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– STRONIA 4

koniecznie przeczytaj

10 paêdziernika
Êrodowisko
oÊwiatowe 

Gminy Niepor´t
uroczycie

obchodziło 
swoje Êwi´to

– Dzieƒ Edukacji
Narodowej.

W
zorganizowanym z tej oka-

zji spotkaniu wzi´li udzia∏

nauczyciele i pracownicy

niepedagogiczni szkó∏ i przedszko-

li, emeryci, a tak˝e osoby, które nie

b´dàc pracownikami oÊwiaty, swo-

imi dzia∏aniami wspierajà szko∏y

i gmin´ w realizacji zadaƒ oÊwiato-

wych. Spotkanie by∏o okazjà do po-

sumowania pracy szkó∏, które w mi-

nionym roku szkolnym mogà po-

chwaliç si´ bardzo dobrymi

wynikami uczniów na egzaminach

zewn´trznych i wieloma sukcesami

w ró˝norakich konkursach przed-

miotowych i zawodach sportowych. 

Najlepsze ˝yczenia i podzi´kowa-

nia wszystkim pracownikom oÊwia-

ty z∏o˝yli Wójt S∏awomir Maciej Ma-

zur oraz Przewodniczàcy Rady Gmi-

ny Eugeniusz Woêniakowski wraz

z Komisjà OÊwiaty. Nauczyciele,

którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki

w pracy dydaktyczno- wychowaw-

czej i opiekuƒczej oraz wyró˝niajà-

cy si´ pracownicy niepedagogiczni

zostali nagrodzeni przez dyrektorów

i Wójta Gminy. WÊród nagrodzo-

nych znalaz∏y si´ te˝ osoby, które

w szczególny sposób przyczyni∏y si´

do promocji swoich szkó∏ i Gminy

Niepor´t na forum ponadlokalnym.

Corocznym, szczególnie uroczy-

stym i emocjonujàcym dla spo∏ecz-

noÊci szkolnych elementem obcho-

dów Dnia Edukacji Narodowej sà

uroczystoÊci pasowania i Êlubowania

uczniów klas pierwszych oraz paso-

wania na przedszkolaków, które od-

by∏y si´ lub wkrótce odb´dà w szko-

∏ach i przedszkolach gminnych. 

� H Galas

DZIE¡ Edukacji Narodowej
SP w Wólce Radzymiƒskiej

SP w Niepor´cie

SP w Izabelinie

Gminazjum
w Stanis∏awowie

Pierwszym

SP w Bia∏obrzegach
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I N W E S T Y C J E

UMOWY O DOFINANSOWANIE

17 paêdziernika w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wójt Maciej Mazur podpisa∏
z Prezesem Zarzàdu WFOÂiGW, Arturem Dà-
browskim, dwie wa˝ne dla Gminy Niepor´t
umowy.

Pierwsza z umów dotyczy dofinansowania ze Êrod-

ków Funduszu SpójnoÊci wykonania dokumenta-

cji projektowo-kosztorysowej oraz studium wyko-

nalnoÊci budowy kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej na osiedlach wojskowych w Bia∏obrzegach

i Zegrzu Po∏udniowym. Ca∏kowita wartoÊç projek-

tu wynosi 522 750 z∏ brutto. Dofinansowanie wy-

nosi 85% kwoty netto, czyli 361 250 z∏. 

Wy∏onieni ju˝ w przetargu wykonawcy to firma

Grontmij POLSKA z Poznania, która opracuje do-

kumentacj´ kanalizacji w Bia∏obrzegach oraz fir-

ma INKOM z Bia∏egostoku, która wykona doku-

mentacj´ infrastruktury w Zegrzu Po∏udniowym.

Termin realizacji prac projektowych wraz z uzy-

skaniem pozwolenia na budow´ up∏ywa w listo-

padzie 2015 roku. 

Na osiedlach dzia∏a kilkudziesi´cioletnia, prze-

starza∏a sieç kanalizacyjna. Âcieki kierowane sà

do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego

przez przepompownie, znajdujàce si´ na terenie

jednostki wojskowej. W zwiàzku ze zmianami or-

ganizacyjnymi w wojsku, gmina zmuszona jest

wybudowaç nowà, gminnà sieç kanalizacyjnà,

z której Êcieki kierowane b´dà bezpoÊrednio

do opaski kanalizacyjnej. Budowa infrastruktury

na osiedlach w Bia∏obrzegach i Zegrzu Po∏udnio-

wym planowana jest w kolejnej perspektywie unij-

nej – do 2020 r, gmina staraç si´ b´dzie o dofinan-

sowanie jej wykonania.

Druga umowa dotyczy dofinansowania zakupu
ci´˝kiego wozu ratowniczo-gaÊniczego.
Kwota otrzymanego dofinansowania wyno-

si 173 610 z∏. Nowy wóz Mann-TGM z nap´dem

na cztery ko∏a przeznaczony jest dla jednostki

OSP w Kàtach W´gierskich. Przewidziany jest

do realizacji wszystkich zadaƒ, zw∏aszcza w trud-

nych warunkach terenowych – do gaszenia po˝a-

rów pó∏, lasów i ∏àk, do usuwania skutków wy-

padków drogowych. Mo˝e nim jechaç szeÊciu

stra˝aków, podczas gdy stary samochód zabiera∏

tylko trzech. Jest w nim te˝ wi´cej miejsca na po-

trzebny przy akcjach ratunkowych sprz´t. Ma

wi´kszà pojemnoÊç, mieÊci a˝ 5 tys. litrów wo-

dy, mo˝e s∏u˝yç jako cysterna w przypadku awa-

rii wodociàgu. 

Koszt nowego samochodu to 694 440 z∏otych,

ale Gmina, obok dofinansowania z WFOÂiGW,

pozyska∏a dotacje na jego zakup – 150 tys. z∏

od Zarzàdu G∏ównego OSP w Warszawie, 100 tys.

z∏ od Komendy G∏ównej PSP, 150 tys. z∏ od Ko-

mendanta Wojewódzkiego PSP, w ramach Krajo-

wego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego oraz

50 tys. z∏ od Gaz –System SA w Rembelszczyê-

nie. Z bud˝etu Gminy Niepor´t przeznaczono

na zakup nowego samochodu kwot´ 70 tys. z∏.

ROZSTRZYGNI¢TE PRZETARGI
� Rozstrzygni´to przetarg na budow´

brakujàcego odcinka chodnika
na ulicy Akacjowej w Kàtach
W´gierskich, o d∏ugoÊci 211 me-

trów. Wykonawcà inwestycji jest

firma Trans-Matex z Dosina. Koszt

prac wyniesie 49 tys. z∏. Termin re-

alizacji – 4 tygodnie od daty podpi-

sania umowy z wykonawcà. 

� Rozstrzygni´to przetarg i podpisano

umow´ na budow´ oÊwietlenia
ul. Zacisznej w Woli Aleksandra.

Wykonawca – Przedsi´biorstwo Bu-

dowy Sieci Energetycznej ELBIS

z Wo∏omina zainstaluje 5 punktów

Êwietlnych na odcinku 190 metrów.

Koszt prac wyniesie 17 tys. z∏. Ter-

min wykonania – 28 listopada.

� Rozstrzygni´to przetarg i podpisano

umow´ na budow´ chodnika w Ry-
ni, prowadzàcego do Jeziora Zegrzyƒ-

skiego oraz oÊwietlenia placu zabaw
i boiska przy TPD w Ryni. Wyko-

nawca – firma Instalatorstwo Elek-

tryczne z Serocka zainstaluje ∏àcznie

7 punktów Êwietlnych. Koszt prac wy-

niesie 23 tys. z∏. Termin realizacji

– 28 listopada. � oprac. BWilk

Do Urz´du Gminy Niepor´t wp∏yn´-
∏a zgoda Mazowieckiej Jednostki
Wdra˝ania Programów Unijnych
na przed∏u˝enie terminu monta˝u
kolektorów s∏onecznych do ma-
ja 2015 roku.
Proekologiczny projekt monta˝u ko-

lektorów s∏onecznych realizowany jest

na terenie gminy od czerwca 2014 ro-

ku. Do koƒca listopada kolektory pod-

grzewaç b´dà wod´ w 460 budynkach.

Na pozosta∏ych 130, z 590 zg∏oszo-

nych do programu, instalacja zamon-

towana zostanie do koƒca maja 2015

roku. W tym terminie monta˝ kolek-

torów odbywa∏ si´ b´dzie tak˝e na bu-

dynkach, w których prowadzona jest

dzia∏alnoÊç gospodarcza. 

Mamy przyjemnoÊç zaprosiç Paƒ-

stwa do zapoznania si´ z mapà, któ-

ra pozwoli w czytelny, wygodny spo-

sób, z zachowaniem podzia∏u na ka-

tegorie, dowiedzieç si´, jakie

inwestycje ju˝ zakoƒczyliÊmy,

nad jakimi wcià˝ pracujemy i jakie

planujemy.

Kolorowa mapa inwestycji, która

podsumowuje ostatnie cztery lata

dzia∏alnoÊci samorzàdu Gminy Nie-

por´t, b´dzie systematycznie aktuali-

zowana. Mapa znajduje si´ na stro-

nie internetowej www.nieporet.pl

lub www.nieporet.gminneinwesty-

cje.pl/ � red.

