
Powrót autobusów 705 i 735

na Marymont to bardzo dobra

wiadomoÊç dla wszystkich

mieszkaƒców gminy Niepor´t, doje˝-

d˝ajàcych do Warszawy. Od momen-

tu wyd∏u˝enia trasy, która przez lata

koƒczy∏a si´ na p´tli na ˚eraniu,

szybko polubiliÊmy bezpoÊredni do-

jazd do metra, u∏atwiajàcy dalszà dro-

g´. Od paêdziernika 2012 roku, dzi´-

ki staraniom wójta Macieja Mazura,

licznym pismom i spotkaniom

z przedstawicielami ZTM, podró˝

do centrum Warszawy sta∏a si´ ∏a-

twiejsza, szybsza i, co bardzo istot-

ne, bezpieczniejsza. TuryÊci, odwie-

dzajàcy gmin´, równie˝ skorzystali

na tej zmianie. Na Marymoncie prze-

siadali si´ od razu w autobus, dowo-

˝àcy ich bezpoÊrednio na pla˝´.

W zwiàzku z przeprowadzanym re-

montem mostu i estakad dojazdo-

wych oraz trasy Armii Krajowej,

w czerwcu 2014 roku autobusy 705

i 735 zosta∏y ponownie, do odwo∏a-

nia, skierowane do p´tli na ˚eraniu.

Aby u∏atwiç dojazd do centrum War-

szawy, rozwa˝ana by∏a mo˝liwoÊç

zmiany trasy 705 i puszczenie jej

przez Most Pó∏nocny do Metra M∏o-

ciny. Niestety, obliczenia dokonane

przez ZTM jednoznacznie wykaza∏y,

ze nie skróci to czasu podró˝y.

Na powrót naszych autobusów

na Marymont musieliÊmy czekaç

do momentu zakoƒczenia plac bu-

dowlanych, co zgodnie z planami

ZTM, nastàpi w ciàgu najbli˝szych

dni.

� BWilk
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Po przerwie spowodowanej
remontem mostu Grota Roweckiego
i trasy Armii Krajowej, Zarzàd
Transportu Miejskiego planuje
od dnia 2211  wwrrzzeeÊÊnniiaa przywrócenie
kursowania linii 705 i 735 do stacji
metro Marymont.

705 i 735 
znów
na Marymoncie

Rozstrzygni´ty został przetarg i podpisano umow´
na zakup nowego, Êredniego samochodu
ratowniczo-gaÊniczego dla jednostki Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Niepor´cie. 

Nowy samochód
dla OSP w Niepor´cie
Samochód marki Man, dostarczy

w terminie do koƒca paêdziernika

Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-Han-

dlowe MOTO-TRUCK z Kielc.

Koszt samochodu to 635 040 z∏o-

tych. Gmina otrzyma∏a dofinanso-

wanie na jego zakup z ró˝nych

êróde∏ – z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Ârodowiska i Gospo-

darki Wodnej – 150 000 z∏, Ko-

mendant G∏ówny PSP przeznaczy∏

na ten cel 100 000 z∏otych, a Ko-

mendant Wojewódzki PSP

– 150 000 z∏otych. Pozosta∏à kwo-

t´, 235 000 z∏otych, zap∏aci∏a

gmina Niepor´t ze swojego bud˝e-

tu. Samochód wykorzystywany

b´dzie do akcji zapobiegania za-

gro˝eniom Êrodowiska i powa˝-

nym awariom oraz usuwania ich

skutków. 

Nowy samochód o nap´-

dzie 4x4, zabierajàcy jednorazo-

wo 3000 litów wody, ma pojem-

noÊç zbiornika umo˝liwiajàcà

przejazd minimum 300 km lub

czterogodzinnà prac´ autopompy.

Wyposa˝ony jest w sprz´t umo˝-

liwiajàcy podejmowanie ró˝nora-

kich dzia∏aƒ ratowniczych w tym

z zakresu ratownictwa ekologicz-

nego – sorbenty, neutralizatory,

maty sorpcyjne, kurtyny wodne

do ograniczania stref ska˝eƒ itp.

Jednostka OSP w Niepor´cie dzia-

∏a w Krajowym Systemie Ratow-

niczo-GaÊniczym i w strukturach

Stra˝y Po˝arnej jest przewidziana

do pierwszego rzutu zadaƒ w przy-

padku m.in. gazowego zagro˝enia

po˝arowego, zagro˝enia powo-

dziowego. Nowy samochód

zwi´kszy mo˝liwoÊci jednostki

w przypadku koniecznoÊci wzi´cia

udzia∏u w akcji ratowniczej. 

� BW

W Stanis∏awowie Pierwszym i Wo-

li Aleksandra w ulicach Wolska,

Kwiatowa, Radosna, ̧ àkowa wybu-

dowana zosta∏a sieç kanalizacyjna

wraz z odejÊciami do granic nieru-

chomoÊci, o ∏àcznej d∏ugoÊci 6,6 km

wraz z 4 przepompowniami

Êcieków. Obecnie trwajà odbiory

wykonanych robót budowlanych.

Zach´camy mieszkaƒców do wyko-

nywania projektów przy∏àczy kana-

lizacyjnych, które uzgodniç nale˝y

w Gminnym Zak∏adzie Komunal-

nym, w celu szybkiego pod∏àczenia

posesji do sieci. 

W Józefowie trwa realizacja inwe-

stycji w ulicy G∏ównej. Tutaj nowo

wybudowana kanalizacja liczyç b´-

dzie 2,2 km d∏ugoÊci oraz powsta-

nà 2 przepompownie Êcieków. Bu-

dowa ∏àczy si´ z utrudnieniami

w ruchu drogowym, za które ser-

decznie przepraszamy. Zakoƒczenie

inwestycji planowane jest ju˝ w paê-

dzierniku.

Budowa kanalizacji w po∏udnio-

wo-zachodniej cz´Êci gminy (∏àcz-

nie ok. 9 km sieci) jest projektem

o ∏àcznej wartoÊci przesz∏o 9 mln

z∏otych. Gmina uzyska∏a dofinanso-

wanie jego realizacji przyznane

w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Ârodowisko na la-

ta 2007-2013 ze Êrodków Funduszu

SpójnoÊci w wysokoÊci 5,6 mln z∏o-

tych. 

Kanalizacja na odcinku Bia∏obrze-

gi – Rynia realizowana jest od koƒ-

ca 2013 roku i stanowi dokoƒczenie

opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyƒ-

skiego. Inwestycja ma ogromne

znaczenie dla ochrony Êrodowiska

akwenu, dlatego projekt zaliczony

zosta∏ do kluczowych województwa

mazowieckiego. WartoÊç inwestycji

to przesz∏o 10 mln z∏otych, gmina

otrzyma∏a dofinansowanie w wyso-

koÊci 8,6 mln z∏otych (ponad 80%)

na jego realizacj´ w ramach Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego.

Prace budowlane zosta∏y ju˝ za-

koƒczone i trwajà odbiory sieci

w ulicach Wczasowej, Spacerowej,

G∏ównej, Stegny, Radzymiƒskiej

i Polnej. Sieç liczy 7,5 km d∏ugoÊci

oraz 6 przepompowni Êcieków. 

Dobiega te˝ koƒca budowa ostat-

niego etapu kanalizacji w Ryni

w ul. G∏ównej na odcinku od prze-

pompowni Êcieków PA do drogi po-

wiatowej, o d∏ugoÊci 1,2 km. Prace

przebiegajà w trudnych warunkach

hydrogeologicznych, przy wysokim

poziomie wód gruntowych, co po-

woduje spore utrudnienia w ich re-

alizacji. Planowany termin ich za-

koƒczenia to paêdziernik 2015 roku.

� BW

Gmina finalizuje realizacj´
dwóch du˝ych projektów
kanalizacyjnych – budow´
kanalizacji na odcinku
Białobrzegi – Rynia oraz
kanalizacji zachód
w miejscowoÊciach
Stanisławów Drugi, Wola
Aleksandra i Józefów.

