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Ostatniego dnia wrzeÊnia 
oficjalnie rozpocz´ła si´ rozbudowa
szkoły podstawowej
w Józefowie. Tego dnia 
na jej teren wprowadzony 
został wykonawca inwestycji. 

Ruszyła rozbudowa 
szkoły w Józefowie

Nowy budynek szko∏y w Jó-

zefowie oddany zosta∏

do u˝ytku w 1998 roku.

W pierwszym roku ucz´szcza∏o

do niej tylko 66 uczniów oraz 15

dzieci do oddzia∏u przedszkolnego.

W ciàgu minionych 17 lat zasz∏y

istotne zmiany. Najpierw poszerzo-

ny zosta∏ obwód szko∏y, aby zwi´k-

szyç w przysz∏oÊci liczb´ uczniów,

a uchwalone nowe plany zagospo-

darowania przestrzennego spowo-

dowa∏y gwa∏towny rozwój budow-

nictwa mieszkaniowego. Wzros∏a

liczba mieszkaƒców, a szkole przy-

bywa∏o uczniów. W roku szkol-

nym 2014/2015 by∏o ich ju˝ 351

i 52 dzieci w oddzia∏ach przed-

szkolnych. Zapad∏a decyzja o roz-

budowie szko∏y. 

30 wrzeÊnia br. na teren realiza-

cji inestycji wprowadzona zosta∏a,

wy∏oniona w przetargu firma PHU

BUDOMUR Sp. z o.o. z Pu∏tuska. 

Projekt zak∏ada rozbudow´ do-

tychczasowego budynku o nowà

cz´Êç dydaktycznà, która umiej-

scowiona b´dzie od frontu szko∏y

przy Êcianie sali gimnastycznej.

Pod budow´ wykorzystany zosta-

nie cz´Êciowo dziedziniec szko∏y,

istniejàcy parking i teren nie-

utwardzony. Nowa cz´Êç budynku

b´dzie równie˝ parterowa i nie-

podpiwniczona. Jej powierzchnia

u˝ytkowa wyniesie 713 m2, a ku-

batura 4700 m3.

Znajdzie si´ tam 6 obszernych

sal na potrzeby dydaktyczne oraz

biblioteki, pomieszczenie magazy-

nowe, szatnie, sanitariaty, pokój

nauczycielski. 

Koszt rozbudowy to kwota

ok.1,9 mln z∏. Jej zakoƒczenie pla-

nowane jest zgodnie z umowà

na koniec lipca 2016 r. Rozpocz´-

cie zaj´ç szkolnych w nowo wy-

budowanej cz´Êci szko∏y planowa-

ne jest od wrzeÊnia 2016 roku. 

� B.Wilk

W zwiàzku z dobiegajàcà koƒca realizacjà dwóch du˝ych inwestycji
kanalizacyjnych na terenie gminy, na odcinku Białobrzegi – Rynia oraz
w Stanisławowie Drugim, Wola Aleksandra i Józefowie, których budowa
dofinansowana jest z funduszy unijnych, aappeelluujjeemmyy  ddoo mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
oo wwyykkoonnyywwaanniiee  pprrzzyyłłààcczzyy  kkaannaalliizzaaccyyjjnnyycchh  ii ppooddłłààcczzaanniiee  ssii´́  ddoo ssiieeccii..  

Na realizacj´ obydwu projektów

kanalizacyjnych gmina uzyska∏a

dofinansowanie z Unii.

Aby pozytywnie rozliczyç inwe-

stycj´ i otrzymaç pieniàdze, nie-

zb´dne jest uzyskanie tzw. efektu
ekologicznego, czyli pod∏àczenie

si´ do sieci jak najwi´kszej liczby

odbiorców. Co równie wa˝ne,

przyniesie to nam bezpoÊrednià

korzyÊç w postaci czystej, zbada-

nej wody w kranach oraz czyste-

go Êrodowiska, nieska˝onego Êcie-

kami. 

Kanalizacja na odcinku Bia∏o-
brzegi – Rynia stanowi dokoƒcze-

nie opaski sanitarnej Jeziora Ze-

grzyƒskiego. Inwestycja ma

ogromne znaczenie dla ochrony

Êrodowiska akwenu, dlatego pro-

jekt zaliczony zosta∏ do kluczo-

wych województwa mazowieckie-

go. WartoÊç inwestycji to prze-

sz∏o 10 mln z∏otych, gmina otrzy-

ma∏a dofinansowanie w wysoko-

Êci 8,6 mln z∏otych (ponad 80%)

na jego realizacj´ w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego.

Sieç kanalizacyjna zbudowana

zosta∏a w ulicy Wczasowej,

od pompowni Êcieków do koƒca

miejscowoÊci, w ulicy Spacerowej

z osiedlem Bellona oraz w Ryni

w ulicy Polnej, Stegny, Radzymiƒ-

skiej i G∏ównej do pompowni PA.

Na ostatnim odcinku, od pompow-

ni PA do drogi powiatowej prace

sà finalizowane. Tam, gdzie budo-
wa kanalizacji dobieg∏a koƒca,
nale˝y po wykonaniu projektu
przy∏àcza kanalizacyjnego,

w uzgodnieniu z MPWIK, pod-
∏àczyç nieruchomoÊç do sieci. 

W Stanis∏awowie Drugim, Wo-

li Aleksandra i Józefowie wybudo-

wano ∏àcznie ok. 9 km sieci i jest

to projekt o ∏àcznej wartoÊci prze-

sz∏o 9 mln z∏otych. Gmina uzyska-

∏a dofinansowanie jego realizacji

przyznane w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Âro-

dowisko na lata 2007–2013 ze

Êrodków Funduszu SpójnoÊci

w wysokoÊci 5,6 mln z∏otych.

Mieszkaƒcy ulic Wolska, Kwia-
towa, ¸àkowa, Radosna i G∏ów-
na powinni wykonywaç ju˝ pro-
jekty przykanalików i zg∏aszaç
si´ do Gminnego Zak∏adu Ko-
munalnego w Niepor´cie w celu
uzgodnienia procedury pod∏àcze-
nia do sieci.

Korzystajmy z nowo
wybudowanej infrastruktury

Do˝ynkowe Êwi´towanie
Pi´kna pogoda i atrakcyjny program sprawiły,
˝e na tegorocznych do˝ynkach gminnych
Âwi´cie Ziemniaka w Stanisławowie
Pierwszym bawiło si´ bardzo wielu
mieszkaƒców gminy oraz zaproszonych goÊci,
przybyłych tak˝e z zagranicy, z partnerskiej
słowackiej gminy Stra˝ske. 

Relacja z gminnych do˝ynek na stronie 5



Zebrania wiejskie odby∏y si´
w dniach od 16 wrzeÊnia do 1 paê-
dziernika, zgodnie z harmonogra-
mem i ramowym porzàdkiem

obrad. Ârodki na realizacj´ zadaƒ

na rok 2016 r. mieszkaƒcy so∏ectw

rozdysponowali w zale˝noÊci

od potrzeb. Najwi´cej Êrodków we

wszystkich so∏ectwach przeznaczo-

no na zadania zwiàzane z kulturà,

sportem, rekreacjà oraz porzàd-

kiem i czystoÊcià na terenie so∏ec-

twa.

G∏ównym punktem obrad zebraƒ

wiejskich by∏a dyskusja nad propo-

zycjami wniosków do bud˝etu gmin-

nego na rok 2016. ¸àcznie miesz-

kaƒcy so∏ectw zg∏osili 86 wniosków

inwestycyjnych. 

Najcz´Êciej pojawiajàce si´ wnio-

ski to: budowa kanalizacji, sieci wo-

dociàgowej, budowa oÊwietlenia,

chodników, utwardzenie dróg. 

W czterech so∏ectwach wniosko-

wano o budow´ Êcie˝ek rowero-

wych, w jednym o budow´ Êwiat∏o-

wodu.

� BW

Og∏oszone przez GDDKiA zamó-

wienie dotyczy odcinka DK 61

od wiaduktu w Legionowie

do skrzy˝owania z ulicà Wolskà,

na granicy z Micha∏owem-Regino-

wem. Obejmie ono, obok przebudo-

wy samej drogi do dwujezdniowej

(ok. 1,8 km), tak˝e budow´ m.in.

dróg obs∏ugujàcych tereny przyle-

g∏e, dróg technologicznych, chod-

ników dla pieszych, Êcie˝ek rowe-

rowych, zatok autobusowych, urzà-

dzeƒ ochrony Êrodowiska

– ekranów akustycznych, przejÊç

dla zwierzàt, obiektów in˝ynier-

skich itp. 

