ruchu powietrza

pod pod∏ogà i odpowiedniego jej

wentylowania, zamontowane zo-

sta∏y dwa wentylatory, zaopatrzo-

ne w w∏àcznik czasowy. Równie˝

listwy wykoƒczeniowe zosta∏y

wyprofilowane w sposób zapew-

niajàcy wentylacj´ konstrukcji

pod∏ogi. Na wyk∏adzinie wyzna-

czono linie boisk, w nast´pnej ko-

lejnoÊci montowane b´dzie wypo-

sa˝enie sali, m.in. sk∏adane trybu-

ny, drabinki, kosze i siatka.

Z salà sàsiadujà boksy szatni,

których budowa te˝ dobieg∏a

koƒca.

Wokó∏ budynku sali trwajà pra-

ce ziemne przy budowie m.in. kor-

tu tenisowego i ciàgów pieszych.

Koszt budowy sali wyniesie 5,3

mln z∏otych. Gmina otrzyma do-

finansowanie inwestycji w wyso-

koÊci 980 tys. z∏otych z Minister-

stwa Sportu i Turystyki z Fundu-

szu Rozwoju Kultury fizycznej. 

W Centrum Medycznym Niepo-
r´t zakoƒczono kolejny etap
prac modernizacyjnych na par-
terze, w g∏ównej cz´Êci budynku.
Przeprowadzone prace zwi´k-

szy∏y przede wszystkim liczb´

gabinetów lekarskich. Do dyspo-

zycji pacjentów i lekarzy odda-

ne zosta∏y dwa nowe pomiesz-

czenia. Przebudowana zosta∏a

tak˝e rejestracja, która jest teraz

bardziej przestronna i doÊwietlo-

na. Powsta∏y dwa nowe pomiesz-

czenia sanitarne dla pacjentów,

w tym jedno przystosowane

do potrzeb osób niepe∏nospraw-

nych oraz pomieszczenie gospo-

darcze. Wymieniono instalacj´

elektrycznà, alarmowà i informa-

tycznà oraz zmodernizowano in-

stalacj´ wodno-kanalizacyjnà.

Na pod∏odze po∏o˝ona zosta∏a

nowa wyk∏adzina, wymieniono

kaloryfery i zamontowano nowy

sufit podwieszany. Na koƒcu ko-

rytarza znajdujà si´ szklane

drzwi, oddzielajàce pomieszcze-

nia dla dzieci chorych, do któ-

rych prowadziç b´dzie wejÊcie

od ulicy PodleÊnej. W tej cz´Êci

budynku prowadzone sà dalsze

prace modernizacyjne, powstanie

tu m.in. gabinet lekarski, toaleta

i poczekalnia. Sàsiadujàca porad-

nia dla dzieci zdrowych b´dzie

oddzielona równie˝ szklanymi

drzwiami.

� oprac. B.Wilk

W najbli˝szym czasie realizowana
b´dzie budowa 3 gminnych dróg.
� Na ul. ̊ wirowej w Beniamino-

wie trwajà prace budowlane, re-

alizowane przez firm´ TOM-

BUD z Wieliszewa. Na odcin-

ku 140 metrów ciàgu

pieszo-jezdnego po∏o˝ona zosta-

nie nawierzchnia z kostki, zbu-

dowane te˝ zostanà wjazdy

do posesji. Planowany termin re-

alizacji inwestycji – do 30 wrze-

Ênia, jej koszt wyniesie 76 tys. z∏.

� We wrzeÊniu rozpocznà si´ pra-

ce budowlane na ulicy Polnej
w Rembelszczyênie (po lewej

stronie, jadàc w kierunku War-

szawy). Na odcinku 330 me-

trów powstanie ciàg pieszo-

-jezdny o nawierzchni z kostki.

Prace budowlane realizuje fir-

ma TOMBUD z Wieliszewa,

w planowanym terminie do

30 paêdziernika. Koszt inwesty-

cji to 245 tys. z∏. 

� Na ulicy Wira˝owej w Wólce
Radzymiƒskiej w I etapie

na odcinku 100 metrów zbudo-

wana zostanie nawierzchnia

z kostki. Inwestycj´ realizuje

Firma Roboty Budowlano-Dro-

gowe z Legionowa, za kwot´

70 tys.z∏. Planowany termin za-

koƒczenia prac – 30 wrzeÊnia.
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Okres wakacyjnej przerwy
w pracy szkó∏ i przedszkoli wy-
korzystany zosta∏ na przepro-
wadzenie w nich niezb´dnych
remontów. 
� W przedszkolu w Bia∏obrze-

gach wymieniono instalacj´

co w ca∏ym budynku. Nowe

grzejniki sà dostosowane

do parametrów zainstalowa-

nego wczeÊniej pieca co. Koszt

prac wyniós∏ 70 tys. z∏.

� W przedszkolu w Niepor´cie
w wyniku przeprowadzonych

prac uzyskano wi´ksze po-

mieszczenie dydaktyczne dla

dzieci. Przebudowa zmieni∏a

te˝ uk∏ad korytarzy w budyn-

ku. Koszt prac wyniós∏ bli-

sko 22 tys. z∏

� Prace w szkole w Bia∏obrze-
gach, po rozszerzeniu ich pla-

nowanego zakresu, dobiegajà

koƒca. W ich wyniku sto∏ów-

ka mieÊci si´ teraz w jednym

pomieszczeniu, a uczniowie

szykujàcy si´ do zaj´ç sporto-

wych zyskali szatni´. Wybu-

rzono i postawiono nowe Êcia-

ny dzia∏owe, na pod∏odze po-

∏o˝ono nowà wyk∏adzin´.

Koszt prac wyniós∏ blisko 40

tys. z∏.

� W szkole w Wólce Radzy-
miƒskiej wykonana zosta∏a

naprawa elewacji, rynien i rur

spustowych, zamontowano no-

wy daszek nad drzwiami wej-

Êciowymi. Wymieniona zosta-

nie cz´Êç ogrodzenia. Koszt

prac to 18 tys. z∏.

� W szkole w Józefowie za

kwot´ 4,5 tys. z∏ wymieniono

2 okna, naprawiono tynk

na kominie i uzupe∏niono po-

p´kane p∏ytki pod∏ogowe.

Nowa sala w przedszkolu w Niepor´cie.

ulica ˚wirowa w Beniaminowie

PPaanniiee  WWóójjcciiee,,

wwyyddaattkkii  nnaa ooÊÊwwiiaatt´́  ssttaannoowwiiàà  kkaa˝̋ddeeggoo  rroo--

kkuu  iissttoottnnàà  cczz´́ÊÊçç  bbuudd˝̋eettuu  ggmmiinnyy..  DDuu˝̋ee

kkwwoottyy  pprrzzeezznnaacczzaannee  ssàà  nnaa bbuuddooww´́  nnoo--

wwyycchh  oobbiieekkttóóww  ii rroozzwwóójj  iissttnniieejjààccyycchh..  JJaa--

kkiiee  ssàà  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee  tteeggoorroocczznnee  iinnwweessttyy--

ccjjee  ooÊÊwwiiaattoowwee??

Poczàtek nowego roku szkolnego jest

okazjà do podsumowania dokonaƒ i osià-

gni´ç roku poprzedniego, jak i przygoto-

wania programu dalszego rozwoju placó-

wek oÊwiatowych na terenie gminy. Koƒ-

czymy w tym roku dwie bardzo wa˝ne

inwestycje – budow´ sali sportowej wraz

z boiskami przy szkole w Niepor´cie i bo-

iska sportowego przy szkole w Izabelinie.

