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ATRAKCJE
na wakacje 2011

w skrócie
ZMIANA SIEDZIBY BANKU 

Od wielu lat Spó∏dzielczy Bank Rzemios∏a i Rolnictwa s∏u˝y
mieszkaƒcom i przedsi´biorcom rozwijajàcej si´ dynamicznie
Gminy Niepor´t. Bank ma 85 – letnià histori´ i polskie ko-
rzenie, a rozwija si´ wy∏àcznie dzi´ki polskiemu kapita∏owi.
Od niedawna Bank pos∏uguje si´ nazwà handlowà „SK bank”.
Bank z dniem 15 czerwca br. przeniós∏ dzia∏alnoÊç Filii w Sta-
nis∏awowie Pierwszym z ulicy Jana Kazimierza 100 na ul. Wa-
zów 2 w Niepor´cie. Bank nadal b´dzie aktywnie wspieraç
wszelkie przedsi´wzi´cia, które budujà pozytywny wizeru-
nek Banku oraz wizerunek pr´˝nie rozwijajàcej si´ Gminy
Niepor´t. Serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy ze Spó∏dziel-
czym Bankiem Rzemios∏a i Rolnictwa – „SK bank”. 

ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w lipcu 2011
r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 5 lipca 2011 r. – H.Powa∏a, A.Burzyƒski;
• 12 lipca 2011 r. – L.-Deptu∏a, A. Radlak,E.Staniszewska;
• 19 lipca 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 26 lipca 2011 r. – K.Malinowska-Lerman,E.Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w lipcu 2011 r.: Urzàd Gminy Niepo-
r´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 12 i 26 lipca 2011 r.
od godz. 16.00

Jak wyglàdały nasze starania i co b´dzie si´ działo 
w najbli˝szym czasie czytaj na stronie 2

Relacj´ z sesji czytaj
w kolejnym numerze 
WieÊci Niepor´ckich

DZIKA PLA˚A 
– jedyne kàpielisko w powiecie

Kàpielisko przy Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie
jako jedyne w powiecie i jedno z dziewi´ciu na Mazowszu 
spełnia obecnie rygorystyczne wymogi ministra zdrowia
i jest zarejestrowane jako kàpielisko.

W
dniu 4 marca 2010 roku usta-

wà o zmianie ustawy Prawo

Wodne zosta∏a wdro˝o-

na do polskiego prawa Dyrekty-

wa 2006/7/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady dotyczàca zarzàdzania

jakoÊcià wody w kàpieliskach. Celem

ustawy jest ochrona i poprawa jakoÊci

wody w kàpielisku. Ustawa wprowa-

dzi∏a nowe definicje: kàpieliska, orga-

nizatora i profilu wody w kàpielisku

oraz system zarzàdzania jakoÊcià wo-

dy, majàcy na celu popraw´ bezpie-

czeƒstwa zdrowotnego osób kàpià-

cych si´, w tym element przewidywa-

nia ró˝nego rodzaju zagro˝eƒ. W ce-

lu uzyskania statusu kàpieliska dla

wydzielonego i oznakowanego frag-

mentu wód nale˝a∏o sporzàdziç profil

wody w kàpielisku, uzgadniajàc dane

z szeregiem instytucji – Urz´dem

˚eglugi Âródlàdowej, G∏ównym

Inspektorem Ochrony Ârodowiska,

Instytutem Meteorologii i Gospodarki

Wodnej, Starostwem Powiatowym,

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony

Ârodowiska, Sanepidem, Regional-

nym Zarzàdem Gospodarki Wodnej.

Zmiana obowiàzujàcych przepisów

prawnych spowodowa∏a drastyczny

spadek iloÊci kàpielisk na Mazowszu.

W ubieg∏ym roku by∏o ich 58, obec-

nie pozosta∏o tylko 9, w tym jedno

przy Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie.

Spe∏nienie wszystkich wymagaƒ by∏o

trudne. Rozporzàdzenie ministra zdro-

wia zmusza organizatorów do zgro-

madzenia odpowiednich dokumen-

tów, przeprowadzenia badaƒ wody

na w∏asny koszt – raz przed sezonem

oraz czterokrotnie w sezonie. Ze

wzgl´du na znaczny stopieƒ trudnoÊci

tylko 9 w∏aÊcicieli kàpielisk na Ma-

zowszu podj´∏o si´ tego zadania

i z sukcesem je zakoƒczy∏o. WÊród

nich jest Gmina Niepor´t i kàpielisko

przy Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie, któ-

re rozpocznie funkcjonowanie ju˝

1 lipca. 

Pozosta∏e miejsca pla˝owe b´dà

mia∏y jedynie status „miejsca wyko-

rzystywanego do kàpieli”. � BWilk

WYPO˚YCZ
rower
na Dzikiej
Pla˝y

B¢DZIE wodociàg
i kanalizacja w centrum
Niepor´tu?

Z OSTATNIEJ chwili...

Od 25 czerwca działa
na Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie bezpłatna
wypo˝yczalnia
rowerów. Nie
wychodzàc z domu
mo˝emy teraz
zarezerwowaç sprz´t
na wycieczk´
po okolicy. Zach´camy
do poznawania regionu
z siodełka jednoÊladu
i aktywnej rekreacji.

Wi´cej szczegółów 
na stronie 2

Po długich miesiàcach staraƒ i licznych odwołaniach,
czekamy na podpisanie umowy o przyznanie
Êrodków unijnych na budow´ kanalizacji
i wodociàgu w ulicy Jana Kazimierza w Niepor´cie. 

30 czerwca odbyła si´ sesja Rady Gminy Niepor´t, podczas której radni
udzielili wójtowi absolutorium za 2010 rok.

G∏osowanie poprzedzi∏o sprawozdanie

Skarbnika Gminy Katarzyny Skuza z wy-

konania bud˝etu gminy za 2010 rok. Ze-

brani zapoznali si´ równie˝ z opinià Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

które wystawi∏y pozytywnà ocen´ realiza-

cji bud˝etu. Po dyskusji 14 radnych (jeden

radny by∏ nieobecny) 13 g∏osami za

i 1 przeciw udzielili wójtowi absolutorium.
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KANALIZACJA i wodociàg
w centrum Niepor´tu

Burzliwe były losy wniosku Gminy Niepor´t o dofinansowanie budowy
kanalizacji i wodociàgu w centrum Niepor´tu. Po dwóch latach staraƒ
i odwołaƒ jest du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e prace rozpocznà si´ jeszcze
w tym roku.

W
niosek o przyznanie dofi-

nansowania ze Êrodków

unijnych z∏o˝ony zosta∏

do Mazowieckiej Jednostki Wdra˝a-

nia Programów Unijnych w Warsza-

wie jesienià 2008 roku. Po pierwszej

weryfikacji dokumentów Gmi-

na Niepor´t znalaz∏a si´ na wysokiej

pozycji na liÊcie, gwarantujàcej

przyznanie Êrodków. Niestety,

po kolejnej niespodziewanej weryfi-

kacji, która dokonana zosta∏a wed∏ug

zmienionych zasad przyznawania

punktów, straciliÊmy szans´

na otrzymanie dofinansowania. Na-

tychmiast z∏o˝one zosta∏y odwo∏ania

i rozpocz´∏a si´ wielomiesi´czna ba-

talia o pieniàdze. Starania wójta Ma-

cieja Mazura zakoƒczy∏y si´ sukce-

sem, obecnie pozosta∏o ju˝ tylko z∏o-

˝yç koƒcowe dokumenty

i oczekiwaç na podpisanie umowy.

Koszt ca∏ej inwestycji to blisko 6

mln z∏, dofinansowanie wyniesie

ok. 5 mln z∏. Dotychczas wykona-

na ju˝ zosta∏a kanalizacja w ulicy

Chabrowej w Niepor´cie, b´dàca

cz´Êcià ca∏ego projektu.

Jest du˝e prawdopodobieƒstwo,

˝e prace w ulicy Jana Kazimierza

w Niepor´cie, na odcinku od ul.

Szkolnej do stacji PKP, rozpocznà

si´ jeszcze w tym roku i zostanà za-

koƒczone najpóêniej w czerw-

cu 2012 roku. Zrealizowanie tej in-

westycji pozwoli na doprowadzenie

wody i odprowadzenie Êcieków

z centrum Niepor´tu, na co wiele lat

czekali mieszkaƒcy tego obszaru.