O realizacj´ inwestycji od wielu

miesi´cy stara∏ si´ by∏y starosta Jan

Grabiec, obecnie wiceminister Ad-

ministracji i Cyfryzacji. Dzi´ki jego

zabiegom i determinacji, a tak˝e ak-

tywnoÊci mieszkaƒców, inwestycja

wpisana zosta∏a ponownie do pro-

gramu rzàdowego i og∏oszono na nià

przetarg. Termin sk∏adania wnio-

sków up∏ywa 5 listopada. Co bardzo

prawdopodobne, prace budowlane

mogà rozpoczàç si´ ju˝ wiosnà, czas

ich trwania okreÊlony zosta∏ na 34

miesiàce. 

Jak zapewnia wiceminister Gra-

biec, jest równie˝ szansa na szybkà

realizacj´ przebudowy kolejnego

odcinka drogi DK 61, z Micha∏owa-

Reginowa do ronda w Zegrzu. 

� BW

Brak dba∏oÊci o dro˝noÊç rowów

i przepustów mo˝e prowadziç do lo-

kalnych przetamowaƒ i podtopieƒ

gruntów po∏o˝onych w pobli˝u tych

rowów. 

Podstawowy zakres prac kon-
serwacyjnych powinien obejmo-
waç wykoszenie skarp rowów
wraz z wygrabieniem skoszonej
roÊlinnoÊci, usuni´cie ko˝ucha
z roÊlin p∏ywajàcych, usuni´cie na-
mu∏u z dna rowu oraz przepustu.
Nale˝y pami´taç, aby nie pozo-
stawiaç skoszonej roÊlinnoÊci
w rowach, poniewa˝ utrudnia ona
swobodny sp∏yw wody, a przy
wi´kszym jej nagromadzeniu po-
woduje zatory na rowach i w prze-
pustach.

Obecnie Regionalny Zarzàd Go-

spodarki Wodnej Zarzàd Zlewni

w D´bem prowadzi prace konserwa-

cyjne na wszystkich kompleksach

odwadniajàcych zawale Jeziora Ze-

grzyƒskiego. Zgodnie z umowà za-

wartà przez RZGW z firmà realizu-

jàcà prace konserwacyjne, powinny

one zostaç zakoƒczone do dnia 30

paêdziernika 2015 r dla komplek-

sów Wieliszew i Niepor´t oraz

do dnia 16 listopada 2015 r. dla

kompleksu Rynia. Dla kompleksu

Wieliszew prace zostanà wykonane

na rowach znajdujàcych si´ na ty-

∏ach osiedla w Zegrzu Po∏udniowym

i dotyczà rowów oznaczonych jako:

A, B, C, C1, 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a.

Dla kompleksu Niepor´t prace zo-

stanà wykonane na rowach przywa-

∏owych rzeki Beniaminówki oraz ro-

wach: A, A1, B, C, E, E6, 3P. Dla

Kompleksu Rynia prace zostanà

wykonane na rowach: B, B1, C, CI,

CII, CIII, CIV, E, E1, G, G1, H. Pra-

ce na pozosta∏ych urzàdzeniach

prowadzone sà interwencyjne si∏a-

mi w∏asnymi RZGW w D´bem.

W bie˝àcym roku kalendarzowym

zakres realizowanych prac obejmo-

wa∏ wszystkie kompleksy odwad-

niajàce o ∏àcznej d∏ugoÊci po-

nad 120 km.

� Piotr Filipowicz
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Zakoƒczył si´ cykl pi´tnastu zebraƒ wiejskich, podczas których mieszkaƒcy decydowali, jak rozdysponujà
sołeckie Êrodki finansowe na konkretne zadania oraz składali wnioski do projektu uchwały bud˝etowej
na rok 2016.

Podsumowanie zebraƒ wiejskich

OÊwietlenie i prace remontowe Filii GOK w Beniaminowie
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4 paêdziernika odbyło si´ uroczyste otwarcie przebudowanej
drogi powiatowej – ulicy Izabeliƒskiej. Inwestycja, realizowana
przez Powiat Legionowski przy finansowym udziale Gminy
Niepor´t, kosztowała 2,7 mln zł. 

Uroczyste otwarcie 
ulicy Izabeliƒskiej
PoÊwi´cenia drogi dokona∏ ksiàdz

proboszcz Tomasz Osiadacz,

a wst´g´ przeci´li: podsekretarz

Stanu w Ministerstwie Administracji

i Cyfryzacji Jan Grabiec, który jesz-

cze jako Starosta Legionowski rozpo-

czà∏ inwestycj´, Starosta Legionow-

ski Robert Wróbel, Wójt Gminy Ma-

ciej Mazur, Zast´pca Wójta Alicja So-

ko∏owska. GoÊcinnie wst´g´ przeci´-

li cz∏onkowie delegacji s∏owackiej

z partnerskiej gminy Stra˝ske, którzy

odwiedzili gmin´ Niepor´t.

Przebudowany zosta∏ odcinek

drogi o d∏ugoÊci ok. 1,5 km. Na re-

alizacj´ inwestycji, której koszt

wyniós∏ 2,7 mln z∏, Powiat uzyska∏

dofinansowanie w wysokoÊci 50%

kosztów. Gmina Niepor´t przezna-

czy∏a na nià oko∏o 700 tys. z∏ w for-

mie dotacji celowej dla Powiatu

Legionowskiego. Uchwa∏´ w tej

sprawie radni podj´li jednog∏oÊnie.

� BW

Trwajà prace przy budowie ciàgu pieszo-jezdnego 
na ulicy Cichej w Rembelszczyênie.

We wrzeÊniu warszawskie Hospicjum Domowe organizuje akcj´ Pola
Nadziei, której celem jest zebranie Êrodków finansowych na potrzeby
podopiecznych oÊrodka. Na placu WolnoÊci w Niepor´cie ju˝ po raz
kolejny posadziliÊmy cebulki ˝onkili, które sà symbolem pomocy
osobom chorym i cierpiàcym.

Zakoƒczone ju˝ zostały prace przy budowie oÊwietlenia terenu Filii GOK w Beniaminowie. Wewnàtrz
pomieszczenia wymieniana jest jeszcze nawierzchnia podłogi.

Budowa ulicy Cichej

Pole Nadziei w Niepor´cie

Wykonawca, firma TOMBUD

z Wieliszewa, wykona∏a ju˝ podbu-

dow´ pod wykonanie nawierzchni

ulicy, wstawi∏a kraw´˝niki na ca∏ej

d∏ugoÊci ciàgu. Od 19 paêdziernika

rozpocznie si´ wykonywanie na-

wierzchni z kostki, które potrwa

do koƒca paêdziernika. 

W tym terminie ten fragment uli-

cy Cichej b´dzie zamkni´ty dla ru-

chu ko∏owego, poniewa˝ wymaga

tego technologia prac. Za powsta∏e

utrudnienia serdecznie przeprasza-

my. WartoÊç inwestycji wyno-

si 198,2 tys. z∏otych.

� BW

Gmina Niepor´t ju˝ wiele lat temu

w∏àczy∏a si´ w akcj´ wspierania

OÊrodka Hospicjum Domowe, pro-

wadzonego przez Zgromadzenie

Ksi´˝y Marianów. Otacza ono

opiekà chorych oraz ich rodziny

z prawobrze˝nej Warszawy, w tym

z gminy Niepor´t. OÊrodek orga-

nizuje równie˝ warsztaty edukacyj-

ne dla wolontariuszy oraz konkur-

sy literackie i plastyczne dla dzie-

ci i m∏odzie˝y na temat pomocy

chorym. Cz´Êç Êrodków niezb´d-

nych do funkcjonowania hospi-

cjum zdobywana jest podczas ak-

cji charytatywnych oraz corocznie

poprzez Pola Nadziei. Ich organi-

zatorem i dobrym duchem od lat

by∏ dyrektor oÊrodka ksiàdz An-

drzej Dziedziul. WrzeÊniowe spo-

tkanie na placu WolnoÊci podczas

sadzenia ̋ onkili by∏o ostatnim, po-

niewa˝ ksiàdz Andrzej koƒczy ju˝

pos∏ug´ w hospicjum. Jego nast´p-

cà b´dzie ksiàdz Pawe∏ Âmierz-

chalski, który równie˝ uczestniczy∏

w spotkaniu.