MONTA˚ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
– PRZEDŁU˚ENIE TERMINU REALIZACJI

NOWA MAPA INWESTYCYJNA NA STRONIE
INTERNETOWEJ GMINY NIEPOR¢T

Og∏oszony zosta∏ przetarg na budo-
w´ nowego placu zabaw na osiedlu
mieszkaniowym w Zegrzu Po∏udnio-
wym. 
Projekt przewiduje budow´ dwóch

placów zabaw, dla dzieci m∏odszych

i dzieci starszych oraz zamontowanie

urzàdzeƒ do çwiczeƒ si∏owych.

W miejscu starego placu zabaw sta-

nà urzàdzenia dla najm∏odszych

– dwa zestawy zabawowe ze zje˝-

d˝alnià, huÊtawka podwójna z siedzi-

skiem typu koszyczek, huÊtawka

wa˝ka i na spr´˝ynie oraz piaskow-

nica. Istniejàce ogrodzenie zostanie

pomalowane, zamontowane b´dà

∏awki i kosze. 

W sàsiedztwie powstanie plac zabaw

dla dzieci starszych z dwoma wielo-

funkcyjnymi zestawami zabawowymi

oraz si∏ownia zewn´trzna, wyposa˝o-

na w podwójny rower, potrójny twi-

ster, podwójne stanowisko do wyci-

skania i podwójny biegacz. Tu tak˝e

zamontowane zostanà ∏awki i kosz. 

Oferty nale˝y sk∏adaç do Urz´du

Gminy Niepor´t do 29 paêdziernika.

Je˝eli w przetargu wy∏oniona zostanie

firma, zaplanowane prace powinny za-

koƒczyç si´ do 12 grudnia.

NOWY PLAC ZABAW 
W ZEGRZU POŁUDNIOWYM

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
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ZAPRASZAMY
na bezpłatne
znakowanie
psów dla
mieszkaƒców
gminy
Od koƒca wrzeÊnia 2014 r. ak-

cj´ darmowego czipowania

psów sfinansuje Gmina Niepor´t

w ramach Programu opieki

nad zwierz´tami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomnoÊci

zwierzàt na terenie Gminy Nie-

por´t w 2014 roku. Elektronicz-

ne znakowanie za pomocà wsz-

czepionego mikrochipa psów to

jeden ze skutecznych sposobów

zapobiegania ich bezdomnoÊci.

Niewielki czip zawiera informa-

cje mi´dzy innymi o w∏aÊcicie-

lu, co w przypadku zagini´cia

psa zwi´ksza jego szanse na po-

wrót do domu. 

Akcja dotyczy zwierzàt, które

ukoƒczy∏y 4 miesiàc ˝ycia.

Warunkiem bezp∏atnego ozna-

kowania psa jest:

• wype∏nienie wniosku o wyko-

nanie zabiegu elektronicznego

oznakowania psa,

• okazanie dowodu to˝samoÊci

potwierdzajàcego zameldowa-

nie w Gminie Niepor´t,

• okazanie aktualnego Êwiadec-

twa szczepienia psa przeciwko

wÊciekliênie.

Po spe∏nieniu ww. warunków

w∏aÊciciel czworonoga otrzyma

skierowanie na wykonanie za-

biegu oznakowania psa w gabi-

necie weterynaryjnym KOSMA

znajdujàcym si´ przy ul. S∏o-

necznej 14/1 w Stanis∏awowie

Pierwszym. Po zaczipowaniu

psa w∏aÊciciel otrzymuje po-

twierdzony przez lekarza doku-

ment o wykonaniu elektronicz-

nego oznakowania psa, a dane

dotyczàce zwierz´cia i jego w∏a-

Êciciela zostanà wprowadzane

do Mi´dzynarodowej Bazy Da-

nych SAFE ANIMAL www.sa-

fe-animal.eu

Wniosek dost´pny jest na stronie

internetowej www.nieporet.pl

lub w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

Dzia∏ Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa, pok. 30, II pi´tro,

tel. (22) 767-04-10.

Chroƒ swojego pupila i oznakuj

go.

� K. Kula
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Wójt Gminy Niepor´t og∏asza, ˝e w dniu 18
listopada 2014 r. w sali konferencyjnej (pok.

nr 25) w budynku Urz´du Gminy Niepor´t

– II p., adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepo-

r´t odb´dzie si´ drugi ustny przetarg nieogra-

niczony na sprzeda˝ ni˝ej wymienionych nie-

zabudowanych nieruchomoÊci po∏o˝onych we

wsi i gminie Niepor´t przy ulicy Ró˝anej, sta-

nowiàcych w∏asnoÊç Gminy Niepor´t:

Wadium w wysokoÊci podanej w tabeli powy-
˝ej, nale˝y wnieÊç w formie pieniàdza – z ozna-

czeniem nieruchomoÊci, której dotyczy – przele-

wem lub wp∏ata – na rachunek bankowy Gminy

Niepor´t, prowadzony w Banku Spó∏dzielczym

w Legionowie o/ Niepor´t Nr 25 8013 1029

2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóê-

niej w dniu 13 listopada 2014 r. wadium znaj-

dowa∏o si´ na rachunku bankowym Gminy Nie-

por´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,

na stronie internetowej Gminy Niepor´t oraz

w http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje dotyczàce

przetargu mo˝na uzyskaç w Dziale Geodezji i Go-

spodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Nie-

por´t Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, pokój

nr 7, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkie-

wicz@nieporet.pl, w godzinach pracy Urz´du.

OSTANIA SZANSA – KUP ATRAKCYJNÑ DZIAŁK¢ PRZY RÓ˚ANEJ

WIELKA WYPRZEDA˚ DZIAŁEK GMINNYCH

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

22 paêdziernika wspólna
komisja gminy
i starostwa z udziałem
wójta Macieja Mazura
i wicestarosty Roberta
Wróbla dokonała odbioru
technicznego mostu
na rzece Czarnej w ciàgu
ulicy Brukowej. Obiekt
powstał w czasie
krótszym o kilkanaÊcie
dni ni˝ zakładał
szesnastotygodniowy
kontrakt w firmà Strabag.

MOST na Czarnej
gotowy

T
o ju˝ ostatni w gminie Niepo-

r´t most w drodze powiatowej,

który nie by∏ w ostatnich la-

tach przebudowany przez starostwo.

Tym razem ze wzgl´du na katastro-

falny stan przeprawy z pierwotnego

kilkudziesi´cioletniego obiektu nie

zosta∏o kompletnie nic. Zrealizowa-

no budow´ 14 metrowego jedno-

prz´s∏owego, ˝elbetowego obiektu

o p∏ycie gruboÊci 70 cm. Na moÊcie

wykonano jezdni´ o szerokoÊci 7 m,

ograniczonà kraw´˝nikami. Co

szczególnie wa˝ne w sytuacji zagro-

˝enia powodziowego, które nie jest

rzadkie w tym terenie, wykonano

umocnienia skarp mostu i zabezpie-

czeƒ koryta rzeki Czarnej. Przebudo-

wa mostu kosztowa∏a przesz∏o

1,2 mln z∏. � BW

ROBERT WRÓBEL, wicestarosta legionowski
So∏ectwa Wólka Radzymiƒska, Niepor´t, Stanis∏awów Pierwszy 

i wreszcie Izabelin, zyska∏y w ostatnich latach nowe mosty. ¸àcznie

w latach 2010 r. – 2014 r. przebudowaliÊmy 4 mosty za ∏àcznà

kwot´ 4 418 994,21 z∏. Te obiekty przez najbli˝sze dziesi´ciolecia

poprawiaç b´dà bezpieczeƒstwo komunikacyjne na terenie gminy. Co wi´cej dzi´ki

inwestycjom mostowym kolejne miliony z∏otych Êrodków zewn´trznych pozyskaliÊmy

na przebudow´ dróg w gminie Niepor´t, co z kolei pozwoli∏o nam przebudowaç ich

w tym czasie ponad 13 km.

W ostatnià Êrod´ kilka minut po godzinie 11 ze stacji Legionowo
ruszył szynobus do Zegrza Południowego, gdzie zorganizowano
konferencj´ poÊwi´conà rewitalizacji tej linii. Przejazd odbył si´ równo
w 120 lat od chwili kiedy pierwsze składy kolejowe zatrzymały si´
w tej miejscowoÊci. 

SZYNOBUSEM do Zegrza

Roboczy kurs na zaproszenie starosty

Jana Grabca zgromadzi∏ przedstawi-

cieli Polskich Linii Kolejowych, Za-

rzàdu Transportu Miejskiego, Kolei

Mazowieckich. Jednak g∏ównymi ani-

matorami przedsi´wzi´cia byli samo-

rzàdowcy, którzy od lat walczà o przy-

wrócenie po∏àczeƒ kolejowych.

– Staraniem samorzàdów projekt re-

witalizacji linii do Zegrza jest zawar-

ty w dokumentach strategicznych wo-

jewództwa. To szansa na pozyskanie

Êrodków zewn´trznych dla tej potrzeb-

nej powiatowi i gminom inwestycji

– mówi Robert Wróbel wicestarosta

Legionowski. Podczas konferencji zor-

ganizowanej w Zegrzu podkreÊlano, ̋ e

stacja mo˝e pe∏niç rol´ punktu poczàt-

kowego w podró˝y do stolicy dla

mieszkaƒców gminy Serock, Niepor´t

i powiatu pu∏tuskiego. To przedsi´-

wzi´cie z racji nak∏adów potrzebnych

na inwestycje i utrzymanie musi wià-

zaç samorzàdy, które b´dà nim teraz

zainteresowane.

