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Ju˝ po raz drugi w gminie Niepor´t odbyły si´ zawody 
triathlonowe – Volvo Triathlon Series 2015. Po sukcesie ubiegłorocznej
imprezy pewne było, ˝e organizator firma G&G Promotion Grzegorz Golonko,
przy współpracy Gminy Niepor´t, jeden z czterech startów zorganizuje 
w tym roku ponownie nad Jeziorem Zegrzyƒskim.

Triathlon jest popularnà, choç

trudnà dyscyplinà sportu. Wy-

maga kondycji i wytrzyma∏oÊci

fizycznej i psychicznej. Uczestnicy

muszà sprawdziç si´ w p∏ywaniu, jeê-

dzie na rowerze i biegu. Najlepsi za-

wodnicy rywalizujà o miejsce na po-

dium, dla innych samo ukoƒczenie

zawodów jest zwyci´stwem. Emocje

na mecie sà ogromne, radoÊç uczest-

ników dzielà z nimi dopingujàcy ich

cz∏onkowie rodzin i znajomi. 

Do zorganizowania zawodów

niezb´dne sà odpowiednie warun-

ki, a te gmina Niepor´t oferuje za-

wodnikom doskona∏e, zarówno

do p∏ywania, jak i do rywalizacji ro-

werowej i biegów.

Triathlon rozgrywany jest na kil-

ku dystansach. Podczas zawodów

w gminie Niepor´t, w których wy-

startowa∏o przesz∏o 850 zawodni-

ków, Êcigano si´ na dystansach: 1/4

Ironman – 950 metrów p∏ywa-

nia, 45 km jazdy rowerem, 10,5 km

biegu (plus sztafety na tym dystan-

sie) oraz 1/8 Ironman – 475 metrów

p∏ywania, 22,5 km jazdy rowerem

i 5,25 km biegu. Start i meta zloka-

lizowane by∏y na terenie Centrum

Konferencyjno-Rekreacyjnego Pro-

menada w Bia∏obrzegach.

Na poczàtku imprezy zawodnicy

zmierzyli si´ z dystansem 1/8 Iron-

man. Najszybszym m´˝czyznà oka-

za∏ si´ Krzysztof Hadas z Poznania

(CITIZEN), który nie pozwoli∏ si´

dogoniç Dariuszowi Stachowi

z Warszawy (CSGT G¸OGÓW

AGROLOK SPORT TEAM). Ró˝-

nica pomi´dzy dwoma zawodnika-

mi to zaledwie 12 sekund. Zwyci´z-

ca minà∏ lini´ mety po 1:01:08. Dru-

gi zawodnik osiàgnà∏ czas 1:01:20.

Podium uzupe∏ni∏ Rafa∏ Tulwin

z Radzymina (TRIMACHINE)

– 1:03:37. WÊród kobiet triumfowa-

∏a Agata Sobielga z Warszawy

(VEGE CANNIBAL TEAM), któ-

ra uzyska∏a czas 1:12:20. Druga li-

ni´ mety min´∏a Julia W∏odarczyk

z ¸odzi – 1:12:50. Trzecie miejsce

przypad∏o Natalii Nikel z Suszu

(UKS TRS SUSZ) – 1:15:29.

W klasyfikacji 1/4 Ironman naj-

lepszym okaza∏ si´ Marcin Ko-

nieczny z Olsztyna (TRIATHLON

SERIES TEAM). Na pokonanie ca-

∏ego dystansu (wraz ze zmianà

odzie˝y na poszczególnych strefach

zmian dyscypliny) potrzebo-

wa∏ 1:58:45. Drugie miejsce przy-

pad∏o Jakubowi Decowi z Golenio-

wa (TRIATHLON SERIES TE-

AM/Hanza Goleniów), który

zanotowa∏ na mecie czas 1:59:23.

Trzecie miejsce zajà∏ Daniel Domir-

ski z Koby∏ki (LUFT TRI TEAM).

Czas, jaki uzyska∏ po przekroczeniu

linii mety, to 2:02:51.

WÊród kobiet najlepszà triathlo-

nistkà by∏a Olga Kowalska z War-

szawy (TRINERGY TEAM).

Czas 2:11:56 da∏ Kowalskiej 21

miejsce w klasyfikacji OPEN! Dru-

gie miejsce zaj´∏a Aleksandra So-

snowska z Bia∏egostoku (TRIATH-

LON SERIES TEAM) – 2:22:21,

a trzecie miejsce wywalczy∏a Ali-

cja Misiak z Suszu (UKS TRS

SUSZ).

Klasyfikacja sztafetowa na dy-
stansie 1/4 Ironman:
1. Sklepbiegacza.pl – Maciej An-

druszkiewicz, Bart∏omiej Wi-

cher i Pawe∏ Raczyƒski – 2:10:47

2. Komenda Powiatowa Policji

w Grójcu – Dariusz Grzybowski,

Marek Szewczyk, Marcin Bielski

– 2:11:47

3. PZU Sport Team – Pawe∏ Lisiec-

ki, S∏awomir Gadomski, An-

drzej Ciosmak – 2:12:27.