� BW

Na terenie oÊrodka stan´∏y dwie la-

tarnie z trzema punktami Êwietlny-

mi. OÊwietlajà one teren placu za-

baw oraz boiska sportowego. Inwe-

stycja mia∏a na celu przede

wszystkim podniesienie bezpieczeƒ-

stwa dzieci i m∏odzie˝y, przebywa-

jàcych w oÊrodku. Lampy zamonto-

wa∏a firma ELBIS z Wo∏omina, war-

toÊç inwestycji to 14,3 tys. z∏. 

Wewnàtrz budynku w g∏ównej sa-

li wymieniana jest nawierzchnia

pod∏ogi. Po wykonaniu nowej wy-

lewki, wykonawca, Grupa NC, po-

∏o˝y nowà nawierzchni´ typu tarket.

Jej koszt to 23,7 tys. z∏. Planowane

jest równie˝ wykonanie wentylacji

grawitacyjnej sali. W mniejszym po-

mieszczeniu równie˝ po∏o˝ona zo-

stanie nowa nawierzchnia pod∏ogi

typu tarket. � BW

Przygotowanie rowów na nadejÊcie zimy
oraz roztopów wiosennych

Przypominamy o systematycznej konserwacji rowów i przepustów
znajdujàcych na terenie własnych gruntów. 

Przebudowa DK 61
ju˝ wkrótce

1 paêdziernika Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogło-
siła przetarg na wykonanie projektu i przebudow´ kolejnego odcinka
Drogi Krajowej 61 w Legionowie. 
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WYBORY PARLAMENTARNE
25 paêdziernika 2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
z dnia 23 wrzeÊnia 2015 r.

Numer 
obwodu GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

głosowania WYBORCZEJ

1. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” Gimnazjum 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

2. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole 
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, w Niepor´cie
Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, ul. Jana Kazimierza 104
Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, 

Gerwazego, Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, 
Stokrotki, Tulipanowa, Spokojna, Zegrzyƒska, Białego Bzu, Epopei, Fiołkowa.

3. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, im. Bronisława Tokaja 
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa, w Niepor´cie
Wieczornej Bryzy. ul. Dworcowa 9

4. Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, im. Bronisława Tokaja
Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, w Niepor´cie
Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia. ul. Dworcowa 9

5. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, 

ul. Wojska Polskiego 21

6. Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Gimnazjum 
Spełnionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna, im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 1 w Stanisławowie Pierwszym
do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste  ul. Jana Kazimierza 291
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, Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci.

7. Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy Szkoła Podstawowa im. Batalionu Saperów 
obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste KoÊciuszkowskich 
od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, w Izabelinie
Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna. ul. Szkolna 1

8. Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, 

ul. Szkolna 62

9. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10. Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, 

ul. Szkolna 62

11. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury 
w Stanisławowie Drugim, 

ul. Wolska 71A

12. Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 79

13. Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury 
w Zegrzu Południowym
ul. Osiedle Wojskowe 13

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póên. zm.)

podaje si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´ o nume-
rach i granicach obwodów g∏osowania, wyznaczonych

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do po-
trzeb wyborców niepe∏nosprawnych uprawnionych
do g∏osowania oraz o mo˝liwoÊci g∏osowania korespon-

dencyjnego i przez pe∏nomocnika, wyborach do Sejmu
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych
na dzieƒ 25 paêdziernika 2015 r.

Lokale w∏aÊciwe do g∏osowania korespondencyjnego

Lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych

UWAGA:

1. Wyborcy do dnia 12paêdziernika 2015r.* (poniedzia∏ek) mogà zg∏osiç zamiar g∏o-

sowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak∏adek na karty do g∏osowania

sporzàdzonych w alfabecie Braille’a.

2. Uprawnieni wyborcy do dnia 16 paêdziernika 2015 r. (piàtek) mogà z∏o˝yç wnio-

sek o sporzàdzenie aktu pe∏nomocnictwa do g∏osowania.

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

poniedzia∏ek 8-18.00.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 paêdziernika 2015 r. (niedzie-
la) b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00

� Wójt Gminy Niepor´t

/–/ S∏awomir Maciej Mazur

*termin wyd∏u˝ony zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
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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.: 

– Wyciàg –
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 

Załàcznik Nr 1 do Zarzàdzenia Nr 240/2015 Wójta Gminy Niepor´t z dnia 15 wrzeÊnia 2015 r. 

Tablice og∏oszeƒ w so∏ectwach:

Wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego
umieszczania urz´dowych obwieszczeƒ i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych

LP. SOŁECTWO LOKALIZACJA TABLIC OGŁOSZENIOWYCH

1. Wola Aleksandra – ul. Wolska 124 (Sołtys);
– ul. Wolska pomi´dzy nr 80 a 90 (przy pustej działce) 

2. Michałów-Grabina – ul. Przyrodnicza 15 (Sołtys);
– skrzy˝owanie ul. Przyrodniczej/ul. Kwiatowej

3. Białobrzegi – ul. Wczasowa 20 (przy sklepie); 
– Osiedle Wojskowe – przy głównym wjeêdzie na teren osiedla; 
– Osiedle Wojskowe – plac przed Pawilonem Handlowym

4. Beniaminów – Beniaminów (przy OÊrodku Kultury)
– Beniaminów, ul Fortowa (Sołtys)

5. Wólka Radzymiƒska – ul. Szkolna 70;
– ul. Topolowa 4 A;
– ul. Dàbkowizna;
– ul. Zamostki 

6. Stanisławów Pierwszy – ul. PrzyszłoÊç (przy rzece Czarna);
– ul. PrzyszłoÊç 38 A (przy sklepie);
– ul. Graniczna;
– ul. J. Kazimierza (przy DH ANNA – w kierunku Warszawy)

7. Rembelszczyzna – ul. Stru˝aƒska 157 (Sołtys);
– ul. Stru˝aƒska 133 A (przy sklepie w kierunku Legionowa)
– ul. Jana Kazimierza (granica Warszawy i gm. Niepor´t)

8. Stanisławów Drugi – ul. Wolska 71 A (przy OÊrodku Kultury);
– skrzy˝owanie ul. Łàkowej/ul. Radosnej

9. Izabelin – skrzy˝owanie ul. Szkolna/ul. Granicznej (przy sklepie);
10. Aleksandrów – skrzy˝owanie ul. Zwyci´stwa/ul. Polnej/ul. Królewskiej (przy kapliczce); 

– skrzy˝owanie ul. Królewskiej/ul. Izabeliƒskiej
– skrzy˝owanie ul. Szkolnej/ul. Izabeliƒskiej

11. Kàty W´gierskie – ul. Stru˝aƒska 46;
– ul. PrzyleÊna 2;
– ul. Bagienna;
– ul. KoÊcielna (przy OÊrodku Kultury)

12. Józefów – ul. Szkolna (przy KoÊciele);
– ul. Główna 51 (Sołtys); 
– skrzy˝owanie ul. Szkolnej/ul. Wiosennej 

13. Zegrze Płd. – Osiedle Wojskowe (przy wjeêdzie na teren osiedla);
– ul. Rybaki (przy przedszkolu)

14. Rynia – przy ul. Głównej – przy oÊrodku Allianz;
– na p´tli autobusowej;
– ul. Główna (od strony Załubic)

15. Niepor´t – ul. Jana Kazimierza – przy wiadukcie kolejowym;
– ul. Małoł´cka 22 (przy sklepie);
– przy kładce na Kanale ˚eraƒskim;
– ul. Dworcowa (przy OÊrodku Kultury);
– ul. Zegrzyƒska (przy ul. Stokrotki);
– ul. PodleÊna 4 (przy Centrum Medycznym Niepor´t);
– ul. J. Kazimierza (przy Urz´dzie Pocztowym);
– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy przy osiedlu Głogi skrzy˝owanie ul. Wazów

i ul. J. Kazimierza;
– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy naprzeciwko osiedla Głogi przy zjeêdzie do CPN);
– skrzy˝owanie ul. Wazów i ul. Sienkiewicza;
– skrzy˝owanie ul. Izabeliƒskiej i ul. Sienkiewicza

Informacja
Wójta Gminy
Niepor´t
o sporzàdzeniu 
spisu wyborców oraz
miejscu i czasie jego
udost´pnienia
Na podstawie art. 36 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

wyborczy (Dz.U. Nr 21,

poz. 112, z póên. zm.)

zawiadamia si´ mieszkaƒców
Gminy Niepor´t o sporzàdze-
niu spisu wyborców uprawnio-
nych do g∏osowania w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, za-
rzàdzonych na dzieƒ 25 paê-
dziernika 2015 r. 