Nowe obiekty zapewnià uczniom odpo-

wiednie warunki do realizacji zaj´ç spor-

towych i rozwoju fizycznego. Miesiàce

wakacyjne wykorzystaliÊmy na wykonanie

niezb´dnych remontów w szko∏ach

i przedszkolach. W przedszkolu w Niepo-

r´cie powsta∏a nowa sala, która zapew-

nia dzieciom du˝o lepsze warunki, w Bia-

∏obrzegach wymieniono instalacj´ cen-

tralnego ogrzewania.

JJaakkiiee  ssàà  ppllaannyy  nnaa nnaajjbbllii˝̋sszzyy  ookkrreess??

Zadania do realizacji na najbli˝sze lata

to przede wszystkim remont szko∏y w Nie-

por´cie i remont Zespo∏u Szkolno-Przed-

szkolnego w Wólce Radzymiƒskiej. Szcze-

gólnie ta druga placówka wymaga

znacznych nak∏adów finansowych. Przy-

gotowujemy si´ tak˝e do koniecznej roz-

budowy najwi´kszej gminnej szko∏y w Jó-

zefowie. Wzrastajàca z roku na rok licz-

ba uczniów placówki wymaga∏a od nas

podj´cia takiej decyzji. Przygotowana ju˝

zosta∏a koncepcja dobudowania partero-

wego budynku przy sali gimnastycznej.

Kolejnym wa˝nym zadaniem b´dzie bu-

dowa sali sportowej wraz z zapleczem

przy szkole w Bia∏obrzegach. Opracowa-

na zosta∏a dokumentacja projektowa, pa-

rametry tej sali b´dà takie jak podobnych

sal w Niepor´cie i Józefowie. 

Musimy pami´taç, ˝e na liczebnoÊç

uczniów poÊrednio majà te˝ wp∏yw

uchwalane przez Rad´ Gminy plany za-

gospodarowania przestrzennego. Wyzna-

czajàc nowe tereny pod zabudow´ miesz-

kaniowà, powodujà nap∏yw nowych

mieszkaƒców, równie˝ tych najm∏od-

szych. Na tych terenach mo˝e zaistnieç

koniecznoÊç budowy nowych placówek

lub rozbudowy istniejàcych. Taka sytu-

acja mo˝e mieç miejsce np. w zachodniej

cz´Êci gminy.

Na oÊwiat´ i jej rozwój przeznacza-

my 40% bud˝etu gminy. Poza inwestycja-

mi to równie˝ wiele dzia∏aƒ dodatko-

wych, jak np. innowacje edukacyjne,

zaj´cia logopedyczne dla dzieci przed-

szkolnych i uczniów klas I, zaj´cia ryt-

miczno-muzyczne, nauka p∏ywania

wszystkich uczniów, poczàwszy od klas

pierwszych, czy dowóz dzieci, tak˝e nie-

pe∏nosprawnych, do szkó∏. Jednak osià-

gni´cia naszych uczniów, wyniki z egza-

minów powy˝ej Êredniej wojewódzkiej

i krajowej, sà dla nas potwierdzeniem, ̋ e

wydatki na oÊwiat´ to inwestowanie

w lepszà przysz∏oÊç nas wszystkich. 

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

�

Rozmowa 
z Wójtem 
Gminy 
Niepor´t
S¸AWOMIREM
MACIEJEM
MAZUREM

Informujemy, ˝e 17 wrzeÊnia rozpocznà si´ roboty budowlane sieci kanalizacyjnej 
w ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra.
Za zwiàzane z nimi utrudnienia w ruchu drogowym serdecznie przepraszamy.OGŁOSZENIE



Podczas sesji Radni przyj´li nast´pu-

jàce uchwa∏y (pe∏na treÊç uchwa∏

udost´pniona jest pod adresem:

http://www.bip.nieporet.pl – zak∏ad-

ka: Uchwa∏y Rady – Kaden-

cja VI (2010-2014) – LIX sesja Ra-

dy Gminy Niepor´t z dnia 25 sierp-

nia 2014 r.): 

• Uchwa∏´ Nr LIX/62/2014 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 25 sierp-

nia 2014 r. w sprawie zmian

w Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Gminy Niepor´t na lata 2014

– 2023.

• Uchwa∏´ Nr LIX/63/2014 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 25 sierp-

nia 2014 r. w sprawie zmiany

Uchwa∏y Bud˝etowej na 2014 rok

Gminy Niepor´t.

• Uchwa∏´ Nr LIX/64/2014 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 25 sierp-

nia 2014 r. w sprawie przystàpie-

nia do sporzàdzenia „Miejscowego

planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu dzia∏ek ewid.

nr nr 170/7 i 172, po∏o˝onych

w Bia∏obrzegach, gmina Niepor´t”.

• Uchwa∏´ Nr LIX/65/2014 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 25 sierp-

nia 2014 r. w sprawie stwierdze-

nia nie naruszania przez projekt

„Miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla cz´Êci

obszaru so∏ectwa Rembelszczyzna

– rejon po zachodniej stronie Ka-

na∏u ˚eraƒskiego, w gminie Nie-

por´t” ustaleƒ „Studium uwarun-

kowaƒ i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Nie-

por´t”.

– Uchwa∏´ nr LIX/66/2014 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 25 sierp-

nia 2014 r. w sprawie „Miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-

strzennego dla cz´Êci obszaru so∏ec-

twa Rembelszczyzna – rejon

po zachodniej stronie Kana∏u ̊ eraƒ-

skiego, w gminie Niepor´t”.

� J.Joƒska

W tym roku powiatowe inwestycje

w naszej gminie rozpocz´∏a budowa

sygnalizacji ostrzegawczej na przej-

Êciu dla pieszych w przy osiedlu G∏o-

gi, miejscu gdzie ograniczona wi-

docznoÊç przejÊcia dla zje˝d˝ajàcych

z mostu powodowa∏a zagro˝enia.

Kilka tygodni póêniej rozpocz´∏a si´

przebudowa drogi Ma∏o∏´ckiej

i Szkolnej w sàsiedztwie szko∏y pod-

stawowej w Izabelinie. Oprócz nowej

nawierzchni pojawi∏y si´ parkingi

i przejÊcia dla pieszych. Niewiele da-

lej w ciàgu ulicy Brukowej ten sam

wykonawca, firma Strabag, rozpoczà∏

wznoszenie mostu na rzece Czarnej.

Przeprawa mostowa by∏a w katastro-

falnym stanie technicznym i wyma-

ga∏a natychmiastowej reanimacji.

Harmonogram prac w gminie zosta∏

zaplanowany w taki sposób, aby ro-

boty drogowe w bezpoÊrednim sà-

siedztwie szko∏y zosta∏y zakoƒczone

przed 1. wrzeÊnia. Wykonawca do-

trzyma∏ terminu i pe∏ne si∏y skierowa∏

na kolejny odcinek robót czyli prze-

budow´ ciàgu ulic Królewskiej

i Zwyci´stwa w Aleksandrowie i Nie-

por´cie. 

Kolejny front robót powiat otwo-

rzy∏ na ulicach Fortowej w Beniami-

nowie oraz Wczasowej i Wojska

Polskiego w Bia∏obrzegach, gdzie po-

wsta∏y i nadal powstajà nowe na-

wierzchnie asfaltowe. Na ukoƒczeniu

jest te˝ przebudowa p´tli autobuso-

wej w Bia∏obrzegach, o której pisa-

liÊmy w poprzednim wydaniu WieÊci.