Medale i puchary wr´czyli zwy-

ci´zcom zawodów Wójt Gminy

Niepor´t Maciej Mazur oraz Zast´p-

ca Wójta Alicja Soko∏owska. Orga-

nizatorzy zapewnili, ze w przysz∏ym

roku zawodnicy ponownie spotka-

jà si´ nad Jeziorem Zegrzyƒskim w

tym samym miejscu. � B.Wilk

II TRIATHLON
wystartował w Niepor´cie



Wtym wydarzeniu uczestni-

czyli równie˝ Zast´pca Ko-

mendanta G∏ównego PSP

nadbryg. Marek Kowalski, Komen-

dant Powiatowy PSP w Legionowie

st. bryg. Mieczys∏aw Klimczak,

Przedstawiciel SGSP bryg. Grzegorz

Orankiewicz, Starosta Powiatu Le-

gionowskiego Jan Grabiec i Wicesta-

rosta Powiatu Legionowskiego Ro-

bert Wróbel, Przewodniczàcy Rady

Gminy Niepor´t Eugeniusz Woênia-

kowski, Przewodniczàca Komisji

Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Po-

rzàdku Publicznego Anna GrzeÊkie-

wicz, Wiceprzewodniczàca tej Komi-

sji Maria P∏atkowska, Gminny Ko-

mendant OSP Jaros∏aw Pisarek, Pre-

zes OSP Niepor´t Jaros∏aw Kawka

oraz Pe∏nomocnik ds. Kompleksu Re-

kreacyjno-Wypoczynkowego Nie-

por´t-Pilawa Anita Madej.

Wspó∏praca pomi´dzy Gminà

Niepor´t a Szko∏à G∏ównà S∏u˝by

Po˝arniczej przewiduje utworzenie

Centrum Kszta∏cenia i Badaƒ Roz-

wojowych Ratownictwa Wodne-

go, którego siedziba znajdowaç si´

b´dzie na terenie gminnego Kom-

pleksu Rekreacyjno-Wypoczyn-

kowym Niepor´t-Pilawa. 

Inicjatywa ta ma na celu podnie-

sienie poziomu bezpieczeƒstwa

w rejonie Jeziora Zegrzyƒskiego,

a tak˝e województwa mazowiec-

kiego. Przedsi´wzi´cie obejmowaç

b´dzie m. in. wsparcie infrastruk-

tury badawczo-rozwojowej Szko-

∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej,

a tak˝e stworzenie bezpiecznych

warunków wypoczynku i rekreacji

poprzez wprowadzenie systemów

wczesnego ostrzegania przed za-

gro˝eniami, w tym m. in.: budow´

masztów alarmujàcych o zagro˝e-

niach i wysy∏ajàcych sygna∏y o za-

gro˝eniach na Jeziorze Zegrzyƒ-

skim oraz budow´ stacji meteoro-

logicznej. Realizacja zapisów

umowy przebiegaç b´dzie w opar-

ciu o rozwiàzania zapewniajàce

ochron´ Êrodowiska. Zaplanowa-

ne jest wdro˝enie nowatorskich

rozwiàzaƒ, m.in. przejÊcie na go-

spodark´ niskoemisyjnà, w opar-

ciu o infrastruktur´ s∏u˝àcà do wy-

twarzania i dystrybucji energii

odnawialnej oraz energooszcz´d-

ne oÊwietlenie terenu Kompleksu

Rekreacyjno-Wypoczynkowego

Niepor´t-Pilawa. � B.Wilk
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Referendum ogólnokrajowe zosta∏o

zarzàdzone na 6 wrzeÊnia 2015 r.
(niedziela). Lokale obwodowych

komisji wyborczych czynne b´dà

w godzinach 6.00 – 22.00.
Prawo do g∏osowania za po-

Êrednictwem pe∏nomocnika majà

osoby, które najpóêniej w dniu g∏o-

sowania ukoƒczà 75 lat, a tak˝e oso-

by posiadajàce orzeczenie o znacz-

nym lub umiarkowanym stopniu nie-

pe∏nosprawnoÊci w rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-

sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,

poz. 721, z póên. zm.), w tym rów-

nie˝ osoby posiadajàce orzeczenie

organu rentowego.

Pe∏nomocnictwo udzielane jest

przed pracownikiem Urz´du Gminy

Niepor´t upowa˝nionym przez Wójta

Gminy Niepor´t do sporzàdzania ak-

tów pe∏nomocnictwa do g∏osowania.

W celu sporzàdzenia aktu pe∏no-

mocnictwa osoba sk∏ada wniosek
najpóêniej w dniu 28 sierpnia 2015r.,
w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

Uprawnieni wyborcy do dnia

24 sierpnia mogà zg∏osiç w Urz´-

dzie Gminy Niepor´t zamiar g∏oso-
wania korespondencyjnego. Zg∏o-

szenie zamiaru g∏osowania kore-

spondencyjnego mo˝e byç dokona-

ne ustnie (w tym osobiÊcie i telefo-

nicznie), pisemnie, telefaksem lub

w formie elektronicznej.

Informacje dotyczàce referendum

znajdujà si´ na stronie www.niepo-

ret.pl, zostanà te˝ zamieszczone

w sierpniowym numerze WieÊci

Niepor´ckich. �

7 lipca w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur
oraz Rektor Szkoły Głównej Słu˝by Po˝arniczej Ryszard
Dàbrowa podpisali porozumienie o współpracy. 

B´dzie bezpieczniej

Budowa gminnych wodociàgów

Trwajà prace przy przebudowie ul. Izabeliƒskiej. Realizowana przez Powiat Legionowski, przy finansowym
udziale Gminy Niepor´t, inwestycja b´dzie kosztowała 2,7 mln zł. 

Wykonawca wy∏oniony w przetar-

gu, firma Drogi i Mosty – Jan

Kaczmarczyk, wesz∏a na budo-

w´ 14 lipca. Przebudowa odcinka

ok. 1,4 km, od skrzy˝owania z ul.