Spis osób uprawnionych do

udzia∏u w wyborach zosta∏ spo-

rzàdzony w formie elektronicz-

nej, oddzielnie dla ka˝dego ob-

wodu g∏osowania.

Spis jest udost´pniony do wglà-
du w siedzibie Urz´du Gminy
Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, po-
kój nr 3, w terminie od dnia
5 paêdziernika 2015 r. do dnia

15 paêdziernika 2015 r., w go-
dzinach pracy Urz´du tj.:
poniedzia∏ek – od godz. 8.00
– do godz. 18.00,
wtorek – piàtek – od godz. 8.00
– do godz. 16.00.

Udost´pnienie spisu wybor-

ców do wglàdu nast´puje na pi-

semny wniosek wyborcy.

Udost´pnienie, do wglàdu spi-

su polega na udzieleniu informa-

cji potwierdzajàcej, ̋ e wniosko-

dawca jest uj´ty w spisie lub nie

figuruje w spisie z powodu skre-

Êlenia ze spisu albo, ̋ e dane wpi-

sane we wniosku ró˝nià si´

od danych osoby wpisanej

do spisu. Na ˝àdanie wniosko-

dawcy udzielona informacja jest

potwierdzana na piÊmie. 

Wójt Gminy Niepor´t

/–/ S∏awomir Maciej Mazur

OOggłłoosszzeenniiee  oo  pprrzzeettaarrgguu
Wójt Gminy Niepor´t og∏asza, ˝e w dniu 12 listo-
pada 2015 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej (pok.

nr 25) w budynku Urz´du Gminy Niepor´t – II p., ad-

res: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t odb´dzie si´ ust-

ny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ niezabudowa-

nej nieruchomoÊci po∏o˝onej we wsi Izabelin gmina

Niepor´t przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako dzia∏-
ka nr ewid. 185/8 o powierzchni 0,1550 ha, dla któ-

rej Sàd Rejonowy w Legionowie prowadzi ksi´g´ wie-

czystà Kw Nr WA1L/00053691/9, stanowiàcej w∏a-

snoÊç Gminy Niepor´t. NieruchomoÊç po∏o˝ona jest

na terenie zabudowy wiejskiej mieszanej.

Cen´ wywo∏awczà nieruchomoÊci oraz wadium usta-

la si´ w wysokoÊci:

Cena wywo∏awcza brutto: 255 110 z∏ w tym 23%
VAT
WysokoÊç wadium: 25 000 z∏

Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y

wnieÊç w formie pieni´˝nej – z oznaczeniem nierucho-

moÊci (dzia∏ki), której dotyczy – przelew lub wp∏ata

– na rachunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzo-

ny w Banku Spó∏dzielczym w Legionowie o/ Niepo-

r´t Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki spo-

sób, aby najpóêniej w dniu 6 listopada 2015 r. wadium

znajdowa∏o si´ na rachunku bankowym Gminy Niepo-

r´t.

Og∏oszenie o przetargu zamieszczone 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 in-

ternetowej Gminy Niepor´t oraz w http://www.bip.nie-

poret.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje dotyczàce przetar-

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

ruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12,

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

cy Urz´du.

Wójt Gminy Niepor´t

S∏awomir Maciej Mazur
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Do˝ynkowe
Êwi´towanie

Pi´kna pogoda i atrakcyjny program
sprawiły, ˝e na tegorocznych
do˝ynkach gminnych Âwi´cie Ziemniaka
w Stanisławowie Pierwszym bawiło si´
bardzo wielu mieszkaƒców gminy oraz
zaproszonych goÊci, przybyłych tak˝e
z zagranicy, z partnerskiej słowackiej
gminy Stra˝ske.

Sygna∏em do rozpocz´cia gmin-

nych do˝ynek by∏o wciàgni´cie

na maszt gminnej flagi i odegra-

nie gminnego hymnu. Msz´ Êwi´tà

polowà celebrowa∏ ksiàdz proboszcz

Tomasz Osiadacz, a opraw´ arty-

stycznà liturgii zapewni∏ chór M∏o-

dzie˝ 50 + ze Stanis∏awowa Pierw-

szego. Przedstawiciele so∏ectw uro-

czyÊcie wr´czyli ksi´dzu

proboszczowi pi´knie skomponowa-

ne dary pól, ∏àk i lasów, symbolicz-

nie dzi´kujàc za tegoroczne plony,

a do˝ynkowym chlebem dzielili si´

uczestnicy uroczystoÊci. Na placu za-

p∏on´∏o tradycyjne do˝ynkowe ogni-

sko, które rozpali∏ wójt Maciej Ma-

zur wraz z: Podsekretarzem Stanu

w Ministerstwie Administracji i Cy-

fryzacji Janem Grabcem, Starostà Po-

wiatu Legionowskiego Robertem

Wróblem, Prezydentem Legionowa

Romanem Smogorzewskim, Zast´p-

cà Wójta Alicjà Soko∏owskà, ksi´-

dzem Tomaszem Osiadaczem. 

Program sceniczny rozpocz´li

artyÊci z gminy Hanna, zespó∏ Ju-

trzenka, którzy zaprezentowali wi-

dowisko ÊciÊle zwiàzane z do˝yn-

kami, przedstawiajàce obrz´dy

˝niwne. Podobny charakter mia∏

wyst´p Teatru Obrz´dowego

z Gminnego OÊrodka Kultury

w Niepor´cie pt. „Miodobranie”.

Tego dnia scena nale˝a∏a do chó-

rów, solistów i tancerzy z terenu

gminy Niepor´t. PublicznoÊç okla-

skiwa∏a wyst´py zespo∏ów dzieci´-

cych, m∏odzie˝owych i seniorów

ze Stanis∏awowa Drugiego, Wól-

ki Radzymiƒskiej, Beniaminowa,

Kàtów W´gierskich, Zegrza Po∏u-

dniowego. Ka˝dy, kto ju˝ na po-

czàtku do˝ynek poczu∏ g∏ód, móg∏

posiliç si´ grochówkà, którà cz´-

stowali wójt Mazur oraz wicemi-

nister Jan Grabiec lub plackami

ziemniaczanymi, przygotowanymi

przez ranczo Bena. Dalszy ciàg po-

cz´stunku mia∏ miejsce, gdy do-

˝ynkowa grupa kucharzy przygo-

towa∏a, w ramach sta∏ego punktu

programu „Gotuj z Maciejem”, do-

skona∏à tradycyjnà kartoflank´ ze

skwarkami. Zupa przyrzàdzona

zosta∏a znakomicie, wbrew powie-

dzeniu – gdzie kucharek szeÊç, tam

nie ma co jeÊç. Równie˝ na scenie

nagrody odebrali laureaci gminne-

go konkursu na naj∏adniejszy

ogród przydomowy i najsmacz-

niejszà potraw´ z ziemniaka. Ener-

getyczny wyst´p wokalny zespo-

∏u obrz´dowego z Niepor´tu po-

przedzi∏ wybory Króla i Królowej

Ziemniaka. W tym roku rywalizo-

wano w uk∏adaniu bukietów z,

oczywiÊcie, ziemniaków i koloro-

wych dodatków. Nie by∏o to ∏atwe

zadanie, ale wyobraênia i zdolno-

Êci manualne uczestników konkur-

su wyczarowa∏y niezwyk∏e kom-

pozycje. Zwyci´ska para otrzyma-

∏a efektowne insygnia w∏adzy

i zaprezentowa∏a si´ fotoreporte-

rom. Wieczorem do zabawy za-

ch´ca∏y kolejno zespo∏y Parafra-

zers i Piena Voce, tak˝e wspólnie,

co wywo∏a∏o aplauz publicznoÊci

oraz gwiazda wieczoru zespó∏ Jor-

rgus.