– Dlatego w∏aÊnie kolejnym krokiem

do przywrócenia linii b´dzie zgodnie

z sugestià starosty opracowanie kon-

cepcji funkcjonalno-technicznej, która

precyzyjnie oceni jakie inwestycje na-

le˝y poczyniç, jak mo˝emy je sfinanso-

waç oraz przede wszystkim okreÊli po-

toki pasa˝erskie, które obs∏ugiwaç ma

szynobus – podsumowuje wydarzenie

wójt gminy Niepor´t S∏awomir Maciej

Mazur. � BW

Ponowne skomunikowanie Zegrza z Legionowem staje si´ coraz bardziej
realne. Na zdj´ciu Wójt Mazur, wicestarosta Wróbel i radna Tomasik.

Odbiór 

techniczny 

mostu
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WYBORY do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw
– 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

UWAGA – zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych dla mieszkaƒców cz´Êci Niepor´tu (obwód nr 2), Aleksandrowa (obwód nr 4) oraz
cz´Êci Stanisławowa Pierwszego (obwód nr 7).

Nr obwodu
Granice obwodu g∏osowania 

Siedziba obwodowej 
g∏osowania komisji wyborczej

1. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu G∏ogi” Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 291

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych

2. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Adama Mickiewicza, Gminne Przedszkole 
Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, w Niepor´cie
Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, ul. Jana Kazimierza 104
Gerwazego,Szlachecka, Telimeny,Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, Stokrotki, Tulipanowa,

Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska, Bia∏ego Bzu, Epopei.

3. Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, kpt. Stefana Pogonowskiego, Szko∏a Podstawowa Nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja 

Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, w Niepor´cie

Zosi, Pilawa. ul. Dworcowa 9

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych

4. So∏ectwo Aleksandrów oraz cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szko∏a Podstawowa Nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja 
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Ma∏o∏´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów, w Niepor´cie
Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Âwi´tego Huberta, Przyjació∏, Odrodzenia. ul. Dworcowa 9

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych

5. So∏ectwa: Bia∏obrzegi i Rynia Szko∏a Podstawowa im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach

ul. Wojska Polskiego 21

6. Cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice: S∏oneczna, T´czowa, Spe∏nionych Marzeƒ, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Z∏otych Piasków, B∏´kitna, Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, w Stanis∏awowie Pierwszym

Przysz∏oÊç – numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), ul. Jana Kazimierza 291

numery parzyste od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, 

Warsztatowa, Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A.Mozarta, Sonaty, 

Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa, Âwierkowa, Borówkowa, 

Cyprysowa, Weso∏a, Zajazdowa, Soko∏a, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, 

Kalinowa, Jarz´biny, Jod∏owa, LeÊny Zakàtek, Paproci. 

7. So∏ectwo Izabelin oraz cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice: Szko∏a Podstawowa im. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich
Przysz∏oÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste od nr 72 do koƒca, Baletowa, w Izabelinie, ul. Szkolna 1
Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, Krzywa, Ma∏o∏´cka, Wierzbowa, Rodzinna. lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych

8. So∏ectwo Józefów Szko∏a Podstawowa im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie, ul. Szkolna 61

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych

9. So∏ectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich

ul. KoÊcielna 22

10. So∏ectwo Micha∏ów-Grabina Szko∏a Podstawowa im. Wandy Chotomskiej 

w Józefowie, ul. Szkolna 61

11. So∏ectwa: Stanis∏awów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury  w Stanis∏awowie Drugim

ul. Wolska 71A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych

12. So∏ectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny 

im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich 

w Wólce Radzymiƒskiej, ul. Szkolna 79

13. So∏ectwo Zegrze Po∏udniowe OÊrodek Kultury w Zegrzu Po∏udniowym 

ul. Osiedle Wojskowe 13

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych

UWAGA:
1. Wyborcy niepe∏nosprawni w terminie do dnia 27 paêdziernika 2014 r. (poniedzia∏ek) mogà zg∏osiç w Urz´dzie Gminy Niepor´t zamiar g∏osowania korespondencyjnego, w tym przy pomo-

cy nak∏adek na karty do g∏osowania sporzàdzonych w alfabecie Braille’a.

2. Do g∏osowania korespondencyjnego wyznacza si´ wszystkie Obwodowe Komisji Wyborcze. 
3. Wyborcy niepe∏nosprawni oraz wyborczy, którzy najpóêniej w dniu g∏osowania (tj. 16 listopada 2014 r.) ukoƒczà 75 lat w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. (piàtek) mogà z∏o˝yç wniosek

o sporzàdzenie aktu pe∏nomocnictwa. Wnioski nale˝y sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pok. Nr 3, w godz.:8.00-16.00.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00

Wójt Gminy Niepor´t

/-/ S∏awomir Maciej Mazur
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SSzzaannoowwnnii  PPaaƒƒssttwwoo,,  

WW iimmiieenniiuu  SSaammoorrzzààdduu  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  pprraaggnniieemmyy  sseerrddeecczznniiee  ppooddzzii´́kkoowwaaçç

zzaa cczztteerryy  llaattaa  wwssppóóllnneejj  pprraaccyy..  WWyykkoorrzzyyssttuujjààcc  zzgg∏∏aasszzaannee  pprrzzeezz  PPaaƒƒssttwwaa

uuwwaaggii  ii wwnniioosskkii,,  mmoogglliiÊÊmmyy  zzrreeaalliizzoowwaaçç  zzaaddaanniiaa,,  kkttóórree  mmaajjàà  bbeezzppooÊÊrreeddnnii

wwpp∏∏yyww  nnaa ppoopprraaww´́  wwaarruunnkkóóww  ˝̋yycciiaa  nnaasszzyycchh  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  WW oossiiààggnnii´́cciiuu

cceelluu  ppoommoogg∏∏oo  nnaamm  sskkuutteecczznnee  zzaabbiieeggaanniiee  oo ÊÊrrooddkkii  uunniijjnnee,,

nnaaggrrooddzzoonnee IIIIII mmiieejjsscceemm  ww ooggóóllnnooppoollsskkiimm  rraannkkiinngguu  ww kkaatteeggoorriiii  ggmmiinn

wwiieejjsskkiicchh  ww 22001133  rrookkuu..  PPoozzyysskkaannee  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  pprrzzeezznnaacczzyylliiÊÊmmyy

nnaa rreeaalliizzaaccjj´́  iinnwweessttyyccjjii  oo ∏∏ààcczznneejj  wwaarrttooÊÊccii  ppoonnaadd 7700  mmllnn  zz∏∏..

PPrrzzeedd nnaammii  kkoolleejjnnyy  rrookk  bbuudd˝̋eettoowwyy..  JJaakk  zzaawwsszzee  wwssppóóllnniiee  zz PPaaƒƒssttwweemm

pprrzzyyssttààppiilliiÊÊmmyy  ddoo ppllaannoowwaanniiaa  zzaammiieerrzzeeƒƒ  iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh  nnaa 22001155  rrookk..  NNoowwyy

bbuudd˝̋eett  ttoo  sszzaannssaa  nnaa ddaallsszzee  ddzziiaa∏∏aanniiaa,,  ppoopprraawwiiaajjààccee  ttrrwwaallee  jjaakkooÊÊçç  ˝̋yycciiaa

ww nnaasszzeejj  ggmmiinniiee..  DDzzii´́kkii  PPaaƒƒssttwwaa  aakkttyywwnnooÊÊccii  bb´́ddàà  oonnee  nnaasszzyymm  wwssppóóllnnyymm

oossiiààggnnii´́cciieemm..

PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWóójjtt  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt

EEuuggeenniiuusszz  WWooêênniiaakkoowwsskkii  SS∏∏aawwoommiirr  MMaacciieejj  MMaazzuurr

Realizacja zadaƒ inwestycyjnych w Gminie Niepor´t
w latach 2011-2014 za kwot´ 70 mln zł

Najwa˝niejsze realizowane zadanie to dokoƒczenie bu-

dowy opaski sanitarnej wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego.

Powstaje 10,4 km infrastruktury chroniàcej zbiornik

wodny na odcinku Bia∏obrzegi-Rynia za 11 mln z∏.

Ochronie Êrodowiska s∏u˝à tak˝e wykonana kanaliza-

cja na osiedlu D´bina w Stanis∏awowie Pierwszym, ka-

nalizacja oraz wodociàg w ulicach Jana Kazimierza

i Tulipanowej w Niepor´cie za kwot´ prawie 5 mln z∏.

Rozpocz´ta zosta∏a budowa kanalizacji w Stanis∏awo-

wie Drugim, Woli Aleksandra i Józefowie. Koszt tego

projektu to 9,4 mln z∏. Po zrealizowaniu ca∏oÊci prac

gminna sieç kanalizacyjna powi´kszy si´ o 21 km. Wy-

konana zosta∏a ju˝ dokumentacja projektowa kanaliza-

cji w Micha∏owie-Grabinie, projektowana jest tak˝e sieç

kanalizacyjna na osiedlach w Bia∏obrzegach i Zegrzu

Po∏udniowym.

Stopieƒ zwodociàgowania wszystkich so∏ectw wyno-

si 90%. W ciàgu ostatnich 4 lat przyby∏o 7 km sieci wo-

dociàgowej. 