D∏ugo trwa∏y nie∏atwe wczeÊniejsze

uzgodnienia z Marsza∏kiem Woje-

wództwa oraz Mazowieckim Zarzà-

dem Dróg Wojewódzkich, dotyczà-

ce realizacji inwestycji w ulicy oraz

oczekiwanie na uzyskanie na nià zie-

lonego Êwiat∏a. By∏o to jedyne mo˝-

liwe do zastosowania rozwiàzanie,

pozwalajàce na omini´cie prywat-

nych posesji i problemów z tym

zwiàzanych. Zgoda na takie usytu-

owanie instalacji zosta∏a udzielo-

na wyjàtkowo. Wià˝e si´ to jednak

z pewnymi utrudnieniami w ruchu,

które wystàpià podczas budowy.

Apelujemy wi´c do mieszkaƒców

o cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç. Za-

ch´camy równie˝ do przygotowywa-

nia si´ do podj´cia dzia∏aƒ, majà-

cych na celu pod∏àczenie posesji

do kanalizacji. 

Wa˝nym warunkiem przedsi´-

wzi´cia jest równie˝ odtworzenie na-

wierzchni na ca∏ej szerokoÊci ulicy,

po zakoƒczeniu prac budowlanych.

Dzi´ki temu oraz remontowi prowa-

dzonemu obecnie na odcinku od ul.

Szkolnej do granicy z Warszawà, ul.

Jana Kazimierza b´dzie mia∏a na ca-

∏ej d∏ugoÊci nowà nawierzchni´.

Obecnie z inicjatywy wójta Mazura

Gmina zabiega równie˝ o wyremon-

towanie jeszcze w tym roku ulicy

P∏ochociƒskiej. Przejazd ca∏à trasà

stanie si´ dla u˝ytkowników drogi

mniej ucià˝liwy. � B Wilk

Wypo˝yczalnia powsta∏a w ramach partner-

stwa Gminy Niepor´t z Miastem Legionowo,

w ramach realizacji programu „Aktywne Le-

gionowo”. Ma on na celu m.in. zach´canie

do atrakcyjnego i aktywnego sp´dzania czasu

wolnego oraz rozwój turystyki w powiecie i re-

gionie. Wypo˝yczenie roweru jest bezp∏atne. 

Wypo˝yczalnie rowerów i punkty informa-

cji turystycznej znajdujà si´ tak˝e w Arenie

Legionowo, w Wieliszewie oraz Nowym

Dworze Mazowieckim. 

Punkt na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie czyn-

ny b´dzie do 28 sierpnia, od poniedzia∏ku

do piàtku w godzinach 10.00-18.00, w sobo-

ty i niedziele od 9.00 do 20.00. 

Punkt Obs∏ugi Rowerzysty funkcjonuje

w systemie on-line i wypo˝yczanie rowerów

jest mo˝liwe tylko po wczeÊniejszym zalogo-

waniu. W przypadku, gdy rower wypo˝yczo-

ny i zwrócony zostanie w tym samym punk-

cie, kaucja nie

jest wymagana.

Istnieje rów-

nie˝ mo˝li-

woÊç wypo˝y-

czenia roweru

w jednym punk-

cie i zwrotu w jednym

z pozosta∏ych, wówczas konieczne jest wp∏a-

cenie kaucji. Warunkiem koniecznym do wy-

po˝yczenia rowerów jest posiadanie dwóch

dokumentów to˝samoÊci (dowód osobisty,

prawo jazdy, paszport). Jedna osoba mo˝e

wypo˝yczyç maksymalnie 4 rowery.

Rowery wypo˝yczane sà tylko na jeden

dzieƒ i zwrot musi nastàpiç w godzinach

otwarcia wypo˝yczalni 9:00-20:00. 

Regulamin wypo˝yczalni znajduje si´

na stronie: http://www.aktywnelegionowo.pl/.

� BWilk

27 czerwca rozpoczàł si´ oczekiwany remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 633 na terenie gminy
Niepor´t – ulicy Jana Kazimierza. 

Rozpoczàł si´ remont ulicy Topolowej w Wólce Radzymiƒskiej. Wkrótce
ulica otrzyma nowà nawierzchni´.

Realizacj´ inwestycji poprzedzi∏y

liczne rozmowy wójta Macieja Mazu-

ra z dyrektorem Mazowieckiego Za-

rzàdu Dróg Wojewódzkich, który

jest zarzàdcà drogi i realizatorem

prac. Konieczne by∏o te˝ dokonanie

uzgodnieƒ z Marsza∏kiem Wojewódz-

twa Mazowieckiego. Argumenty

Gminy zosta∏y uwzgl´dnione i inwe-

stycja zosta∏a zaplanowana do reali-

zacji w tym roku.

Remontem obj´ty jest odcinek dro-

gi od granicy gminy z Warszawà

do ul. Dworcowej (pierwszy wlot),

o d∏ugoÊci 6 km. Prace obejmujà fre-

zowanie istniejàcej nawierzchni,

czàstkowe wykonanie warstwy wy-

równawczej, po∏o˝enie nowej na-

wierzchni oraz uprzàdkowanie pobo-

czy. W czasie budowy na ruchliwej

trasie wprowadzona zostanie dyna-

miczna organizacja ruchu, czyli na-

przemienny ruch samochodów stero-

wany Êwiat∏ami. 

Cz´Êç prac realizowania b´dzie

w godzinach nocnych. 

Koszt inwestycji to 1 mln 859 tys.

z∏, jej zakoƒczenie przewidywane

jest w po∏owie sierpnia.

� BW
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REMONT nawierzchni ul. Jana Kazimierza

26 czerwca o godz. 12 w koÊciele NMP Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym prymicyjnà (pierwszà po przyj´ciu Êwi´ceƒ
kapłaƒskich) Msz´ Êw. odprawił Ojciec Rafał Strugiƒski Jezuita.

O. Rafa∏ przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie

z ràk Ks. Abpa Tadeusza Goc∏ow-

skiego w sanktuarium Êw. Andrzeja

Boboli w Warszawie w przeddzieƒ

parafialnej uroczystoÊci. Âwi´cenia

wieƒczà 9-cio letni okres formacji du-

chowo-intelektualnej. Czcigodnemu

Prymicjantowi towarzyszyli wspó∏-

bracia zakonni wraz z prze∏o˝onymi

i moderatorami z Polski, W∏och,

USA, a tak˝e miejscowi duszpaste-

rze. Pierwsza w naszej parafii prymi-

cja zakoƒczona indywidualnym b∏o-

gos∏awieƒstwem Kap∏ana by∏a wzru-

szajàcym prze˝yciem dla wiernych.

� Ks. Piotr J´drzejewski

25 czerwca na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie uruchomiona
została wypo˝yczalnia rowerów.

REMONT nawierzchni ulicy Topolowej

Zaplanowane zosta∏o wykonanie remontu

czàstkowego, a nast´pnie frezowanie ist-

niejàcej nawierzchni. Kolejnym etapem

b´dzie po∏o˝enie warstwy wyrównawczej,

a na nià nak∏adki asfaltowej o grubo-

Êci 5 cm. Pobocza ulicy Topolowej zosta-

nà uporzàdkowane i wysypane kruszywem

naturalnym. Wykonawcà inwestycji jest

firma Fal-Bruk z Warszawy, jej koszt wy-

niesie blisko 160 tys. z∏. Prace zaplanowa-

ne sà do 21 lipca, lecz najprawdopodobniej

zakoƒczone zostanà wczeÊniej. � BW

PRYMICJANT
w Stanisławowie Pierwszym

WYPO˚YCZ rower na Dzikiej Pla˝y

S P R O S T O W A N I E

W numerze 8 WieÊci Niepor´ckich, w tekÊcie „Prezydent przyzna∏ odznaczenia” zaistnia∏a pomy∏ka. Po raz

pierwszy w historii samorzàdu Gminy Niepor´t, Prezydent RP przyzna∏ odznaczenie pracownikowi Urz´du Gmi-

ny. Odznaczenia od Prezydenta RP otrzymywali w poprzednich kadencjach przedstawiciele samorzàdu Gminy

Niepor´t – radni oraz wójt. 