Wiele atrakcji tego dnia czeka-

∏o na uczestników do˝ynek rów-

nie˝ poza scenà. W gminnym na-

miocie promocyjnym na uczestni-

ków konkursu wiedzy o gminie

Niepor´t czeka∏y atrakcyjne nagro-

dy, dzieci ozdabia∏y stoisko ko-

lorowankami i rywalizowa∏y

w grach zr´cznoÊciowych, a ma-

skotka Bóbr cz´stowa∏ s∏odyczami

i rozdawa∏ kolorowe balony. Po-

kaz przygotowa∏y jednostki OSP

z Niepor´tu, Kàtów W´gierskich

i Wólki Radzymiƒskiej. Rekordy

popularnoÊci bi∏o stoisko so∏tysów

gminy Niepor´t, którzy przygoto-

wali wspania∏y tradycyjny po-

cz´stunek. Kolejka ch´tnych

do skosztowania chleba ze smal-

cem z pysznym ogórkiem, domo-

wych w´dlin i sa∏atek oraz ciast

Êwiadczy∏a o tym, jak doskona∏e

by∏y to wyroby kulinarne. 

Serdeczne podzi´kowania

za przygotowanie tak atrakcyjne-

go dnia nale˝à si´ Radom So∏ec-

kim Stanis∏awowa Pierwszego,

Rembelszczyzny, Aleksandrowa

i Izabelina, pracownikom Gminne-

go OÊrodka Kultury oraz wszyst-

kim mieszkaƒcom, którzy w∏àczy-

li si´ w przygotowanie do˝ynek,

i którzy Êwi´towali wspólnie ten

dzieƒ. 

Organizatorzy dzi´kujà te˝

sponsorom uroczystoÊci – Opera-

torowi Gazociàgów Przesy∏owych

GAZ-SYSTEM S.A., który pro-

wadzi na terenie gminy Niepor´t

wa˝ne inwestycje gazowe, SK

Bank, K.K.POL, Rancho Bena,

Firmie Floraland i panu Andrzejo-

wi Pawelskiemu oraz firmie Event

Impression.

� BW

Król i Królowa Ziemniaka Gotuj z Maciejem

Dzielenie do˝ynkowym chlebem 

Stoisko so∏tysów 

Gra zr´cznoÊciowa w gminnym stoisku

Rozpalenie do˝ynkowego ogniska Piena Voce i Parafrazers

„Miodobranie” 
– Teatr Obrz´dowy z GOK Niepor´t

Konkurs wiedzy o gminie Niepor´t
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Siatkarki UKS
D´bina Niepor´t
po zwyci´skich
wyst´pach
w turniejach
w ramach
Mistrzostw
Województwa
Mazowieckiego
Młodziczek
uzyskały
historyczny awans
do I ligi. To
najwi´kszy
dotychczasowy
sukces gminnej
siatkówki
w rozgrywkach
klubowych.

UKS D´bina Niepor´t w I lidze młodziczek!
Reprezentantki gminy Niepor´t

rocznik 2001 po zdobyciu

w 2014 roku III miejsca w mi-

nisiatkówce w „czwórkach” wÊród

szkó∏ podstawowych województwa

mazowieckiego, VIII miejsca

w „czwórkach” w Kinder Sport

wÊród dru˝yn klubowych wojewódz-

twa mazowieckiego, w sezonie spor-

towym 2015/2016 przystàpi∏y wspól-

nie z 42 dru˝ynami do Mistrzostw

Województwa Mazowieckiego M∏o-

dziczek. W turnieju rozstawienio-

wym w dniach 3 – 4 paêdziernika

dziewcz´ta z gminy Niepor´t wygra-

∏y wszystkie swoje mecze i znalaz∏y

si´ wÊród VI najlepszych dru˝yn, któ-

re tworzà I lig´ m∏odziczek woje-

wództwa mazowieckiego.

Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e

po raz pierwszy w historii niepo-

r´ckiej siatkówki mamy swojà

dru˝yn´ w najwy˝szej klasie roz-

grywkowej województwa mazo-

wieckiego – I lidze oraz to, ˝e ja-

ko jedyni w tym Êcis∏ym gronie

w naszej dru˝ynie stawiamy tylko

i wy∏àcznie na swoje wychowan-

ki, uczennice gminy Niepor´t.

SK¸AD DRU˚YNY: 
Marylka Karczmarczyk (SP Izabe-

lin/Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym), Sylwia Postek (SP

Izabelin/Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym), Natalia Urban

(SP Izabelin/Gimnazjum w Stani-

s∏awowie Pierwszym), Karolina

Szabelewska (SP Izabelin / Gim-

nazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym), Karolina Banaszek (SP

Izaabelin/Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym), Aleksandra

Ho∏uj (SP Izabelin/Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym), Pa-

trycja Bartkowska (SP Izabe-

lin/Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym), Weronika Denkie-

wicz (SP Wólka Radzymiƒska/

Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym, Wiktoria ZawiÊlak

(SP Niepor´t/ Gimnazjum w Sta-

nis∏awowie Pierwszym),Weronika

Paw∏owska (SP Izabelin/Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszy

(SP Izabelin/Gimnazjum w Stani-

s∏awowie Pierwszym, Karolina

Smoczyƒska (SP Józefów/Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym), Weronika Szraga (SP Wól-

ka Radzymiƒska/ Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym), Ad-

rianna S∏omiƒska (SP Józe-

fów/Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym), Anna S∏omiƒska (SP

Józefów), Maja Dubaniewicz (SP

Józefów).

TRENERZY: Dariusz PieÊniak

oraz Micha∏ Paw∏owski. p BW

WWYYNNIIKKII::

UKS D¢BINA NIEPOR¢T – UKS Metro Warszawa 2:0
UKS D¢BINA NIEPOR¢T – GLKS Nadarzyn 2:0
UKS D¢BINA NIEPOR¢T – UKS Sparta Warszawa 2:0
UKS D¢BINA NIEPOR¢T –UKS Set Lesznowola 2:0

W Wólce Radzymiƒskiej odbyło si´ 1. Coroczne hulanie na stra˝ackiej polanie.
O tym, jak wyglàdały przygotowania do festynu i jak wyglàdał ten dzieƒ,
dowiemy si´ z relacji organizatorów. 

W sobot´ 19 wrzeÊnia rozpaliły si´ serca młodych
pasjonatów footballu, poniewa˝ inaugurowano
pierwsze w Niepor´cie Przedszkole Piłkarskie Legii
Soccer Schools.

Integracja na stra˝ackiej polanie

Zostaƒ Legionistà!

Sobota by∏a bardzo pracowitym

dniem ju˝ od samego rana. Choç

deszcz nas nie oszcz´dza∏ i prze-

szkadza∏ w przygotowaniach, my

Organizatorzy festynu byliÊmy

dzielni i nie zamierzaliÊmy si´

poddawaç. O godzinie 16.00

wszystko by∏o gotowe do przyj´-

cia GoÊci i nawet deszcz zrezygno-

wa∏ z uprzykrzania nam ̋ ycia i po-

szed∏ padaç gdzie indziej. Zarów-

no scena, jak i ca∏y plac przed bu-

dynkiem OSP i Filii GOK prezen-

towa∏y si´ imponujàco. Pojawi∏y

si´ dekoracje jesienne, które swy-

mi kolorami i kszta∏tami przycià-

gn´∏y okolicznych mieszkaƒców.

Panie z Klubu M∏odych Duchem

zaprezentowa∏y pysznà domowà

kuchni´ pod postacià ró˝nego ro-

dzaju smalców, ogórasów i oczy-

wiÊcie chleba w∏asnego wypieku.