Zrealizowane inwestycje
Budowa kanalizacji sanitarnej:
� na osiedlu D´bina w Stanis∏awowie Pierwszym 

� w ul. Wojska Polskiego i Pla˝owej w Bia∏obrzegach

� w ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie 

� na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia 

� w miejscowoÊciach: Stanis∏awów Drugi, Wola Alek-

sandra, Józefów – w trakcie realizacji 

� w ul. Tulipanowej w Niepor´cie 

� modernizacja kana∏u zrzutowego z oczyszczalni

Êcieków w Niepor´cie

� projekt kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz.

nr ew. 970/13 w Niepor´cie 

� projekt kanalizacji w Micha∏owie-Grabinie 

Budowa sieci wodociàgowej: 
� w ul. ˚ywicznej w Micha∏owie-Grabinie 

� w ul. Rodziny Kaliƒskich w Józefowie 

� w ul. Piastowskiej w Józefowie 

� w ul. Rumiankowej w Niepor´cie 

� w ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie 

� w ul. Tulipanowej w Niepor´cie 

� w ul. Spacerowej w Bia∏obrzegach 

� w ul. Stru˝aƒskiej w Józefowie 

� w ul. Wierzbowej w Kàtach W´gierskich 

� w ul. Weso∏ej w Stanis∏awowie Pierwszym 

� w ul. GoÊcinnej i Letniej w Stanis∏awowie Drugim 

� w ul. Ksià˝´cej w Aleksandrowie 

� w ul. Porannej Rosy w Kàtach W´gierskich 

Wykonane projekty sieci wodociàgowej: 
� w ul. Bursztynowej w Rembelszczyênie 

� w ul. Stru˝aƒskiej w Stanis∏awowie Pierwszym 

� w ul. Zwyci´stwa i Bia∏ego Bzu w Niepor´cie 

Wykonano oÊwietlenie dróg na d∏ugoÊci 8 km, zamontowano 234 lam-

py oÊwietleniowe:

� na ulicy Objazdowej w Józefowie 

� na ul. Barokowej w Stanis∏awowie Pierwszym 

� na ul. LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej – I etap 

� na ul. Zegrzyƒskiej w Niepor´cie 

� na ul. S∏onecznej w Stanis∏awowie Pierwszym 

� na ul. Nowolipie i na ul. Rumiankowej w Niepor´cie

� na ul. Granicznej i ul. Warsztatowej w Stanis∏awowie Pierwszym 

� na ul. Letniej i ul. GoÊcinnej w Stanis∏awowie Drugim 

� na ul. Jesionowej w Izabelinie 

� na ul. Wiosennej, ul. Sienkiewicza i ul. LeÊnej w Józefowie 

� na ul. Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie 

� na ul. KoÊcielnej w Katach W´gierskich 

� wzd∏u˝ chodnika do Jeziora Zegrzyƒskiego w Ryni

� na ul. Zacisznej w Woli Aleksandra 

� wykonano dokumentacj´ projektowà do realizacji oÊwietlenia ul. Ba-

Êniowych D´bów w Wólce Radzymiƒskiej 

KANALIZACJA I WODOCIÑGI 26 854 659 zł

ul. Spacerowa ul. Jana Kazimierza

ul. Graniczna

ul. S∏oneczna ul. Letnia

OÂWIETLENIE ULICZNE 798 674 zł



6

I N W E S T Y C J E  W  L A T A C H  2 0 1 1 – 2 0 1 4

Najwi´kszà inwestycjà w tej katego-

rii by∏a modernizacja k∏adki dla pie-

szych na Kanale Królewskim w Nie-

por´cie. Jej koszt wyniós∏ przesz∏o 1,8

mln z∏, a gmina uzyska∏a dofinanso-

wanie ze Êrodków unijnych w wyso-

koÊci 500 tys. z∏. K∏adka zosta∏a do-

stosowana do potrzeb osób niepe∏no-

sprawnych. Bardzo istotna z uwagi

na bezpieczeƒstwo pieszych by∏a prze-

budowa ulicy S∏onecznej wraz z chod-

nikiem i oÊwietleniem. Podobny cha-

rakter mia∏a budowa chodnika wzd∏u˝

ulicy Jana Kazimierza w Rembelsz-

czyênie. 

W ostatnich czterech latach wybudo-

wano i zmodernizowano 11 km chod-

ników i dróg. 

Inwestycje zrealizowane:
przebudowa dróg: 
� ul S∏onecznej w Stanis∏awowie Pierw-

szym 

� ul. Topolowej w Wólce Radzymiƒskiej 

� ul. Husarii na osiedlu G∏ogi w Niepo-

r´cie 

� ul. Cyprysowej w Stanis∏awowie Pierw-

szym 

� ul. Bagiennej w Kàtach W´gierskich

� ul. LeÊnej w Józefowie 

� ul. Piaskowej w Józefowie 

� ul. Radzymiƒskiej w Ryni 

� ul. Butryma na osiedlu G∏ogi w Niepo-

r´cie 

� ul. Pilawa (Bia∏obrzegi – Niepor´t) 

� ul. Polnej (II etap) w Aleksandrowie 

� ul. Wierzbowej w Kàtach W´gierskich 

� ul. Sonaty w Stanis∏awowie Pierwszym 

� ul. Rodziny Kaliƒskich w Józefowie 

� ul. LeÊnej w Zegrzu Po∏udniowym 

� ul. Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej

� ul. P´czkowskiego w Niepor´cie 

� ul. Polnej w Rembelszczyênie 

� ul. ˚wirowej w Beniaminowie 

� ul. Rumiankowej w Niepor´cie 

� ul. Pla˝owej w Bia∏obrzegach 

� budowa parkingów na Placu WolnoÊci

w Niepor´cie oraz przy Centrum Me-

dycznym w Niepor´cie 

� k∏adki dla pieszych na Kanale Królew-

skim w Niepor´cie 

budowa chodników:
� ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyê-

nie 

� ul. Kwiatowa w Micha∏owie-Grabinie 

� ul. S∏oneczna w Stanis∏awowie Pierw-

szym 

� ul. Topolowa w Wólce Radzymiƒskiej 

� ul. Szkolna w Józefowie 

� ul. Akacjowa w Kàtach W´gierskich 

� na osiedlu Las w Niepor´cie – ul. La-

zurowa 

wykonane projekty:
� chodnika na G∏ównej w Ryni 

� przebudowy ul. Cichej w Rembelsz-

czyênie 

� przebudowy ul. Warsztatowej w Stani-

s∏awowie Pierwszym 

� przebudowy ul. Ma∏o∏´ckiej w Izabeli-

nie, Aleksandrowie i Niepor´cie 

� przebudowy ul. Kasztanowej w Micha-

∏owie-Grabinie 

nawierzchnie z kruszywa:
� na ul. Sasankowej w Niepor´cie 

� na ul. Poziomkowej w Józefowie 

� na ul. Nowolipie w Niepor´cie 

� na ul. Zacisznej w Woli Aleksandra 

� ul. Kasztanowej w Micha∏owie-Grabinie 

� na drogach wewn´trznych – Zamostki 

� odwodnienie skrzy˝owania ul. Radzy-

miƒskiej i G∏ównej w Ryni 

� przebudowa przepustu Ø 100 cm

na Kanale Sierakowskim w ciàgu ulicy

Mi∏ej w Wólce Radzymiƒskiej 

� odwodnienie na ul. Szkolnej w Józefowie 

OÂWIATA I KULTURA 9 114 939 zł

Inwestycje w oÊwiat´ zapewnià

nam wszystkim lepszà przy-

sz∏oÊç. W ostatnich latach gmin-

na oÊwiata wzbogaci∏a si´ o ko-

lejne obiekty edukacyjne i spor-

towe. W Izabelinie zakoƒczono

budow´ nowej szko∏y z salà spor-

towà oraz wielofunkcyjnego bo-

iska, przy szkole w Niepor´cie

wybudowana zosta∏a hala sporto-

wa i korty tenisowe. Wykonano

tak˝e modernizacje przedszkoli

w Bia∏obrzegach i Niepor´cie

oraz szko∏y w Bia∏obrzegach.

Trwajà prace projektowe nad roz-

budowà szko∏y w Józefowie oraz

projektem sali sportowej w Bia-

∏obrzegach

W roku szkolnym 2013/2014

uczniowie klas I – III szkó∏ podsta-

wowych skorzystali ze wsparcia edukacyjnego w ramach projektu unijnego „In-

dywidualizacja procesu nauczania” Zrealizowano 2 640 godzin zaj´ç dodatko-

wych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za kwot´ blisko 143 tys. z∏.

W Wólce Radzymiƒskiej stanà∏ pomnik, poÊwi´cony za∏odze polskiego bom-

bowca PZL.37 ¸oÊ z 16 eskadry. Samolot zestrzelony zosta∏ podczas walki

z niemieckimi Messerschmittami 7 wrzeÊnia 1939 roku.

Zrealizowane inwestycje:
� budowa szko∏y podstawowej w Izabelinie 

� budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Niepor´cie 

� budowa boiska przy szkole podstawowej w Izabelinie 

� modernizacja przedszkola w Bia∏obrzegach 

� modernizacja budynku szko∏y podstawowej w Bia∏obrzegach 

� modernizacja budynku przedszkola gminnego w Niepor´cie 

� projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole w Bia∏obrzegach 

� zakup sprz´tu nag∏aÊniajàcego dla filii GOK w Beniaminowie 

� zakup sprz´tu nag∏aÊniajàcego dla filii GOK w Stanis∏awowie Drugim 

� wykonanie pomnika w Wólce Radzymiƒskiej 

DROGI I CHODNIKI 7 113 144 zł

Boisko w Izabelinie

Sala gimnastyczna w Nieporcie

Szko∏a w Izabelinie

K∏adka nad Kana∏em Królewskim
w Niepor´cie

ul. Pla˝owa

ul. Rumiankowa

ul. S∏oneczna
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W marcu 2012 r. zakoƒczono budow´ p∏ywalni sportowej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, w której wszyscy uczniowie gminnych szkó∏ mogà ko-

rzystaç z nieodp∏atnych zaj´ç nauki p∏ywania. 