Jana Kazimierza do ulicy Ma∏o∏´c-

kiej obejmuje rozbiórk´ istniejà-

cych chodników i nawierzchni

asfaltowej ulicy oraz zjazdów

z kostki brukowej, po∏o˝enie no-

wej nawierzchni asfaltowej oraz

wykonanie nowych chodników

i zjazdów do posesji, posianie

trawników, wykonanie poziomego

i pionowego oznakowania drogo-

wego. Przy przebudowie ul. Izabe-

liƒskiej dodatkowo powstanie no-

wy chodnik od ul. Jana Kazimie-

rza do parkingu koÊcio∏a.

Ulica zosta∏a zamkni´ta, za utrud-

nienia w ruchu przepraszamy.

Koszt prac to 2,7 mln. Inwesty-

cje realizuje Powiat Legionowski

przy udziale finansowym Gminy

Niepor´t. Prace budowlane b´dà

trwa∏y 12 tygodni. Wszelkie uwa-

gi i opinie odnoszàce si´ do inwe-

stycji mo˝na zg∏aszaç kierowniko-

wi budowy Marcinowi Kaczmar-

czykowi, tel. 605820874 oraz Wy-

dzia∏owi Inwestycji i Drogownic-

twa Starostwa Powiatowego w Le-

gionowie, tel. (22)7640562.

� B.W

• W ulicy Stru˝aƒskiej budowa-

na jest sieç wodociàgowa o d∏u-

goÊci 950 metrów, na odcinku

od ul. Przysz∏oÊç w kierunku Ma-

rek. Inwestycj´ realizuje firma

INWOKAN z Wyszkowa,

za kwot´ 210 tys. z∏. Prace zapla-

nowane sà do 21 sierpnia.

• Budowany jest wodociàg w ulicy
Jasnej w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Sieç liczyç b´dzie 670 me-

trów, wykonawcà jest firma JR-

-SANBUD z Grodziska Mazo-

wieckiego. Koszt prac, które

zaplanowane sà do 9 wrzeÊnia,

wyniesie 111 tys. z∏. � B.W

• W szkole w Niepor´cie trwajà in-

tensywne prace modernizacyjne

na parterze i pi´trze budynku. Za-

koƒczono ju˝ przebudow´ Êcian

w ∏azienkach (na parterze i pi´-

trze), dzi´ki której sanitariaty,

wraz z nowym pomieszczeniem

wc dla niepe∏nosprawnych (na par-

terze), odpowiadaç b´dà obowià-

zujàcym przepisom. Na koryta-

rzach trwa wymiana instalacji

elektrycznej, zmodernizowana zo-

stanie rozdzielnia i podrozdzielnie.

Zakoƒczono tak˝e modernizacj´

instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

Na poczàtku sierpnia wykonawca

przystàpi do monta˝u nowej stolar-

ki drzwiowej pomieszczeƒ na par-

terze budynku, a nast´pnie do wy-

miany nawierzchni pod∏ogi kory-

tarza na parterze. Na klatce

schodowej stopnie ob∏o˝one zosta-

nà gresem, balustrada zostanie

wymieniona a Êciany pomalowane.

Koszt prac modernizacyjnych

w szkole w Niepor´cie to kwo-

ta 610 tys. z∏.

• W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Wólce Radzymiƒskiej
trwa wymiana instalacji centralne-

go ogrzewania i grzejników.

W przedszkolu, po przebudowie

Êcian wewn´trznych, powi´kszona

zostanie sala dydaktyczna dla trzy-

latków oraz sàsiadujàca z nià ∏a-

zienka. Po remoncie dotychczaso-

wego pomieszczenia magazyno-

wego równie˝ czterolatki b´dà

mia∏y nowà ∏azienk´. Wymienia-

na jest instalacja elektryczna

w przedszkolu i na korytarzach

szko∏y. W nast´pnej kolejnoÊci

wykonane zostanà nowe na-

wierzchnie pod∏óg typu tarket, no-

we balustrady schodów, a Êciany

zostanà pomalowane. Koszt prac

remontowych to 345 tys. z∏.

• Prace remontowe w Gminnym
Przedszkolu w Niepor´cie obej-

mà: naprawy i malowanie Êcian

i sufitów wszystkich pomieszczeƒ

dydaktycznych oraz cyklinowanie

i lakierowanie drewnianych pod∏óg

w salach. Prace, które zaplanowa-

ne sà do 15 sierpnia, kosztowaç b´-

dà 44,6 tys. z∏. 

• W gimnazjum trwa remont dachu,

który zaplanowany jest do 22 sierp-

nia. Koszt prac – 15,5 tys. z∏.

� B.W

Wakacyjne remonty
szkół i przedszkoli

Izabeliƒska za 2,7 mln

Szko∏a w Niepor´cie

Szko∏a w Wólce Radzymiƒskiej

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
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PPRRZZYYWWRRÓÓCCEENNIIEE  TTRRAASSYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  LLIINNIIII  770055
W zwiàzku z zakoƒczeniem budowy kanalizacji
sanitarnej w ulicy Spacerowej i Głównej w Ryni
od dnia 13 lipca 2015 roku została przywrócona
podstawowa trasa linii 705 – wydłu˝enie
do przystanku RYNIA.
Rozkład jazdy linii 705 znajduje si´ na stronie
www.ztm.waw.pl

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  ––  PPRRAACCAA
Polska sieç handlowa MarcPol S.A. 

zatrudni pracowników w nowym sklepie 

w Stanis∏awowie Pierwszym na stanowisku: 

KASJER-SPRZEDAWCA, 
SPRZEDAWCA (RÓ˚NE DZIA¸Y), 

MAGAZYNIER-SPRZEDAWCA.
Kontakt tel. (22) 547-05-41.

Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne czipowanie psów

Przypominamy, ˝e od połowy maja trwa bezpłatna akcja czipowania psów, realizowana w ramach
Programu opieki nad zwierz´tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoÊci zwierzàt na terenie Gminy Niepor´t w 2015 roku. 

12 sierpnia (Êroda) obok Centrum Medycznego Niepor´t 
przy ul. PodleÊnej 4, odb´dà si´ bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.

Wszczepienie mikrochipa to jeden

z najskuteczniejszych sposobów za-

pobiegania bezdomnoÊci zwierzàt.

Bezbolesny zabieg pomaga odnaleêç

w∏aÊciciela zaginionego pupila, bez

nara˝ania go na stres zwiàzany

z pobytem w schronisku. Elektro-

niczne oznakowanie jest te˝ niezb´d-

nym wymogiem do wyrobienia

paszportu, który trzeba posiadaç

aby móc legalnie podró˝owaç

z czworonogiem po krajach Unii Eu-

ropejskiej.

Akcja dotyczy zwierzàt, które

ukoƒczy∏y 4 miesiàc ˝ycia.

Warunkiem bezp∏atnego oznako-

wania psa jest: wype∏nienie wniosku

o wykonanie zabiegu elektroniczne-

go oznakowania psa, okazanie do-

wodu to˝samoÊci potwierdzajàcego

zameldowanie w Gminie Niepor´t,

okazanie aktualnego Êwiadectwa

szczepienia psa przeciwko wÊcie-

kliênie.

Znakowanie wykonywane jest

w gabinecie weterynaryjnym

KOSMA znajdujàcym si´ przy

ul. S∏onecznej 14/1 w Stanis∏awowie

Pierwszym.

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.

Akcja b´dzie trwa∏a do wyczerpa-

nia Êrodków przeznaczonych na ten

cel, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do 30 li-
stopada br. � K.Kula

Bezp∏atne badanie mammograficz-

ne adresowane jest do kobiet z gru-

py wiekowej 50-69, które w ciàgu

ostatnich 24 miesi´cy nie wykony-

wa∏y mammografii w ramach profi-

laktyki zdrowotnej NFZ. Panie, któ-

rych program nie obejmuje, mogà

wykonaç badanie odp∏atnie.

Przyjazd mammobusu ok.

godz. 8.00. Badania rozpoczynajà

si´ od godziny 9.00. 

Zapisy pod numerami telefonów:

22 772 32 13, 42 254 64 10 lub

517 544 004

Do rejestracji telefonicznej po-

trzebny jest numer telefonu i PE-

SEL. Badania realizuje firma Medi-

ca z ¸odzi. �

TRIATHLON w Niepor´cie

Ogłoszone przetargi
• Og∏oszono przetarg na przebu-

dow´ ulicy Cichej w Rem-
belszczyênie – budow´ ciàgu
pieszo-jezdnego. Zaplanowane

jest wykonanie nawierzchni

z kostki wraz z wjazdami do po-

sesji. Termin sk∏adania ofert

up∏ywa 10 sierpnia. � B.W
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Zakoƒczenie roku
szkolnego klas trzecich

Ruszyło Niepor´ckie
Lato Muzyczne

Słuchacze tegorocznego Niepor´ckiego Lata
Muzycznego nie mogà narzekaç na brak silnych
wra˝eƒ. Aura konkuruje z muzykà i zaskakuje
melomanów nieprzewidzianymi sytuacjami. 

Niepor´ckie Lato Muzyczne zago-

Êci∏o w gminnym Kompleksie Re-

kreacyjno-Wypoczynkowym Nie-

por´t-Pilawa po raz pierwszy

w ubieg∏ym roku. Ciekawe propo-

zycje muzyczne spotka∏y si´ z ˝y-

wym zainteresowaniem mieszkaƒ-

ców i turystów, stanowiàc atrak-

cyjne uzupe∏nienie oferty letniego

wypoczynku. Organizator, Urzàd

Gminy Niepor´t we wspó∏pracy

obecnie z DKK Krzysztof Kostro,

postanowi∏ kontynuowaç koncer-

ty w nastrojowej scenerii Portu

w Niepor´cie, zapraszajàc na wst´-

pie do wspó∏pracy wykonawców

zwiàzanych z Gminnym OÊrod-

kiem Kultury w Niepor´cie. Cykl

muzycznych spotkaƒ otworzy∏

11 lipca zespó∏ Parafrazers, który

zaprezentowa∏ rockowy repertuar

i wiele znanych s∏uchaczom utwo-

rów. Dla dope∏nienia przemi∏ej

wakacyjnej atmosfery i wygody

goÊci, organizatorzy postarali si´

o wygodne le˝aki, które zach´ca-

∏y do raczenia si´ muzykà. W rów-

nie sympatycznej atmosferze roz-

pocz´∏o si´ kolejne spotkanie

(18 lipca), na które zaprosi∏ zespó∏

Ostatnie Takie Trio, nawiàzujàcy

szantami do miejsca koncertu.

Dowcipne teksty i ˝eglarskie ryt-

my wprawi∏y s∏uchaczy w dosko-

na∏y nastrój. Nie dane jednak by-

∏o muzykom dokoƒczyç wyst´p,

poniewa˝ dynamiczna w tym ro-

ku letnia pogoda zgotowa∏a

wszystkim niespodziank´. Krótko-

trwa∏a burza porwa∏a dach sceny

i pola∏a obficie wodà. Taki mamy

klimat…

Na kolejne muzyczne spotkanie

zapraszamy goÊci do Portu 25 lipca,

zagra wówczas zespó∏ Yelloovan.