Realizacja prac przebiega przy dobrej

wspó∏pracy powiatu z gminà Niepo-

r´t. � BW

W  G M I N I E
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Wójt Gminy Niepor´t og∏asza, ̋ e w dniu 7 paêdzier-
nika 2014 r. w sali konferencyjnej (pok. nr 25) w bu-

dynku Urz´du Gminy Niepor´t – II p., adres: Plac Wol-

noÊci 1, 05-126 Niepor´t odb´dzie si´ ustny przetarg

nieograniczony na sprzeda˝ ni˝ej wymienionych nieza-

budowanych nieruchomoÊci po∏o˝onych we wsi i gmi-

nie Niepor´t przy ulicy Ró˝anej, stanowiàcych w∏asnoÊç

Gminy Niepor´t:

Wadium w wysokoÊci podanej w tabeli powy˝ej, na-

le˝y wnieÊç w formie pieniàdza – z oznaczeniem nieru-

chomoÊci, której dotyczy – przelewem lub wp∏ata – na ra-

chunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Ban-

ku Spó∏dzielczym w Legionowie o/ Niepor´t

Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób,

aby najpóêniej w dniu 2 paêdziernika 2014 r. wadium

znajdowa∏o si´ na rachunku bankowym Gminy Niepor´t.

Og∏oszenie o przetargu zamieszczone zosta∏o na tablicy

og∏oszeƒ w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t adres: 05-

126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, oraz na stronie interne-

towej Gminy Niepor´t http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje dotyczàce przetar-

gu mo˝na uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospodarki Nie-

ruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7, telefon 22 767-04-

12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach

pracy Urz´du.

� Wójt Gminy Niepor´t

S∏awomir Maciej Mazur

OSTATNIA SZANSA NA ZAKUP ATRAKCYJNYCH
DZIAŁEK NA ULICY RÓ˚ANEJ

Lp. Oznaczenie
nieruchomoÊci Powierzchnia Cena wywoławcza

brutto
WysokoÊç
wadium

Godzina
przetargu

1 nr 67/30 
WA1L/00001610/9 0,0750 ha 138 100 zł

w tym 23% VAT
13 000 zł 10.00

2 nr 67/31 
WA1L/00001610/9 0,0750 ha 138 100 zł

w tym 23% VAT
13 000 zł 10.30

3 nr 67/34 
WA1L/00001610/9 0,0940 ha 164 400 zł

w tym 23% VAT
16 000 zł 11.00

4 nr 67/35 
WA1L/00001610/9 0,0750 ha 138 100 zł

w tym 23% VAT 13 000 zł 11.30

5 nr 67/36 
WA1L/00001610/9 0,0750 ha 138 100 zł

w tym 23% VAT 13 000 zł 12.00

6 nr 73/12, 74/24, 74/32 
WA1L/00001610/9 0,0751 ha 138 300 zł

w tym 23% VAT 13 000 zł 12.30

25 sierpnia odbyła si´ LIX sesja Rady Gminy Niepor´t, którà poprowadził
Przewodniczàcy RG Eugeniusz Woêniakowski.

LIX SESJA Rady Gminy Niepor´t
Ju˝ ponad 6 mln złotych powiat legionowski
zainwestował w tym roku w przebudowy dróg i mostu
na terenie gminy Niepor´t. To w połowie Êrodki
pozyskane ze êródeł zewn´trznych oraz znaczàcy udział
finansowy samej gminy Niepor´t. 

INWESTUJEMY
w bezpieczeƒstwo

Przebudowujàc
drogi zwracamy
szczególnà
uwag´ na
bezpieczeƒstwo
dzieci, dlatego
odcinki
przy szkołach

powstajà w okresie wakacyjnym
i sà szczegółowo konsultowane
z mieszkaƒcami. W tym miejscu
serdecznie dzi´kuj´ za wszystkie
uwagi, które w tych sprawach były
kierowane do starostwa. W tej
chwili najpowa˝niejsza inwestycja
toczy si´ na ulicach Królewskiej
i Zwyci´stwa.
Ten ciàg komunikacyjny 
od ulicy Izabeliƒskiej do drogi
wojewódzkiej na Nowolipiu 
był ju˝ całkowicie zdegradowany
i tylko pełna przebudowa 
mogła zapewniç normalne 
warunki ruchu. Mieszkaƒców
bardzo prosimy o cierpliwoÊç,
poniewa˝ utrudnienia potrwajà
do poczàtku listopada, 
kiedy b´dzie mo˝na wreszcie
cieszyç si´ w pełni
ponadczterokilometrowà nowà
drogà – mówi
wicestarosta Robert Wróbel

Gminny Program Niepor´cka Karta Rodziny 3+ ma ju˝ 18 partnerów.
Ostatnio przystàpił do niego lokal gastronomiczny Ronda Bar.

RONDA BAR – nowy partner Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+

Rodzinny lokal gastronomiczny

Ronda Bar znajdà Paƒstwo w Nie-

por´cie, przy ulicy Jana Kazimie-

rza 454. Oferuje naleÊniki, burgery,

sa∏atki, pierogi, dania obiadowe

– zdrowe, pyszne i domowe.

Wszystkie potrawy przygotowywa-

ne sà na zamówienie ze Êwie˝ych

produktów. 

Posiadaczom Niepor´ckiej Karty

Rodziny 3+ udzielana jest 10%

zni˝ka. �

AZBEST – odbiór w 2014 roku
Spó∏ka Ârodowisko i Inno-

wacje rozpocz´∏a w miesià-

cu wrzeÊniu demonta˝ i od-

biór materia∏ów zawierajà-

cych azbest na terenie

Gminy Niepor´t. Jest to

pierwszy w tym roku etap

usuwania azbestu na naszym

terenie, wspó∏finansowany

ze Êrodków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Ârodowi-

ska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie. Prace obejmu-

jà g∏ównie usuwanie mate-

ria∏ów azbestowych u˝ywa-

nych jako pokrycia dachowe

na budynkach mieszkalnych

i gospodarczych. 

� D.Wróbel
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Kontynujemy cykl poÊwi´cony
prezentacji kolejnych Dru˝yn
i Gromad

Kilka lat temu na terenie gminy Nie-

por´t zawiàza∏ si´ Szczep 14-stych

Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zu-

chowych Niepor´t, nawiàzujàcy

do dzia∏ajàcego przed laty na tere-

nie naszej gminy Hufca Niepor´t.

Siedzibà Szczepu jest budynek Szko-

∏y Podstawowej im. I Batalionu Sape-

rów KoÊciuszkowskich w Izabelinie.

Dzisiaj ciàg dalszy informacji o dzia-

∏alnoÊci Szczepu.

• 14 Gromada Zuchowa „Tropicie-

le Przyrody” – jest Gromadà koeduka-

cyjnà, w jej sk∏ad wchodzà dzieci

z klas I – III. Zuchy majà swoje zwy-

czaje i obrz´dy, totem, piosenk´ powi-

talnà i po˝egnalnà. 

Dzia∏alnoÊç gromady zuchowej

opiera si´ na zabawie. W czasie zbió-

rek zuchy ch´tnie uczà si´ piosenek,

plàsów, systematycznie poznajà Prawo

Zucha, obrz´dy i tradycje zuchowe,

rozwijajà swoje indywidualne zainte-

resowania poprzez zdobywanie spraw-

noÊci zuchowych indywidualnych

i zbiorowych. Oprócz zwyk∏ych zbió-

rek, zuchy bardzo ch´tnie biorà udzia∏

w ró˝nych wycieczkach, biwakach,

akcjach i zbiórkach niezwyk∏ych.