Od koƒca 2013 roku gmina jest gospodarzem Kompleksu Rekreacyjno-

-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Naszym

celem jest kompleksowe zagospodarowanie tego miejsca z wykorzysta-

niem jego wyjàtkowych walorów krajobrazowych. Kierunki rozwoju pra-

wie 19 ha terenu wskaza∏y nam nagrodzone prace konkursowe. Przewi-

dujà one stworzenie zaplecza do organizacji zawodów sportowych, do ak-

tywnego uprawiania sportów wodnych i rekreacji, a tak˝e rodzinnego

wypoczynku. Towarzyszyç im b´dzie oferta kulturalna, której poczàtek

stanowi∏o tegoroczne Niepor´ckie Lato Muzyczne. Na zagospodarowa-

nie portu przeznaczono do tej pory 443 tys. z∏.

W ramach rzàdowego programu „Radosna Szko∏a” przy wszystkich szko-

∏ach podstawowych powsta∏y place

zabaw dla najm∏odszych. Nowy plac

zabaw powsta∏ te˝ przy przedszkolu

w Bia∏obrzegach. Odpowiadajàc

na wnioski mieszkaƒców, zrealizowa-

no budow´ ogólnodost´pnych placów

zabaw dla dzieci w Stanis∏awowie

Pierwszym oraz w Ryni. 

Gminnà ofert´ sportowà wzbogacili-

Êmy o dwa nowe boiska ze sztucznà

nawierzchnià – w Zegrzu Po∏udnio-

wym i Stanis∏awowie Drugim. 

Inwestycje zrealizowane:
� projekt i budowa p∏ywalni sporto-

wej w Stanis∏awowie Pierwszym 

� zagospodarowanie terenu portów

Niepor´t i Pilawa 

� budowa boiska na osiedlu w Ze-

grzu Po∏udniowym 

� budowa boiska przy filii GOK

w Stanis∏awowie Drugim 

� budowa placu zabaw w Ryni

� budowa placu zabaw w Stanis∏a-

wowie Pierwszym 

� budowa placu zabaw przy szko-

∏ach w Wólce Radzymiƒskiej, Nie-

por´cie i Izabelinie 

� budowa placu zabaw dla przed-

szkola gminnego w Bia∏obrze-

gach 

Modernizacja Centrum Medycz-

nego Niepor´t mia∏a na celu stwo-

rzenie mo˝liwoÊci rozwoju zakre-

su Êwiadczonych mieszkaƒcom

us∏ug medycznych, poprzez po-

praw´ i unowoczeÊnienie warun-

ków lokalowych oraz dostosowa-

nie obiektu do obowiàzujàcych

przepisów. Zwi´kszy∏a si´ liczba

gabinetów lekarskich, rehabilitacja zajmuje wi´ksze pomieszczenia.

Rozbudowano równie˝ zaplecze sanitarne.

Zrealizowane inwestycje:
� modernizacja budynku komunalnego na cele OÊrodka Zdrowia

w Zegrzu Po∏udniowym 

� modernizacja gminnego budynku TPD w Ryni 

� modernizacja budynku Centrum Medycznego Niepor´t 

ENERGIA ODNAWIALNA 7 948 400 zł

Budowa systemu kolektorów

s∏onecznych na terenie Gminy

Niepor´t

Inwestujemy w rozwiàzania

proekologiczne, chroniàce Êro-

dowisko i przynoszàce miesz-

kaƒcom wymierne oszcz´dno-

Êci. Jednym z nich jest budowa

systemu kolektorów s∏onecz-

nych, do którego przystàpi-

∏o 590 gospodarstw domo-

wych. Inwestycja wspó∏finan-

sowana jest w 70% ze Êrodków

unijnych i w 5% z bud˝etu

gminy. Jest to najwi´ksze tego

typu przedsi´wzi´cie w woje-

wództwie mazowieckim.

SPORT I REKREACJA 10 111 391 zł

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA 1 499 871 zł

Obok istniejàcych linii 705, 735

i 736, zapewniajàcych komunikacj´

z Warszawà i Legionowem, urucho-

miono nowe po∏àczenia, realizowa-

ne zgodnie z potrzebami zg∏aszany-

mi przez mieszkaƒców. Od 2011 r.

tras´ PKP Dàbkowizna – PKP Le-

gionowo obs∏uguje autobus L-8. Dla

wygody pasa˝erów po∏àczenie w∏à-

czone zosta∏o w system biletowy

ZTM. Zwi´kszono te˝ liczb´ kursów

autobusu w godzinach szczytu.

W 2013 r. uruchomiono nowà lini´

autobusowà na trasie Bia∏obrzegi-

-Beniaminów-Radzymin, a tak˝e li-

ni´ lokalnà, dowo˝àcà mieszkaƒców

Józefowa i cz´Êci Stanis∏awowa

Drugiego do Legionowa. Rocznie

na funkcjonowanie komunikacji pu-

blicznej Gmina Niepor´t wydaje

blisko 2 mln z∏. Ponadto gmina po-

nosi koszty dowozu dzieci do szkó∏

w kwocie ok. 570 tys. z∏. 

Inwestycje zrealizowane:
� zakup wiat przystankowych – 10

sztuk

� budowa peronów autobusowych

przy ul. Jana Kazimierza w Nie-

por´cie 

� projektowanie, budowa i przebu-

dowa peronów przystankowych

i zatok autobusowych

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 116 133 zł

Aquapark Fala

Plac zabaw 
przy 

SP w Niepor´cie

Centrum Medyczne Niepor´t Centrum Medyczne Niepor´t

Pomost w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa
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I N W E S T Y C J E  W  L A T A C H  2 0 1 1 – 2 0 1 4

BEZPIECZE¡STWO 1 888 522 zł

Dobrze wyszkolone i wyposa˝one jednostki Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-

nej zapewniajà mieszkaƒcom bezpieczeƒstwo. Niezb´dne jest inwestowa-

nie w modernizacj´ budynków OSP, nowy sprz´t i wyszkolenie stra˝a-

ków. Gmina pozyska∏a dla OSP dwa nowe samochody ratowniczo-gaÊni-

cze o wartoÊci 1,286 mln z∏, na które otrzyma∏a dofinansowanie

w wysokoÊci 1,05 mln z∏. Równie istotne jest zadbanie o bezpieczeƒstwo

osób wypoczywajàcych nad wodà. Gmina Niepor´t, jako jedna z nielicz-

nych w kraju, ca∏oÊciowo oznakowa∏a wszystkie zbiorniki wodne, usta-

wiajàc tablice informujàce o mo˝liwych zagro˝eniach. Kàpielisko

na „Dzikiej Pla˝y”, jako jedyne w powiecie, spe∏nia restrykcyjne wyma-

gania dotyczàce czystoÊci wody, posiadania w∏aÊciwego zaplecza sani-

POZOSTAŁE 4 864 561 zł

� zakup nieruchomoÊci zabudowanej

– dz. ew. Nr 128/10 w Niepor´cie (bu-

dynek GS) 

� modernizacja Gminnego Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych w Niepor´cie 

� modernizacja budynku Domu Na-

uczyciela w Wólce Radzymiƒskiej

� we wrzeÊniu 2014 roku ruszy∏a reali-

zacja programu „Cyfowe Okno na

eÂwiat”, w ramach którego 240 osób

otrzyma nieodp∏atnie komputery z do-

st´pem do Internetu, a 60 kompute-

rów zasili pracownie szkolne; projekt

o wartoÊci ponad 2,3 mln z∏ w ca∏o-

Êci finansowany jest ze Êrodków unij-

nych. 

� powstanie, dzi´ki wspó∏pracy z Urz´-

dem i wykonanej przez gmin´ infra-

strukturze technicznej, stacji benzyno-

wej Orlen i obiektu „McDonalds” 

PLANY
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Uchwalono Studium uwarunkowaƒ i kie-

runków zagospodarowania gminy Nie-

por´t. W latach 2011-2014 przyj´to 7

miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, a w trakcie opracowy-

wania jest kolejnych 13. 

tarnego oraz zapewnienia nadzoru

ratowników nad bezpieczeƒstwem

kàpiàcych si´. 

Systematycznie rozbudowywany jest

w gminie system monitoringu miejsc

niebezpiecznych na terenie gminy.

Inwestycje zrealizowane:
� projekt i rozbudowa gara˝u OSP

w Kàtach W´gierskich 

� zakup sprz´tu specjalistycznego dla OSP w Kàtach W´gierskich 

� zakup nowego Êredniego samochodu ratowniczo – gaÊniczego z nap´-

dem 4x4 dla OSP Kàty W´gierskie 

� modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymiƒskiej wraz z zakupem

niezb´dnego wyposa˝enia 

� system selektywnego alarmowania i ostrzegania dla OSP w Wólce Ra-

dzymiƒskiej 

� zakup nowego ci´˝kiego samochodu ratowniczo-gaÊniczego z nap´-

dem 4x4

Dzi´ki udanej wspó∏pracy z Powiatem Legionowskim

na terenie gminy zrealizowano wiele inwestycji, w tym

przebudowano 13 km dróg powiatowych.

Przebudowa mostów:
� w ciàgu drogi powiatowej Nr 1816W – ul Przysz∏oÊç

w Stanis∏awowie Pierwszym

� w ciàgu drogi powiatowej Nr 1813W – ul. Szkolna

w Wólce Radzymiƒskiej

� w ciàgu drogi powiatowej Nr 1814W – ul. Brukowa

przez rzek´ Czarnà w Stanis∏awowie Pierwszym

Przebudowa dróg powiatowych: 
� ul. Wolska w Stanis∏awowie Drugim 

� ul. Wczasowa w Bia∏obrzegach

� ul. Wojska Polskiego w Niepor´cie 

� ul. Szkolna i Ma∏o∏´cka w Izabelinie

� ul. Królewska w Aleksandrowie

� ul. Zwyci´stwa w Niepor´cie

� ul. Fortowa w Beniaminowie

� budowa sygnalizacji Êwietlnej w ciàgu ul. Izabeliƒskiej

w Aleksandrowie

Koszt tych inwestycji wyniós∏ ∏àcznie 15,4 mln z∏.