Przepraszamy za zaistnia∏à pomy∏k´.
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WA˚NE NUMERY
4 Urzàd Gminy Niepor´t – (0 22) 767 04 00
4 Gminny Zakład Komunalny – (0 22) 774 87 89
4 Komisariat Policji w Niepor´cie – (0 22) 774 87 57
4 Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

– 997, 112, (0 22) 774 27 77
4 Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

w Legionowie – 998, (0 22) 774 28 28
4 Stra˝ Gminna – (0 22) 774 87 91,

kom. 668 116 761
4 Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej

– (0 22) 490 43 44/41, kom. 698 695 059
4 Gminny Zespół OÊwiaty – (0 22) 767 04 43
4 SP ZOZ w Niepor´cie – (0 22) 767 57 21
4 Gminny OÊrodek Kultury – (0 22) 774 83 26
4 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
– (0 22) 772 30 30

4 Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie
– (0 22) 774 83 66

4 Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej
w Józefowie – (0 22) 772 30 69

4 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach – (0 22) 774 87 13

4 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie – (0 22) 774 83 22

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce
Radzymiƒskiej – (0 22) 774 87 69

4 Gminne Przedszkole w Niepor´cie 
– (0-22) 774-82-93

4 Gminne Przedszkole w Białobrzegach 
– 0-790-239-018

4 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
„Akademia Małych Odkrywców” 
– (0-22) 782-21-51

4 Niepubliczne Przedszkole,,KubuÊ Puchatek”
w Niepor´cie – (0 22) 774 87 12

4 Niepubliczne Przedszkole „Odkrywcy” w Kàtach
W´gierskich – 501 406 539

4 Niepubliczne Przedszkole „Nutka Milutka”
w Michałowie-Grabinie – 502 214 561

4 Starostwo Powiatowe w Legionowie
– (0 22) 764 01 00

4 Urzàd Miasta Legionowo – (0 22) 774 20 31
4 Urzàd Miasta i Gminy Serock – (0 22) 782 88 00
4 Urzàd Gminy Wieliszew – (0 22) 782 27 32
4 Urzàd Gminy Jabłonna – (0 22) 767 73 01

4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie – (0 22) 813 20 11 

4 Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie – (0 22) 244 90 00/12

4 Urzàd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie – (0 22) 597 91 00

4 Mazowiecki Urzàd Wojewódzki w Warszawie
– (0 22) 695 69 95

4 Kuratorium OÊwiaty w Warszawie
– (0 22) 551 24 00

4 Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – (0 22) 695 889 010

4 Komisariat Rzeczny Policji w Niepor´cie
– (0 22) 774 87 57 

4 Telefon ratunkowy – 601 100 100 lub 112
4 Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie

– (0 22) 459 42 04 
4 Polska Grupa Energetyczna Legionowo 

– (0 22) 767 50 30
4 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Legionowie – (0 22) 774 51 53

O działalnoÊci gminnego Klubu Integracji

Społecznej i idei wolontariatu rozmawiamy

z Panià EL˚BIETÑ RÓ˚A¡SKÑ,
mieszkankà gminy, doktorem nauk

humanistycznych, od 13 lat zaanga˝owanà

w pomoc osobom niepełnosprawnym.

Rozmowa z...

JJaakk  wwyyggllààddaa∏∏yy  ppoocczzààttkkii  PPaannii  wwssppóó∏∏pprraaccyy  zz KKlluu--

bbeemm  IInntteeggrraaccjjii  SSppoo∏∏eecczznneejj??  

– Zacz´∏o si´ od rozmów z ówczesnym kierowni-

kiem Dzia∏u Opieki Spo∏ecznej Panià Olà Wróbel

o koniecznoÊci stworzenia w gminie klubu integru-

jàcego osoby niepe∏nosprawne i niosàcego im

wsparcie i pomoc. Gdy tylko okaza∏o si´ to mo˝li-

we, 13 lat temu Klub zosta∏ powo∏any do ˝ycia.

Od tamtego momentu nasi podopieczni spotykajà

si´ raz w tygodniu, w Êrody i wspólnie uczà si´ ra-

dziç sobie z trudnoÊciami, których ˝ycie im nieste-

ty nie poskàpi∏o.

JJaakk  PPaannii  oocceenniiaa  eeffeekkttyy  ddzziiaa∏∏aanniiaa  KKlluubbuu??

– Staramy si´, ˝eby nasze spotkania by∏y cieka-

we, urozmaicone i dawa∏y naszym wychowan-

kom jak najwi´cej korzyÊci. Samo wyjÊcie z do-

mu i znalezienie si´ w innym otoczeniu i towa-

rzystwie stanowi du˝à atrakcj´. Tego dnia

mamy do dyspozycji gminny samochód, który

dowozi podopiecznych z ca∏ej gminy na nasze

spotkania. Ten sam samochód zapewnia te˝ co-

dzienny dowóz niepe∏nosprawnych do serockie-

go Integracyjnego Centrum Opieki. A wracajàc

do naszych spotkaƒ – w oÊrodku zdrowia w Nie-

por´cie rano odbywa si´ rehabilitacja ruchowa.

W naszej siedzibie, w Gminnym OÊrodku Kul-

tury, prowadzimy zaj´cia terapii zaj´ciowej,

usprawniajàce funkcje manualne. Wspólne prze-

bywanie i rozmowy poprawiajà s∏ownictwo,

uczymy te˝ podstawowych umiej´tnoÊci spo∏ecz-

nych – zrobienia zakupów, za∏atwienia sprawy

w urz´dzie, na poczcie, w oÊrodku zdro-

wia. I z tym nasi podopieczni radzà ju˝ sobie do-

skonale. Wa˝na jest te˝ nauka w∏aÊciwego sto-

sunku do siebie nawzajem, grzecznoÊci i uprzej-

moÊci. Organizujemy te˝ wyjazdy do kina,

poznajemy kraj – byliÊmy m.in. w Kazimierzu,

¸owiczu, Licheniu, Pu∏tusku, w górach i nad mo-

rzem. Nie by∏oby to mo˝liwe, gdyby nie by∏o Klu-

bu.

PPrraaccuujjee  PPaannii  ww KKlluubbiiee  oodd ttyylluu  llaatt  ssppoo∏∏eecczznniiee,,  ppoo--

ddoobbnniiee  ww GGmmiinnnneejj  KKoommiissjjii  RRoozzwwiiaazzyywwaanniiaa

PPrroobblleemmóóww  AAllkkoohhoolloowwyycchh..  SSkkààdd  ttaakkaa  ppaassjjaa

ddoo pprraaccyy  ssppoo∏∏eecczznneejj??

– Nauczyli mnie tego rodzice, oboje nauczycie-

le. Wpoili mi przekonanie, ˝e troch´ w∏asnego

czasu i serca nale˝y bezinteresownie poÊwi´ciç

tym, którzy tego najbardziej potrzebujà. Sprowa-

dzi∏am si´ do Niepor´tu 14 lat temu i postano-

wi∏am zrobiç coÊ dla lokalnej spo∏ecznoÊci

w miar´ swoich mo˝liwoÊci zawodowych.

MMóówwiiààcc  oo ttyymm,,  ccoo  PPaannii  rroobbii,,  uu˝̋yywwaajjmmyy  mmoo˝̋ee  ookkrree--

ÊÊlleenniiaa  wwoolloonnttaarriiaatt,,  jjeesstt  tteerraazz  cchh´́ttnniieejj  ssttoossoowwaannee....

– Najwa˝niejsza jest sama idea niesienia pomocy,

idea wolontariatu. Jest warta tego, by si´ nià zain-

teresowaç, zainspirowaç i podjàç dzia∏anie. Podzie-

lenie si´ sercem, czasem, wiedzà i doÊwiadczeniem

przynosi ogromnà satysfakcj´, wzbogaca i równie˝

uczy. Jest tyle spo∏ecznych potrzeb, ˝e ka˝dy mo˝e

znaleêç swojà nisz´, decydujàc si´ na podj´cie dzia-

∏aƒ z potrzeby serca. Mo˝e to byç pomoc osobie

chorej, np. zrobienie zakupów, wyjÊcie na spacer

z osobà poruszajàcà si´ na wózku, pomoc dziecku

w odrobieniu lekcji. To sà najprostsze czynnoÊci,

niewymagajàce specjalistycznego wykszta∏cenia,

a wiele znaczàce dla tych, którym sà ofiarowane. 

CCoo  mmoo˝̋eemmyy  zzaapprrooppoonnoowwaaçç  oossoobboomm,,  kkttóórree  zzaaiinn--

tteerreessoowwaa∏∏aa  iiddeeaa  bbeezziinntteerreessoowwnneejj  ppoommooccyy??

– Zach´cam do skontaktowania si´ z Regional-

nym Centrum Wolontariatu w Warszawie. Ma

siedzib´ przy ul. Nowolipki 9 b, telefon

(022) 635 27 73. Organizuje on szkolenia dla

wolontariuszy, udziela wszelkich informacji

oraz poÊredniczy w znalezieniu pracy wolonta-

rystycznej. 