Gminne inwestycje
kanalizacyjne 



W tym czasie podj´to szereg nad-

zwyczajnych dzia∏aƒ majàcych

na celu zapewnienie ciàg∏ego

i niezawodnego dostarczania wo-

dy do Odbiorców, mieszkaƒców

gminy Niepor´t. W tym okresie

stacje uzdatniania wody (SUW

Józefów i SUW Stanis∏awów

Pierwszy) eksploatowane przez

GZK w Niepor´cie, mimo i˝ pra-

cujàce w ruchu automatycznym

poddane zosta∏y sta∏emu 24-go-

dzinnemu monitorowaniu przez

s∏u˝by techniczne. Pozwoli∏o to

na natychmiastowe reagowanie

na wszelkie nieprawid∏owoÊci

w pracy stacji, eliminujàc mo˝li-

woÊç wystàpienia przerw w dosta-

wach wody.

Ponadto podj´to decyzj´ o tym-

czasowym obni˝eniu ciÊnienia za-

silenia wodociàgów gminnych

z 4,5 atm do 3,8 atm. Byç mo˝e

niektórzy Odbiorcy nie odczuli tej

zmiany, ale ona znaczàco wp∏yn´-

∏a na zmniejszenie poboru wody.

Woda, choç pod mniejszym ciÊnie-

niem dociera∏a do wszystkich re-

jonów Gminy i nigdzie jej nie za-

brak∏o.

Na pewno du˝y wp∏yw na obni-

˝enie zu˝ycia wody mia∏ równie˝

pozytywny odzew na apel GZK

w Niepor´cie o szanowanie wody

i ograniczenia jej zu˝ycia do celów

innych ni˝ socjalno-bytowe.

Wszystkim, którzy dostosowali

si´ do apelu serdecznie dzi´kujemy!

A jak w tym czasie pracowa∏y

stacje uzdatniania wody?

ZdolnoÊç produkcyjna stacji za-

opatrujàcych wodociàgi gminne

wynosi ok. 200 m3/h. W skali ro-

ku, w stosunku do Êrednich dobo-

wych zu˝ycia wody stacje dyspo-

nujà 50% zapasem. Jednak ta

nadwy˝ka szczególnie wieczora-

mi, a zw∏aszcza w soboty, podda-

wana by∏a ci´˝kiej próbie. Chwi-

lowe zu˝ycia wody w tym czasie

przekracza∏y o 100% zdolnoÊci

produkcyjne i uzupe∏niane by∏y ze

zbiorników wody czystej zainsta-

lowanych na stacjach. Zmniejsze-

nie ciÊnienia w sieci, sta∏y dozór

studni g∏´binowych, obserwacja

zu˝ycia wody i poziomu wód

gruntowych pozwoli∏y na unikni´-

cie wprowadzenia ograniczeƒ

w jej korzystaniu, czego doÊwiad-

czy∏o wiele gmin w Polsce.

Obecnie, po tym goràcym okre-

sie i mniejszym zapotrzebowaniu

na wod´ przywrócono projektowy

re˝im pracy stacji.

� GZK w Niepor´cie
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Upłynàł termin płatnoÊci za ODPADY i PODATKI
Przypominamy, ˝e 15 wrzeÊnia upłynàł termin wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, termin
płatnoÊci III raty podatku od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego
oraz II raty podatku od Êrodków transportowych. 

Przy opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku prosimy
wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy płatnoÊç, natomiast w tytule
płatnoÊci: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI III kwartał 2015 r.”
lub w przypadku rat miesi´cznych np. lipiec 2015 r., sierpieƒ 2015 r. itp. – płacàc
w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach płatnoÊci zgodnie
z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

Podatek od nieruchomoÊci, rolny i leÊny nale˝y uiszczaç na konto wskazane
w decyzji wymiarowej lub u sołtysa wsi, natomiast podatek od Êrodków
transportowych nale˝y uiszczaç na rachunek bankowy Urz´du Gminy Niepor´t.
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Wody nie zabrakło
Długotrwała susza i fale upałów, które przetoczyły si´ przez Polsk´ w lipcu i sierpniu tego roku miały
du˝y wpływ na działalnoÊç Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie. 

Dbajmy o własnà zieleƒ
aby nie szkodziła sàsiadom
W poprzednim numerze „WieÊci

Niepor´ckich” omówione zosta∏y

nowe zasady zezwoleƒ na usuwa-

nie drzew i krzewów z terenu nie-

ruchomoÊci oraz parametry w∏a-

Êciwej piel´gnacji drzew. Dzisiaj

przypominamy mieszkaƒcom

o obowiàzkach w zakresie utrzy-

mania wysokiej i niskiej zieleni

na posiadanych nieruchomo-

Êciach, a w szczególnoÊci o okre-

sowym przycinaniu ga∏´zi drzew

lub krzewów przechodzàcych

na teren sàsiednich nieruchomoÊci.

Dotyczy to m.in. sytuacji, w któ-

rych rozrastajàce si´ krzewy lub

drzewa si´gajà przez ogrodzenie

na teren przyleg∏ego do ogrodze-

nia chodnika lub drogi, utrudnia-

jàc poruszanie si´ pieszych lub po-

jazdów. Cz´sto taki niekontrolo-

wany rozrost zieleni powoduje

ograniczenie widocznoÊci

przy wyjazdach z posesji,

na skrzy˝owaniach i w takim

przypadku o niebezpieczne sytu-

acje nietrudno. Istotnà kwestià jest

te˝ na bie˝àco usuwanie konarów

i ga∏´zi uszkodzonych mecha-

nicznie lub obumar∏ych, gdy˝

gro˝à obrywami na teren, przez co

stanowià realne zagro˝enie dla

zdrowia i ˝ycia u˝ytkowników

dzia∏ki. Kolejnà sprawà jest prze-

rastanie ga∏´zi przez ogrodzenia

wewn´trzne mi´dzy nieruchomo-

Êciami. Tu g∏ównà przyczynà nie-

porozumieƒ jest brak zachowania

odpowiedniej dla danego gatunku

drzewa lub krzewu odleg∏oÊci sa-

dzenia roÊlin od ogrodzeƒ. Dobrà

praktykà jest sadzenie roÊlin np.

drzew od ogrodzenia w odleg∏oÊci

zapewniajàcej jego rozwój bez ko-

niecznoÊci sta∏ego przycinania

konarów i ga∏´zi od strony dzia∏-

ki sàsiedniej. Obok odleg∏oÊci sa-

dzenia istotny jest te˝ dobór gatun-

ków drzew lub krzewów

pod wzgl´dem przysz∏ej wysoko-

Êci i masy korony, aby posadzo-

ne drzewa nie powodowa∏y zagro-

˝enia dla obiektów budowlanych,

w tym linii energetycznych i tele-

fonicznych i nie zacienia∏y sàsied-

niej posesji. Niniejsza informacja

ma na celu przypomnienie miesz-

kaƒcom o posiadanej zieleni, któ-

ra wymaga nieraz podj´cia odpo-

wiednich dzia∏aƒ piel´gnacyjnych

dla poprawy estetyki ogrodu,

a czasami i poprawy stosunków

mi´dzysàsiedzkich. 

� Dariusz Wróbel

L-8 na trasie podstawowej

Zakoƒczenie przebudowy ulicy Izabeliƒskiej

Po zakoƒczonej przebudowie ulicy Izabeliƒskiej, linia autobusowa L-8
wróciła na podstawowà tras´.
Przywrócenie podstawowej trasy

nastàpi∏o 7 wrzeÊnia. Po przebudo-

wie drogi zmieniono lokalizacj´

dwóch przystanków, które teraz

znajdujà si´ w dogodniejszym dla

pasa˝erów miejscu, pomi´dzy ul.

Przysz∏oÊç a ul. Królewskà. Auto-

busy kursujà wed∏ug niezmienio-

nego rozk∏adu jazdy.

� BW

W lipcu gmina Niepor´t
podpisała umow´
z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony
Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
na dofinansowanie
realizacji zadania pn.
„Usuwanie
i unieszkodliwianie
azbestu na terenie
województwa
mazowieckiego”. 