Zbiórki pozwalajà równie˝ na pod-

niesienie wiedzy, umiej´tnoÊci, rozwi-

ni´cie zainteresowaƒ zuchów oraz

na twórcze ich wykorzystanie.

Zuchy znajà poj´cie ekologii i ro-

zumiejà potrzeb´ troski o Êrodowisko

naturalne. Akcje charytatywne pozwa-

lajà zuchom zrozumieç czym jest nie-

sienie pomocy najbardziej potrzebujà-

cym. 

Zuchny i zuchowie byli z wizytà

u Wójta Gminy Niepor´t oraz odwie-

dzili Muzeum Historii Niepor´tu,

wzi´li udzia∏ w Harcerskiej Akcji Let-

niej 2014 i wyjechali na obóz.

• 14 Harcerski Klub Turystyczny

„Bór” – jest jednostkà wchodzàcà

w sk∏ad 14 Szczepu Dru˝yn Harcer-

skich i Gromad Zuchowych Niepor´t. 

HKT w swoich szeregach skupia

w´drowników, instruktorów i osoby

nie b´dàce cz∏onkami ZHP, ale majà-

ce zainteresowania zwiàzane z szero-

ko poj´tà turystykà.

Celami ogólnymi dzia∏alnoÊci Klu-

bu sà m.in.:; kszta∏towanie odpo-

wiednich cech osobowoÊci podczas

wycieczek, przydatnych w póêniej-

szych etapach ˝ycia; kszta∏towanie

emocjonalnego zwiàzku z regionem;

ugruntowanie poczucia to˝samoÊci

narodowej przy jednoczesnym

kszta∏towaniu postaw otwartoÊci i to-

lerancji.

Zadania szczegó∏owe Klubu to po-

znanie walorów krajobrazowych Nie-

por´tu, Warszawy i okolic przy ak-

centowaniu specyfiki przyrodniczej,

historycznej i kulturowej tych miejsc

oraz wskazywanie miejscowych i re-

gionalnych przyk∏adów dziedzictwa

kulturowego i historycznego narodu

polskiego.

Cz∏onkiem Klubu mo˝e zostaç oso-

ba nale˝àca do Szczepu 14 DH i GZ

Niepor´t, PTTK-u, b´dàca w dru˝ynie

w´drowniczej, mi∏oÊnikiem pieszych

wycieczek lub sympatykiem 14 HKT

„Bór”. Zapraszamy w nasze szeregi.

cdn
Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!

� Kadra Szczepu 14 DH 

i GZ Niepor´t 

Zebra∏a i oprac.: 

dh. Magdalena Rajska HR

BYLIÂMY, JESTEÂMY,
B¢DZIEMY – moda
na ZHP. Cz´Êç II

G
ospodarzem tegorocznej ry-

walizacji so∏ectw by∏ zwy-

ci´zca zesz∏orocznej edycji

festiwalu – Stare Za∏ubice (gmina

Radzymin). Gmin´ Niepor´t repre-

zentowa∏o so∏ectwo Wólka Radzy-

miƒska. Jako jedno z siedmiu rywa-

lizowa∏o w trzech kategoriach

– smaki i kuchnia regionalna, wyst´p

sceniczny oraz prezentacja stoiska,

dajàcych mo˝liwoÊç zaprezentowa-

nia so∏eckich osiàgni´ç, potencja∏u

i talentów drzemiàcych w mieszkaƒ-

cach oraz historii regionu i legend

z nià zwiàzanych. Wysi∏ek w∏o˝ony

w przygotowanie do udzia∏u w festi-

walu ocenia∏o nie tylko jury, ale

i licznie przybyli goÊcie, którzy

szczególnie ch´tnie odwiedzali sto-

iska oferujàce bogactwo smaków

w oprawie wspania∏ych zapachów

i kolorów. W∏asnor´cznie przygoto-

wane mi´siwa, w´dliny, ciasta i na-

pitki by∏y z zachwytem kosztowane

i komplementowane. Równie du˝e

emocje wzbudzi∏y wyst´py arty-

styczne, które sprawi∏y du˝o radoÊci

i artystom i widzom. 

Program sceniczny mieszkaƒców

Wólki Radzymiƒskiej przyj´ty zosta∏

burzliwymi oklaskami, ale to arty-

stycznie przygotowane stoisko

i wspania∏e wyroby kulinarne przy-

nios∏y im II nagrod´ w kategorii

smaków kuchni regionalnej. Ser-

decznie gratulujemy i dzi´kujemy

wszystkim, którzy z zaanga˝owa-

niem reprezentowali gmin´ Niepor´t

podczas Festiwalu.

� BW

1 wrzeÊnia min´ło 75 lat od napaÊci Niemiec na nasz kraj. Minutà ciszy i kwiatami
uczciliÊmy pami´ç Polaków, którzy ponieÊli Êmierç podczas toczonych walk.

W imieniu mieszkaƒców kwiaty z∏o˝y-

li Wójt Gminy Maciej Mazur, Prze-

wodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz

Woêniakowski, radny Jaros∏aw Koper-

ski, Ksiàdz Proboszcz Marek Kru-

szewski. Asyst´ zapewnili harcerze 14.

Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zucho-

wych Niepor´t, którzy równie˝ z∏o˝y-

li kwiaty. Wiàzanki spocz´∏y przy po-

mniku pod D´bem WolnoÊci w Niepo-

r´cie oraz na cmentarzu parafialnym

na grobach rozstrzelanych ˝o∏nierzy

AK, mieszkaƒców gminy, dowód-

cy III Batalionu I Rejonu VII Obwo-

du AK „Obro˝a” Bronis∏awa Tokaja

i nieznanego ˝o∏nierza poleg∏ego we

wrzeÊniu 1939 roku. Harcerze uczcili

pami´ç cz∏onków Szarych Szeregów,

dzia∏ajàcych podczas wojny w Zegrzu

Po∏udniowym. � BW

II NAGRODA dla Wólki Radzymiƒskiej na V Festiwalu
AktywnoÊci Społecznej i Kulturalnej Sołectw!

75. rocznica wybuchu
II Wojny Âwiatowej

Pi´kna słoneczna pogoda stanowiła doskonałà opraw´ V Festiwalu AktywnoÊci Społecznej i Kulturalnej Sołectw, w którym udział
wzi´ły gminy z obszaru Lokalnej Grupy Działania Zwiàzku Stowarzyszeƒ „Partnerstwa Zalewu Zegrzyƒskiego”.

II NAGRODA dla Wólki Radzymiƒskiej na V Festiwalu
AktywnoÊci Społecznej i Kulturalnej Sołectw!

Prezentacja artystyczna 
wielopokoleniowej grupy mieszkaƒców Nagrodzone stoisko



S P O R T / H I S T O R I A

5

Pogoda, sponsorzy
i frekwencja nie
zawiodły podczas
tegorocznej dzieci´cej
Olimpiady, koƒczàcej Akcj´
Lato w Gminie Niepor´t.