� B.Wilk

Czas jak rzeka p∏ynie…… – to

motto towarzyszàce absol-

wentom Gimnazjum im. Bo-

haterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym pod-

czas ich ostatniego spotkania z dy-

rekcjà, gronem pedagogicznym i ko-

legami.

25 czerwca po raz ostatni zadzwo-

ni∏ dla nich dzwonek. Jednak zanim

opuÊcili mury szko∏y, w obecnoÊci

zaproszonych goÊci: Wójta Gminy

Niepor´t pana S∏awomira Macieja

Mazura, Dyrektor Gminnego Zespo-

∏u OÊwiaty pani Henryki Galas, pro-

boszcza parafii pw. NMP Wspomo-

˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym ksi´dza Tomasza Osia-

dacza oraz radnych gminy Niepor´t,

odebrali nagrody i Êwiadectwa ukoƒ-

czenia Gimnazjum.

Pan Wójt wr´czy∏ nagrody nast´-

pujàcym uczniom: absolwentowi

z najwy˝szà Êrednià ocen, czyli

DAWIDOWI KOTOWSKIEMU

z klasy III b, PAW¸OWI STRUPIE-

CHOWSKIMU z klasy III b za naj-

lepiej napisany egzamin gimnazjal-

ny, a KRYSTIANOWI PODSTAW-

CE z klasy III a za godne

reprezentowanie szko∏y w zawodach

sportowych na najwy˝szych szcze-

blach. Krystian otrzyma∏ równie˝,

jako najlepszy sportowiec z klas

trzecich, voucher na tygodniowy

kurs ˝eglarski, by móg∏ spróbowaç

swych si∏ w innej dyscyplinie. 

Ponadto NAGROD¢ WÓJTA,

za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci realizowa-

nej na polu pomocy spo∏ecznej;

szczególnie za postaw´ pe∏nà ˝ycz-

liwoÊci, dobroci serca i zaanga˝owa-

nia, przejawiajàcà si´ trzyletnià,

imponujàcà pracà na rzecz spo∏ecz-

noÊci lokalnej Niepor´tu oraz za wy-

sokà kultur´ osobistà, otrzymali

ch∏opcy z klasy III b – KRZYSZ-

TOF KRASOWSKI i PAWE¸

STRUPIECHOWSKI.

Z ràk Wójta nagrod´ sportowà im.

Arkadiusza Go∏asia otrzyma∏a tak-

˝e uczennica klasy III d NATALIA

BARTKOWSKA, a trener Dariusz

PieÊniak zosta∏ nominowany w ple-

biscycie Debiut Roku, jako najlep-

szy trener.

Pani dyrektor Agnieszka Stankie-

wicz wraz z wicedyrektorem Jerzym

Wawrzyniakiem goràco podzi´ko-

wa∏a wychowawcom klas trzecich

za trud trzyletniej pracy oraz nieza-

wodnej RADZIE RODZICÓW

za pomoc i zaanga˝owanie w prace

na rzecz szko∏y. Pogratulowa∏a tak-

˝e rodzicom uczniów, którzy osià-

gn´li najwy˝sze wyniki w nauce.

Absolwentów po˝egnali m∏odsi

koledzy, którzy przej´li na siebie

obowiàzek godnego reprezentowa-

nia szko∏y. Przygotowali tak˝e pro-

gram artystyczny, pod kierunkiem

nauczycielek: pani Jolanty Mazur

i pani Anety Jastrz´bskiej-Gàsow-

skiej, by umiliç ostatnie chwile.

Opraw´ muzycznà przygotowa∏a

pani Barbara Jankowska, scenogra-

fi´ pani Iwona Bartosiewicz, a repre-

zentacj´ pocztu sztandarowego – pa-

ni Urszula W∏ostowska. 

˚yczymy wszystkim absolwen-

tom spe∏nienia marzeƒ, rozwini´cia

skrzyde∏ i szybowania po nieskoƒ-

czonym niebie wiedzy. 

� Gimnanzjum 

w Stanis∏awowie Pierwszym

Niecodzienny prezent dostali uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawowej
im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie od swoich rodziców. 

Odlotowe zakoƒczenie roku szkolnego
Za bardzo wysokie wyniki w nauce

oraz znakomite zachowanie dzieci po-

lecia∏y samolotem do wroc∏awskiego

Ogrodu Zoologicznego. Niezapo-

mniany dla wszystkich uczestników

dzieƒ rozpoczà∏ si´ o 7 rano na lotni-

sku w Modlinie. Dzieci samodzielnie

przesz∏y odpraw´ (wi´kszoÊç po raz

pierwszy), by dostaç si´ na pok∏ad sa-

molotu. Wyczekiwany start nastàpi∏

o 9. Poczàtek nie by∏ ∏atwy, ale strach

zosta∏ szybko opanowany. I wkrótce

wszyscy mogliÊmy podziwiaç Êwiat

z lotu ptaka. Wroc∏aw przywita∏ nas

strugami deszczu, które szybko prze-

gra∏y ze s∏oƒcem. I w tak mi∏ych oko-

licznoÊciach przyrody rozpocz´liÊmy

zwiedzanie ZOO. Najcudowniejsze

dla dzieci okaza∏o si´ Afrykarium

i Oceanarium. Z zapartym tchem po-

ruszaliÊmy si´ po imponujàcym bu-

dynku, majàc wra˝enie, ˝e podró˝u-

jemy po dnie oceanu. W Afrykarium

podziwialiÊmy faun´ i flor´ Czarne-

go Làdu, m.in. raf´ koralowà i ryby

wyst´pujàce w Morzu Czerwonym,

˝ó∏wie pustynne, oko∏o 50 ró˝nych

gatunków ryb z jezior Tanganika

i Malawi, p∏aszczki, rekiny m∏oty i re-

kiny lamparcie. Do tego hipopotamy

nilowe i zwierz´ta sawanny (mrów-

niki i antylopy), pingwiny, a tak˝e

krokodyle. 