Kolejna dotacja
na usuwanie azbest

Realizacja zadania zostanie sfi-

nansowana w 85% ze Êrodków

Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Ârodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie oraz Narodo-

wego Funduszu Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej w formie do-

tacji do kwoty 29 262,79 z∏. Dofinan-

sowanie obejmuje nast´pujàcy zakres

prac: demonta˝, zbieranie, za∏adunek

oraz przygotowanie do transportu

i transport, a tak˝e przekazanie wy-

robów zawierajàcych azbest

do unieszkodliwienia. W ramach za-

wartej umowy zostanie usuni´te

ok 70 ton szkodliwego azbestu

do koƒca wrzeÊnia br. Powy˝sze dzia-

∏ania sà kontynuacjà realizacji dzia-

∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia azbe-

stu z nieruchomoÊci na terenie gmi-

ny Niepor´t, zgodnie z wymogami

„Programu Oczyszczania Kraju

z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

� K. Kula

Dobiegły koƒca prace przy przebudowie drogi powiatowej – ul. Izabeliƒskiej.
Inwestycja, realizowana przez Powiat Legionowski przy finansowym udziale
Gminy Niepor´t, kosztowała 2,7 mln zł. 

Rozstrzygni´ty został przetarg na budow´ ulicy Cichej w Wólce
Radzymiƒskiej.

Przebudowany zosta∏ odcinek dro-

gi o d∏ugoÊci ok. 1,5 km, od skrzy-

˝owania z ul. Jana Kazimierza

do ulicy Ma∏o∏´ckiej. Zakres robót

obejmowa∏ rozbiórk´ istniejàcych

chodników i nawierzchni asfalto-

wej, wykonanie nowej nawierzch-

ni asfaltowej oraz nowych chodni-

ków i zjazdów do posesji. Zreali-

zowano tak˝e odwodnienie drogi,

wykorzystujàc nowoczesne roz-

wiàzania technologiczne. Wykona-

no poziome i pionowe oznakowa-

nia drogi i uporzàdkowano traw-

niki, wymienione zosta∏y barierki

mostu. 

Na realizacj´ inwestycji, której

koszt wyniós∏ 2,7 mln z∏, Powiat

uzyska∏ dofinansowanie w wyso-

koÊci 50% kosztów. Gmina Niepo-

r´t przeznaczy∏a na nià 700 tys. z∏

w formie dotacji celowej dla Po-

wiatu Legionowskiego. Uchwa∏´

w tej sprawie radni podj´li jedno-

g∏oÊnie.

� BW

Budowa ulicy Cichej

Wykonawcà ciàgu pieszo-jezdne-

go o d∏ugoÊci 250 metrów zosta∏a

firma Tombud z Wieliszewa. In-

westycja o wartoÊci 198,2 tys. z∏o-

tych zrealizowana zostanie w ter-

minie do 31 paêdziernika. � BW

Bezpieczna droga do szkoły
ze Stra˝à Gminnà! 
Jak co roku, Stra˝ Gminna w Nie-

por´cie wraz z rozpocz´ciem ro-

ku szkolnego rozpocz´∏a akcj´

„Bezpieczna droga do szko∏y”.

W czasie trwania patroli szkol-

nych, funkcjonariusze kontrolujà

prawid∏owoÊç oznakowania dróg,

stan techniczny znaków drogo-

wych, a tak˝e pomagajà dzieciom

i m∏odzie˝y bezpiecznie dojÊç

do szko∏y przez najcz´Êciej

ucz´szczane i zagro˝one zdarze-

niami drogowymi przejÊcia dla

pieszych. 

– Dzia∏ania prewencyjne prowa-

dzone w ramach akcji, to nie tyl-

ko wykonywanie ustawowych

zadaƒ, ale tak˝e sposób na wy-

kszta∏cenie prawid∏owych zacho-

waƒ na drodze nie tylko wÊród

dzieci, ale tak˝e doros∏ych – doda-

je Komendant Stra˝y Gminnej Jo-

anna Mizerska.

� Przemys∏aw Kuligowski
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Harmonogram zebraƒ wiejskich
w sołectwach gminy Niepor´t w 2015 roku 

SOŁECTWO TERMIN (DZIE¡ i GODZINA) MIEJSCE ZEBRANIA 

Aleksandrów 16 wrzeÊnia, Êroda godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Izabelinie 

Izabelin 16 wrzeÊnia, Êroda, godz. 20.00 Szkoła Podstawowa w Izabelinie

Stanisławów Drugi 22 wrzeÊnia, wtorek, godz. 18.00 Filia GOK w Stanisławowie Drugim 

Wola Aleksandra 22 wrzeÊnia, wtorek, godz. 20.00 Filia GOK w Stanisławowie Drugim 

Kàty W´gierskie 23 wrzeÊnia, Êroda, godz. 18.00 Filia GOK w Kàtach W´gierskich

Rembelszczyzna 23 wrzeÊnia, Êroda, godz. 20.00 Filia GOK w Kàtach W´gierskich

Zegrze Południowe 24 wrzeÊnia, czwartek, godz. 18.00 Filia GOK w Zegrzu Południowym

Niepor´t 25 wrzeÊnia, piàtek, godz. 18.30 Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie

Białobrzegi 28 wrzeÊnia, poniedziałek, godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Białobrzegach 

Rynia 28 wrzeÊnia, poniedziałek, godz. 20.00 TPD w Ryni 

Józefów 29 wrzeÊnia, wtorek, godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Józefowie

Michałów-Grabina 29 wrzeÊnia, wtorek, godz. 20.00 Szkoła Podstawowa w Józefowie 

Beniaminów 30 wrzeÊnia, Êroda, godz. 18.00 Filia GOK w Beniaminowie

Wólka Radzymiƒska 30 wrzeÊnia, Êroda, godz. 20.00 Filia GOK w Wólce Radzymiƒskiej 

Stanisławów Pierwszy 1 paêdziernika, czwartek, godz. 18.00 Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym

W gminie Niepor´t głos w referendum 6 wrzeÊnia
oddało 959 osób z 10 788 uprawnionych
do głosowania. Daje to frekwencj´
na poziomie 8,89%.

Odbywajà si´ one raz na cztery la-

ta. Wyborcy g∏osujà w nich wybie-

rajàc przedstawicieli Sejmu (460

pos∏ów) i przedstawicieli Senatu

(100 senatorów). 

W Polsce w wyborach do Sejmu

utworzonych jest 41 okr´gów wy-

borczych. 

W wyborach do Senatu utwo-

rzonych jest 100 okr´gów wybor-

czych. 

Gmina Niepor´t w wyborach

do Sejmu nale˝y do okr´gu wy-
borczego nr 20. Okr´g ten obej-

muje cz´Êç województwa mazo-

wieckiego, tj. powiat legionowski,
grodziski, nowodworski, otwocki,

piaseczyƒski, pruszkowski, war-

szawski zachodni oraz powiat wo-

∏omiƒski. W okr´gu tym wybiera-

nych jest 12 pos∏ów.

W wyborach do Senatu gmina

Niepor´t nale˝y do okr´gu wy-
borczego nr 40. Okr´g ten obej-

muje powiat legionowski, nowo-

dworski, warszawski zachodni

i wo∏omiƒski. 

�

Za wprowadzeniem jednomanda-

towych okr´gów wyborczych

w wyborach do Sejmu RP by-

∏o 726 osób, przeciwnych by-

∏o 212.

Za utrzymaniem dotychczaso-

wego sposobu finansowania partii

politycznych z bud˝etu paƒstwa

opowiedzia∏o si´ 186 g∏osujàcych,

przeciwnych temu rozwiàzaniu

by∏o 751 osób.

Za rozstrzyganiem wàtpliwoÊci

co do wyk∏adni przepisów prawa

podatkowego zag∏osowa∏o 911

osób, a 28 by∏o przeciwnych. 

� BW

OBWIESZCZENIE PA¡STWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okr´gu wyborczym w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych
na dzieƒ 25 paêdziernika 2015 r. 
Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.