We wspó∏pracy z Mazowieckim Zarzàdem Dróg Woje-

wódzkich uda∏o si´ zrealizowaç budow´:

� I etapu chodnika wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza w Rem-

belszczyênie

� nak∏adk´ asfaltowà na drodze 633 (ulica Jana Kazimie-

niarza)

� nak∏adk´ asfaltowà na drodze 631 (ulica Zegrzyƒska)

w Niepor´cie za ∏àcznà kwot´ 2,5 mln z∏.

� Wykonywana jest dokumentacja projektowa przebudo-

wy drogi wojewódzkiej nr 631, uwzgl´dniajàca drogi

serwisowe, Êcie˝ki rowerowe, chodniki oraz przebudo-

w´ mostu nad Kana∏em ˚eraƒskim.

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO

OSP Wólka Radzymiƒska OSP w Kàtach W´gierskich

ul. Ma∏o∏´cka

Sygnalizacja na ul. Izabeliƒskiej
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9 paêdziernika z okazji
Europejsk£iego Dnia Seniora
w Gminnym OÊrodku Kultury
odbył si´ recital Pani Teresy
Kramarskiej. 

Ostatni dzwonek w szkole jest długo oczekiwanym sygnałem przez
dzieci, niecierpliwie wyczekujàcych magicznych i beztroskich
wakacyjnych chwil. To czas, kiedy szkolny plecak làduje gł´boko
w szafie, a problem codziennej nauki znika niczym za dotkni´ciem
magicznej ró˝d˝ki. Nie oznacza to jednak, ˝e dzieciaki zapominajà
o odpowiedzialnoÊci.

PAèDZIERNIK
miesiàcem Seniorów

W okresie letniej kaniku∏y do oÊrod-

ków kultury w gminie Niepor´t za-

witali stra˝nicy gminni. Celem wizy-

ty by∏y zorganizowane w ramach ak-

cji „Bezpieczne wakacje” lekcje

poglàdowe, na których m∏odzi oby-

watele naszej gminy mogli zapoznaç

si´ z zasadami bezpiecznego sp´dza-

nia wolnego czasu oraz sposobami

reagowania w chwilach zagro˝enia.

Niepor´ccy stra˝nicy przypomina-

li o zasadach poruszania si´ po dro-

dze publicznej. „Mundurowi na-

uczyciele” wyt∏umaczyli, jak nale˝y

prawid∏owo zachowywaç si´

na przejÊciu dla pieszych i kiedy

przechodzieƒ mo˝e bezpiecznie po-

ruszaç si´ po drodze. W ramach za-

j´ç dzieci zapozna∏y si´ równie˝

z zasadà ograniczonego zaufania

do innych uczestników ruchu drogo-

wego. W trakcie lekcji pada∏o wiele

pytaƒ, w szczególnoÊci dotyczàcych

pierwszeƒstwa pieszego na drodze

oraz zasad poruszania si´ po drodze

na rowerze czy hulajnodze.

Warto zaznaczyç, ˝e mimo m∏ode-

go wieku uczestników spotkaƒ, po-

ziom wiedzy na temat bezpieczeƒstwa

w ruchu drogowym by∏ ogromny!

Kolejnym istotnym tematem zaj´ç

by∏ problem agresywnych zwierzàt,

które mogà zaatakowaç przypadko-

wego pieszego. Poprzez zabaw´,

która przysporzy∏a wiele uÊmiechu,

dzieci dowiedzia∏y si´ jak reagowaç

w chwili ataku psa. Dodatkowo za-

pozna∏y si´ z najwa˝niejszymi nu-

merami alarmowymi, których znajo-

moÊç mo˝e uratowaç ˝ycie.

Stra˝nicy objaÊnili zasady bez-

piecznego korzystania z akwenów

wodnych. Tu równie˝ maluchy b∏y-

sn´∏y ogromem posiadanej wiedzy

na temat zagro˝eƒ wynikajàcych

z nieodpowiedzialnej zabawy w wo-

dzie.

Oprócz wyk∏adu na temat samego

bezpieczeƒstwa, dzieci z ogromnà

fascynacjà zapoznawa∏y si´ z wypo-

sa˝eniem stra˝ników. OczywiÊcie

najwi´kszà popularnoÊcià wÊród

ch∏opców cieszy∏y si´ kajdanki, tak

ochoczo zak∏adane paniom wycho-

wawczyniom oraz paralizatory, za-

prezentowane przez samych stra˝ni-

ków. 

– Prowadzenie zaj´ç profilaktycz-

nych dla m∏odzie˝y szkolnej jest bar-

dzo istotne w kszta∏towaniu prawi-

d∏owych postaw m∏odych obywate-

li – mówi Komendant Stra˝y

Gminnej Joanna Mizerska. 

Dodatkowà atrakcjà, która spotka-

∏a dzieci z gminy Niepor´t, by∏ og∏o-

szony konkurs na naj∏adniejszy rysu-

nek – „Bezpieczne wakacje”, które-

go rozstrzygni´cie i wr´czenie nagród

mia∏o miejsce 16 paêdziernika. 

Ponadto warto zaznaczyç, ˝e sami

stra˝nicy nie zakoƒczyli edukacji

maluchów na zaj´ciach profilaktycz-

nych. Od poczàtku roku szkolne-

go 2014/2015, w godzinach poran-

nych, a tak˝e popo∏udniowych, w re-

jonach placówek szkolnych realizujà

program „Bezpieczna droga do szko-

∏y”. 

W ramach tego programu zostanà

przeprowadzone warsztaty profilak-

tyczno – edukacyjne dla najm∏od-

szych klas gminnych szkó∏ podsta-

wowych.

� Przemys∏aw Kuligowski

W
Mazowieckiej Lidze M∏o-

dziczek, organizowanej

przez Mazowiecki Zwiàzek

Pi∏ki Siatkowej, w sezonie sporto-

wym 2014/2015 biorà udzia∏ dwie

dru˝yny z gminy Niepor´t:

UKS D´bina Niepor´t I w sk∏a-

dzie: Karolina Szabelewska, Karoli-

na Banaszek, Sylwia i Magda Po-

stek, Aleksandra Ho∏uj, Patrycja

Bartkowska, Dominika Knap, Nata-

lia Urban, Weronika Paw∏owska,

Weronika Szraga oraz Maryla

Karczmarczyk z trenerem Dariu-

szem PieÊniakiem oraz UKS D´bina

Niepor´t II w sk∏adzie: Dominika

Baƒska, Olga Bednarska, Anna Ko-

walczyk, Paulina Gwiazda, Daria

Wójcik, Weronika Makowska, Zu-

zanna Faron, Julia Marzec, Wiktoria

Imbierska, Jagoda Zalewska i trener

Wawrzyniec Orlikowski.

W ca∏ym województwie rozegrano

w ramach ligi 9 turniejów, jeden

z nich mia∏ miejsce 18 paêdziernika

w Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym. Razem z UKS D´bina

Niepor´t I do walki stan´∏a dru˝yna

UKS Pu∏aski Warszawa, UKS Iskra

Warszawa, UKS Sparta Grodzisk

Mazowiecki. Turniej rozgrywano

systemem „ka˝dy z ka˝dym” do 2

wygranych setów. Nasze dziewcz´-

ta pokona∏y Spart´ Grodzisk Mazo-

wiecki 2:1 oraz UKS Pu∏aski War-

szawa 2:0 i po zaci´tej walce ule-

g∏y 2:1 najlepszej dru˝ynie turnieju

UKS Iskra Warszawa. 

Kolejna edycja Mazowieckiej Li-

gi M∏odziczek odb´dzie si´ 15 listo-

pada.

� D.PieÊniak

W Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym rozegrano jeden z turniejów
w ramach Mazowieckiej Ligii Młodziczek, w której udział biorà nasze siatkarki. 

MAZOWIECKA Liga
Młodziczek

KONKURS „Bezpieczne
Wakacje” rozstrzygni´ty

Liczna publicznoÊç, która przyby∏a

zarówno z samego Niepor´tu jak

i pobliskich so∏ectw, wspólnie z wo-

kalistkà Êpiewa∏a znane utwory.

W repertuarze znalaz∏y sie m.in. Pa-

rasolki, Serduszko puka w rytmie

cza cza czy Apasjonata. To by∏o nie-

zapomniane popo∏udnie, pe∏ne

wzruszeƒ i pi´knych melodii. 

20 paêdziernika w Ratuszu legio-

nowskim mia∏y miejsce III Legio-

nowskie Potyczki Wokalne Seniorów.

Wystàpi∏o 12 solistów i 8 zespo∏ów,

w tym Echo Niepor´tu oraz M∏o-

dzie˝ 50+ ze Stanis∏awowa Drugiego.

Potyczki przebieg∏y w ciep∏ej, wr´cz

rodzinnej atmosferze. Poziom wyko-

nawców by∏ wysoki i wyrównany.

Wszyscy wykonawcy zostali wyró˝-

nieni dyplomami i nagrodami. To nie

koniec atrakcji przygotowanych dla

seniorów w tym miesiàcu. Ju˝ w naj-

bli˝szà sobot´ 25 paêdzernika w Wól-

ce Radzymiƒskiej odb´dzie si´ Bal

Seniorów. � A.Szczepaƒska

Zapraszamy do Gminnego OÊrodka Kultury na zaj´cia ruchowe TBC, 
które odbywajà si´ w Êrody i piàtki o godzinie 09.00.
Co to jest TBC? 
To zaj´cia typu dwa w jednym – łàczà çwiczenia aerobowe (przyÊpieszajàce oddech i puls) ze
wzmacniajàcymi. Sà wykonywane do rytmicznej muzyki. Sekwencje çwiczeƒ TBC opracowuje instruktor,
który dba, by uruchomiç zarówno górne, jak i dolne partie ciała.
Skrót TBC oznacza „total body conditioning”, czyli modelowanie całego ciała. Zaj´cia te cieszà si´ wielkim
powodzeniem zarówno wÊród poczàtkujàcych, jak i zapalonych sportowców.
Gminny OÊrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, telefon/fax: 22 774 83 26

M∏odzie˝ 50+

Komendant 

Joanna Mizerska 

z laureatami konkursu

Echo Niepor´tu
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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 terenie
naszej gminy Hufca Niepor´t. Siedzi-
bà Szczepu jest budynek Szko∏y Pod-
stawowej im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie. Dzi-
siaj trzecia i ostatnia cz´Êç informacji
o organizacji i dzia∏alnoÊci Szczepu.
Zespó∏ Artystyczny „Echo LeÊne”
– zawiàza∏ si´ na ubieg∏orocznym obo-

zie harcerskim i by∏ odpowiedzià

na sukces naszych najm∏odszych zuche-

nek na Legionowskim Festiwalu

Piosenki Harcerskiej „Wiosenne Czaro-

wanie”, wywalczenie Grand Prix festi-

walu oraz wyró˝nienie dla zuchów star-

szych.

Zespó∏ w swoich szeregach skupia

zuchenki, harcerki i harcerzy nale˝à-

cych do Szczepu 14 DH i GZ Niepo-

r´t. JesteÊmy odpowiedzialni za repre-

zentowanie Szczepu na terenie naszej

gminy, ale równie˝ poza jej granicami,

przygotowujàc opraw´ artystycznà

i prezentujàc si´ podczas uroczystoÊci

koÊcielnych i patriotycznych, festiwa-

li i przeglàdów wokalnych oraz orga-

nizujàc wieczornice i przedstawienia

tematyczne. 

Zespó∏ Artystyczny w ciàgu minione-

go roku szkolnego przygotowa∏: wie-

czornic´ o Powstaniu Warszawskim;

przedstawienie muzyczne pt „Wigilij-

na przygoda Druha Marudy” w trakcie

którego powitaliÊmy na terenie naszej

gminy Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju;

odnotowaliÊmy kolejne sukcesy wokal-

ne podczas ogólnopolskiego festiwalu

piosenki harcerskiej w Legionowie

„Wiosenne Czarowanie” – w kategorii

harcerskiej zaj´liÊmy II miejsce; pod-

czas Matczynej Niedzieli na terenie na-

szej parafii w Stanis∏awie Pierwszym

przygotowaliÊmy opraw´ mszy Êwi´tej

oraz wystàpiliÊmy podczas popo∏udnio-

wych prezentacji.

Poniewa˝ w miar´ jedzenia apetyt ro-

Ênie, mamy nadziej´, ˝e w obecnym ro-

ku szkolnym b´dzie o nas jeszcze g∏o-

Êniej.

Dzia∏anie Szczepu 14 Dru˝yn Harcer-

skich i Gromad Zuchowy Niepor´t to

Êwietna promocja naszej gminy poza jej

granicami oraz podkreÊlenie wagi Êrodo-

wiska lokalnego skupionego przy Szko-

le Podstawowej im. I Batalionu Saperów

KoÊciuszkowskich w Izabelinie.

Ka˝dego dnia podczas naszej harcer-

skiej misji towarzyszy nam przekona-

nie, ˝e harcerstwo to przygoda na ca∏e

˝ycie. JeÊli raz z∏o˝y∏eÊ Przyrzeczenie

Harcerskie, to wczeÊniej czy póêniej

ch´ç bycia potrzebnym, dzielenia si´

swoimi talentami, anga˝owanie si´

w rozwój dzieci i m∏odzie˝y da o so-

bie znaç.

Praca z dzieçmi i m∏odzie˝à do ∏a-

twych nie nale˝y. I choç czasem bywa

tak, ˝e wieczorem k∏adziemy si´ bar-

dzo zm´czeni dniem sp´dzonym z na-

szymi zuchami i harcerzami, to budzi-

my si´ rankiem z kolejnymi pomys∏a-

mi i planami – bo warto byç

potrzebnym, widzieç jak nasi pod-

opieczni si´ rozwijajà, sà g∏odni wra-

˝eƒ i wiedzy, a przede wszystkim mieç

ÊwiadomoÊç, ˝e to co robimy zaowo-

cuje w przysz∏oÊci, bo to nasze zuchy

i harcerze kiedyÊ znajdà si´ na naszych

miejscach, aby dawaç Êwiadectwo hi-

storii harcerstwa i harcerskim ide-

a∏om.

JeÊli chcesz podjàç wyzwanie, masz

pomys∏ na stworzenie swojej Groma-

dy czy Dru˝yny lub chcia∏byÊ do∏àczyç

do braci harcerskiej – zapraszamy

w nasze szeregi. 

Kontakt: szczep.nieporet@gma-

il.com, jesteÊmy te˝ na facebooku.

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!

� Kadra Szczepu 14 DH i GZ Niepor´t

Zebra∏a i oprac.: 

dh. Magdalena Rajska HR

Statek pasa˝erski „Âwierczewski” ex „Stanis∏aw”
(ze zbiorów W. Danielewicza

– http://www.zegluga.info)

PAROSTATKI
z dawnych lat CENTRALNE Obchody Âwi´ta

Wojsk ŁàcznoÊci i Informatyki
Gdy na WiÊle skoƒczy∏a si´ era statków
parowych, niektóre z nich znalaz∏y
schronienie na Jeziorze Zegrzyƒskim.
Na spokojnych wodach tego akwenu
do naszych dni dotrwa∏y szcz´Êliwie za-
bytkowe holowniki: Sienkiewicz, Duna-
jec, Ziemowit, Lubecki, o których pisa-
liÊmy w poprzednich docinkach. Nieste-
ty nie zachowa∏y si´ statki pasa˝erskie,
choç mog∏yby dzisiaj stanowiç niema∏à
atrakcj´. Przypomnijmy zatem ju˝ tyl-
ko histori´ dwu pasa˝erskich statków
parowych, które zakoƒczy∏y swoje istnie-
nie na Jeziorze Zegrzyƒskim. 

Generał Âwierczewski
Statek zosta∏ zbudowany w P∏ocku w 1914

r. dla przedsi´biorstwa ˝eglugowego „˚e-

gluga na WiÊle Stanis∏aw i Józef Górniccy

(ojciec i syn)”. pod nazwà „Stanis∏aw”. By∏

planowany jako luksusowa jednostka pasa-

˝erska, tzw. statek salonowy, jednak

w trakcie budowy zmieniono jego przezna-

czenie na statek towarowo-pasa˝erski. Wy-

miary statku to: d∏ugoÊç L= 56,1 m; szero-

koÊç B= 5,80 m, zanurzenie T= 0,67 m.

Statek móg∏ zabieraç 363 pasa˝erów

w kl III i 77 w kl II oraz 280 ton ∏adunku,

za∏oga liczy∏a 12 osób. Statek by∏ nap´dza-

ny maszynà parowà podwójnego rozpr´˝a-

nia, która obraca∏a ko∏ami ∏opatkowymi. 

W czasie pierwszej wojny Êwiatowej

w sierpniu 1914 r. zosta∏ zarekwirowany

przez armi´ rosyjskà z przeznaczeniem

na statek szpitalny. Rosjanie w trakcie od-

wrotu zatopili go w Modlinie, gdzie prze-

le˝a∏ pod wodà do 1919 r. P∏ywa∏ ponow-

nie od 1922 r. obs∏ugujàc po∏àczenia

z P∏ocka do W∏oc∏awka, Torunia i Warsza-

wy. 

W marcu 1930 r. powsta∏o stowarzysze-

nie firm ̋ eglugowych o nazwie Polska ̊ e-

gluga Rzeczna „Vistula”, który przej´∏o

cz´Êç majàtku upad∏ego wczeÊniej War-

szawskiego Zjednoczonego Towarzystwa

Transportu i ˚eglugi Polskiej. To porozu-

mienie firm zawiàzali Górniccy i inni prze-

woênicy zwiàzani z P∏ockiem. Nowa firma

dà˝y∏a do monopolizacji przewozów

na WiÊle, postawi∏a na konkurencyjne ce-

ny biletów w stosunku do kolei i zacz´∏a

rozwijaç nowe formy us∏ug. We wspó∏pra-

cy z Ligà Kolonialnà i Morskà zacz´to or-

ganizowaç rejsy wypoczynkowe do Gdy-

ni i polskich uzdrowisk nad Ba∏tykiem.

Statki wiÊlane zatrzymywa∏y si´ w Tcze-

wie, gdzie pasa˝erowie przesiadali si´

na statek morski Carmen, który przez Za-

tok´ Gdaƒskà wchodzi∏ do portu w Gdyni. 

Wybuch wojny we wrzeÊniu 1939 r.

i okupacja Polski sprawi∏a ̋ e Stanis∏aw nie

by∏ intensywnie eksploatowany, sta∏ w por-

cie czerniakowskim, gdzie w czasie Po-

wstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r.

zosta∏ zatopiony przez niemieckà artyleri´. 

W 1945 r. zosta∏ wydobyty i przeholo-

wany do P∏ocka, gdzie zosta∏ przy okazji

remontu przebudowany. W czerwcu 1948

r. Stanis∏aw i Jerzy Górniccy w ramach na-

cjonalizacji „u˝yczyli” statek Paƒstwowej

˚egludze na WiÊle w Warszawie. Statek

otrzyma∏ nazw´ zgodnà z duchem ówcze-

snych czasów, a mianowicie Genera∏

Âwierczewski. Warto przypomnieç, ˝e by∏

to genera∏ Ludowego Wojska Polskiego,

komunista poleg∏y w czasie walk z tzw.

„reakcjà” w 1947 r. 

Statek po przebudowie mia∏ d∏ugoÊç

L=58,20 m, szerokoÊç B=5,90 m, zanurze-

nie T=1,00 m, moc maszyny parowej

– 120 KM. Obs∏ugiwa∏ organizowane

przez Fundusz Wczasów Pracowniczych

rejsy wczasowe, które by∏y swoistà konty-

nuacjà imprez turystycznych, organizowa-

nych w okresie mi´dzywojennym przez

„Vistul´”. Po raz pierwszy rejsy wczasowe

zorganizowano w latach 1950-1952,

a na sta∏e wesz∏y one do rozk∏adu ˝eglugi

w 1955 r., zyskujàc du˝e zainteresowanie;

na przyk∏ad w 1963 r. zorganizowano dzie-

si´ç rejsów tego typu. Wczasowicze prze-

bywali na statku przez osiem dni, otrzymu-

jàc zakwaterowanie i ca∏kowite wy˝ywie-

nie. W tym czasie statek przebywa∏ tras´

Warszawa – Gdaƒsk – Warszawa. W pro-

gramie pobytu by∏o zwiedzanie miast nad-

wiÊlaƒskich i wycieczki do Gdyni i Oliwy.

Ju˝ wtedy dostrzegano jednak ograniczenia

tych jednostek wynikajàce z ma∏ej liczby

pomieszczeƒ sanitarnych i skàpego zaple-

cza kuchennego. 

Parowiec Genera∏ Âwierczewski zosta∏

wycofany z eksploatacji w 1977 r. i prze-

holowany na Jezioro Zegrzyƒskie, gdzie

mia∏ pe∏niç funkcj´ przystani Yacht Klubu

Polski. 

Statek w 1984 r. zagra∏ w filmie „Szaleƒ-

stwa panny Ewy”, wg powieÊci Kornela

Makuszyƒskiego, w re˝yserii Kazimierza

Tarnasa. Sceny na statku mo˝na obejrzeç

w trzecim odcinku pt. „Mur graniczny”,

który kr´cono w trakcie ruchu jednostki

dyskretnie holowanej przez pchacz, zaÊ

dym z komina wytwarzali pirotechnicy, tak

by wyglàda∏o wszystko na pracujàcà ma-

szyn´ parowà. To jeden z ostatnich zacho-

wanych obrazów statku, oddajàcy sielank´

rejsu do M∏ocin, choç w tle widaç charak-

terystycznà panoram´ Jeziora Zegrzyƒskie-

go i wyspy Euzebia. 

Niestety nie konserwowany kad∏ub za-

czà∏ nabieraç wody, w 1985 r. statek

osiad∏ na dnie. Pewne nadzieje na jego

uratowanie pojawi∏y si´ gdy w 1990 r.

statek przejà∏ biznesmen Lech Grobelny

i jego firma Dorchem. Planowa∏ on re-

mont statku, by∏a ju˝ nawet gotowa no-

wa nazwa – Nostalgia. Niestety nies∏aw-

ne dzieje firmy Dorchem i jej bankruc-

two, przypiecz´towa∏y los parowca.

W 1994 r. wrak prze∏ama∏ si´ i obecnie

znajduje si´ pod warstwà ziemi, którà go

przysypano powi´kszajàc tren przystani.

Miejsce spoczynku kad∏uba statku Gene-

ra∏ Âwierczewski znaczy wystajàcy z zie-

mi dziobowy ˝urawik kotwiczny. 

Histori´ statku Ba∏tyk zamieÊcimy w na-

st´pnym numerze WieÊci Niepor´ckich. 

� Artur Magnuszewski
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17 paêdziernika
na terenie 9 Brygady
Wsparcia Dowodzenia DG
RSZ odbyły si´ Centralne
Obchody Âwi´ta Wojsk
ŁàcznoÊci i Informatyki
połàczone z Dniem
Otwartych Koszar
organizowane przez Zarzàd
Wsparcia Dowodzenia
i ŁàcznoÊci DG RSZ

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

M
szà Êwi´tà w intencji ˝o∏nierzy

i pracowników wojsk ∏àcznoÊci

i informatyki w KoÊciele Gar-

nizonowym pw. Êw. Gabriela Archanio-

∏a w Zegrzu rozpocz´to Centralne Ob-

chody Âwi´ta Wojsk ¸àcznoÊci i Infor-

matyki. Po zakoƒczeniu mszy Êwi´tej

dalsze obchody Êwi´ta mia∏y miejsce

w 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia

Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏

Zbrojnych (9 BWD DG RSZ) w Bia∏o-

brzegach. 

Zaproszeni goÊcie uczestniczyli w se-

minarium nt. Perspektywy rozwoju

wojskowych systemów ∏àcznoÊci,

w trakcie którego, obok prelekcji, od-

by∏a si´ wideo telekonferencja z Szefa-

mi PKW Afganistan, Kosowo oraz Bo-

Ênia i Hercegowina.

Nast´pnym elementem obchodów

Âwi´ta Wojsk ¸àcznoÊci i Informatyki

by∏ uroczysty apel, który rozpoczà∏ si´

od z∏o˝enia meldunku Szefowi Zarzàdu

Wsparcia Dowodzenia i ¸àcznoÊci – Za-

st´pcy Inspektora Rodzajów Wojsk Do-

wództwa Generalnego Rodzajów Si∏

Zbrojnych pu∏kownikowi Piotrowi Woj-

tonowi przez Dowódc´ 9 BWD DG RSZ

pu∏kownika Ireneusza Szkolniaka,

po którym odby∏ si´ przeglàd pododdzia-

∏ów i przywitanie ze sztandarami.

W trakcie uroczystego apelu wr´czone

zosta∏y medale i odznaczenia nadane

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej i Ministra Obrony Narodowej, Do-

wódc´ Generalnego Rodzajów Si∏ Zbroj-

nych a tak˝e wyró˝nienia nadane przez

Dowódc´ 9 Brygady Wsparcia Dowodze-

nia Dowództwa Generalnego Rodzajów

Si∏ Zbrojnych oraz wr´czono listy gratu-

lacyjne wyró˝niajàcym si´ ˝o∏nierzom.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci oby∏a si´

defilada pododdzia∏ów z∏o˝ona z licznie

przyby∏ych na Êwi´to kompanii honoro-

wych oraz pocztów sztandarowych. Po-

kaz musztry paradnej w wykonaniu Kom-

panii Reprezentacyjnej Wojsk Làdowych

uÊwietni∏ uroczystà zbiórk´ i spotka∏ si´

z wielkim aplauzem zebranych goÊci.

Dzieƒ Otwartych Koszar po∏àczony z ob-

chodami Âwi´ta Wojsk ¸àcznoÊci i Infor-

matyki, mimo jesiennej pogody, by∏ atrak-

cyjny dla wielu odwiedzajàcych w tym

dniu jednostk´ w Bia∏obrzegach. Licznie

przybyli mieszkaƒcy okolicznych miejsco-

woÊci jak równie˝ uczniowie szkó∏, w tym

partnerów spo∏ecznych 9 Brygady Wspar-

cia Dowodzenia DG RSZ, korzystali

z mo˝liwoÊci zapoznania si´ ze sprz´tem

∏àcznoÊci, próbowali swych si∏ na przyrzà-

dach s∏u˝àcych do nauki celowania jak

równie˝ mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´

z wyposa˝eniem ˝o∏nierzy z grupy rekon-

strukcyjnej B3 – BE FREE oraz wozem

stra˝ackim. Wojskowa grochówka smako-

wa∏a wszystkim goÊciom.

Stanowiska promocyjne 9 BWD DG

RSZ zainteresowa∏y wielu goÊci. Mo˝na

by∏o na nich zapoznaç si´ z historià Bry-

gady, jej przeznaczeniem, a starsi ucznio-

wie szkó∏ z zainteresowaniem pytali in-

struktorów o s∏u˝b´ w wojsku.

Najm∏odsi uczestnicy Dnia Otwartych

Koszar z wielkà radoÊcià korzystali

z atrakcji przygotowanych specjalnie dla

nich dmuchanych zje˝d˝alni, wyst´pów

klownów, malowania buzi oraz z popcor-

nu i waty cukrowej.

Dzi´kujemy wszystkim przyby∏ym go-

Êciom za wzi´cie udzia∏u w uroczystoÊci.

� mjr S.Borsuk



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LISTOPADZIE 2014 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie,
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego, 
Wieczorna Bryza

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, 
ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe, ul. MyÊliwska 6, ul. Szkolna 2, 
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Polna, Polnej Ró˝y,
Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa, Miodowa,
Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊci, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych Marzeƒ,
T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny,
Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, 
Aleja Henryka Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremay, Skrzetuskiego,
Ketlinga, Heleny, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła,
Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci
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