Z ˝alem po˝egnaliÊmy zwierz´ta.

W drodze powrotnej na lotnisko,

dzi´ki uprzejmoÊci pana kierowcy,

mogliÊmy zobaczyç tak˝e pierwszy

i jedyny w Polsce dom na wodzie.

Ta nowoczesna budowla zacumowa-

na jest na rzece Odrze. Lot powrot-

ny minà∏ w „oka mgnieniu”, choç

adrenalina si´gn´∏a zenitu. 

Pragn´ podzi´kowaç Rodzicom

za tak doskona∏y pomys∏ i Êwietnà

organizacj´, a moim uczniom ̋ yczyç

wielu tak niezapomnianych wra˝eƒ,

dalszych sukcesów w nauce oraz cu-

downych wakacji.

� wych. Agnieszka Lewandowska

Zespó∏ Ostatnie Takie Trio

Zespó∏ Parafrazers



Beniaminów

7 czerwca w Filii GOK w Beniami-
nowie odby∏ si´ Piknik Rodzinny,
przygotowany przy wspó∏pracy
dzieci i m∏odzie˝y, ucz´szczajàcych
na zaj´cia artystyczne w OÊrodku,
którym pomagali zaanga˝owani
mieszkaƒcy. 
Dzieci ucz´szczajàce do OÊrodka

Kultury pokaza∏y swój warsztat ar-

tystyczny, jaki wypracowa∏y przez

ca∏y rok. Mariola Pietrucha, kierow-

nik filii i ich przyjaciel, by∏a z nich

bardzo dumna. Na przyby∏ych goÊci

czeka∏o wiele atrakcyjnych niespo-

dzianek. Jednà z nich by∏o zorgani-

zowanie Dzieci´cego WyÊcigu Ro-

werowego oraz meczu w pi∏k´ siat-

kowà o Puchar So∏tysa, pomi´dzy

Dru˝ynà So∏tysa a Dru˝ynà OÊrod-

ka Kultury. 

Dzieci mia∏y trudny wybór pod-

czas zabawy, z czego najpierw sko-

rzystaç: z dmuchanej zje˝d˝alni,

trampoliny, czy mo˝e malowania

twarzy? Konkurowa∏y z tymi atrak-

cjami wspania∏e gigantyczne baƒki

oraz magiczne balony Clowna Czar-

ka, przez które najm∏odsi nie chcie-

li wracaç do domu. Wisienkà na tor-

cie by∏ koncert zespo∏u AVANS,

który bawi∏ przyby∏ych goÊci

do godz. 22.00. Bardzo dzi´kuj´ So∏-

tysowi wsi Beniaminów Panu Ma-

riuszowi Rasiƒskiemu za pomoc

i wielkie serce jakie okaza∏ przy or-

ganizacji Pikniku, dzi´kuj´ Rodzi-

com za przygotowanie s∏odkoÊci

oraz dzieciom za prac´, jakà w∏o˝y-

∏y, by ten dzieƒ by∏ najlepszym

dniem w roku. 

� Mariola Pietrucha

Rembelszczyzna
Sportowe emocje, atrakcje dla dzie-
ci, konkursy dla doros∏ych i wspól-
na znakomita zabawa z∏o˝y∏y si´
na program Pikniku Rodzinnego
w Rembelszczyênie.
Piknik rozpocz´∏o wr´czenia pucharów

laureatom Turnieju Pi∏ki No˝nej o Pu-

char Dyrektora Gaz System S.A., któ-

ry rozegrany zosta∏ na boisku „Orlik”

w Józefowie. W kategorii m∏odzie˝y

I miejsce zaj´∏a dru˝yna Rembelszczy-

zny, II miejsce Pogoƒ Józefów,

III miejsce reprezentacja Izabelina.

W kategorii seniorów zwyci´˝y∏ Iza-

belin, II miejsce zaj´∏a reprezentacja

Gaz System S.A., III PEGAS, IV Rem-

belszczyzna. Nagrody wr´cza∏ przed-

stawiciel Gaz System S.A., oddzia∏

w Rembelszczyênie Henryk Oracz.

Nast´pnie animatorki z DIAROZ

zaprosi∏y dzieci do wspólnej zaba-

wy z chustà klanza, robienia „gigan-

tycznych” baniek mydlanych, cho-

dzenia po linie oraz strzelania z ASG

i wiatrówki. Razem z naukowcami

z Krainy Eksperymentów dzieci po-

znawa∏y zasady chemii oraz wyko-

nywa∏y ciekawe doÊwiadczenia, któ-

re zainteresowa∏y równie˝ doro-

s∏ych. Najm∏odsi wcielali si´ w ro-

l´ stra˝aków i gasili po˝ar w wiosce

Smerfów, jeêdzili na koniu, ch´tnie

malowali buzie i korzystali z wielu

innych, nieodp∏atnych atrakcji.

Do dyspozycji wszystkich uczestni-

ków by∏ namiot z daniami z grilla

i wiosennymi sa∏atkami, a Rancho

Bena serwowa∏o placki ziemniacza-

ne. Na deser by∏y gofry, ciasta, muf-

finki, ciasteczka oraz szczególnie

uwielbiane przez dzieci lody i wata

cukrowa. W godzinach wieczor-

nych na scenie zagoÊci∏ zespó∏ FE-

NIX, który zadba∏ o dobry nastój

uczestników. Przerwy w koncercie

zosta∏y wykorzystane na przeprowa-

dzenie pokazów i konkursów. By∏

rzut kaloszem do kosza, szukanie

ziemniaka w stogu siana oraz pokaz

Drogowego Ochotniczego Pogoto-

wia Ratunkowa. 

Organizatorzy Pikniku w Rem-

belszczyênie, So∏tys i Rada So∏ecka,

serdecznie dzi´kujà sponsorom: Vies-

smann Sp. z o.o., lokalnym przedsi´-

biorcom oraz Operatorowi Gazocià-

gów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM

S.A., który w gminie Niepor´t prowa-

dzi wa˝ne inwestycje gazowe dla za-

pewnienia bezpieczeƒstwa energe-

tycznego kraju.

� Joanna Szybowska
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Przedwojenna pompa publiczna

znajdujàca si´ na pl. WolnoÊci

w Niepor´cie zyska∏a nowy wy-

glàd. Wykonana w wytwórni

„Smok” Aleksandra Paszewina

zosta∏a zainstalowana w po∏owie

lat 30. Wed∏ug opowieÊci miesz-

kaƒców p∏yn´∏a z niej bardzo do-

bra, mi´kka woda. Ucierpia∏a

prawdopodobnie podczas dzia∏aƒ

wojennych w 1944 r. i od tamtej

pory jest nieczynna. Zosta∏a nie-

odp∏atnie odnowiona przez

Krzysztofa Brzozowskiego. Zain-

stalowano tak˝e tabliczk´ z opi-

sem. 

� Konrad Szostek

Niepor´ckie 

Stowarzyszenie 

Historyczne 

Beniaminów

Rembelszczyzna

Letnie Pikniki Rodzinne

Zabytkowa 
pompa wypi´kniała
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Nazamówienie administra-

cji wodnej powsta∏ sta-

tek inspekcyjny, który

nazwano symbolem SI-40. Równo-

czeÊnie rozwija∏a si´ ̋ egluga pasa˝er-

ska, która obok du˝ych statków po-

szukiwa∏a tak˝e ma∏ych jednostek

do obs∏ugi rejsów turystycznych

na niewielkich akwenach. W odpo-

wiedzi na to zapotrzebowanie Zak∏ad

Teorii Okr´tów Politechniki Gdaƒ-

skiej w Gdaƒsku dostosowa∏ doku-

mentacj´ statku inspekcyjnego, tak ̋ e

móg∏ on pe∏niç funkcj´ niewielkiego

statku pasa˝erskiego o oznaczeniu

SP-45. Budow´ tych jednostek po-

wierzono Warszawskiej Stoczni

Rzecznej, która w latach 1961-1968

zbudowa∏a oko∏o 20 klasy SP-45. 

Wymiary statku to: d∏ugoÊç

L=15,15 m, szerokoÊç B=3,20 m,

zanurzenie T=0,73 m

pr´dkoÊç v=16 km/h. Instalowa-

no silniki o mocy 40-90 KM ró˝-

nych producentów, np. ·koda, Puc-

kie Zak∏ady Mechaniczne w Puc-

ku i Wytwórnia Silników

Wysokopr´˝nych w Andrycho-

wie, Wytwórnia Sprz´tu Komuni-

kacyjnego, Mielec. 

Na Jeziorze Zegrzyƒskim mo˝na

spotkaç statek Mewa klasy SP-45,

który zosta∏ zbudowany w 1962 r.

w Warszawskiej Stoczni Rzecznej

w Warszawie, oznaczono go nu-

merem seryjnym B1/38. W la-

tach 1963-1976 p∏ywa∏ w Przed-

si´biorstwie Paƒstwowym ˚eglu-

ga Mazurska Gi˝ycko,

w ekspozyturze w Augustowie.

W 1976 r. jego w∏aÊcicielem sta∏

si´ Warszawski Okr´gowy Zwià-

zek ˚eglarski (WOZ˚), z portem

macierzystym w Gi˝ycku.

Od 1978 r. Mewa p∏ywa po Jezio-

rze Zegrzyƒskim jako statek s´-

dziowski w regatach organizowa-

nych przez WOZ˚. Do tej funkcji

statek zosta∏ przystosowany przez

zabudowanie rufowego otwartego

pok∏adu pasa˝erskiego pomiesz-

czeniem zamkni´tym, na dachu

którego znajduje si´ stanowisko

obserwacyjne dla s´dziów regato-

wych i maszt do wystawiania od-

powiednich flag sygnalizacyjnych.

W latach 2003-2005 wykonano re-

mont, który obejmowa∏ wymian´

poszycia. Statek mo˝na zobaczyç

w przystani Pilawa w Niepor´cie,

a tak˝e na wodzie w czasie wi´k-

szych imprez ˝eglarskich. 

Wiernie zachowanym i inten-

sywnie wykorzystywanym jako

atrakcja turystyczna Jeziora Ze-

grzyƒskiego jest statek pasa˝er-

ski Albatros, którego spotkaç

mo˝na przy molo w Serocku,

skàd wyrusza latem na krótkie

rejsy spacerowe. Statek zosta∏

zbudowany przez Warszawskà

Stoczni´ Rzecznà w Warszawie

w 1964 r. z numerem seryjnym

B1/58. Co ciekawe by∏a to inicja-

tywa za∏ogi stoczni, która wyko-

na∏a statek w ramach zobowiàza-

nia produkcyjnego na „Êwi´to 22

lipca”. M∏odszym czytelnikom

wypada wyjaÊniç, ̋ e by∏o to naj-

wa˝niejsze polskie Êwi´to paƒ-

stwowe w okresie Polski Ludo-

wej, na pamiàtk´ podpisania Ma-

nifestu Polskiego Komitetu

Wyzwolenia Narodowego

w 1944 r. i odrodzenia Polski

po II wojnie Êwiatowej.