U. Nr 21, poz. 112, z póên. zm. 1)) Paƒstwowa Ko-

misja Wyborcza podaje do wiadomoÊci wyborców in-

formacj´ o okr´gu wyborczym w wyborach do Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-

pospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 25 paê-

dziernika 2015 r.: 

– WYCIÑG –
Okr´gowa Komisja Wyborcza
w Warszawie II
Wybory do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej 
Okr´g wyborczy nr 20 – cz´Êç

województwa mazowieckiego

obejmujàca obszary powiatów:

grodziski, legionowski, nowo-

dworski, otwocki, piaseczyƒski,

pruszkowski, warszawski zachod-

ni, wo∏omiƒski. 

Liczba pos∏ów wybieranych

w okr´gu wyborczym wynosi 12. 

Wybory do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej 
Okr´g wyborczy nr 40 – cz´Êç

województwa mazowieckiego

obejmujàca obszary powiatów: le-

gionowski, nowodworski, war-

szawski zachodni, wo∏omiƒski.

Liczba senatorów wybieranych

w okr´gu wyborczym wynosi 1.

Okr´g wyborczy nr 41 – cz´Êç

województwa mazowieckiego

obejmujàca obszary powiatów:

grodziski, otwocki, piaseczyƒski,

pruszkowski. Liczba senatorów

wybieranych w okr´gu wybor-

czym wynosi 1. 

Siedziba Okr´gowej Komisji
Wyborczej mieÊci si´ w Warsza-
wie przy Pl. Bankowym 3/5. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.

588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.

849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Zast´pca Przewodniczàcego Paƒstwowej Komisji Wyborczej 

/–/ Wies∏aw Kozielewicz 

Wybory parlamentarne
do sejmu RP i do Senatu RP

Referendum 2015 r. – wyniki
głosowania w gminie Niepor´t

2255  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22001155  rrookkuu  ooddbb´́ddàà
ssii´́  wwyybboorryy  ppaarrllaammeennttaarrnnee

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Niepor´t og∏a-
sza, ˝e w dniu 12 paêdzierni-
ka 2015 r. w sali konferencyj-

nej w budynku Urz´du Gminy

Niepor´t – II p., adres: Plac

WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t

odb´dzie si´ ustny przetarg

nieograniczony na sprzeda˝

wymienionych niezabudowa-

nych nieruchomoÊci, przezna-
czonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzin-
ne, po∏o˝onych we wsi i gmi-

nie Niepor´t przy ulicy Ró˝a-

nej, stanowiàcych w∏asnoÊç

Gminy Niepor´t.

Wadium w wysokoÊci poda-
nej w tabeli, nale˝y wnieÊç

w formie pieni´˝nej – z ozna-

czeniem nieruchomoÊci (dzia∏-

ki), której dotyczy – przelew

lub wp∏ata – na rachunek ban-

kowy Gminy Niepor´t, prowa-

dzony w Banku Spó∏dzielczym

w Legionowie o/ Niepor´t

Nr 25 8013 1029 2003 0003

7415 0002, w taki sposób, aby

najpóêniej w dniu 7 paêdzier-

nika 2015 r. wadium znajdowa-

∏o si´ na rachunku bankowym

Gminy Niepor´t.

Og∏oszenie o przetargu za-

mieszczone zosta∏o na tabli-

cy og∏oszeƒ w siedzibie

Urz´du Gminy Niepor´t ad-

res: 05-126 Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, na stronie inter-

netowej Gminy Niepor´t oraz

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

Szczegó∏owe warunki i infor-

macje dotyczàce przetargu

mo˝na uzyskaç w Dziale Geo-

dezji i Gospodarki Nierucho-

moÊciami Urz´du Gminy

Niepor´t Plac WolnoÊci 1,

05-126 Niepor´t, pokój nr 7,

telefon 22 767-04-12, e-mail:

b.bartkiewicz@nieporet.pl,

w godzinach pracy Urz´du.

� Wójt Gminy Niepor´t 

S∏awomir Maciej Mazur

LLPP.. OOZZNNAACCZZEENNIIEE  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNIIAA CCEENNAA  WWYYSSOOKKOOÂÂåå GGOODDZZIINNAA  
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII WWYYWWOOŁŁAAWWCCZZAA WWAADDIIUUMM PPRRZZEETTAARRGGUU

BBRRUUTTTTOO

1 nr 67/37 0,0750 ha 165 000 zł 15 000 zł 10.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

nr 1254/9

WA1L/00000803/2

2 nr 68/12, 69/11, 70/8, 0,0751 ha 165 220 zł 15 000 zł 10.30

72/8, 73/8, w tym 23% VAT

WA1L/00001610/9

nr 1254/13, 1255/3

WA1L/00000803/2

3 Nr 73/14, 74/26, 74/34 0,0750 ha 165 000 zł 15 000 zł 11.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

nr 1279/11

WA1L/00000803/2
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W miesiàcu wrzeÊniu ca∏a Polska

czci pami´ç bohaterów 36 dni walk

z najazdem hitlerowskim na Polsk´.

1 wrzeÊnia 1939 roku o godzi-

nie 4.45 wojska Niemiec hitlerow-

skich przekroczy∏y granic´ Polski,

a niemiecki krà˝ownik Schleswig-

-Holstein, który 25 sierpnia zosta∏

wys∏any z „wizytà kurtuazyjnà”

do Gdaƒska, rozpoczà∏ obstrza∏ pol-

skiej sk∏adnicy tranzytowej Wester-

platte.

NapaÊç hitlerowska dla miesz-

kaƒców Niepor´tu rozpocz´∏a si´

tak˝e 1 wrzeÊnia. 

Pierwszy dzieƒ wojny w Niepo-

r´cie utrwali∏ si´ w pami´ci p. Na-

talii Pogorzelskiej i p. Stanis∏awa

Wróbla.

Tak wspomina∏a p. Natalia:

„Dnia 1 wrzeÊnia 1939 roku (pià-

tek), o godzinie 5 rano wojska nie-

mieckie przekroczy∏y granice Pol-

ski. Tak si´ rozpocz´∏a druga woj-

na Êwiatowa. W radiu og∏osili

poczàtek wojny. Ojciec powiedzia∏

nam, ˝e ta wojna nie potrwa d∏ugo,

˝e Polacy nie sà przygotowani

do wojny, natomiast Niemcy majà

dobrze wyszkolonà i uzbrojonà ar-

mi´. W niedziel´ 3 wrzeÊnia po po-

∏udniu przylecia∏y samoloty nie-

mieckie i zrzuci∏y kilka bomb, za-

pali∏a si´ stodo∏a sàsiadów. Odlatu-

jàc strzelali z broni pok∏adowej. Zgi-

n´∏y cztery osoby.

Dok∏adnie pami´tam, 5 wrzeÊnia

na polach pod Aleksandrowem i Iza-

belinem, gdzie mieszkali niemieccy

koloniÊci wylàdowa∏ samolot my-

Êliwski RDW 6. Pilot wysiad∏ z sa-

molotu i poszed∏ do kolonistów za-

mieszka∏ych w Izabelinie. Ja i mój

brat, siostra i wiele innych osób pod-

bieg∏o na miejsce gdzie wylàdowa∏

samolot. Po d∏u˝szej nieobecnoÊci

pilot wróci∏, wsiad∏ do samolotu. Nie

móg∏ wystartowaç ze Êwie˝o zaora-

nego pola. Poprosi∏ starszych m´˝-

czyzn, ˝eby go popchn´li i wtedy

wystartowa∏. Jak si´ okaza∏o, by∏ to

pilot niemiecki w samolocie z em-

blematami polskimi.

We Êrod´ 6 wrzeÊnia wylàdowa∏

na ∏àkach zwanych „kominiarka”

drugi samolot myÊliwski. Gdy przy-

bli˝yliÊmy si´ do samolotu, wyszed∏

pilot z lufà skierowanà w nas.

Krzyknà∏ po niemiecku, wtedy ze

strachem uciekliÊmy do domu. Nasz

sàsiad Piotr Gera pojecha∏ rowerem

do dowódcy oddzia∏u Wojska Pol-

skiego i poinformowa∏ go o ca∏ej

sprawie. Poprosi∏ dowódc´, by do-

wiedzia∏ si´, czy jest w bazie taki sa-

molot. Poda∏ nazw´ i numer samo-

lotu. Oddzia∏ w Warszawie potwier-

dzi∏ obecnoÊç takiego samolotu.