Z kolei panie z Rady Szkolnej za-

chwyci∏y smakiem imponujàco

wyglàdajàcych ciast. A po gro-

chówce, którà ugotowa∏y panie ku-

charki ze szko∏y, a którà serwowa-

li Panowie Wójt i Starosta Powia-

tu Legionowskiego bardzo szybko

pozosta∏o tylko wspomnienie. Dla

dzieci przygotowaliÊmy mnóstwo

atrakcji: Pan Klaun, który niestru-

dzenie tworzy∏ balonowe cudeƒka,

by∏o malowanie buziek, zamek

dmuchany, wata cukrowa i wiele,

wiele innych. Na scenie zaprezen-

towa∏y swoje wokalne umiej´t-

noÊci lokalne talenty: Zespó∏

M∏odych Duchem sk∏adajàcy si´

z paƒ z Klubu M∏odych Duchem,

którym akompaniowa∏ na harmo-

nii pan Eugeniusz Woêniakowski

oraz Zespó∏ Sunrise – dziewczyn-

ki ze szko∏y podstawowej i gimna-

zjum. Do taƒca porwa∏a uczestni-

ków dêwi´czna Zumba, a do kon-

kursów rodzinnych ustawia∏y si´

kolejki. I nawet ci´˝kie buty stra-

˝ackie, imitujàce Szpileczki So∏ty-

sowej, nie powstrzyma∏y dzielnych

biegaczek. Wieczorna cz´Êç im-

prezy up∏yn´∏a w rytmie utworów

wyÊpiewywanych przez zespó∏

Czader. Taƒcom nie by∏o koƒca

do póênych godzin wieczornych.

Tak zakoƒczy∏o si´ pierwsze „Co-

roczne w Wólce hulanie na stra-

˝ackiej polanie”. A mieszkaƒcy

ju˝ pytajà o kolejne. � A.P.

Boisko przy szkole w Niepor´cie

t´tni∏o radoÊcià m∏odych zawodni-

ków, którzy ubrani w stroje ulubio-

nego Klubu byli dumni i podekscy-

towani. „LSS to spe∏nienie marzeƒ,

które mogliÊmy urzeczywistniç

w naszej rodzinnej miejscowoÊci.

JesteÊmy szcz´Êliwi, euforià naj-

m∏odszych”, mówi∏ Jakub Szcze-

Êniak, dzi´ki któremu Legia zago-

Êci∏a w Niepor´cie. Zorganizowa-

ne zaj´cia pi∏karskie to ogromna

szansa rozwoju dzieci, dziewczy-

nek i ch∏opców od 3 do 7 roku ˝y-

cia, z ca∏ego regionu. Trenowaç b´-

dà pod opiekà profesjonalnych tre-

nerów, realizujàcych autorski

program szkoleniowy Legii War-

szawa, w soboty w godzinach 13.00

– 14.00, na boisku przy Szkole

Podstawowej im. Bronis∏awa Toka-

ja w Niepor´cie. Program zaj´ç

wzorem zachodnich klubów, wpro-

wadza dzieci w Êwiat barwnych

opowieÊci, dope∏nionych zabawà

i grà, która rozwija ich umiej´tno-

Êci motoryczne i sprawnoÊciowe.

„Wierzymy, ˝e ka˝de dziecko

od najm∏odszych lat powinno czer-

paç radoÊç z uprawiania sportu, bez

wzgl´du na to, czy b´dzie osiàga-

∏o na tym polu sukcesy, czy te˝ nie”

dodaje Jakub SzczeÊniak. 

Zapisy wcià˝ trwajà, wejdê

na stron´  http://nieporet.legiasoc-

cerschools.pl i dokonaj rejestracji.

Do∏àcz do LSS i zostaƒ Legionistà!

�
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W nawiàzaniu do ostatniego artyku-

∏u w „WieÊciach Niepor´ckich” do-

tyczàcego informacji o prawid∏o-

wych pojemnikach do odbioru odpa-

dów komunalnych od mieszkaƒców

oraz coraz cz´Êciej pojawiajàcych

si´ sytuacji wpadania pojemników

do pojazdów przy odbiorze odpadów

komunalnych informujemy, ˝e:

• zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 usta-

wy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.

o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku

w gminach, w∏aÊciciele nierucho-

moÊci zapewniajà utrzymanie czy-

stoÊci i porzàdku mi´dzy innymi

przez wyposa˝enie nieruchomoÊci

w pojemniki s∏u˝àce do zbierania

odpadów komunalnych oraz utrzy-

mywanie tych pojemników w od-

powiednim stanie sanitarnym, po-

rzàdkowymi i technicznym;

• zgodnie z aktualnie obowiàzujà-

cym Regulaminem utrzymania

czystoÊci i porzàdku w gminie Nie-

por´t w zabudowie jednorodzinnej

obowiàzuje pojemnik do groma-

dzenia zmieszanych odpadów ko-

munalnych o pojemnoÊci 240 l lub

w przypadku wytwarzania ma∏ej

iloÊci odpadów dopuszcza si´ po-

jemnik o pojemnoÊci 120 l;

• zgodnie z ww. Regulaminem obo-

wiàzujà pojemniki o pojemno-

Êciach 240 lub 120 l, muszà byç:

1) wykonane z materia∏u zapewnia-

jàcego ich trwa∏oÊç,

2) wyposa˝one w pokryw´,

3) posiadaç kó∏ka,

4) przystosowane do opró˝niania

sprz´tem specjalistycznym.

Ponadto, pojemniki o których mo-

wa wy˝ej powinny byç zgodne

z obowiàzujàcà w kraju normà

PN-EN 840-1:2013-05, czyli

powinny byç przystosowane

do mechanicznego opró˝niania

ich przez specjalistyczne po-

jazdy za poÊrednictwem chwy-

taków grzebieniowych. Wyko-

nane sà z PEHD – polietylenu

niskociÊnieniowego wysokiej

g´stoÊci, co zapewnia im od-

powiednià jakoÊç. Pojemniki

takie sà odporne na uszkodze-

nia mechaniczne, chemikalia

oraz na wysokie i niskie tem-

peratury.

Poni˝ej przedstawiamy Paƒstwu

zdj´cia przyk∏adowego pojemni-

ka, który posiada charaktery-

styczny ko∏nierz/chwytak i b´-

dzie wspó∏pracowa∏ z pojazda-

mi specjalistycznymi. Strza∏ka

wskazuje miejsce, gdzie pojem-

nik powinien byç oznakowany

polskà normà oraz maksymalnym

obcià˝eniem:

Zwracamy równie˝ uwag´, ˝e cz´-

sto w sklepach oferowane sà

w sprzeda˝y pojemniki, które naj-

cz´Êciej okazujà si´ pojemnikami

ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe

nie sà przystosowane do mechanicz-

nego opró˝niania ich przez specja-

listyczne pojazdy za poÊrednictwem

chwytaków grzebieniowych ze

wzgl´dów konstrukcyjnych, jak

i wytrzyma∏oÊciowych.

Poni˝ej przedstawiamy zdj´cia przy-

k∏adowych ww. pojemników ogro-

dowych:

Warto te˝ zwróciç uwag´, i˝ na te-

renie gminy Niepor´t jeszcze w wie-

lu przypadkach u˝ywane sà metalo-

we okràg∏e pojemniki, niestety nie

spe∏niajà one wymogów okreÊlo-

nych ww. regulaminem obowiàzu-

jàcym na terenie gminy Niepor´t,

a przede wszystkim nie sà przysto-

sowane do mechanicznego opró˝nia-

nia przez specjalistyczne pojazdy. 

W zwiàzku z przedstawionymi po-

wy˝ej dwoma przyk∏adami pojem-

ników (ogrodowych oraz metalo-

wych) niezgodnych z obowiàzujà-

cà w kraju normà PN-EN

840-1:2013-05 oraz brakiem ich

przystosowania do mechanicznego

opró˝niania przez specjalistyczne

pojazdy informujemy, ˝e coraz

cz´Êciej zdarzajà si´ sytuacje, gdy

ww. pojemniki wpadajà do samo-

chodów odbierajàcych odpady ko-

munalne. W przypadku plastiko-

wych pojemników ogrodowych

brak ich odpowiedniej konstrukcji

powoduje mi´dzy innymi ich po∏a-

manie lub wy∏amywanie uchwy-

tów, a tak˝e wpadanie do pojazdów

przy odbiorze odpadów.

Mieszkaƒcy, którzy posiadajà pla-

stikowe pojemniki niezgodne

z wymogami ww. regulaminu

oraz krajowà normà proszeni sà

o ich wymian´. W przypadku

gdy pojemnik nie zostanie wy-

mieniony na odpowiedni, firma

b´dzie odbieraç odpady z nie-

dostosowanego pojemnika

na odpowiedzialnoÊç jego w∏a-

Êciciela.

Natomiast w gospodarstwach

domowych, w których nadal

zmieszane odpady komunalne

sà wystawiane w metalowych

pojemnikach nastàpi brak ich

odbioru przez firm´ – mieszkaƒ-

cy posiadajàcy takie pojemniki

sà proszeni o ich natychmiasto-

wà wymian´ na zgodne z regu-

laminem Gminy Niepor´t oraz

zgodne z wy˝ej opisanà krajowà

normà.