W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH NAGRODY ODEBRALI:
W kategorii klasy 0-3,
rywalizacja dziewczàt:
1 miejsce Wiktoria Powała
2 miejsce Alicja Kawka
3 miejsce Julia Pietrucha
••••••••••••••••••••
W kategorii klasy 0-3,
rywalizacja chłopców:
1 miejsce Kacper Gawiƒski
2 miejsce Karol Staszkiewicz
3 miejsce Patryk Zdanowski
••••••••••••••••••••
W kategorii klasy IV-VI,
rywalizacja dziewczàt:
1 miejsce Wiktoria Lewandowska
2 miejsce Joanna Bancyrek 
3 miejsce Monika Burza
••••••••••••••••••••

W kategorii klasy IV-VI,
rywalizacja chłopców:
1 miejsce Sebastian Górtatowski
2 miejsce Franciszek Aniołkowski 
3 miejsce Mateusz Kowalski
••••••••••••••••••••
W kategorii gimnazjum oraz
szkół ponadgimnazjalnych,
rywalizacja dziewczàt:
1 miejsce Nikola Olszewska
2 miejsce Patrycja Majewska 
3 miejsce Julia Kostro
••••••••••••••••••••
W kategorii gimnazjum oraz
szkół ponadgimnazjalnych,
rywalizacja chłopców:
1 miejsce Daniel Ogonowski
2 miejsce Piotr Aniołkowski
3 miejsce Patryk PiotrowskiP

omimo jednego d˝d˝ystego

przedpo∏udnia wszystkie przewi-

dziane konkurencje zosta∏y prze-

prowadzone na terenie Kompleksu

Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nie-

por´t-Pilawa. Poniedzia∏ek oraz

czwartek up∏yn´∏y na konkurencjach

lekkoatletycznych i sprawnoÊciowych.

Uczestnicy mieli okazj´ zmierzyç

swoje si∏y w skoku w dal, rzutach

na odleg∏oÊç i do celu, wyÊcigach, bie-

gach z przeszkodami, mini golfie

i grze w bule. Wtorkowy dzieƒ zape∏-

niony by∏ konkurencjami w Parku Li-

nowym Radocha, gdzie m.in. odby∏

si´ emocjonujàcy wyÊcig po jednym

z podniebnych torów. Âroda up∏yn´∏a

na atrakcjach wodnych. Kadra LSurf

czuwa∏a nad sprawnym i bezpiecznym

przebiegiem wyÊcigów na deskach

i biegów kajakowych.

W piàtkowe po∏udnie nastàpi∏o ofi-

cjalne uhonorowanie zawodników.

Uczestnicy odebrali puchary oraz

nagrody z ràk organizatorów oraz

sponsorów. Bez udzia∏u firmy Gaz

System S.A., goÊcinnoÊci Komplek-

su Rekreacyjno-Wypoczynkowego

Niepor´t-Pilawa, zaanga˝owania

LSurf i Parku Radocha oraz patrona-

towi Wójta Gminy Niepor´t, Olim-

piada nie mog∏aby si´ odbyç. Po cz´-

Êci oficjalnej wszyscy uczestnicy zo-

stali zaproszeni przez pana

Krzysztofa Kostro na pyszny pocz´-

stunek z rusztu. 

Wszystkim uczestnikom serdecz-

nie gratulujemy.

� Anna Szczepaƒska

OLIMPIADA sPort Dzieciom

Na Jeziorze Zegrzyƒskim w zatoce
przy brzegu w Zegrzu Południowym stoi
niezwykle ciekawy zabytkowy statek
o nazwie Dunajec. 

DUNAJEC  

Dunajec pe∏ni obecnie funkcj´ p∏ywajàcej
przystani Szko∏y ˚eglarskiej „Academia Nautica”

w Zegrzu Po∏udniowym 

Jest to bocznoko∏owy holownik parowy

zbudowany w 1903 r. w Linzu, na zamó-

wienie administracji wodnej w Krako-

wie. W 1904 r. zosta∏ przewieziony ko-

lejà w cz´Êciach i zmontowany w Kra-

kowie w Stoczni Zieleniewskiego.

P∏ywa∏ jako holownik pod nazwà Kry-

styna na górnej WiÊle. Ma d∏ugoÊç L

= 37,50 m, szerokoÊç B = 5,25 m, zanu-

rzenie 0,55 m. By∏ nap´dzany maszynà

parowà stojàcà, dwustopniowego rozpr´-

˝ania o mocy 150 KM. W czasie I woj-

ny Êwiatowej zosta∏ wcielony do austro-

-w´gierskiej wojennej flotylli wiÊlanej

K.u.k. Weichselflottille. W tej roli zosta∏

opancerzony blachà o gruboÊci 5 mm,

która os∏oni∏a sterówk´ i rejon kot∏ow-

ni. Jako statek uzbrojony otrzyma∏ – 4

dzia∏ka làdowe kalibru 37 mm oraz 2 ka-

rabiny maszynowe. 

W listopadzie 1918 r. zosta∏ przej´ty

przez w∏adze polskie i skierowany

do Zarzàdu Rzeki Wis∏y, gdzie p∏ywa∏

pod nazwà Wyspiaƒski. 

W sierpniu 1920 r., wobec zagra˝ajàcej

ofensywy bolszewickiej zosta∏ ponownie

uzbrojony i wcielony do Wojska Polskie-

go do Drugiego Dywizjonu Flotylli Wi-

Êlanej. Wyposa˝ony w karabiny maszyno-

we patrolowa∏ Wis∏´ mi´dzy W∏oc∏aw-

kiem i P∏ockiem, na tym odcinku Armia

Czerwona, próbowa∏a przekroczyç rzek´

aby okrà˝yç Warszaw´ od zachodu. 

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych

w 1921 r. statek zosta∏ zwrócony do ad-

ministracji Zarzàdu Rzeki Wis∏y we

W∏oc∏awku, a w 1933 r. trafi∏ do Paƒ-

stwowego Zarzàdu Wodnego w P∏ocku. 

W 1939 r. zosta∏ przemianowany przez

Niemców na Rhein i by∏ wykorzystywa-

ny przez administracj´ wodnà Reich-

swasserstrassenverwaltung w P∏ocku. 

W 1945 r. p∏ywa∏ jako prom utrzymu-

jàc przewozy mi´dzy brzegami Wis∏y

w P∏ocku, by∏ wykorzystywany te˝ przez

Armi´ Czerwonà, która zajmowa∏a

stoczni´ rzecznà w Radziwiu. Od 1951

r. p∏ywa∏ jako holownik w Rejonie Dróg

Wodnych w P∏ocku, a w 1954 r. zosta∏

przekazany do P.P. ˚egluga na WiÊle

– Ekspozytura Rejonowa w Warszawie.

W tym samym roku przeszed∏ remont

w Stoczni Czerniakowskiej na Solcu

w Warszawie. W 1955 r. zmieniono mu

nazw´ na „Dunajec” wprowadzajàc

do eksploatacji jako statek pasa˝ersko–

towarowy na trasie Warszawa – P∏ock. 

W 1960 r. statek zosta∏ ostatecznie wy-

cofany z ruchu, a w 1964 r. Warszawski

Okr´gowy Zwiàzek ˚eglarski (WOZ˚)

w Stoczni Czerniakowskiej podda∏ go

przebudowie na przystaƒ p∏ywajàcà, w ra-

mach tych prac odci´to tambory i wybu-

dowano na pok∏adzie du˝e nadbudówki

przykryte ciàg∏ym pok∏adem s∏onecznym,

mieszczàce sale wyk∏adowe i zaplecze ga-

stronomiczne. Na pok∏adzie dolnym

umieszczono pomieszczenia hotelowe. 