W ten sposób sàsiad przyczyni∏ si´

do udaremnienia akcji szpiegow-

skiej.

Pierwsze dni wrzeÊnia1939 roku

by∏y dla mnie wielkim prze˝yciem

strachu jaki nios∏a ze sobà wojna.” 

A tak wspomina ten dzieƒ p. Sta-

nis∏aw Wróbel: „Pierwszego wrze-

Ênia, jak w ka˝dy piàtek, mia∏em je-

chaç z mamà furmankà do Warsza-

wy na handel. WjechaliÊmy z domu

oko∏o trzeciej nad randem. Sprzeda-

waliÊmy nabia∏ na ulicy Julianow-

skiej na Bródnie. Wszystko toczy-

∏o si´ normalnie. Co zak∏óci∏o tà co-

dziennoÊç. Na niebie pojawi∏y si´

samoloty. Na ulicach pe∏no gapiów

obserwowa∏o rzekome çwiczenia

lotnicze. Naraz us∏yszeliÊmy wybu-

chy. Samoloty bombardowa∏y

warsztaty kolejowe na Pradze. Po-

wsta∏ pop∏och, strach, tumult

i do mojej ÊwiadomoÊci dotar∏o, ˝e

to wojna. Na niebie niemieckie sa-

moloty rozpocz´∏y dzie∏o znisz-

czenia. WróciliÊmy do domu.

W Niepor´cie bombardowano most

kolejowy, ale nieskutecznie. Nast´p-

na tragedia – w lesie bombardowa-

nie fortów w Luzach – zgin´∏a ro-

dzina Wymi´towskich. Na polach,

w okolicy dzisiejszego przystanku

w Aleksandrowie stràcono dwa

polskie samoloty – piloci ocaleli.

W remizie stra˝ackiej w Niepo-

r´cie by∏ punkt mobilizacyjny. M´˝-

czyêni prosto z pracy, biur i urz´-

dów zg∏aszali si´ z kartami mobili-

zacyjnymi, gdzie zaopatrywano ich

w broƒ i mundury. Wcielano

do wojska. Wyprowadzano coraz to

nowe oddzia∏y, które odchodzi∏y

pod opiekà dowódców. By∏em za-

skoczony, zdezorientowany, GdzieÊ

tam w ÊwiadomoÊci Êwita∏a myÊl,

nasze wojsko nas obroni. B´dziemy

bezpieczni. Na pewno jutro nasze

wojska odeprà wroga. W tym prze-

Êwiadczeniu utwierdza∏y mnie g∏o-

sy ludzi, którzy byli pewni zwyci´-

stwa. Oni myÊleli tak samo jak ja.

Polska jest silna, zwarta i gotowa. 

Jak bardzo si´ wtedy myliliÊmy

– zrozumia∏em dopiero póêniej. Ile

tragedii wydarzy∏o si´ potem? Jak

potoczy∏y si´ losy mojej rodziny

i znajomych? To d∏uga historia....

Po pi´çdziesi´ciu szeÊciu latach

jest znów pi´kna, s∏oneczna pogo-

da. Nie jestem ju˝ czternastoletnim

ch∏opcem Do dzisiaj przechowuj´

w sobie ten przera˝ajàcy l´k

z pierwszego dnia wojny. Jednego

si´ wówczas nauczy∏em, nie wierz´

stuprocentowo obiegowym praw-

dom. Wówczas w takie wierzy∏em.

W si∏´ naszego kraju, màdroÊç do-

wódców.”

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

1) „Wielka Brytania by∏a gotowa w 1920 roku Po-

Êwi´ciç Polsk´ i Europ´ Wschodnià, aby za-

trzymaç sowieckie armie w marszu na Za-

chód.” (prof. Richard Pipes, amerykaƒski so-

wietolog.) cytat z pracy prof. Andrzeja Nowaka

„Pierwsza zdrada Zachodu”

2) Marian Porwit p∏k dypl. piechoty „Obro-

na Warszawy wrzesieƒ 1939. Wspomnienia

i fakty.” Czytelnik. W-wa 1959 

W poniedziałek 7 wrzeÊnia w Wólce Radzymiƒskiej zło˝ono kwiaty
pod pomnikiem pilotów polskiego bombowca PZL.37 ŁoÊ.

W sierpniu w Bibliotece Publicznej Gminy Niepor´t odbyła si´ Akcja Wymiany Ksià˝ek pod hasłem „Wielki Bookcrossing”. 

WrzeÊniowa rocznica

Pami´ci pilotów Łosia

1 wrzeÊnia kwiatami i minutà
ciszy uczciliÊmy 76. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej. 
Na plac WolnoÊci w Niepor´cie

przybyli harcerze ze Szczepu

14. Dru˝yn Harcerskich i Gromad

Zuchowych Niepor´t, przedstawi-

ciele samorzàdu gminnego oraz

Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 roku w Stani-

s∏awowie Pierwszym, mieszkaƒcy. 

Wiàzanki kwiatów przy pomni-

ku pod D´bem WolnoÊci z∏o˝yli

Wójt Gminy Maciej Mazur, Prze-

wodniczàcy Rady Gminy Euge-

niusz Woêniakowski, radny Stani-

s∏aw Koperski oraz uczniowie

Gimnazjum. W asyÊcie harcerzy

kwiaty z∏o˝one zosta∏y tak˝e

na cmentarzu parafialnym w Nie-

por´cie, na grobach rozstrzelanych

˝o∏nierzy AK oraz na grobie nie-

znanego ̋ o∏nierza Wojska Polskie-

go, poleg∏ego 1 wrzeÊnia 1939 ro-

ku. Harcerze uczcili pami´ç boha-

terskich dzia∏aƒ harcerzy Szarych

Szeregów w Zegrzu Po∏udnio-

wym, którzy organizowali w la-

tach 1943-44 akcje ma∏ego sabo-

ta˝u przeciwko okupantowi nie-

mieckiemu.

� BW

Akcja polega∏a na przyniesieniu

do Biblioteki kilku sztuk ksià˝ek

(maksymalnie pi´ciu), i wymienie-

nie ich na tyle samo sztuk spoÊród

udost´pnionych w tym celu ksià˝ek

z Biblioteki. Egzemplarze musia∏y

byç niezniszczone, w dobrym stanie.

W realizacji wymiany pomog∏y hur-

townie: Platon – dystrybucja Ksià-

˝ek oraz MC Kwadrat – Hurtownia

Taniej Ksià˝ki. Nie zabrak∏o rów-

nie˝ wydawnictw, które przy∏àczy-

∏y si´ do akcji, a by∏y to: Dom Wy-

dawniczy Rebis, Wydawnictwo

Krytyki Politycznej, Wydawnictwo

Czarna Owca, Kultura Gniewu oraz

Wydawnictwo Sonia Draga. Wy-

dawnictwa oraz hurtownie podaro-

wa∏y pul´ ksià˝ek, na które Czytel-

nicy mogli wymieniç przyniesione

z w∏asnych domowych biblioteczek

tytu∏y. Dzi´ki temu wymiana sta∏a

si´ atrakcyjniejszym wydarzeniem

dla osób, które si´ w nià w∏àczy∏y.

W imieniu w∏asnym oraz uczestni-

ków wymiany dzi´kujemy za poda-

rowane ksià˝ki. � Elwira Jóêwiak

10 wrzeÊnia odby∏o si´ trzecie spo-
tkanie mi∏oÊników historii w restau-
racji „Zag∏obianka”. Tym razem
goÊciem by∏ Wawrzyniec Orliƒski
– archeolog, cz∏onek Niepor´ckiego
Stowarzyszenia Historycznego. 
Wyg∏osi∏ on prelekcj´ pt.: „DE PRO-

FUNDIS… CZYLI Z G¸¢BOKOÂCI

MAZOWIECKICH PIASKÓW

O ZWYCZAJACH LUDU WANDA-

LÓW”. Przybyli z uwagà s∏uchali o lu-

dzie zamieszkujàcym równie˝ nasze te-

reny w pierwszej po∏owie pierwszego

tysiàclecia naszej ery. S∏u-

chacze dowiedzieli si´

wielu ciekawych informacji na temat

˝ycia codziennego, uzbrojenia i metod

wojennych, wierzeƒ oraz obrzàdku

pogrzebowego. 