� M.Lisowska

Pojemniki 
na odpady komunalne

Wieczór autorski 
w GOK

Dokarmianiu
dzików!

Ksià˝ka „Echo dni” pióra Michała Laszuka
– mieszkaƒca gminy Niepor´t, wydana
nakładem wydawnictwa LM Promotion.

Na obszarze gminy Niepor´t dzi-

ki spotykamy codziennie. Nie

tylko w lasach, na polach i ∏àkach.

Sà wsz´dzie, nawet w centrum so-

∏ectw. Przebiegajà przez ulice, sta-

nowiàc bardzo powa˝ne zagro˝e-

nie w ruchu ko∏owym. Sta∏y si´

te˝ praktycznie naszymi sàsiada-

mi – podchodzà do naszych do-

mów, wchodzà na dzia∏ki,

do ogrodów. Z problemem tym

boryka si´ wiele gmin, miasta

równie˝, jak choçby Legionowo.

Podejmowane sà ró˝ne dzia∏ania,

aby zmniejszyç ich populacj´,

przep∏oszyç z naszego sàsiedztwa,

ale nie jest to ∏atwe zadanie. 

Zachowujàc pewnà ostro˝noÊç,

mo˝emy sprawiç, ˝e dziki nie b´-

dà nas straszyç w pobli˝u domu.

Podchodzà w pobli˝e cz∏owieka

w poszukiwaniu jedzenia, to ich

naturalne zachowanie. Je˝eli jesz-

cze znajdà resztki po˝ywienia po-

zostawione przez niego, to dla nich

zaproszenie. I nie dotyczy to tyl-

ko resztek pozostawionych poza

pojemnikiem na odpady. Dotyczy

to te˝ np. trawy, wyrzucanej poza

ogrodzenie, która n´ci dziki zapa-

chem. 

NIE DOKARMIAJMY DZI-
KÓW! Nie wzbogacajmy im ja-
d∏ospisu w ˝aden sposób, a po-
mo˝emy w ten sposób sobie i sà-
siadom. � BW

Rosnàca populacja dzików ju˝ od dłu˝szego czasu
jest problemem gmin, na których terenach
znajdujà one dogodne warunki do ˝ycia.
PPooddssttaawwoowwaa  rrzzeecczz,,  jjaakkàà  mmoo˝̋eemmyy  zzrroobbiiçç,,  aabbyy  nniiee
zzaacchh´́ccaaçç  ddzziikkóóww  ddoo  ˝̋eerroowwaanniiaa  nnaa  tteerreennaacchh
zzaammiieesszzkkaannyycchh  ––  NNIIEE  DDOOKKAARRMMIIAAåå  IICCHH!!

„Echo dni” to druga po

„Na szlaku ̋ ycia” ksià˝ka Mi-

cha∏a Laszuka wydana

przez LM Promotion

(www.LMPromotion.pl).

Tym razem to ca∏kowicie

odmienna pozycja wydawni-

cza – zarówno pod wzgl´dem

tematyki, jak i formy literac-

kiej. „Echo dni” to wierszo-

wany poemat ukazujàcy emo-

cje, jakie towarzyszy∏y lu-

dziom na terenach Polski

w czasie II wojny Êwiatowej

oraz zaraz po jej zakoƒczeniu.

Fabu∏a oparta jest na osobi-

stych prze˝yciach autora oraz

licznych rozmowach, jakie

przeprowadzi∏ z ludêmi oca-

la∏ymi z wojny, ze szczegól-

nym uwzgl´dnieniem tych,

którzy prze˝yli gehenn´ Po-

wstania Warszawskiego.

Ksià˝ka to pe∏en przekrój

ludzkich emocji takich jak:

strach, odwaga, mi∏oÊç, niena-

wiÊç, radoÊç, gniew…

Wszystkich zainteresowanych
rozmowà z autorem oraz zaku-
pem ksià˝ek p. Micha∏a Laszu-
ka serdecznie zapraszamy
na spotkanie autorskie, które od-

b´dzie si´ w sobot´ 17.10.2015 r.
o godz. 17:00 w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie.

Spotkanie uÊwietni koncert ze-

spo∏u M∏odzie˝ 50+. Serdecznie

zapraszamy!

� LM Promotion
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Zygmunt Chłopek 
– Wspomnienia z lat minionych cz. III

Wpaêdzierniku 1939 roku szcz´Êliwie

powróci∏ do domu wuj Ambrosz-

kowski. Wuj po przeniesieniu w stan

spoczynku w stopniu st. majstra (stopieƒ

w wojskach technicznych) pracowa∏

przed wojnà w Paƒstwowym Instytucie Tele-

komunikacyjnym (PIT) na ul. Ratuszowej.

W pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 roku za-

rzàdzono ewakuacj´ specjalistycznych zak∏a-

dów z Warszawy na po∏udnie Polski ku gra-

nicy z Rumunià. Demontowano cenne urzà-

dzenia pakujàc je na przydzielona samochody

i szykujàc do wywiezienia. Niestety wkrocze-

nie Rosjan 17 wrzeÊnia 1939 roku na wschod-

nie tereny Polski spowodowa∏o przej´cie

przez nich wielu ewakuowanych zak∏adów.

Wuj Ambroszkowski mia∏ cywilne dokumen-

ty dlatego nie mia∏ problemów przy kolejnych

kontrolach patrolach czerwonoarmistów, któ-

re wyszukiwa∏y wojskowych szczególnie ofi-

cerów polskich. Zna∏ dobrze rosyjski i ˝eby

przyspieszyç powrót do Warszawy postanowi∏

wykorzystaç posiadane umiej´tnoÊci tech-

niczne. Coraz cz´Êciej idàc w kierunku zachod-

nim do centrum Polski widzia∏ na poboczach

dróg, rosyjskich ˝o∏nierzy przy popsutych sa-

mochodach g∏ównie ci´˝arowych. Majàc wie-

dz´ technicznà oferowa∏ ˝o∏nierzom pomoc

w naprawie pojazdu w zamian za podwiezie-

nie. OczywiÊcie ̋ o∏nierze godzili si´ na pomoc

i w ten sposób bardzo szybko dotar∏ na lini´

Bugu, rzeki umownie okreÊlajàcej podzia∏ Pol-

ski przez hitlerowskiego i sowieckiego okupan-

ta. Z przepustkà od Rosjan na drugi brzeg te˝

nie by∏o problemu bo wuj oÊwiadczy∏, i˝ tyl-

ko na chwil´ ma pojechaç do Warszawy i za-

raz wracaç na wschód w swoje rodzinne stro-

ny na Litw´. Po powrocie do Warszawy wuj

Ambroszkowski nawiàza∏ kontakty z kolega-

mi z pu∏ku radiowego, m.in. z chorà˝ym Ma-

rianem Hrycanem, który w czasie swojej s∏u˝-

by w pu∏ku pe∏ni∏ funkcj´ oficera gospodarcze-

go. W okupowanej Warszawie chorà˝y

zajmowa∏ si´ handlem towarami i prowadzi∏

sklep, w którym p. Zygmunt zatrudniony by∏

jako pomocnik przy roz∏adunku towarów

a czasami gdy by∏a potrzeba pilnowa∏ kasy.

Kolejnà dzia∏alnoÊcià p. Hrycana by∏a produk-

cja papierosów. Od producentów z rejonu Lu-

blina skupowa∏ suszone liÊcie tytoniu, które na-

st´pnie cià∏, by potem w specjalnej maszynce

produkowaç papierosy. Drugim zaj´ciem p.

Zygmunta Ch∏opka by∏a praca przy pakowa-

niu papierosów w pude∏ka. Te dorywcze za-

j´cia dawa∏y mojemu rozmówcy jakieÊ pienià-

dze na utrzymanie siebie i sióstr, ale nie da-

wa∏y rzeczy najwa˝niejszej w okupowanej

Warszawie karty pracy. Problem dokumentów

to˝samoÊci okupanci rozwiàzali wprowadza-

jàc w ca∏ej Generalnej Guberni tymczasowy

dokument obywatela tzw. kenkarte. Jednak

dzi´ki staraniom wuja p. Zygmunt zosta∏ za-

trudniony w warsztacie samochodowym firmy

„Modrzejów-Handke” mieszczàcej si´ War-

szawie na ul. Srebrnej. W warsztacie tym pra-

cowa∏ znajomy wuja mieszkajàcy przy ul. Za-

kroczymskiej p. Trembiƒski. Warsztat g∏ów-

nie zajmowa∏ si´ naprawà samochodów. Jego

w∏aÊcicielem by∏ inwalida wojenny o nazwi-

sku Bielak, kierownikiem technicznym in˝.

Bialik. Jak wspomina∏ p. Zygmunt prawdzi-

wy rozkwit dzia∏alnoÊci firmy nastàpi∏ po 22

czerwca 1941 roku, gdy Niemcy realizujàc

plan „Barbarossa” zaatakowali Zwiàzek Ra-

dziecki. Z chwilà rozpocz´cia kampanii

na froncie wschodnim do warsztatu przycho-

dzi∏y uszkodzone samochody ci´˝arowe ró˝-

nych marek m.in. Krupp-Poteze, Adler, Opel

Blitz i inne. Pan Zygmunt zapami´ta∏, ˝e

oprócz samochodów benzynowych by∏y te˝ sa-

mochody nap´dzane gazem drzewnym tzw.

Holtzgasem. W warsztacie p. Zygmunt i jego

czterech zaufanych kolegów tworzy∏o grup´

ma∏ego sabota˝u sypujàc piasek w komory na-

prawianych silników oraz pozyskujàc broƒ

i amunicj´ dla polskiego ruchu oporu. Wyda-

wa∏o si´ to nierealne w warunkach okupacyj-

nych jednak p. Zygmunt opowiedzia∏ mi jak

to wszystko funkcjonowa∏o. Pracownicy

warsztatu szybko ustalili, ̋ e w przychodzàcych

z frontu samochodach ci´˝arowych znajdowa-

∏o si´ w ró˝nych zakamarkach du˝o cennych

rzeczy. Na skrzyniach ∏adunkowych w s∏omie

cz´sto by∏a porozrzucana amunicja karabino-

wa, pojedyncze granaty r´czne. W szoferkach

by∏a ˝ywnoÊç m.in. suchary, czekolada oraz

wyposa˝enie medyczne. Przychodzàce do na-

prawy samochody mia∏y nieraz okropny wi-

dok gdy by∏y np. poplamione krwià przewo-

˝onych rannych ˝o∏nierzy niemieckich. Trze-

ba by∏o tylko taki przychodzàcy do warsztatu

samochód sprawnie „wyczyÊciç” przed prze-

glàdem przez niemieckich mechaników. Gdy

warsztat rozpoczà∏ realizowanie us∏ug na rzecz

niemieckiego Wehrmachtu w∏adze niemieckie

natychmiast ustanowi∏y nowego dyrektora

i wprowadzi∏y dodatkowy personel niemiec-

ki oraz nadzór wszystkich pracowników przez

tajnà policj´ Gestapo. Pan Zygmunt z akcji

czyszczenia pojazdów mia∏ ju˝ pi´ç komplet-

nych apteczek wojskowych, sporo amunicji

i granatów oraz rzecz najcenniejszà dla ruchu

oporu niemiecki karabin Mauser K98, który

znalaz∏ w skrzyni ∏adunkowej jednej z ci´˝a-

rówek! Wszystkie te rzeczy systematycznie

wynosi∏ do mieszkania ciotki Ambroszkow-

skiej na ulic´ Freta. Jak opowiada∏ p. Zygmunt

najwi´kszy problem by∏ z wyniesieniem ka-

rabinu. Jako ˝e mia∏ ju˝ w tym czasie mo˝li-

woÊç chodzenia po wszystkich dzia∏ach warsz-

tatu, postanowi∏ wynieÊç karabin jako usztyw-

nienie kontuzjowanej nogi. Przy pomocy

kolegów zabanda˝owa∏ karabin na nodze

i zg∏aszajàc kierownikowi koniecznoÊç udania

si´ do lekarza wyniós∏ broƒ na zewnàtrz. Jak

wspomina∏ z rozrzewnieniem najniebezpiecz-

niejszy moment przejÊcia przez bram´ okaza∏

si´ naj∏atwiejszy, gdy˝ niemiecki wartownik

jeszcze pomóg∏ mu zejÊç po wysokich scho-

dach. Broƒ i amunicj´ z mieszkania na Freta

odbiera∏ i przekazywa∏ dalej wuj Ambrosz-

kowski. Cz´Êç amunicji i granatów zaufani

pracownicy wywozili z warsztatu w czasie

jazd próbnych naprawionych samochodów.

Swoje skarby p. Zygmunt ukrywa∏ w „kozet-

ce” na której spa∏ i ciotka, która nic nie wie-

dzia∏a o schowku postanowi∏a przestawiç ko-

zetk´ na inne miejsce, to spowodowa∏o wy-

sypanie si´ amunicji na pod∏og´ i karabin te˝

tam by∏. Gdy mój rozmówca wróci∏ do domu

powitanie przez ciotk´ nie by∏o przyjemne. Po-

leci∏a natychmiast wszystko wynieÊç z miesz-

kania i tylko dzi´ki wujowi sprawa tak si´ za-

koƒczy∏a. Karabin zosta∏ wywieziony w ster-

cie drewna opa∏owego na punkt przy ul.

Brackiej. W warsztacie sytuacja równie˝ si´

komplikowa∏a. Kolega p. Zygmunta Wacek

¸apka pracowa∏ w biurze i ostrzeg∏ go, ˝e

od jakiegoÊ czasu przychodzi do biura cywil

i wypytuje si´ o szczegó∏y zatrudnienia

w warsztacie niektórych pracowników w tym

Zygmunta Ch∏opka. To oznacza∏o jednoznacz-

nie, ̋ e osobà p. Zygmunta zainteresowa∏a si´

tajna policja niemiecka. Ta sytuacja zmusi∏a

p. Zygmunta do ostatniego odbicia karty pra-

cy w warsztacie i jego opuszczenie na zawsze.

Odchodzàc dosta∏ od kolegi Wacka kilka

ostemplowanych, czystych blankietów urlo-

powych. Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne

W kolejnej cz´Êci
wspomnieƒ
p. Zygmunta Chłopka
cofniemy si´ do lat
okupacji hitlerowskiej
i pobytu mojego
rozmówcy u wujostwa
Ambroszkowskich
mieszkajàcych
w Warszawie na ulicy
Franciszkaƒskiej róg
Freta. 

Pan Zygmunt Ch∏opek na terenie warsztatu
firmy „Modrzejów – Handke” w Warszawie

(fot. ze zbiorów Z.Ch∏opka)

Kolega z warsztatu Wac∏aw ¸apka,
pracowa∏ w biurze warsztatu „Modrzejów

– Handke” (fot. ze zbiorów Z.Ch∏opka)

Podwórze warsztatu „Modrzejów – Handke” w Warszawie (fot. ze zbiorów Z.Ch∏opka) Przy uszkodzonej ci´˝arówce Wehrmachtu
(WH 218567) w warsztacie „Modrzejów
– Handke” drugi od prawej p. Zygmunt Ch∏opek
(fot. ze zbiorów Z.Ch∏opka)

Z A P R O S Z E N I E
Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne zaprasza wszystkich ch´tnych

do POMOCY PRZY PORZÑDKOWANIU CMENTARZA OSADNIKÓW NIEMIECKICH,
który znajduje si´ przy ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie.
Prace odb´dà 10 paêdziernika 2015 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00

Warsztaty Słomkowe w Filii
OÊrodka Kultury w Kàtach W´gierskich
Zapraszamy na rodzinne warsztaty słomkowe16 paêdziernika 
o godz. 19.00 do filii OÊrodka Kultury w Kàtach W´gierskich.
B´dziemy tworzyç obrazki z prasowanej słomy.
Koszt warsztatów 10zł/osoba
Informacja i zapisy 692 071 097

Zapewniamy r´kawiczki ochronne i worki na Êmieci. Prosimy o zabranie sekatorów, grabi itp. Po skoƒczonej pracy istnieje mo˝liwoÊç zrobienia ogniska
na terenie tzw. wozowni (prowiant własny). W przypadku załamania si´ pogody (np. ulewnego deszczu) akcja odb´dzie si´ w innym terminie. 

Zarzàd Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego