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannii  zzaa rroozzmmooww´́.. � BW

W zwiàzku z otwarciem z dniem 1 lipca 2011 roku
kàpieliska w obiekcie rekreacyjno-wypoczynkowym
„Dzika Pla˝a” wszystkim korzystajàcym z kàpieliska
przypominamy obowiàzujàcy regulamin.

REGULAMIN kàpieliska na terenie obiektu rekreacyjno-
wypoczynkowego „DZIKA PLA˚A”

1. Zarzàdzajàcy kàpieliskiem w obiek-

cie rekreacyjno-wypoczynkowym

„DZIKA PLA˚A” w Niepor´cie jest

Urzàd Gminy Niepor´t; adres: 05-

126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1,

tel. 22 767-04-00,

2. Kàpielisko jest czynne w okresie od 1

lipca do 31 sierpnia 2011 roku – co-

dziennie w godzinach 10.00-18.00.

3. Korzystanie z kàpieliska i pla˝y jest

nieodp∏atne.

4. Kàpiel dozwolona jest wy∏àcznie

w miejscu wyznaczonym, a korzysta-

nie z kàpieliska odbywa si´ pod nad-

zorem ratowników. 

5. Dzieci od roku do lat 7 mogà prze-

bywaç na terenie kàpieliska oraz kà-

paç si´ wy∏àcznie pod opiekà osób

doros∏ych/pe∏noletnich.

6. Osoby korzystajàce z kàpieliska obo-

wiàzane sà ÊciÊle stosowaç si´ do po-

leceƒ ratowników. 

7. Ratownikami sà osoby noszàce ubiór

w kolorze pomaraƒczowym (lub

czerwonym) z emblematem ratownik

(lub WOPR). Ratownicy dy˝urujà

w godzinach 10:00 – 18:00. 

8. Osoby korzystajàce z nadmuchiwa-

nych itp. sprz´tów p∏ywajàcych

mogà p∏ywaç wy∏àcznie do ˝ó∏tych

boi. 

9. Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo osób

kàpiàcych si´ zaleca si´ wzajemnà

obserwacj´, a w razie potrzeby udzie-

lenie pomocy. 

10. Obowiàzujàce rodzaje flag sygnali-

zacyjnych na kàpielisku: 

• bia∏a – kàpiel dozwolona,

• czerwona – kàpiel zabroniona,

• brak flagi – kàpielisko niestrze˝o-

ne

11. Apteczki wyposa˝one w sprz´t opa-

trunkowy do udzielania pierwszej

pomocy znajdujà si´ na stanowi-

skach ratowników. 

12. Na terenie kàpieliska zabrania

si´:

– przekraczania granicy stref dla

nie umiejàcych p∏ywaç oznaczo-

nych ˝ó∏tymi bojami – osobom

nie umiejàcym p∏ywaç, 

– wchodzenia do wody wbrew za-

kazowi ratownika oraz w czasie,

w którym wywieszona jest flaga

czerwona lub brak jest flagi, 

– wst´pu osobom, których stan

wskazuje na spo˝ycie alkoholu

oraz sprzeda˝y, podawania, wno-

szenia i spo˝ywania napojów al-

koholowych,

– niszczenia, malowania i oklejania

urzàdzeƒ i sprz´tu kàpieliska;

–wykonywania skoków do wody,

skoki tylko w wyznaczonym miej-

scu na w∏asnà odpowiedzialnoÊç,

– wprowadzania psów i innych

zwierzàt,

– Êmiecenia i brudzenia terenu kà-

pieliska,

– zak∏ócania wypoczynku i kà-

pieli innych osób, a w szczegól-

noÊci:

• zak∏ócania spokoju, popycha-

nia i wrzucania innych osoby

do wody,

• wchodzenia na wyznaczone

stanowiska ratownicze i skaka-

nia z nich do wody,

13. Osoby korzystajàce z kàpieliska po-

winny u˝ywaç stroju kàpielowego.

14. Zarzàdzajàcy kàpieliskiem nie po-

nosi odpowiedzialnoÊci za przed-

mioty wartoÊciowe pozostawione

na terenie kàpieliska. 

15. Osoby dewastujàce sprz´t na terenie

i kàpielisku sà materialnie odpowie-

dzialne za wyrzàdzone szkody.

16. W zakresie nie uregulowanym ni-

niejszym Regulaminem obowiàzu-

je Regulamin korzystania z obiektu

rekreacyjno-wypoczynkowego

„DZIKA PLAZA”.

17. Osoby naruszajàce porzàdek pu-

bliczny lub przepisy niniejszego

Regulaminu b´dà usuwane z terenu

kàpieliska, niezale˝nie od ewentual-

nego skierowania sprawy na drog´

post´powania w sprawach o wykro-

czenia. 

18. Skargi i wnioski nale˝y zg∏aszaç

do Urz´du Gminy Niepor´t, 05-126

Niepor´t, Plac WolnoÊci 1,

tel. 22 767-04-28.

Osoby naruszajàce nakazy bezpieczeƒ-

stwa i porzàdku na terenie b´dà pocià-

gni´te do odpowiedzialnoÊci karno

– administracyjnej.

TELEFONY ALARMOWE: 

• 997 – Policja 

• 998 – Stra˝ Po˝arna

• 999 – Pogotowie Ratunkowe 

• 112 – Telefon alarmowy 

• WOPR Legionowo 22 767-91-11

• Stra˝ Gminna 0.668 116 761

�
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W Y D A R Z E N I A

Tegoroczne Âwi´to Gminy
Niepor´t nie zawiodło
oczekiwaƒ uczestników,
przybyłych do Portu
Jachtowego w Niepor´cie.
Mo˝na było wybieraç spoÊród
wielu atrakcyjnych propozycji
– od konkurencji sportowych
zaczynajàc, poprzez wyst´py
estradowe, konkursy, zabawy,
pokazy stra˝y i wojska,
po wyst´p gwiazdy wieczoru
Kory i widowiskowy pokaz
ogni sztucznych.



W Y D A R Z E N I A

5

J
u˝ od rana rozgrywany by∏ turniej

pi∏ki pla˝owej oraz gminne sp∏awi-

kowe zawody w´dkarskie. By∏ to

równie˝ pierwszy dzieƒ Regat Omega

Cup Puchar Polski 2011, które otworzy∏

wyÊcig d∏ugodystansowy o Puchar

Wójta Gminy Niepor´t. Po po∏udniu

na terenie Portu stan´∏y kolorowe sto-

iska, przyciàgajàce zw∏aszcza najm∏od-

szych uczestników festynu, równie bo-

gata by∏a oferta gastronomiczna dla

wszystkich widzów. Weso∏e miastecz-

ko oferowa∏o nowà propozycje dla od-

wa˝nych – karuzel´ typu zipper. W sto-

isku promocyjnym Urz´du Gminy od-

bywa∏ si´ konkurs wiedzy o gminie

premiowany atrakcyjnymi nagrodami,

maszyna „∏apacz nagród” prze˝ywa∏a

wielogodzinne obl´˝enie, a Stra˝

Gminna zorganizowa∏a dla dzieci kon-

kurs „Bezpieczne wakacje”, wymaga-

jàcy nie tylko wiedzy ale i sprawnoÊci

fizycznej. Maskotka gminna Bobern

znalaz∏ nowego przyjaciela – Kapita-

na Wyderk´, maskotk´ Policji Rzecz-

nej. By∏y te˝ pokazy Ochotniczych

Stra˝y Po˝arnych, wojsko zach´ca∏o

do wstàpienia do Narodowych Si∏ Re-

zerwowych, prezentowa∏a si´ rów-

nie˝ 3. Warszawska Brygada Rakieto-

wa Obrony Powietrznej. Wyst´py

na estradzie rozpoczà∏ program familij-

ny, po którym zaprezentowa∏y si´

gminne dzieci´ce i m∏odzie˝owe zespo-

∏y wokalne oraz taneczne. Ze sceny po-

p∏yn´∏y s∏owa powitania Wójta Gminy

Macieja Mazura oraz Przewodniczàce-

go Rady Gminy Eugeniusza Woênia-

kowskiego, skierowane do uczestników

Âwi´ta i zaproszonych goÊci. Równie˝

na scenie Wójt Mazur wr´czy∏ nagro-

dy zwyci´zcom sportowych konkuren-

cji. ˚eglarskà atmosfer´ wprowadzi∏

koncert szant, a goràce rytmy Motema

Africa zach´ci∏y do wspólnej zabawy.