To trzecie spotkanie w „Zag∏obian-

ce” potwierdza du˝e zainteresowanie

inicjatywà Stowarzyszenia. Dalsze

spotkania przed nami. Na kolejny z se-

rii wyk∏adów zapraszamy w drugi

czwartek paêdziernika. Wi´cej szcze-

gó∏ów ju˝ wkrótce! � K.Szostek

Wieniec wykonany z tegorocznych

zbó˝ przedstawia Serce Pana Jezu-

sa przebite w∏ócznià, otoczone ko-

ronà cierniowà w blasku promieni

s∏onecznych. Praca zosta∏a nagro-

dzona wyró˝nieniem przyznanym

przez gospodarzy uroczystoÊci

w Klembowie: wójta Rafa∏a Mathia-

ka i Starost´ Wo∏omiƒskiego Kazi-

mierza Rakowskiego.

W niedziel´ 6 wrzeÊnia z Józefo-

wa wyruszy∏a autokarowa piel-

grzymka na Ogólnopolskie Do˝yn-

ki na Jasnej Górze. Mszy Êwi´tej

dzi´kczynnej za tegoroczne plony

przewodniczy∏ biskup radomski

Henryk Tomasik. Na do˝ynki przy-

by∏o oko∏o 60 tys. rolników z ca∏ej

Polski, a uroczystoÊç zaszczyci∏

swojà obecnoÊcià prezydent RP An-

drzej Duda oraz minister rolnictwa

Marek Sawicki. 

Uczestnicy pielgrzymki z Para-

fii NMP Królowej w Józefowie

modlili si´ o dobre zasiewy

na przysz∏y rok i pomyÊlnoÊç dla

wszystkich mieszkaƒców naszej

parafii i gminy.

� B.Jakubik-Pietrucha

WymienialiÊmy ksià˝ki w niepor´ckiej bibliotece

Trzecie spotkanie z historià naszego regionu

Grupa do˝ynkowa
„Fasolkarzy” z Parafii
NMP Królowej
w Józefowie ju˝ po raz
szesnasty wykonała
oryginalny wieniec
do˝ynkowy,
z którym 30 sierpnia
reprezentowała parafi´
oraz Gmin´ Niepor´t
na Diecezjalno
– Powiatowo
– Gminnych Do˝ynkach
w Klembowie. 

Wieniec z nasion i zbó˝

76 lat od wybuchu II wojny Êwiatowej

UroczystoÊç odby∏a si´ 7 wrzeÊnia,

w rocznic´ zestrzelenia polskiego

bombowca PZL.37 ¸oÊ 16 eskadry,

podczas walki z niemieckimi Messer-

schmittami w 1939 roku. Âmierç po-

nios∏o wówczas czterech polskich pi-

lotów. Byli to: ppor. W∏adys∏aw Ko∏-

dej, dowódca za∏ogi, kpr. Konrad

Pysiewicz, ppor. Wac∏aw Cierpi∏ow-

ski, kpr. Kazimierz Wielgoszewski.

Ich samolot, razem z dwoma innymi

bombowcami z 16 eskadry, 7 wrze-

Ênia 1939 roku otrzyma∏ zadanie

wykrycia i zniszczenia du˝ych nie-

mieckich formacji pancerno-motoro-

wych w rejonie Piotrkowa i ¸odzi.

Na wysokoÊci Radzymina „¸osie” za-

atakowane zosta∏y przez niemieckie

Messerschmitty. Samolot dowodzony

przez podporucznika W∏adys∏awa

Ko∏deja runà∏ na ziemi´. Lotnicy zgi-

n´li w palàcym si´ wraku.

W uroczystoÊci uczestniczyli

Wójt Gminy Niepor´t Maciej Ma-

zur, Przewodniczàcy Rady Gminy

Eugeniusz Woêniakowski, so∏tys

Wólki Radzymiƒskiej Ewa Brosz-

kiewicz, a tak˝e stra˝acy miejscowej

OSP oraz mieszkaƒcy Wólki Radzy-

miƒskiej. � R.Âwiàtkowski
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Plany zaj´ç w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie oraz jego filiach w 2015/2016 roku

PONIEDZIAŁEK WTOREK ÂRODA CZWARTEK PIÑTEK SOBOTA

09.00 – 10.00 13.00 – 15.00 09.30 – 10.30 09.00 – 10.00
FITNESS Spotkanie FITNESS GIMNASYTKA 

Instruktor Klubu Seniora Instruktor REHABILITACYJNA
Magda Kołowska (pierwszy czwartek miesiàca) Magda Kołowska Instruktor: Karol Chmiel

17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 13.00 – 20.00 16.30 – 17.30 10.00 – 11.30
Zespół Wokalny ZESPÓŁ WOKALNY SEKCJA BRYD˚A J¢ZYK FRANCUSKI 11.45 – 13.45

Teatru Obrz´dowego „Echo Niepor´tu” Instruktor Piotr Błoch Instruktor ROBOTYKA
Instruktor Kasia Ignaciuk Instruktor Grzegorz Orliƒski tel. 607 201 122 Anna Szczepaƒska

18.00 – 20.00 17.00 – 19.00 16.00 – 17.30 16.15 – 17.00 18.00 – 20.00 10.00 – 11.00
TEATR OBRZ¢DOWY TEATR ZAJ¢CIA WOKALNO- grupa poczàtkowa Piena Voce ZAJ¢CIA 

„Niepor´cak” „Strefa Szefa” -TEATRALNE 17.00 – 17.45 Instruktor PLASTYCZNE
Instruktorzy Instruktor Instruktorzy grupa zaawansowana Kasia Ignaciuk Instruktor 

Bogusława Oksza-Klossi Bogusława Bogusława Oksza-Klossi, NAUKA GRY NA GITARZE Kinga
Kasia Ignaciuk Oksza-Klossi Kasia Ignaciuk Instruktor Marta Brysiacz Furga

19.00 – 20.00 18.00 – 20.00 17.30 – 18.30 19.00 – 20.00 19.00 – 22.00 10.30 – 12.30
Gimnastyka Niepor´ckie Taniec Gimnastyka GRUPA TEATRALNA CAPOEIRA
dla Ka˝dego Stowarzyszenie Jazzowy dla Ka˝dego „Strefa Bis” Instruktor

Instruktor Historyczne Dzieci 7-12 lat Instruktor „Piena Voce” Jacek Jacyna
Karol Chmiel (pierwsza Instruktor Karol Chmiel Instruktorzy

Êroda Katarzyna Wojtachnia Bogusława Oksza-Klossi
miesiàca) Kasia Ignaciuk

20.00 – 21.30 19.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 11.00 – 12.00
JOGA PARAFRAZERS TEATR „9 Kobiet” Grupa Teatralna CERAMIKA

Instruktor Próba Instruktor dla dorosłych Instruktor
Monika Kozłowska Zespołu Bogusława Instruktor Kinga Furga

Oksza-Klossi Bogusława Oksza-Klossi 

19.30 – 21.00 19.30 – 21.00 12.00 – 13.00
JOGA JOGA ZUMBA

Instruktor Instruktor dla dzieci
Monika Kozłowska Monika Kozłowska Instruktor

Anna Wenerska 

21.00 – 23.00 21.00 – 23.00 12.00 – 13.00
Teatr Strefa Podmiejska Teatr Strefa Podmiejska GOKUÂ – klub malucha 

Instruktor Instruktor Instruktor 
Bogusława Oksza-Klossi Bogusława Oksza-Klossi Katarzyna Konwalska

JJuu˝̋  wwkkrróóttccee  
rruusszzaa  nnoowwyy  sseezzoonn  

ww FFiilliiii  GGOOKK  ww ZZeeggrrzzuu  PPoołłuuddnniioowwyymm,,  
aa wwrraazz  zz nniimm  wwiieellee  nnoowwooÊÊccii!!!!!!