Dunajec sta∏ przez prawie 40 lat

w zatoce w Niepor´cie (Pilawie), potem

przez kilka lat w Ryni, s∏u˝àc kilku po-

koleniom ˝eglarzy jako baza szkolenio-

wa oraz bar. W 2003 r. zosta∏ kupiony

i wyremontowany przez Szko∏´ ˚eglar-

skà „Academia Nautica” i zacumowany

w Zegrzu Po∏udniowym. 

� Artur Magnuszewski

Dunajec jako statek uzbrojony Krystyna w s∏u˝bie austro-w´gierskiej wojennej
flotylli wiÊlanej w czasie I wojny Êwiatowej w okolicach Krakowa (ze zbiorów

Waldemara Danielewicza – http://www.zegluga.info)
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F
rekwencji móg∏by nam pozaz-

droÊciç niejeden organizator

–w wakacyjnych zmaganiach

uczestniczy∏a ponad setka dzieci.

Ka˝da filia zapewni∏a swoim

uczestnikom mnóstwo atrakcji – by-

∏o i dla ducha, i dla cia∏a. 

Krajoznawcze wycieczki rowerowe,

historyczny spacer po Niepor´cie,

warsztaty ekologiczne w Powsinie.

Po wakacjach sp´dzonych w GOK

dzieci wysz∏y z nowymi umiej´tnoÊcia-

mi – uk∏adania ikebany, pos∏ugiwania

si´ ig∏à i nitkà czy pieczenia chleba. 

Ogromnà niespodziank´ sprawili

nam stra˝acy z OSP w Wólce Radzy-

miƒskiej, u których goÊciliÊmy

8 sierpnia na Pikniku Stra˝ackim,

a którzy przygotowali dla dzieci moc

atrakcji. By∏ pokaz wyjazdu do akcji,

przymierzanie mundurów czy przy-

spieszony kurs pos∏ugiwania si´ na-

rz´dziami stra˝ackimi. Ca∏oÊç zakoƒ-

czy∏a si´ ogniskiem i pieczeniem

kie∏basek.

Sezon wakacyjny by∏ tak udany, ˝e

niektórzy mali uczestnicy na koniec

Akcji Lato nie mogli powstrzymaç

∏ez. Nam nie pozostaje nic innego jak

powiedzieç: Do zobaczenia za rok!

Za kolejne wspólne wakacje dzi´ku-

jemy wszystkim dzieciom i naszemu

sponsorowi Operatorowi Gazociàgów

Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A.

Akcja Lato w Kàtach W´gier-
skich ma ju˝ swoich wiernych fanów.

Ze sporà cz´Êcià uczestników spotka-

liÊmy si´ ju˝ po raz kolejny. I nikt nie

narzeka∏ na brak ciekawych zaj´ç.

A dzia∏o si´ sporo. Wakacje zacz´li-

Êmy od spotkania z Panià Komendant

Stra˝y Gminnej i idàc za ciosem,

po spotkaniu, przygotowaliÊmy prace

plastyczne na konkurs Bezpieczne

wakacje. W kolejnych dniach by∏y za-

bawy ruchowe, çwiczenie umys∏u

i zdobywanie nowych umiej´tnoÊci

plastycznych. Chyba najwi´cej rado-

Êci sprawi∏o dzieciom – tym ma∏ym

i du˝ym – w∏asnor´czne szycie przy-

tulanek. Zw∏aszcza, ˝e oby∏o si´ bez

ran k∏utych, a efekty by∏y bardziej ni˝

zadowalajàce. Du˝o Êmiechu i zaba-

wy by∏o tak˝e przy tworzeniu ekolud-

ków. Razem z goÊçmi z Niepor´tu

poczuliÊmy smak tworzenia instru-

mentów – b´benków, grzechotek

i przeszkadzajek. 

Oprócz zaj´ç stacjonarnych by∏o

mnóstwo wyjazdów – rowerowych

i autokarowych.

Podczas tegorocznej Akcji Lato

w Wólce Radzymiƒskiej dopisywa-

∏a zarówno pogoda jak i nastroje

wszystkich jej uczestników. Sporà

cz´Êç czasu sp´dzaliÊmy aktywnie od-

bywajàc wycieczki rowerowe

po pi´knych terenach Gminy, jak

równie˝ odwiedzajàc liczne zakàtki

w Wólce Radzymiƒskiej podczas wy-

cieczek pieszych.

W trakcie spotkaƒ w czasie trwania

Akcji Lato powsta∏o bardzo wiele

pi´knych prac wykonanych przez

dzieci, które b´dà nam przypomina∏y

minione radosne i s∏oneczne wakacje

oraz mile sp´dzony wspólnie czas.

Uczestnicy Akcji Lato w Filii GOK

w Stanis∏awowie Drugim skorzysta-

li z ró˝norodnych form zaj´ç eduka-

cyjnych, rekreacyjnych, sportowych

i integracyjnych. Poznali tajniki w´d-

karstwa, ∏owiàc du˝e ryby. W warsz-

tatach „Od ziarenka do bochenka”

stworzyli niepowtarzalnà map´ proce-

su pieczenia chleba. W inspiracjach

kulinarnych stworzyli niepowtarzalne

dekoracje tortowe. Podczas wyjazdów

integracyjno-sportowych poznawali

inne oÊrodki kultury i integrowali si´

ze swoimi rówieÊnikami. W lasero-

wym centrum rozrywki zobaczyli,

jak mo˝na doskonaliç swoje umiej´t-

noÊci w zakresie cyfryzacji. Olimpia-

da sportowa nad Jeziorem Zegrzyƒ-

skim da∏a im mo˝liwoÊç pokazania

swoich umiej´tnoÊci sportowych. 

Podczas Akcji Lato w Zegrzu Po-
∏udniowym dzi´ki sprzyjajàcej pogo-

dzie wi´kszoÊç zaj´ç odbywa∏a si´

na powietrzu. Wycieczki rowerowe,

gry i zabawy na boisku, czy rejs

po Jeziorze Zegrzyƒskim to tylko nie-

które z tegorocznych atrakcji. W ze-

grzyƒskim oÊrodku dzieci i m∏odzie˝

bra∏y udzia∏ mi´dzy innymi w warsz-

tatach muzycznych, plastycznych

i kulinarnych. Gry planszowe, sean-

sy filmowe, wspólne upi´kszanie po-

mieszczeƒ malunkami naÊciennymi

tak˝e pozwoli∏y uczestnikom kre-

atywnie i mi∏o sp´dziç czas.

Dwa miesiàce Akcji Lato w Be-

niaminowie mia∏y na celu zorgani-

zowanie sp´dzenia czasu wolnego

dzieci i m∏odzie˝y w sposób kreat-

nywny i urozmaicony. Frekwencja

dopisa∏a, ka˝dego dnia dzieci mia∏y

do wyboru – poczàwszy od zaj´ç

wokalnych,b´bniarskich, sporto-

wych – karate, poprzez zaj´cia pla-

styczne, artystyczne oraz taneczne.