Napi´cie towarzyszy∏o ostatnim minu-

tom przed wyst´pem gwiazdy wieczo-

ru – Kory. To by∏ niezapomniany kon-

cert, tym bardziej, ˝e us∏yszeliÊmy

po raz pierwszy wykonywanà piosen-

k´, przygotowanà specjalnie na t´ oka-

zj´ – Fale radiowe. Podzi´kowania s∏u-

chaczy przerwa∏ dopiero koƒczàcy

Âwi´to pokaz ogni sztucznych. Pozo-

stawi∏ po sobie niezapomniane wspo-

mnienia – odbijajàce si´ w spokojnych

wodach Zalewu fajerwerki barw, stano-

wi∏y doskona∏e uzupe∏nienie dnia pe∏-

nego pozytywnych wra˝eƒ. 

� BWilk



6

E D U K A C J A

10 czerwca był dniem
wyjàtkowo wietrznym
i deszczowym, ale nie
w przedszkolu w Wólce
Radzymiƒskiej.
Tu panowała bardzo
goràca atmosfera,
poprzedzajàca wizyt´
oczekiwanych goÊci
– Rodziców.

DZIE¡ Rodziny w Gminnym Przedszkolu w Wólce Radzymiƒskiej 

T
rwa∏y ostatnie przygotowania:

koƒczenie robienia upominków,

ostatnie przymiarki strojów,

rwetes i k∏ótnie jak ustawiç krzese∏ka,

˝eby rodzicom siedzia∏o si´ wygodnie.

Gdy dochodzi∏a godzina 16.00

wszystko ju˝ jednak by∏o dopi´te

na ostatni guzik.

Podczas kiedy rodzice zajmowali

swoje miejsca na sali, dzieci przebie-

ra∏y si´ i zak∏ada∏y swoje kostiumy

sceniczne. Nagle na scen´ wpad∏y ko-

lorowe ptaki, ˝abki, myszki, krasno-

ludki, zielone drzewa, muchomorki

i inne zwierz´ta leÊne. Zacz´∏a si´

opowieÊç o tym, co mo˝e si´ wyda-

rzyç, je˝eli nie b´dziemy dbaç o przy-

rod´. Przygotowane przedstawienie pt.

„Chroƒmy przyrod´” by∏o podsumo-

waniem dzia∏aƒ ekologiczno – przy-

rodniczych z dzieçmi, prowadzonych

w ciàgu roku w ramach programu

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Pod-

czas zaj´ç dzieci mia∏y okazj´ poznaç

i zrozumieç sens celowoÊci: segrega-

cji Êmieci, zbiórki baterii, pozna∏y po-

j´cie „elektroÊmieci”, zbiera∏y maku-

latur´, wyrobi∏y nawyk oszcz´dzania

wody i energii elektrycznej, dokarmia-

∏y ptaki i zwierz´ta leÊne oraz uczest-

niczy∏y w wielu innych projektach,

majàcych uÊwiadomiç im styl zdrowe-

go ˝ycia w zgodzie z przyrodà. „Nie

watro mieszkaç na Marsie. Nie warto

mieszkaç na Wenus, na Ziemi jest ̋ y-

cie ciekawsze, powtarzam to ka˝de-

mu” – te s∏owa piosenki porwa∏y na-

szà publicznoÊç do Êpiewania razem

z dzieciakami.

Po przedstawieniu dzieci zbieg∏y ze

sceny, by przebraç si´ do drugiej cz´-

Êci artystycznej. W tym czasie Jolan-

ta Kujawska przedstawi∏a rodzicom

prezentacj´ multimedialnà, obrazujà-

cà cykl podejmowanych dzia∏aƒ

przyrodniczo – ekologicznych w cià-

g ca∏ego roku w ramach programu

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Zdj´cia pokaza∏y rodzicom, jak wie-

le pracy ale i zabawy sprawi∏y dzie-

ciom i nam nauczycielom dodatkowe

zaj´cia prowadzone w ramach tego

projektu. Ukoronowaniem naszego

wysi∏ku jest zdobycie (jako jedno

z nielicznych przedszkoli) Certyfika-

tu Ekologicznego Przedszkola oraz

nagród w postaci zabawek i pomocy

edukacyjnych.

Po prezentacji na scen´ znów wbie-

g∏y przedszkolaki, ju˝ w swoich uro-

czystych, pi´knych ubrankach, z kwia-

tami w ràczkach. Zaczà∏ si´ koncert

˝yczeƒ dla Kochanych GoÊci. Pop∏y-

n´∏y s∏owa piosenek i wierszyków dla

Mam i Tatusiów, które niejednemu

z nich wycisn´∏y ∏zy wzruszenia. Go-

Êcie czynnie w∏àczyli si´ w program,

bijàc brawa i Êpiewajàc razem ze swo-

imi pociechami. Do Êpiewu i do taƒ-

ca jak co roku od wielu lat gra∏a nam

nieoceniona p. Gra˝ynka Piwkowska.

Po wyst´pach dzieci obdarzy∏y ro-

dziców upominkami i pocz´stowa∏y

s∏odkim „co nieco”.

� Marzena Siwek

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie, we współpracy z Polsko-
Niemieckà Współpracà Młodzie˝y zorganizował obchody Dnia
Niemieckiego. 

1 czerwca w Warszawie obradował Sejm Dzieci i Młodzie˝y. Tradycyjnie
w Mi´dzynarodowy Dzieƒ Dziecka w ławach poselskich zasiedli Młodzi
ParlamentarzyÊci, reprezentujàcy wszystkie województwa naszego kraju.
WÊród nich znalazły si´ uczennice klasy II a z Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym – Agata Maliszewska i Wiktoria Szubierajska.

Szkolne Sejmiki Uczniowskie
w Białobrzegach majà ju˝
dziesi´cioletnià tradycj´.
Tegoroczne, jubileuszowe obrady
odbyły si´ 17 czerwca. PoÊwi´cone
były stolicy Polski – Warszawie.

PLANETA Niemcy
Wydarzenie poprzedzi∏a akcja promocyjna,

która trwa∏a przez ca∏y tydzieƒ. Pracowni-

cy Gminnego OÊrodka Kultury odwiedzili

wszystkie szko∏y na terenie Gminy Niepo-

r´t wr´czajàc uczniom ulotki informacyjne,

cukierki oraz naklejki dla najm∏odszych.

Ponadto w niedziel´ akcja promocyjna od-

by∏a si´ przed mszami Êwi´tymi pod koÊcio-

∏em w Niepor´cie. Tym razem pracownicy

wr´czali mieszkaƒcom ulotki, cukierki cze-

koladowe oraz d∏ugopisy. WystartowaliÊmy

o godzinie 15.00. Program imprezy by∏ bar-

dzo bogaty. Odby∏y si´ liczne warsztaty

m.in. taneczne, teatralne, kulinarne, anima-

cje j´zykowe oraz zabawy plastyczne. Co

wi´cej odby∏a si´ wystawa fotografii, pro-

jekcje filmowe, quiz motoryzacyjny, kon-

kurs wiedzy o Niemczech oraz wystawa

niemieckich zabytkowych samochodów.

Tego dnia wspó∏pracowaliÊmy z wolonta-

riuszami, którzy ch´tnie pomogli nam w or-

ganizacji Dnia Niemieckiego. Wolontariu-

sze prowadzili warsztaty, konkursy spraw-

noÊciowe dla najm∏odszych z nagrodami,

malowali buêki oraz prowadzili loteri´

fantowà. Po cz´Êci warsztatowej odby∏a si´

prezentacja twórczoÊci uczestników warsz-

tatów oraz degustacja sa∏atki bawarskiej

przygotowanej przez dzieci. Rozstrzygni´-

to równie˝ konkurs plastyczny nt. „BaÊnie

Braci Grimm”, który skierowany by∏ do 5

i 6-latków ze szkó∏ i przedszkoli z naszej

gminy. Nap∏yn´∏o do nas 55 prac. Ka˝dy

uczestnik konkursu nagrodzony zosta∏ me-

dalem. Jury w sk∏adzie El˝bieta Kotowska

oraz Iwona Kupisiewicz przyzna∏y 3 nagro-

dy oraz 4 wyró˝nienia. I miejsce zaj´∏a Ola

Zadro˝na z ZSP z Wólki Radzymiƒ-

skiej, II miejsce Maja Misztal z Niepublicz-

nego Przedszkola „KubuÊ Pucha-

tek”, III miejsce Wiktoria Sk∏adanek rów-

nie˝ z Niepublicznego Przedszkola „KubuÊ

Puchatek”. Wyró˝nienia przyznano: Mai

Kozie∏ z Niepublicznego Przedszkola „Ku-

buÊ Puchatek”, Oldze Bobrowicz z ZSP

z Wólki Radzymiƒskiej, Natalii Baranow-

skiej z SP z Izabelina oraz przedszkolu

„Nutka Milutka” z Micha∏owa Grabiny. Te-

go dnia mo˝na by∏o równie˝ posiliç si´ kie∏-

baskami i kaszankà z grilla oraz pajdà chle-

ba ze smalcem, a tak˝e wziàç udzia∏ w lo-

terii fantowej, w której ka˝dy los wygrywa∏,

a g∏ównà nagrodà by∏ rejs motorówkà

po Zalewie Zegrzyƒskim. Wieczór uÊwiet-

ni∏ koncert z piosenkami Marleny Dietrich. 

Dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury

w Niepor´cie wraz z pracownikami sk∏ada-

jà serdeczne podzi´kowania wolontariu-

szom oraz sponsorom nagród w konkursach

oraz loterii fantowej. Dzi´ki zaanga˝owa-

niu i pracy tych osób Dzieƒ Niemiecki mi-

mo wysokiej temperatury i ˝aru z nieba by∏

bardzo udany. Dzi´kujemy równie˝ Polsko

– Niemieckiej Wspó∏pracy M∏odzie˝y, któ-

ra dofinansowa∏a projekt. 

� I. Jacyna

PARLAMENTARZYÂCI z Gimnazjum

SEJMIK Uczniowski o Warszawie

Dziewcz´ta pod koniec listopada ubie-

g∏ego roku wzi´∏y udzia∏ w konkursie

organizowanym przez Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej, Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej i Kancelari´ Sejmu

RP, pt. „Wolontariat na rzecz aktywno-

Êci spo∏ecznej – XVII Sesja Sejmu

Dzieci i M∏odzie˝y”. Opisa∏y dotych-

czasowà dzia∏alnoÊç wolontariackà

prowadzonà w naszej szkole i zdoby-

∏y mandaty poselskie. Nale˝y nadmie-

niç, ̋ e wolontariuszom z województwa

mazowieckiego zosta∏y przyznane tyl-

ko 4 mandaty. WÊród nich 1 dla Aga-

ty i 1 dla Wiktorii. 

Zanim jednak zasiad∏y w poselskich

∏awach, trzykrotnie spotyka∏y si´ ze

swoimi rówieÊnikami na warsztatach,

gdzie pod okiem trenerów Fundacji

CEO, wypracowa∏y w∏asne definicje

wolontariatu i wolontariusza, a tak˝e

opracowa∏y propozycje konkretnych

zapisów w danej cz´Êci uchwa∏y.

1 czerwca, Agata i Wiktoria, do Sej-

mu pojecha∏y z Wandà Hermaniuk

– opiekunem Szkolnego Klubu Wolon-

tariusza, dzia∏ajàcego przy Gimnazjum.

Za udzia∏ w obradach, z ràk Marsza∏ka

Sejmu RP, Grzegorza Schetyny, otrzy-

ma∏y podzi´kowania i zaÊwiadczenia.

To by∏y wznios∏e i niezapomniane

chwile. Dziewcz´ta zdoby∏y nie tylko

bogate doÊwiadczenie, ale tak˝e pozna-

∏y wielu m∏odych ludzi dzia∏ajàcych,

tak jak one, w wolontariacie.

� I.P.Kutra

Przygotowujàc si´ do sejmiku uczniowie

realizowali przydzielone im zadania w ze-

spo∏ach klasowych. Klasa III zaj´∏a si´ po-

szukiwaniem legend zwiàzanych z powsta-

niem miasta oraz poznawa∏a symbole War-

szawy, klasa IV zwiedza∏a Warszaw´

szlakiem zabytków i pomników, kla-

sa V zaj´∏a si´ warunkami geograficznymi,

a tak˝e przedstawieniem Warszawy jako

centrum politycznego, kulturalnego i na-

ukowego Polski, a klasa VI przeÊledzi∏a hi-

stori´ powstania miasta oraz poszukiwa∏a

osób zwiàzanych ze stolicà i przedstawi∏a

nam ich sylwetki. Opracowujàc poszcze-

gólne tematy uczniowie korzystali z ró˝-

nych êróde∏. Cz´Êciej ni˝ zwykle wyje˝d˝a-

li do Warszawy na wycieczki, lekcje mu-

zealne i zamkowe. Ka˝dy wyjazd

wykorzystywali do lepszego poznania mia-

sta. Zwiedzali ̧ azienki Królewskie, Ogród

Botaniczny i parki, spacerowali uliczkami

Starówki, byli w Sejmie i Senacie oraz

Centrum Olimpijskim. Podczas obrad Sej-

miku ka˝da klasa wytypowa∏a swoich

przedstawicieli do pracy w komisjach, któ-

re przedstawi∏y sprawozdania z przeprowa-

dzonych prac, a nast´pnie zaprezentowa∏y

swoje referaty i prezentacje multimedialne. 

Sejmik trwa∏ prawie pó∏torej godziny,

a i tak nie uda∏o si´ powiedzieç wszystkie-

go. Okaza∏o si´, ˝e Warszawa to miasto

wielu kontrastów – stara i nowoczesna za-

razem, ˝e ma wiele do zaoferowania za-

równo mieszkaƒcom, jak i odwiedzajàcym

jà turystom, ˝e tak naprawd´ chyba dotàd

jej nie znaliÊmy i mo˝e warto to zrobiç

choçby w najbli˝sze wakacje. Do tego

oczywiÊcie uczestnicy Sejmiku goràco za-

ch´cali, podejmujàc na zakoƒczenie obrad

uchwa∏´ nast´pujàcej treÊci: „Aby piel´-

gnowaç nasz zwiàzek z Warszawà zobo-

wiàzujemy si´ do:

1.Poszanowania symboli zwiàzanych

z Warszawà: herbu, flagi i hymnu.

2.Poszerzania wiedzy o historii miasta.

3.ZnajomoÊci zabytków i pomników War-

szawy.

4.Dba∏oÊci o dobra dziedzictwa kulturowe-

go.” � M.Kotowoda
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ÂWIÑTECZNE regaty

W dniach 18-19 czerwca rozegrano na Zalewie
Zegrzyƒskim Regaty o Puchar Warszawy w Narodowej
klasie Omega – trzecie eliminacje cyklu Omega Cup-
Puchar Polski 2011. Zawody współfinansowane przez
Urzàd m.st. Warszawy, stanowiły imprez´
towarzyszàcà tegorocznego „Âwi´ta Gminy
Niepor´t”. Honorowy patronat nad zawodami
sprawowali: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski,
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur.

120
zawodników z ca∏ej

Polski toczy∏o zaci´tà

rywalizacj´ nie ba-

czàc na zmienne i wymagajàce wa-

runki atmosferyczne. W ciàgu

dwóch dni dynamicznej pogody za-

smakowali oni ulewnego deszczu,

promieni s∏oƒca oraz niestabilnego

wiatru, który wymaga∏ du˝ego sku-

pienia podczas ˝eglugi. Na starcie

organizowanych przez YACHT

KLUB POLSKI WARSZAWA za-

wodów stawi∏o si´ a˝ 40 za∏óg skla-

syfikowanych w trzech podklasach:

Sport, Standard i Turystyczna. Dzi´-

ki wydzieleniu klasyfikacji Tury-

stycznej w regatach mog∏y uczestni-

czyç zespo∏y nieposiadajàce jeszcze

doÊwiadczenia w wyÊcigach ˝eglar-

skich.

Zgodnie z tradycjà ostatnich lat, re-

gaty otworzy∏ wyÊcig d∏ugodystan-

sowy o Puchar Wójta Gminy Niepo-

r´t, w którym zwyci´˝yli:

Omega sport:

Tymon Sadowski, Micha∏ Wojto-

wicz, Karol Do∏´ga – POL 177 PG

Racing – AZS PG

Omega Standard:

Filip Pietrzak, Patryk Richter, An-

na Chamier Ciemiƒska – POL 106

Mufinka – AZS PG 

Omega Turystyczna:

Artur Kos, Sebastian Jaronowski,

Kacper Borzym – POL 301 OSA

– YKP WARSZAWA 

Warto zaznaczyç, ˝e wszystkie

zwyci´skie za∏ogi to zespo∏y m∏o-

dzie˝owe, które bez kompleksów ry-

walizowa∏y z bardzkiej doÊwiad-

czonymi ˝eglarzami.