• Sekcja ceramiczna
• Sekcja teatralna
• Zumba Kids
• Zumba
• Fitness

N O W O Â C I
• Sekcja plastyczna/ Decoupage
• Cykliczne zaj´cia tematyczne
• Nauka gry na pianinie
• Nauka j. hiszpaƒskiego

a w p l a n a c h  
• Zaj´cia wokalne
• Klub malucha 
• Hip hop dla dzieci

Trwajà zapisy do wszystkich sekcji.
Informacje pod nr 501 330 484 – p. Aneta

PONIEDZIAŁEK WTOREK ÂRODA CZWARTEK PIÑTEK SOBOTA
Otwarty w godz. Otwarty w godz. Otwarty w godz. Otwarty w godz. Otwarty w godz.

14.00 – 20.00 15.30 – 20.00 14.00 – 20.00 14.00 – 20.00 9.00 – 15.00

14.30 – 16.00 15.30 – 16.30 14.30 – 16.30 14.30 – 16.00 10.00 – 12.00
Zaj´cia otwarte Zaj´cia otwarte Zaj´cia otwarte Zaj´cia otwarte Warsztaty wokalne 

Tenis stołowy, siatkówka, Tenis stołowy, siatkówka, Tenis stołowy, siatkówka, Tenis stołowy, siatkówka, Dla młodzie˝y 
Komputery Komputery Komputery Komputery Instruktor Klaudia Pietrucha 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 12.00 – 13.00
Sekcja artystyczna Nauka FITNESS Sekcja artystyczna Sekcja „Bezpieczny w drodze”
„Aktywny Maluch” j´zyka angielskiego Dla Dzieci CERAMIKA Grupa młodsza

(dzieci w wieku 4-6 lat) Dzieci w wieku 7-10 lat Instruktor Instruktor Instruktor
Instruktor Mariola Pietrucha Lektor z doÊwiadczeniem Magda Kołowska Mariola Pietrucha Krzysztof Pietrucha 

18.00– 19.00 Godz. 19.00 18.00 – 19.00 17.00 – 18.00 14.00 – 15.00
FITNESS Spotkanie mieszkaƒców FITNESS Nauka gry na gitarze Sekcja „Bezpieczny w drodze”

Dla Dorosłych (ostatnia Êroda Dla Dorosłych Instruktor Grupa starsza
Instruktor Magda Kołowska ka˝dego miesiàca) Instruktor Magda Kołowska Klaudia Pietrucha Instruktor Krzysztof Pietrucha 

18.00 – 19.00 13.00 – 14.00
Sekcja wokalna Sekcja artystyczna

Instruktor Klaudia Pietrucha (dzieci w wieku 7-10 lat)
Instruktor Mariola Pietrucha 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ÂRODA CZWARTEK PIÑTEK SOBOTA

17.30 – 18.30 17.00 – 18.30 17.30 – 18.30 16.30 – 17.30 12.00 – 13.30
ZAJ¢CIA TANECZNE CERAMIKA ZAJ¢CIA PAPIEROWE MALI ODKRYWCY 

Instruktor Instruktor TANECZNE INSPIRACJE zaj´cia dla dzieci
Arletta Kamiƒska Wiesława Bielska Instruktor /R¢KODZIEŁO w wieku przedszkolnym

Arletta Kamiƒska Instruktor Wiesława Bielska Instruktor Wiesława Bielska

18.00 – 21.00 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00
ZAJ¢CIA WOKALNE TENIS STOŁOWY TENIS STOŁOWY TENIS STOŁOWY

MŁODZIE˚ 50+
Instruktorzy:

Janusz Âwierczewski,
Marta Przygodzka-Pniewska

GMINNY OÂRODEK KULTURY W NIEPOR¢CIE • UL. DWORCOWA 9A • TEL. 22 774 83 26 • www.goknieporet.plGMINNY OÂRODEK KULTURY
FILIA W ZEGRZU PO¸UDNIOWYM

WWSSZZYYSSTTKKIIEE  CCHH¢¢TTNNEE  DDZZIIEECCII  II RROODDZZIICCÓÓWW
ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  DDOO  NNAASSZZEEJJ  FFIILLIIII

Do Paƒstwa wyboru sà 
nast´pujàce zaj´cia:

– ceramika dla du˝ych i małych,
– klub GOKuÊ (dla najmłodszych),
– balet,
– studio piosenki KÑCIK,
– nauka gry na gitarze, 
– taniec ludowy,
– taniec nowoczesny,
– zaj´cia dramowe,
– zaj´cia teatralne.

Informacje i zapisy
tel. 692 071 097

WWSSZZYYSSTTKKIIEE  CCHH¢¢TTNNEE  DDZZIIEECCII II RROODDZZIICCÓÓWW
ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  DDOO  NNAASSZZEEJJ  FFIILLIIII

Do Paƒstwa wyboru sà 
nast´pujàce zaj´cia:

PONIEDZIAŁEK
16.15–17.00 gimnastyka dla dzieci 
17.00–18.00 gimnastyka dla dorosłych

poniedziałek

WTOREK
16.00–18.00 spotkania kreatywne Klubu

Młodych Duchem
18.00–19.00 zaj´cia wokalne Klubu

Młodych Duchem wtorek

ÂRODA
19.30–20.30 fitness dla dorosłych 
17.00–18.00 gitara gr. I
18.00–19.00 gitara gr. II

CZWARTEK
16.00–17.30 ZP-T dla Mniejszych

i Wi´kszych
18.00–19.00 zaj´cia wokalne gr. I
19.00–20.00 zaj´cia wokalne gr. II

PIÑTEK
14.30–16.00 Kàcik Drugoklasisty 
17.00–19.00 zaj´cia kreatywnego

tworzenia 

SOBOTA
11.00–13.00 zaj´cia rekreacyjno-

plastyczne 

GMINNY OÂRODEK KULTURY
FILIA W KÑTACH W¢GIERSKICH

GMINNY OÂRODEK KULTURY
FILIA W WÓLCE RADZYMI¡SKIEJ

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA W BENIAMINOWIE

GMINNY OÂRODEK KULTURY FILIA W STANIS¸AWOWIE DRUGIM • UL. WOLSKA 71 A • TEL. 22 772 70 05 • www.goknieporet.pl



Regaty, których organizatorem by∏a

Gmina Niepor´t i Przystaƒ Mi´dzy ̊ a-

glami, otworzyli Wójt Maciej Mazur,

wiceminister w Ministerstwie Admini-

stracji i Cyfryzacji Jan Grabiec oraz

Starosta Robert Wróbel (równie˝ bio-

ràcy udzia∏ w regatach). Zaszczyci∏ nas

tak˝e Wojciech Brzozowski, siedmio-

krotny mistrz Êwiata w windsurfingu. 

Regaty rozegrane zosta∏y w dwóch

klasach – Omega i RS Vision. Panu-

jàca od rana pogoda, ∏adne s∏oƒce

i niezbyt mocny wiatr, nie zapowiada-

∏a zbli˝ajàcych si´ trudnoÊci. A te po-

jawi∏y si´ wraz z wzrastajàcà si∏à wia-

tru. Nag∏e silne porywy o ma∏o nie

unios∏y promocyjnego namiotu gminy

Niepor´t stojàcego w porcie, nie

oszcz´dzi∏y jednak ∏ódek. SpoÊród

startujàcych za∏óg, tylko dwie nie za-

liczy∏y wywrotki. Nie zepsu∏o to jed-

nak dobrego nastroju ̋ eglarzy, których

umiej´tnoÊci wysoko oceni∏ S´dzia

G∏ówny – Karol Pajka podkreÊlajàc, ̋ e

musieli si´ zmierzyç z naprawd´ trud-

nymi warunkami, poniewa˝ wiatr mo-

mentami mia∏ 6 stopni w skali Beau-

forta.