Jego s∏u˝ba w bia∏ej flocie prze-

biega∏a nast´

� Artur Magnuszewski

PODZI¢KOWANIA
Historia statków serii SP-45 zosta∏a opisana

przez Waldemara Danielewicza na stronie

(http://www.zegluga.info), a tak˝e uzupe∏nio-

na przez Zbigniewa Szumer´, który jest arma-

torem statku Albatros (http://www.zeglugama-

zowiecka.pl/). 

Rozwój ˝eglugi
Êródlàdowej
w latach 60. XX w.
wymagał utrzymania
w dobrym stanie dróg
wodnych, do czego
potrzebne były
odpowiednie jednostki
pływajàce. Jednym z zadaƒ
administracji wodnej sà
pomiary gł´bokoÊci
i wyznaczanie toru
wodnego, do czego
potrzebne sà jednostki
inspekcyjne. 

Statek SP-45 o nazwie Albatros w drodze do Serocka

Statek pasa˝erski SP-45

Statek SP-45 o nazwie Mewa w porcie Niepor´t – Pilawa

Kurier Warszawski była to gazeta codzienna wychodzàca od roku 1821 do 1939, a wi´c 118 lat. Zało˝ycielem i pierwszym redaktorem był Bruno Kiciƒski.
Jako osoba wydajàca wiele tytułów literackich i politycznych uwa˝any jest za twórc´ pierwszego koncernu prasowego. 

W Kurierze Warszawskim o naszym KoÊciele
Kurier by∏ g∏ównà gazetà informa-

cyjnà wÊród warszawskiego miesz-

czaƒstwa. Nak∏ad wynosi∏ oko-

∏o 2000 egzemplarzy, co Êwiadczy

o jego poczytnoÊci, skoro ówcze-

sna Warszawa liczy∏a 120 tysi´cy

mieszkaƒców. W dwudziestoleciu

mi´dzywojennym nak∏ad wyno-

si∏ 40 – 50 tysi´cy.

Na ∏amach Kuriera czytano tek-

sty W∏adys∏awa Reymonta, Bole-

s∏awa Prusa, W∏adys∏awa Umiƒ-

skiego, Kazimierza Przerwy-Tet-

majera, Aleksandra Michaux (Mi-

rona) wspó∏redaktora gazety, po-

chodzenia belgijskiego i poszuki-

wane przez gospodynie domowe

teksty Lucyny åwierczakiewiczo-

wej, autorki s∏ynnej ksià˝ki ku-

charskiej.

W 2006 roku w nawiàzaniu

do dziennika powsta∏ miesi´cznik

o tej samej nazwie, opisujàcy wy-

darzenia w Stolicy.

TVP Warszawa emituje co-

dziennie od ponad pi´çdziesi´ciu

lat Telewizyjny Kurier Warszaw-

ski, tytu∏em nawiàzujàcy do Ku-

riera. 

W Kurierze Warszawskim

293/1901 str. 6 z dnia 23 paêdzier-

nika, Êroda – czytamy: „RabuÊ

w koÊciele. Onegdaj o godzinie 8

z rana, we wsi Niepor´t, tej˝e gmi-

ny, organista Kulkowski przy-

szed∏szy do koÊcio∏a znalaz∏ jakie-

goÊ draba, który wyjàwszy dwa

zamki wdar∏ si´ do skarbca ko-

Êcielnego. K∏ódki od skarbonki

z pieni´dzmi ju˝ by∏y zerwane.

Na krzyk organisty nadbiegli w∏o-

Êcianie i z∏odzieja zatrzymano. Po-

znano w nim przyby∏ego z Prus

Paw∏a Falkowskiego. Odes∏ano

go do s´dziego Êledczego.”

To wydarzenie oczywiÊcie doty-

czy naszego cennego zabytku fun-

dacji Jan II Kazimierza Wazy, ko-

Êcio∏a pod wezwaniem Niepokala-

nego Pocz´cia NMP. KoÊció∏ ten

ma dwie zakrystie, pó∏nocnà s∏u-

˝àcà ksi´˝om i po∏udniowà mini-

strantom.

Obie te zakrystie wymienione sà

w protokóle Wizytacji Generalnej

w roku 1763. Szczególny zapis do-

tyczy zakrystii po∏udniowej: „Ta

zakrystia murowana blisko wiel-

kiego o∏tarza od strony Ewangelii,

do niej drzwi d´bowe blachà ̋ ela-

znà zbrojnie zamykajàce si´ zam-

kiem dobrem w roku 1752 sporzà-

dzonym, w teyj˝e okno jedno

z kratà ˝elaznà...”. Zapis wa˝ny

bardzo, bowiem drzwi te, z zam-

kiem od Êrodka, tylko uszkodzo-

nym, zwanym dawniej „wrze-

ciàdz” istniejà do dziÊ „blachà ˝e-

laznà zbrojne” i liczà sobie

dziÊ 263 lata! 

Informacje o Kurierze War-

szawski pochodzà z Wikipedii, ar-

tyku∏ z Kuriera wybra∏ Jaros∏aw

Marczak. 

� W. B∏awdziewicz 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SSIIEERRPPNNIIUU 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie, 
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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, Epopei

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

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, 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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