W trakcie zawodów rozegrano w su-

mie 8 wyÊcigów, które pozwoli∏y wy-

∏oniç triumfatorów regat o Puchar

Warszawy. Okaza∏o si´, ̋ e dominacja

m∏odych za∏óg w pierwszym wyÊcigu

nie by∏a przypadkowa – dok∏adnie

w te same r´ce pow´drowa∏y pucha-

ry klasyfikacji koƒcowej. Serdecznie

gratulujemy! � M. Wàsowski

Zaj´cia odbywaç si´ b´dà

na terenie Portu Jachtowego

Niepor´t, przy ul. Wojska Pol-

skiego 3 w Niepor´cie, w bazie

windsurfingowej Wind Hun-

ters w miesiàcu lipcu, w ka˝dy

poniedzia∏ek i Êrod´, w godzi-

nach 10:00-12:00. Terminarz

zaj´ç: 4.07, 6.07, 11.07, 13.07,

18.07, 20.07, 25.07, 27.07. Za-

j´cia prowadzone b´dà w 40-

minutowych sesjach, w gru-

pach maksymalnie 20-osobo-

wych. W przypadku braku

ch´tnych na kolejnà sesj´, ak-

tualna zostaje przed∏u˝o-

na o kolejne 40 minut, maksy-

malnie do godziny 12:00.

Zapisy na zaj´cia w danym

dniu prowadzone b´dà na bie-

˝àco, w dniu realizacji zaj´ç

od godziny 9:30, na miejscu,

w bazie Wind Hunters. W za-

le˝noÊci od iloÊci uczestników

i ich umiej´tnoÊci, b´dzie od-

bywa∏ si´ podzia∏ na grupy

i przydzielenie do odpowied-

niej sesji, o których mowa po-

wy˝ej.

Dla uczestników zapewniamy

sprz´t windsurfingowy oraz

kapoki. Do udzia∏u w zaj´ciach

konieczne jest posiadanie: stro-

ju kàpielowego, r´czników, do-

kumentu potwierdzajàcego za-

meldowanie na terenie Gminy

Niepor´t oraz pisemnej zgody

rodziców/opiekunów na udzia∏

w zaj´ciach. Wzór dokumentu

znajduje si´ na stronie

www.windhunters.pl.

Wi´cej szczegó∏ów pod nume-

rem telefonu 0-501-598-113

lub piszàc na adres: biu-

ro@windhunters.pl.

Serdecznie zapraszamy

Urzàd Gminy Niepor´t 

Klub Sportów Wodnych 

Niepor´t

zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • zaproszenia • 

Uczniowski Klub Sportowy „Pogoƒ” Józe-

fów powsta∏ z inicjatywy grupy rodziców

dzieci uczàcych si´ w Szkole Podstawowej

im. Wandy Chotomskiej w Józefowie oraz

przy wsparciu dyrekcji oraz kadry nauczy-

cielskiej szko∏y. G∏ównym zadaniem klu-

bu jest dbanie o pe∏niejszy rozwój psycho-

fizyczny dzieci i m∏odzie˝y, a w szczegól-

noÊci: rozwijanie zainteresowania kulturà

fizycznà poprzez aktywne uczestnictwo

w zaj´ciach pozalekcyjnych; nauka syste-

matycznoÊci i wytrwa∏oÊci w osiàganiu i re-

alizowaniu swoich marzeƒ sportowych; an-

ga˝owanie rodziców i opiekunów dzieci

do uczestnictwa i wspó∏pracy w programie

oraz pog∏´bianie ich wiedzy na temat ro-

li kultury fizycznej w ˝yciu dzieci i m∏o-

dzie˝y; zapobieganie patologiom i uzale˝-

nieniom wÊród dzieci i m∏odzie˝y; popu-

laryzowanie i upowszechnianie sportu

w szkole, gminie i powiecie.

Zaj´cia organizowane przez Uczniowski

Klub Sportowy „Pogoƒ” Józefów na co

dzieƒ odbywajà si´ przy wykorzystaniu ba-

zy sportowej znajdujàcej si´ przy szkole

w Józefowie, w sk∏ad której wchodzi no-

woczesna hala sportowa oraz wielofunkcyj-

ne boisko zbudowane w ramach programu

„Moje Boisko – Orlik 2012”. 

Obecnie w ramach dzia∏alnoÊci klubu

prowadzone sà zaj´cia z pi∏ki no˝nej
(ka˝dy wtorek i czwartek godz. 17.30)
w których cyklicznie bierze udzia∏ oko-
∏o 20 zawodników. We wrzeÊniu br. pla-
nowane jest uruchomienie sekcji gimna-
stycznej oraz sekcji tenisa sto∏owego. 

KKoonnttaakktt  tteell.. 551133 110055 442200,,  

mmaaiill::  ppooggoonn..jjoozzeeffooww@@ggmmaaiill..ccoomm  

NNOORRBBEERRTT  MMAAZZUURREEKK  

PPrreezzeess  UUKKSS  „„PPooggooƒƒ””  JJóózzeeffóóww

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„Trzecia Fala” zaprasza do udziału
w projekcie „Przestrzenie”, realizo-
wanym we współpracy z Gminà Nie-
por´t. 

02. 07. zapraszamy do pracowni
Pracowni „Fala”, na wystaw´ „LasiÊci”.
ArtyÊci działajàcy na ró˝nych polach
sztuki pokazujà, czym mo˝e byç las, je-
Êli tylko spojrzeç na niego w twórczy
sposób. B´dzie te˝ mo˝na dowiedzieç si´
co nieco na temat regionalnej ekologii.

23.07. zapraszamy wieczorem
na finisa˝ wystawy – oficjalnie za-
mknie jà koncert orkiestry myÊliwskiej,
oraz kino plenerowe. Pogoda na pew-
no dopisze, wi´c weêcie koce, jedze-
nie i coÊ do picia dla ochłody – nie
mo˝na straciç takiej okazji do wspól-
nego pikniku!

Miejsce: Białobrzegi, „Pracownia FALA”
(pawilon handlowy nr 108, I pi´tro),
okoliczny las, skwerek przed pawilonem
handlowym. Szczegółowe informacje

b´dà na bie˝àco publikowane na stro-
nie Stowarzyszenia na Facebooku.

„TRZECIA FALA” ZAPRASZA URZÑD GMINY NIEPOR¢T 
ORAZ KLUB SPORTÓW WODNYCH NIEPOR¢T 

serdecznie zaprasza
dzieci i młodzie˝
w wieku 
od 7 do 18 lat
na NIEODPŁATNE
ZAJ¢CIA
WINDSURFINGU.

UKS „POGO¡” JÓZEFÓW 
z a p r a s z a
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WAKACJE 2011 w gminie Niepor´t

Organizatorzy zastrzegajà sobie mo˝liwoÊç zmian w planie

GOK Niepor´t
WW cczzaassiiee  wwaakkaaccjjii  OOÊÊrrooddeekk

KKuullttuurryy  ww NNiieeppoorr´́cciiee  bb´́ddzziiee

cczzyynnnnyy  ddllaa  ddzziieeccii  oodd ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu

ddoo ppiiààttkkuu  ww ggooddzziinnaacchh 1100..0000

–– 1144..0000..  OOdd 2277 cczzeerrwwccaa  ddoo 2299

lliippccaa  uuddoosstt´́ppnniiaammyy  ddzziieecciioomm

ppoommiieesszzcczzeenniiaa  GGOOKK  nnaa zzaajj´́cciiaa

iinnddyywwiidduuaallnnee..  ZZaajj´́cciiaa

zzoorrggaanniizzoowwaannee  ooddbb´́ddàà  ssii´́

ww tteerrmmiinniiee 0011  –– 2266  ssiieerrppnniiaa 22001111..

I TYDZIE¡
• 1 sierpnia, poniedzia∏ek
10.00-12.00 – warsztaty teatralne 

12.00-14.00 – warsztaty wokalne

• 02 sierpnia, wtorek
10.00-14.00 – Port Jachtowy

Niepor´t (zbiórka w GOK)

• 03 sierpnia, Êroda
10.00-14.00 – spotkanie z Policjà

(zbiórka w GOK)

• 04 sierpnia, czwartek
10.00-12.00 – dzieƒ w bibliotece

12.00-14.00 – warsztaty

scenograficzne

• 05 sierpnia, piàtek
10.00-14.00 – Port Jachtowy

Niepor´t (zbiórka w GOK)

II TYDZIE¡
• 8 sierpnia, poniedzia∏ek
10.00-12.00 – warsztaty teatralne 

12.00-14.00 – warsztaty wokalne

• 09 sierpnia, wtorek
10.00-14.00 – Port Jachtowy

Niepor´t (zbiórka w GOK)

• 10 sierpnia, Êroda
10.00-14.00 – wycieczka

• 11 sierpnia, czwartek
10.00-14.00 – Port Jachtowy

Niepor´t (zbiórka w GOK)

• 12 sierpnia, piàtek
10.00-14.00 – wycieczka

rowerowa (zbiórka w GOK)

III TYDZIE¡
• 15 sierpnia, poniedzia∏ek
NIECZYNNE

• 16 sierpnia, wtorek
10.00-12.00 – z wizytà w UG

Niepor´t

12.00-14.00 – warsztaty

ceramiczne

• 17 sierpnia, Êroda
10.00-14.00 – wycieczka

(zbiórka w GOK)

• 18 sierpnia, czwartek
10.00-12.00 – warsztaty

decoupage 

12.00-14.00 – zaj´cia ruchowe

• 19 sierpnia, piàtek
10.00-12.00 – warsztaty teatralne 

12.00-14.00 – warsztaty wokalne

IV TYDZIE¡ 
22-26 sierpnia
Olimpiada „sPort Dzieciom”

Filia Gminnego
OÊrodka Kultury
w Beniaminowie
WW lliippccuu  ii ssiieerrppnniiuu  OOÊÊrrooddeekk

oottwwaarrttyy  bb´́ddzziiee  oodd ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu

ddoo ppiiààttkkuu  ww ggooddzz.. 1100..0000  –– 1166..0000..  

OOddbbyywwaaçç  ssii´́  ww nniimm  bb´́ddàà

nnaasstt´́ppuujjààccee  wwaarrsszzttaattyy  ddllaa  ddzziieeccii::

1. Warsztaty plastyczne
– szkicowanie, malowanie,

(na papierze, p∏ótnie róznymi

metodami technicznymi)

2. Warsztaty kulinarne
– w∏asnor´cznie przyrzàdzamy

potrawy

3. Warsztaty artystyczne
– stylem decoupage, tworzymy

mozaiki i zdobimy wed∏ug

w∏asnej inwencji

4. Warsztaty cermiczne
– sztuka pi´kna stworzona

w∏asnymi d∏oƒmi 

5. Zabawa w teatr – bawimy si´

i tworzymy scenki zwiàzane

z wakacjami a na zakoƒczenie wy-

stawimy bajk´ pt. „JaÊ i Ma∏gosia”

6. Warsztaty muzyczne
– karaoke

7. Warsztaty „˚ycie na wsi”
– spotkamy si´ ze

zwierzàtkami domowymi i nie

tylko oraz pos∏uchamy o ich

˝ywieniu i pil´gnacji.

8. Poszukiwanie skarbów
– b´dziemy mieli wyznaczonà

tras´ oraz mapk´ dzieki której

dowiemy si´ gdzie jest ukryty

skarb z niespodziankami

w Êrodku. 

9. Warsztaty „Bezpieczne
wakacje 2011” – spotkanie

z policjantem

10. Zabawy i gry na powietrzu:
siatkówka, koszykówka itp...

11. Pokaz tresury psa
policyjnego

12. Projekcja bajek z rzutnika
13. Zawody sportowe oraz

konkursy plastyczne
14. Konkurs „Mam talent”

– poka˝emy na co nas staç

15. Pokaz Mody dzieci´cej 

Od 22 sierpnia do 26 sierpnia
w porcie jachtowym

w Niepor´cie odbedzi´ si´ Mini
Olimpiada dla dzieci. 

Planowane wyjazdy:
1. Wyjazd na Komisariat

Policji w Niepor´cie
– 3 sierpnia 2011r.

2. Wyjazd do Juraparku
w Ba∏towie 

3. Wyjazd do Warszawy
do ZOO i Mc Donalds

Filia Gminnego
OÊrodka Kultury
w Kàtach W´gierskich
WW wwaakkaaccjjee  FFiilliiaa  GGOOKK  ww KKààttaacchh

WW´́ggiieerrsskkiicchh  oottwwaarrttaa  bb´́ddzziiee

ww ggooddzziinnaacchh  oodd 99..0000  ddoo 1155..0000

((oodd 2277..0066..22001111rr..  ddoo 3311..0088..22001111rr..))..

AAkkccjjaa  llaattoo  ttrrwwaaçç  bb´́ddzziiee

oodd 0044..0077..22001111rr..  ddoo 2299..0077..22001111rr..

oorraazz  oodd 2222..0088..22001111rr..  ddoo 2266..0088..22001111rr..

Zaj´cia z instruktorami
odbywaç si´ b´dà
w czwartki i piàtki
w godz. 10.00 – 14.00

(proponowane zaj´cia:

warsztaty ceramiczne,

zabawy plastyczne, zabawy

ruchowe przy muzyce, gry

i zabawy ruchowe,

ping-pong, zaj´cia wokalne,

zaj´cia kulinarne, animacja

teatralna lalki itp.).

We wtorki odbywaç si´ b´dà
wyjazdy.
Harmonogram wyjazdów:
05.07 – wyjazd do kina Silver

Screen oraz

do McDonaldsa

(koszt: 20z∏ od osoby).

12.07 – wyjazd na basen

(koszt: 20z∏ od osoby).

19.07 – wyjazd do Centrum

Nauki Kopernik

(koszt: 20z∏ od osoby,

zapisy i wp∏aty do 27.06).

26.07 – wyjazd do Rodzinnego

Centrum Rozrywki Hula

Kula (w programie: kr´gle

oraz plac zabaw),

(koszt: 25z∏ od osoby).

W poniedzia∏ki i Êrody
odbywaç si´ b´dà wycieczki
rowerowe na Dzikà Pla˝´.
W godzinach otwarcia oÊrodka

mo˝na równie˝ korzystaç z ping

– ponga oraz bilardu.

Zach´camy tak˝e do korzystania

z placu zabaw oraz boiska

do pi∏ki siatkowej.

Od 22.08 do 26.08 odb´dzie si´

olimpiada sportowa dla dzieci
w Porcie Jachtowym w Niepor´cie.

Filia Gminnego
OÊrodka Kultury
w Stanisławowie Drugim
WW wwaakkaaccjjee  FFiilliiaa  GGOOKK

ww SSttaanniiss∏∏aawwoowwiiee  DDrruuggiimm  oottwwaarrttaa

bb´́ddzziiee  ww ggooddzziinnaacchh  oodd 99..0000

ddoo 1155..0000  ((oodd 2277..0066..22001111rr..

ddoo 3311..0088..22001111rr..))..

AAkkccjjaa  llaattoo  ttrrwwaaçç  bb´́ddzziiee

oodd 0044..0077..22001111rr..  ddoo 2299..0077..22001111rr..

oorraazz  oodd 2222..0088..22001111rr..  ddoo 2266..0088..22001111rr..

Zaj´cia z instruktorami

odbywaç si´ b´dà
w czwartki i piàtki
w godz. 10.00 – 14.00

(proponowane zaj´cia:

warsztaty ceramiczne,

zabawy plastyczne, zabawy

ruchowe przy muzyce, gry

i zabawy ruchowe,

ping-pong, zaj´cia wokalne,

zaj´cia kulinarne, animacja

teatralna lalki itp.).

We wtorki odbywaç si´ b´dà
wyjazdy.
Harmonogram wyjazdów:
05.07 – wyjazd do kina Silver

Screen oraz do McDonaldsa

(koszt: 20z∏ od osoby).

12.07 – wyjazd na basen

(koszt: 20z∏ od osoby).

19.07 – wyjazd do Centrum

Nauki Kopernik

(koszt: 20z∏ od osoby,

zapisy i wp∏aty do 27.06).

26.07 – wyjazd do Rodzinnego

Centrum Rozrywki Hula

Kula (w programie: kr´gle

oraz plac zabaw),

(koszt: 25z∏ od osoby).

W poniedzia∏ki i Êrody
odbywaç si´ b´dà wycieczki
rowerowe na Dzikà Pla˝´.
W godzinach otwarcia oÊrodka

mo˝na równie˝ korzystaç z ping

– ponga oraz bilardu.

Zach´camy tak˝e do korzystania

z placu zabaw oraz boiska

do pi∏ki siatkowej.

Od 22.08 do 26.08 odb´dzie si´

olimpiada sportowa dla dzieci
w Porcie Jachtowym w Niepor´cie.

Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym
„„SSiiaattkkaarrsskkii  LLiippiieecc””  –– oorrggaanniizzuujjee

UUKKSS  „„DD´́bbiinnaa””

Zaj´cia w lipcu w poniedzia∏ki,

Êrody i czwartki w godzinach 11.00-

12.30 w sali sportowej gimnazjum. 