W klasie Omega Standard I miejsce

zaj´∏a za∏oga reprezentujàca gmin´

Niepor´t w sk∏adzie – sternik Sylwe-

ster Pietrucha oraz Krzysztof Anio∏-

kowski i Franek Anio∏kowski.

W klasie RS Vision I miejsce przypa-

d∏o sternikowi Piotrowi Stró˝niakowi

z Dominikà Stru˝niak i Filipem Wereski.

Regatom towarzyszy∏y tak˝e atrak-

cje na làdzie. Darmowe dmuchaƒce

dla dzieci by∏y miejscem bardzo ak-

tywnej i radosnej zabawy, równie du-

˝ym powodzeniem cieszy∏y si´ bez-

p∏atne rejsy tramwajem wodnym „La-

guna”, dzi´ki którym wszyscy mogli

zakosztowaç pobytu na Jeziorze Ze-

grzyƒskim. W namiocie promocyjnym

od rana czeka∏y na goÊci foldery, ma-

py, pocztówki oraz gad˝ety gminne.

Na zakoƒczenie regat wystàpi∏ z dwu-

godzinnym koncertem zespó∏ B.O.R.Y.,

w znakomitym repertuarze szanto-

wym. � BW
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10-lecie piłki siatkowej w gminie Niepor´t

Wramach rywalizacji sporto-

wej Uczniowski Klub

Sportowy „D´bina” zorga-

nizowa∏ i przeprowadzi∏ Ogólnopol-

ski Turniej M∏odziczek oraz Turniej

Minisiatkówki. 

8 dru˝yn bioràcych udzia∏ w tur-

nieju m∏odziczek rozegra∏o 24

mecze na parkietach Szko∏y Pod-

stawowej w Niepor´cie oraz Gim-

nazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym. Najlepszà zawodniczkà

turnieju zosta∏a Maryla Karcz-

marczyk, zawodniczka UKS D´bi-

na Niepor´t (absolwentka SP Iza-

belin/uczennica Gimnazjum w Sta-

nis∏awowie Pierwszym).

Koƒcowa klasyfikacja:
1. UKS D¢BINA NIEPOR¢T

2. KS Pałac Bydgoszcz
3. UKS SMS Warszawa

4.UMKS Wola Warszawa
5.UKS Trzynastka Radom

6.GLKS Nadarzyn
7.UKS Morena Miastko

8.MUKS Sparta Warszawa

JednoczeÊnie w Szkole Podstawo-

wej w Józefowie (eliminacje) oraz

w Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym (fina∏) rozgrywano Tur-

niej Minisiatkówki, w którym

uczestniczyli przede wszystkim naj-

m∏odsi mieszkaƒcy gminy Niepor´t.

Towarzyszy∏ mu Piknik Rodzinny,

jaki sponsorzy oraz Rodzice uczest-

ników Êwi´ta siatkówki zorganizo-

wali przed Gimnazjum.

Po uroczystoÊci zakoƒczenia za-

wodów w Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym przez wójta Ma-

cieja Mazura, rozegrano mecz towa-

rzyski z okazji Jubileuszu 55-lecia

pracy trenerskiej Bronis∏awa Orli-

kowskiego, w którym po dwóch

stronach siatki stan´li Wychowanko-

wie UKS D´bina oraz zaproszeni

przez Trenera Bronis∏awa Orlikow-

skiego zawodnicy. � B.Wilk

WYNIKI ZAWODÓW:
TURNIEJ „SINGLI”:
1. Maciej Małecki

(SP w Józefowie)
2. Joanna Kołakowska

(Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Legionowie)

3. Mateusz JaÊkowski
(SP w Niepor´cie)

TURNIEJ DWÓJEK – GRUPA
MŁODSZA 
1. Marcin Małecki (SP

w Józefowie) i Hubert
Woêniakowski (SP
w Izabelinie)

2. Kinga Rembelska (SP
w Izabelinie) i Agnieszka
Grzech (Gimnazjum

w Stanisławowie Pierwszym)
3. Julian Rejman (SP Nr 31

w Warszawie) i Jakub
Suchocki (SP Nr 31
w Warszawie)

TURNIEJ DWÓJEK – GRUPA
STARSZA 
1. Karol Zaremba (SP

w Izabelinie) i Patryk
Makowski (SP w Izabelinie)

2. Jakub BanaÊkiewicz (SP Nr 31
w Warszawie) i Piotr Psuty (SP
Nr 31 w Kobiałce)

3. Wiktoria ZawiÊlak (Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym)
i Joanna Bancyrek (Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym)

UKS D¢BINA!
Do swojej dyspozycji sportowcy

mieli m. in. hal´ sportowà, boiska

do pi∏ki siatkowej pla˝owej, kajaki

i rowery wodne. Przez dziesi´ç dni

solidnie szlifowali umiej´tnoÊci,

a tak˝e form´ fizycznà przed nad-

chodzàcym sezonem. Wra˝enia

z pobytu przedstawili w innej ni˝ za-

zwyczaj formie, w postaci przepe∏-

nionego emocjami wiersza. 

Nad jeziorem, poÊród lasów,
Bez rodziców i hałasów,
Obóz w „Kniei” ma D´bina.

Całkiem niezła ta dru˝yna.
Choç trenerzy ciàgle… „ale…”
Wszyscy grajà doskonale.

Codzienne joggingi, treningi, zabawy i gry
Sprawiajà, ˝e obóz nie jest taki zły;)
I choç nogi opuchni´te,
Wszystkie buzie sà uÊmiechni´te.

Rajgrodzkie chwile w pami´ci zostanà 
Choç okupione potem i ranà,
A ka˝dy mi´sieƒ si´ w ciele spina
Podczas okrzyku „U K S D ¢ B I N A”!!!
Autorzy – Anna Kubiak oraz Leszek Warda

VVII  eeddyyccjjaa  kkoonnkkuurrssuu  FFuunndduusszz  NNaattuurraallnneejj  EEnneerrggiiii
Wiesz jak zadbaç o swoja okolic´? Masz pomysł na akcj´
proekologicznà? ZgłoÊ swój projekt!
Organizator – Operator Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza do udziału
w VI EDYCJI KONKURSU FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII. 
Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest w województwach: mazowieckim,
wielkopolskim, podkarpackim, opolskim i dolnoÊlàskim. 
Kwota grantów wynosi 50 000 złotych dla ka˝dego województwa.
Wnioski z pomysłem proekologicznym, dotyczàcym najbli˝szego otoczenia, mo˝na składaç
do 1 grudnia 2015 r. 
Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dost´pne sà na stronie
www.gazsystemdlanatury.pl. 

Festyn w Wólce Radzymiƒskiej
26 wrzeÊnia, sobota, start godz. 16.00
Festyn w Wólce Radzymiƒskiej
26 wrzeÊnia, sobota, start godz. 16.00
W programie: Zespół Czader • grupa muzyczna Sunrise, czyli wyst´p młodych wólczaƒskich talentów • wyłonienie
laureata konkursu na nazw´ Festynu • wyst´p premierowy Klubu Młodych Duchem • pokazy OSP • konkursy – „bieg w
szpilkach Sołtysowej”, • „rzut beretem sołtysowej …i wiele innych.
Ponadto – uczta dla podniebienia i bezpłatne atrakcje dla dzieci.

W dniach
4 i 5 wrzeÊnia
pod honorowym
patronatem 
Wójta Gminy
Niepor´t
obchodzono
10-lecie piłki
siatkowej
w gminie Niepor´t. 

Na poczàtku wrzeÊnia w Porcie w Niepor´cie
rozegrane zostały II Regaty o Puchar Wójta Gminy
Niepor´t „Niepor´ckie ˚agle”. Wietrzna pogoda
sprawiła, ˝e uczestnicy mieli przed sobà niełatwe
zadanie.

W drugiej połowie sierpnia w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym
„Knieja”, malowniczo poło˝onym wÊród sosnowego lasu
nad Jeziorem Rajgrodzkim, młodzi siatkarze z gminy Niepor´t
rozwijali swoje umiej´tnoÊci na obozie szkoleniowym.

Regaty Niepor´ckie ˚agleRegaty Niepor´ckie ˚agle
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W PAèDZIERNIKU 2015 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, 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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