ByliÊmy równie˝ w kinie, w zoo,

a tak˝e aktywnie sp´dzaliÊmy czas

nad wodà. Poznalismy tresur´ psa

policyjnego oraz czynnie uczestni-

czyliÊmy w zaj´ciach z pierwszej

pomocy przedmedycznej. Nie zabra-

k∏o równie˝ wspólnego nocowania

w namiotach, co sta∏o si´ ju˝ naszà

tradycjà. Zwieƒczeniem Akcji by∏a

olimpiada sportowa, podczas której

dzieci z ca∏ej gminy przez pi´ç dni

rywalizowa∏y ze sobà w ró˝nych

konkurencjach sportowych, a efekt

koƒcowy by∏ wyÊmienity, bo a˝ 6

osób z OÊrodka stan´∏o na podium

i odebra∏o medale i nagrody. „Ak-

cj´ lato 2014” uwa˝amy za bardzo

udanà.

� Pracownicy GOK

WAKACJE z Gminnym
OÊrodkiem Kultury – udane!

Wakacje, na które
wszyscy czekali,
przemkn´ły
niepostrze˝enie. 
A to za sprawà wielu
atrakcji, które
oferował
podopiecznym
Gminny OÊrodek
Kultury w ramach
Akcji Lato.

GOK Kàty W´gierskie

GOK Wólka Radzymiƒska

GOK Beniaminów

GOK Zegrze Po∏udniowe

GOK Niepor´t

GOK Stanis∏awów Drugi

GOK Niepor´t
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Wyst´p zespo∏u smyczkowego 
CAMERATA VISTULA
W ostatnià sobot´ sierpnia Niepor´ckie

Lato Muzyczne goÊci∏o zespó∏ smycz-

kowy Camerata Vistula, pod kierun-

kiem prof. Andrzeja Wróbla, mieszkaƒ-

ca Gminy Niepor´t. Koncert w Kom-

pleksie Rekreacyjno-Sportowym

Niepor´t Pilawa uraczy∏ s∏uchaczy por-

cjà znakomitej muzyki na ˝ywo. 

Wykonawcami byli: solistka-wio-

lonczelistka Anna Wróbel oraz Ze-

spó∏ Camerata Vistula w sk∏adzie:

Andrzej i Anna G´bscy – skrzypce,

Grzegorz Chmielewski – altówka,

El˝bieta Piwkowska i Andrzej Wró-

bel – wiolonczele oraz Rados∏aw

Nur – kontrabas. Na program koncer-

tu z∏o˝y∏y si´ utwory: Piotr Wróbel

– Polonez, Jan Stefani – trzy fragmen-

ty z opery „Krakowiacy i górale”, Wi-

told Maliszewski – Aria i Walc

na wiolonczel´ solo i zespó∏ smycz-

kowy. Równie˝ na wiolonczel´

i smyczki by∏a przeznaczona Serena-

da Mieczys∏awa Kar∏owicza. Potem

nastàpi∏y dwa utwory Fritza Kreisle-

ra – „Cierpienia mi∏osne” i „RadoÊç

mi∏oÊci”. Na zakoƒczenie Zespó∏ Ca-

merata Vistula wykona∏ utwór „Je-

sienne liÊcie” Josepha Cosmy w aran-

˝acji Piotra Wróbla.. Sàdzàc po gorà-

cym, wr´cz owacyjnym przyj´ciu

przez publicznoÊç koncerty z muzy-

kà klasycznà sà w Niepor´cie bardzo

po˝àdane i wypada mieç nadziej´, ˝e

tego typu spotkania b´dà odbywaç si´

równie˝ w czasie nast´pnego Niepo-

r´ckiego Lata Muzycznego.

Koncert Kwartetu Smyczkowego
O!SMYKI
WrzeÊniowe koncerty z cyklu Niepo-

r´ckiego Lata Muzycznego zainaugu-

rowa∏ Kwartet Smyczkowy O!SMY-

KI, za∏o˝ony przez mieszkaƒców gmi-

ny Niepor´t – Ann´ Lubiak-Osmyckà

(wiolonczela) i Micha∏a Osmyckiego

(skrzypce) – absolwentów Uniwersy-

tetu Muzycznego im. Fryderyka Cho-

pina w Warszawie. Do wspó∏pracy za-

prosili Wojciecha Hartmana – znako-

mitego warszawskiego skrzypka

jazzowego i Kamila Walaska, grajàce-

go na altówce oraz goÊcinnie kontra-

basist´ Rados∏awa Nura. 

Muzycy rozpocz´li swój koncert

od Eine kKeine Nachtmusic W.A.Mo-

zarta, zabrzmia∏ te˝ 5 Taniec W´gier-

ski J. Brahmsa. Póêniej pojawi∏y si´ te-

maty z filmów „Âniadanie u Ti ffany-

ego” i „Zapach kobiety”, a nast´pnie

przeboje muzyki rozrywkowej

„Yesterday” i „Get back” Beatlesów

czy „Pod papugami” Czes∏awa Nieme-

na”. Niespodziankà w koncercie by∏

wyst´p skrzypka Micha∏a Osmyckie-

go tym razem w roli wokalisty, który

zaÊpiewa∏ przepi´kny przebój franka

Sinatry „May way” z towarzyszeniem

zespo∏u, do w∏asnej aran˝acji.

Na zakoƒczenie zespo∏u muzycy

brawurowo wykonali tango argentyƒ-

skie „Adios noninio” Astora Piazzoli,

czym wzbudzili aplauz s∏uchaczy. Pu-

blicznoÊç szczególnie doceni∏a wyko-

nanie przeboju „Pod papugami”

w aran˝acji Micha∏a Osmyckiego i tym

te˝ utworem na „bis” artyÊci po˝egna-

li si´ z publicznoÊcià. Mamy nadziej´,

˝e Kwartet O!SMYKI wystàpi jeszcze

nie raz na terenie gminy Niepor´t z mu-

zykà instrumentalnà i wokalnà. 

�BW

OLA Michalska znów odnosi sukcesy

Ola Michalska, uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej 
im. B. Tokaja w Niepor´cie w dniach 5-8 sierpnia 2014 wzi´ła udział
w XX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych, które odbyły si´ w Hali Stulecia we Wrocławiu.

W zawodach bra∏o udzia∏ blisko 800

zawodników zrzeszonych w 57 klu-

bach szachowych z ca∏ej Polski.

W grupie dziewczàt do lat 12 gra-

∏o 69 zawodniczek. W tempie 15 mi-

nut na parti´ Ola zaj´∏a 22. miejsce.

W szachach b∏yskawicznych wystar-

towa∏y 64 zawodniczki, które gra∏y

tempem 3 minuty na parti´ i tu Ola,

po rozegraniu a˝ 22 rund, uplasowa-

∏a si´ na bardzo wysokim, 10. miej-

scu.

To jednak nie jedyne wakacyjne

osiàgni´cie. Warto dodaç, ̋ e w ostat-

nich tygodniach wakacji Ola wzi´∏a

udzia∏ w Otwartym Turnieju Szacho-

wym w Dàbkach ko∏o Dar∏owa, gdzie

pojecha∏a jako jeden z najs∏abszych

zawodników, plasujàc si´ na przed-

ostatnim miejscu na liÊcie startowej.

Mimo to, pokonujàc wielu mocniej-

szych konkurentów, wywalczy∏a tam

norm´ potrzebnà na zdobycie I kate-

gorii szachowej, czym podwy˝szy∏a

swój ranking mi´dzynarodowy Elo a˝

o 84 punkty.

Szansa na kolejne sukcesy ju˝ jesie-

nià! Trzymamy kciuki i gratulujemy

letnich osiàgni´ç!

� Ewa Michalska/SP Niepor´t

IX PIKNIK RODZINNY
w Józefowie

Zespół charytatywny CARITAS Parafii NMP Królowej w Józefowie ma
zaszczyt zaprosiç na

przy ul. Sienkiewicza, w niedziel´
14 wrzeÊnia w godz. 12.00-18.00.
O godzinie 11.oo odb´dzie si´ uroczy-

sta Msza Âwi´ta z udzia∏em Chóru Sa-

lve Regina. Piknik rozpocznie si´ o go-

dzinie 12.30, w programie: wyst´py ze-

spo∏ów M∏odzie˝ 50+ i Józefinki,

Wiktorii Maƒk i Emilii Wroceƒskiej,

a o godz. 17.00 – Janusza Laskowskie-

go. Ponadto licytacje m.in.: rejsu kata-

maranem z Kapitanem Paszke, nie-

dzielnego brunchu w Hotelu Bristol,

weekendu w Zatoce sztuki w Sopocie,

zaproszenia VIP na Gonitw´ „Wielka

Warszawska”. Rozegrany zostanie tak-

˝e turniej pi∏ki no˝nej dru˝yn sponsor-

skich. Piknik poprowadzi Conrado

Moreno. Emocje gwarantowane!

Zespó∏ CARITAS zaprasza dzieci

i rodziców do wspólnej zabawy z Ka-

pitanem Wyderkà, przeja˝d˝ek bryczkà

oraz zasi´gania porad psychologa dzie-

ci´cego. Smakoszom polecamy potrawy

z grilla, grochówk´, ciasta domowego

wypieku, naleÊniki oraz wat´ cukrowà.

Zysk z pikniku zostanie w ca∏oÊci
przekazany na cele charytatywne
Parafii.

KONCERTY
ZAKO¡CZENIE
NIEPOR¢CKIEGO LATA
MUZYCZNEGO
Zapraszamy na ostatnie koncerty
w ramach Niepor´ckiego Lata
Muzycznego w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa:

• 13 wrzeÊnia o godzinie 16.00
– koncert zespołu Brass
Federacja

• 20 wrzeÊnia o godzinie 15.00
– szanty w wykonaniu zespołu
Wodny Patrol

KUBA MICHALSKI
ÂPIEWA BALLADY
LEONARDA COHENA
21 wrzeÊnia o godzinie 18.30
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie zorganizowany
zostanie koncert z okazji 80.
urodzin kanadyjskiego barda
Leonarda Cohena. Jego utwory
wykonywaç b´dzie Kuba
Michalski.

Kuba Michalski jest autorem,
kompozytorem, wokalistà i gitarzystà.
Z ˝onà Anetà zało˝ył zespół „Cotton Cat”.
Nagrał z nim pi´ç płyt. Jego piosenki
uzyskiwały wyró˝nienia na festiwalu OPPA,
a w duecie z Justynà Bacz wygrał Festiwal
PieÊni Leonarda Cohena w Krakowie.
W roku 2011 wydał płyt´ „Podró˝”,
na której zamieÊcił własne kompozycje
do wierszy wielkich poetów m.in. LeÊmiana,
Asnyka, Mickiewicza i Baudelaire’a. W 2012
ukazał si´ album z piosenkami
Kaczmarskiego, zaÊ w roku ubiegłym płyta
z utworami Cohena.

Leonard Cohen – znakomity kanadyjski
poeta i piosenkarz, obchodzi w tym
roku 80-te urodziny. W programie koncertu
usłyszymy kilkanaÊcie jego ballad w polskich
tłumaczeniach, w tym oczywiÊcie „Alleluja”,
„Zuzanna”, „Słynny niebieski prochowiec”
i „Taƒcz mnie po miłoÊci kres”.

Niepor´ckie Lato Muzyczne w Kompleksie 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa
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O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A

T
ak bardzo obfitujàcy w histo-

ryczne wydarzenia sierpieƒ

tego roku zaczà∏ si´ pi´knym

wyst´pem „Echa Niepor´ckiego”,

w którym chór rozpoczà∏ od odÊpie-

wania szeregu pieÊni i piosenek le-

gionowych. A to dlatego, ˝e pro-

gram nazwano „Od Pierwszej Ka-

drowej do Armii Krajowej”.

28 lipca 1914 roku wybu-

ch∏a I wojna Êwiatowa. Doprowa-

dzi∏a ona do rozbudzenia wÊród Po-

laków poczucia to˝samoÊci narodo-

wej, a jej przebieg i rezultaty

(przede wszystkim upadek wszyst-

kich trzech mocarstw zaborczych)

umo˝liwi∏y odtworzenie niepodle-

g∏ego paƒstwa polskiego. 

3 sierpnia 1914 roku w Olean-

drach sformowano 1 Kompani´ Ka-

drowà, zalà˝ek Legionów Polskich

Józefa Pi∏sudskiego. 6 sierpnia

Kompania wymaszerowa∏a w kie-

runku Miechowa. W Micha∏owi-

cach obalono rosyjskie s∏upy gra-

niczne. Tak rozpoczà∏ si´ marsz ku

wolnej Polsce.

Równolegle z organizacjà Kadro-

wej zachodzi∏a potrzeba dotarcia

do Polaków z podstawowym pla-

nem przedsi´wzi´ç natury politycz-

nej. Ukaza∏a si´ odezwa do Pola-

ków, a w niej sygnowane „Warsza-

wa 3 sierpnia 1914 r.” pismo Józefa

Pi∏sudskiego oraz pismo sygnowa-

ne „Kraków, 10 sierpnia 1914 r.”

z apelem Komisyji Skonfederowa-

nych Stronnictw Niepodleg∏oÊcio-

wych jako zast´pstwo Rzàdu Naro-

dowego w Warszawie. 

Ukaza∏a si´ tak˝e odezwa Rzàdu

Narodowego do ogó∏u obywateli

Ziemi Kieleckiej. W treÊci odezwy

podpisanej przez Komend´ G∏ównà

Wojsk Polskich, z datà „W sierp-

niu 1914 r.” czytamy jak z prawej

strony u góry.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

Czytelnikom „WieÊci Niepor´ckich” interesujàcych si´ historià przekazuj´ treÊç dokumentów sprzed dziewi´çdziesi´ciu laty,
które trafiły do mnie kilka dni temu. 

Raz jeszcze o Pierwszej Kadrowej

W ROCZNIC¢ odsłoni´cia
pomnika poległej załogi
bombowca PZL 37 „ŁoÊ”
W pierwszà rocznic´ upami´tnienia poległej załogi
polskiego bombowca PZL 37 „ŁoÊ” oraz 75 rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej, Niepor´ckie
Stowarzyszenie Historyczne w dniu 13.09.2014 r.
na terenie Wólki Radzymiƒskiej zaproponuje
mieszkaƒcom m.in.: 
• obejrzenie filmu z uroczystoÊci odsłoni´cia

pomnika poległych lotników we wrzeÊniu 2013
roku 

• pokaz nielicznych pamiàtek po eksploracji
samolotu w 2011 roku, które sà w posiadaniu
Stowarzyszenia. 

• reprinty gazet i obwieszczeƒ
z wrzeÊnia 1939 roku oraz informacje
o walkach na làdzie i w powietrzu na terenie
Gminy Niepor´t w czasie wojny obronnej
Polski we wrzeÊniu 1939 roku 

• prezentacj´ pamiàtek zwiàzanych z tym
okresem, w szczególnoÊci zwiàzanych z walkami
zgrupowania gen. bryg. Juliusza Zulaufa,
majàcymi na celu likwidacj´ niemieckich
przyczółków nad Narwià pod D´bem i Zegrzem. 

� Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne


