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ZAPROSZENIA
na Âwi´to Gminy Niepor´t str. 8

Szanowni Mieszkaƒcy!
Wszystkim, którzy wzi´li udział
w pierwszym gminnym referen-
dum lokalnym składam wielkie
podzi´kowanie za postaw´ oby-
watelskà, za zaanga˝owanie
w sprawy, które dotyczà przy-
szłoÊci naszej gminy. W najbar-
dziej demokratycznej formie
wyrazili Paƒstwo swój sprzeciw
wobec próby decydowania
o naszej przyszłoÊci bez pytania
nas o zdanie i stawiania
przed faktem dokonanym. Bli-
sko 40% frekwencja sprawiła, ̋ e
referendum jest wa˝ne i opinia
mieszkaƒców gminy powinna
zostaç zostaç uwzgl´dniona
w dalszym procesie dyskusji
i konsultacji nad projektem
zmian ustroju Warszawy.

Mieszkaƒcy gminy Niepor´t
opowiedzieli si´ przeciwko przy-
nale˝noÊci gminy do nowego
metropolitalnego szczebla sa-
morzàdu. Chcemy nadal miesz-
kaç w samodzielnej gminie Nie-
por´t i nie oczekujemy propono-
wanych zmian ustrojowych.
Obawiamy si´ odgórnego ogra-
niczenia kompetencji naszego
samorzàdu. Chcemy nadal mieç
mo˝liwoÊç decydowania o spra-
wach, które nas bezpoÊrednio
dotyczà. Gmina Niepor´t ma
charakter rekreacyjno-wypo-
czynkowy i obowiàzujàce plany
zagospodarowania przestrzen-
nego nie przewidujà zabudowy
wielorodzinnej. Nie chcemy te-
go zmieniaç. Dzisiaj mieszkaƒcy

sami decydujà o tym, jakie po-
wstanà inwestycje, na zebra-
niach wiejskich zapadajà decy-
zje, jakie przedsi´wzi´cia mamy
realizowaç. Przez 27 lat funkcjo-
nowania samorzàdu wypraco-
waliÊmy pewien styl zarzàdzania
gminà, z którego wszyscy jeste-
Êmy zadowoleni i nie chcemy je-
go zmiany. JesteÊmy gotowi
do rozmów na temat zmian
w ustroju Warszawy, ale muszà
byç one toczone na zasadzie
partnerstwa. Przyj´cie przez nas
proponowanych zmian musi
byç dobrowolne, a nie odbywaç
si´ pod przymusem. Dobrym
przykładem takiego działania
jest metropolia Êlàska, do której
gminy przyst´pujà właÊnie

dobrowolnie, podejmujàc suwe-
rennà decyzj´. Do takiego mo-
delu powinien nawiàzywaç pro-
jekt warszawski. 
Dzi´ki Radzie Gminy, która do-
ceniła wag´ problemu, podj´ła
i podtrzymała t´ jak˝e wa˝nà
dla nas decyzj´ o przeprowadze-
niu referendum, otrzymaliÊmy
wyraênà informacj´ od miesz-
kaƒców, jakie majà oczekiwania
i jak my mamy post´powaç
w przyszłoÊci. Od tego zale˝eç
b´dzie jakoÊç nie tylko naszego
˝ycia, ale tak˝e naszych dzieci
i wnuków, dlatego to referen-
dum było tak wa˝ne dla naszej
gminnej społecznoÊci. 
Jeszcze raz serdecznie dzi´kuj´
wszystkim za udział w referen-

dum. Jako Êwiadomi obywate-
le skorzystaliÊmy ze swojego
prawa i mo˝liwoÊci, jakie daje
nam demokracja bezpoÊrednia.
Wiele samorzàdów patrzyło
na nas w tych dniach i mam na-
dziej´, ˝e nasz przykład b´dzie
dla nich mobilizujàcy i przeko-
na je, ˝e nale˝y odwoływaç si´
do opinii mieszkaƒców.

Wójt Gminy Niepor´t 
Maciej Mazur
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Apel pod takim tytułem zamieszczaliÊmy ju˝
w „WieÊciach Niepor´ckich”, niestety, nadal jest on
aktualny. 
Nie ustajà w∏amania do domów

na terenie naszej gminy. Z∏odzieje

dzia∏ajà w sposób dobrze zorgani-

zowany, zwykle powtarza si´ pe-

wien schemat – najpierw obserwa-

cja, nast´pnie wybór odpowiednie-

go momentu i samo w∏amanie.

Mo˝e to byç Êrodek dnia i Êrodek

g´sto zabudowanego osiedla, gdzie

domy stojà blisko siebie. Czujà si´

pewnie, nie obawiajà si´, ˝e zosta-

nà zauwa˝eni i ich obecnoÊç kogoÊ

zaniepokoi. A ju˝ po fakcie, gdy

w∏amanie zostaje ujawnione i sàsie-

dzi zaczynajà rozmawiaç, okazuje

si´, ̋ e owszem, ktoÊ wczeÊniej wi-

dzia∏ nieznajomych, którzy chodzi-

li po ulicach osiedla i rozglàdali si´.

JesteÊmy przyjaênie nastawieni,

niestety, nie zawsze obecnoÊç ob-

cych osób na naszych ulicach ma

niewinny powód. I dlatego policja

apeluje o wi´kszà ostro˝noÊç. Gdy

czyjeÊ zachowanie na ulicy nas za-

niepokoi, nie obawiajmy si´ za-

dzwoniç na policj´. Patrol przyje-

dzie i wylegitymuje wskazane oso-

by. Mo˝e to uchroniç nas lub

sàsiada przed w∏amaniem, b´dzie

te˝ wskazówkà dla policji, kto

móg∏ byç zamieszany w ewentual-

nà kradzie˝. Mo˝emy w ten sposób

pomóc sobie nawzajem. Warto to

zrobiç, zamiast po fakcie myÊleç, ̋ e

mo˝e to w∏aÊnie z∏odziei widzia-

∏am/widzia∏em chodzàcych po osie-

dlu i szkoda, ˝e nie zareagowa-

∏am/zareagowa∏em.

� BW

TTEELLEEFFOONNYY  AALLAARRMMOOWWEE::
Komisariat Policji w Niepor´cie:
22 774 87 57, 22 774 87 67
Stra˝ Gminna:
22 774 87 91, 668 116 761

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t 
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t

tel. (22) 767 04 00
Redaktor naczelny: Beata Wilk 

Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.
ISSN 1897-1911

Praca w urz´dzie
• Masz wykształcenie wy˝sze techniczne? 
• Chcesz dołàczyç do młodego zespołu

pracowników, z którymi zdob´dziesz do-
Êwiadczenie w zakresie organizacji i pro-
wadzenia inwestycji? 

• Poznasz proces właÊciwego wykorzysta-
nia Êrodków unijnych? 

Takie mo˝liwoÊci daje praca w Urz´dzie Gminy Nie-
por´t! Efekty staraƒ pracowników Działu Inwesty-
cji widaç w ka˝dym sołectwie – nowe drogi, chod-
niki, oÊwietlenie, szkoły, obiekty sportowe. I to, cze-
go na pierwszy rzut oka nie widaç – kanalizacja
i wodociàgi! 
Je˝eli chcesz razem z nimi przygotowywaç i reali-
zowaç inwestycje, zdobywaç nowe umiej´tnoÊci
i rozwijaç swoje mo˝liwoÊci zawodowe – złó˝ CV
w kancelarii UG Niepor´t lub wyÊlij na adres e-mail:
urzad@nieporet.pl.
Ogłoszenie o naborze znajduje si´ w BIP – Inne do-
kumenty – Praca w urz´dzie.

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przypominamy, ̋ e punkt, który zlo-

kalizowany jest przy ulicy Ma∏o∏´c-

kiej 62 w Niepor´cie czynny jest

od wtorku do soboty w godzi-

nach 10.00 – 18.00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych odpady

komunalne pochodzàce z gospo-

darstw domowych mogà przywoziç

tylko mieszkaƒcy Gminy Niepor´t,

którzy z∏o˝yli deklaracj´ o wysoko-

Êci op∏aty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi, w ramach

uiszczonej ww. op∏aty.

Op∏ata ta nie obejmuje kosztu

transportu (transport we w∏asnym

zakresie) do Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych

ni˝ej wymienionych odpadów ko-

munalnych.

Do ww. punktu mo˝na przywo-

ziç i wrzucaç do odpowiednio

oznakowanych kontenerów odpady

komunalne powstajàce w gospodar-

stwach domowych tj:

• odpady zielone (ogrodowe),

• tworzywa sztuczne (plastik), opa-

kowania wielomateria∏owe (kar-

ton po sokach, mleku itp.), opa-

kowania z metalu,

• szk∏o,

• papier,

• meble i odpady wielkogabaryto-

we,

• zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-

troniczny (ZSEE),

• odpady budowlane i remontowe

(pochodzàce z drobnych remon-

tów prowadzonych w gospodar-

stwach domowych) – nale˝y pa-

mi´taç, ̋ e wynaj´te przez w∏aÊci-

cieli nieruchomoÊci ekipy

budowlane czy remontowe majà

obowiàzek zapewnienia prawid∏o-

wego zagospodarowania odpa-

dów budowlanych i remonto-

wych we w∏asnym zakresie,

• zu˝yte opony (od samochodów

osobowych).

� N.Szczygielska

Ogłoszono przetargi:
na budow´ kanalizacji sanitarnej
w Michałowie-Grabinie – etap I.
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej w Micha∏owie-Grabinie w ulicach: Przyrodniczej,

Kwiatowej, Kasztanowej, LeÊnej i PrzyleÊnej oraz w ul. Or-

neckiej (∏àcznie ok. 5 km sieci). Âcieki z tego terenu b´dà

odprowadzane do warszawskiej oczyszczalni Êcieków

„Czajka”. Na realizacj´ inwestycji gmina otrzyma∏a dofi-

nansowanie ze Êrodków unijnego Funduszu SpójnoÊci w ra-

mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowi-

sko 2014-2020. 

Termin sk∏adania ofert – 23 maja 2017 r. 

Planowany termin wykonania prac – 30 wrzeÊnia 2018 r. 

na termomodernizacj´ budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wólce Radzymiƒskiej.

Zakres prac obejmuje – docieplenie elewacji, Êcian funda-

mentowych i dachu, zmian´ kolorystyki elewacji, wymia-

n´ obróbek blacharskich oraz przebudow´ zejÊcia do piw-

nicy.

Termin sk∏adania ofert up∏ywa 30 maja 2017 r.

Planowane zakoƒczenie prac termomodernizacyjnych – ko-

niec wrzeÊnia 2017 r.

na budow´ placu zabaw w porcie
w Niepor´cie o powierzchni 500 m2,
o nawierzchni z piasku. 
Ogrodzenie placu b´dzie a˝urowe,
o wysokoÊci 90 cm, z dwiema furtkami. 
Zaplanowano zamontowanie m.in: karuzeli czteromiejsco-

wej, kiwaków, huÊtawki bocianie gniazdo, zestawu zabawo-

wego dla ma∏ych dzieci, zestawu z kolejkà linowà, dwóch

∏awek oraz dwóch koszy na Êmiecie.

Termin wykonania placu zabaw – 6 tygodni od dnia pod-

pisania umowy z Wykonawcà. 

Termin sk∏adania ofert up∏ywa 5 czerwca 2017 r. 

Przypominamy, ˝e dowody osobi-

ste wydawane sà na 10 lat,

w zwiàzku z tym, w 2017 roku tra-

cà wa˝noÊç dowody osobiste wy-

dane w 2007 roku. Prosimy

o sprawdzenie, kiedy zosta∏ wysta-

wiony Paƒstwa dowód osobisty

(data wystawienia i wa˝noÊci poda-

na jest w dokumencie) i zach´ca-

my do wczeÊniejszego sk∏adania

wniosku ze wzgl´du na miesi´cz-

ny termin oczekiwania na dowód

osobisty.

Osoby, które w dniu sk∏adania

wniosku o wymian´ dowodu oso-

bistego mia∏y ukoƒczone 65 lat do-

wody osobiste majà wydane

na czas nieoznaczony.

Dowód wydawany jest bezp∏at-

nie. Do wniosku o wydanie dowo-

du osobistego nale˝y do∏àczyç ak-

tualnà fotografi´.

Od 1 marca 2015 roku wniosek

o wydanie nowego dowodu mo˝na

z∏o˝yç osobiÊcie w dowolnym urz´-

dzie miasta/gminy. �

Wymiana dowodów 
osobistych

Uwa˝aj na złodzieja!
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WYNIKI GŁOSOWANIA W REFERENDUM 
Lp. Obwód głosowania Liczba uprawnionych Liczba osób głosujàcych Głosy na „TAK” Głosy na „NIE” Frekwencja
1 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 1 z siedzibà  783 408 13 393 52,11%

w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 291

2 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 2 z siedzibà 967 481 25 450 49,74%
w Gminnym Przedszkolu w Niepor´cie, ul. Jana Kazimierza 104

3 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 3 z siedzibà 688 300 9 285 43,60%
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie, 
ul. Dworcowa 9

4 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 4 z siedzibà 964 367 14 352 38,07%
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie, 
ul. Dworcowa 9

5 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 5 z siedzibà 1 203 418 19 396 34,75%
w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, 
ul. Wojska Polskiego 21

6 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 6 z siedzibà 894 326 22 294 36,46%
w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 291

7 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 7 z siedzibà 696 288 10 278 41,38%
w Szkole Podstawowej im. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich 
w Izabelinie, ul. Szkolna 1

8 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 8 z siedzibà 871 310 6 300 35,60%
w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, 
ul. Szkolna 62

9 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 9 z siedzibà 1 100 376 10 361 34,18%
w OÊrodku Kultury w Kàtach W´gierskich, ul. KoÊcielna 22

10 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 10 z siedzibà 646 281 10 266 43,50%
w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, 
ul. Szkolna 62

11 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 11 z siedzibà 805 327 9 315 40,62%
w OÊrodku Kultury w Stanisławowie Drugim, ul. Wolska 71A

12 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 12 z siedzibà 805 265 11 247 32,92%
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej, ul. Szkolna 79

13 Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 13 z siedzibà 720 254 12 236 35,28%
w OÊrodku Kultury w Zegrzu Południowym, ul. Osiedle Wojskowe 13

R A Z E M 11 142 4 401 170 4 173 39,5% 

UWAGA! Upłynàł termin
płatnoÊci za odbiór Êmieci 
Informujemy, ˝e 15 maja upłynàł termin wnoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 r. 
W zwiàzku z powy˝szym niezwłocz-
nie nale˝y uiÊciç ww. opłat´ na otrzy-
many indywidualny nr konta. Na dru-
ku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko
osoby, której dotyczy płatnoÊç, na-
tomiast w tytule płatnoÊci: „OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
oraz okres za jaki dokonujemy opła-
ty np. II kwartał 2017 r. lub w przy-
padku rat miesi´cznych np. kwie-
cieƒ 2017 r., maj 2017 r. itp.”
W przypadku nie uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi Gmina ma obowiàzek
odzyskiwania zaległoÊci, włàcznie

z ich egzekucjà w oparciu o przepi-
sy ustawy – Ordynacja podatkowa
i ustawy o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.
Informujemy równie˝, ̋ e koszty upo-
mnienia obcià˝ajà zobowiàzanego
i sà pobierane na rzecz wierzycie-
la/Gminy. Powstajà one w dniu do-
starczenia upomnienia i obecnie wy-
noszà 11,60 zł. W przypadku nie
podj´cia przesyłki przez adresata
w terminie, ww. upomnienie uwa˝a
si´ za odebrane, a koszty upomnie-
nia, pomimo nie odebrania pisma, sà
naliczane.

Kamera na Dzikiej Pla˝y...
Na Dzikiej Pla˝y, na zlecenie jednego z najwi´kszych producentów napojów gazowanych,

nagrany został spot reklamowy. Pi´kny teren nad Jeziorem Zegrzyƒskim 
okazał si´ najlepszym miejscem do przedstawienia zalet napoju. 

W obsadzie znalazła si´ znana postaç ze Êwiata celebrytów. 
W trakcie 3 dni zdj´ciowych przez plan przewin´ło si´ blisko 300 osób. 
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Zanim pi´ç zespo∏ów ma∏ych

kucharzy ochoczo przystàpi∏o

do pracy, na sali pojawili si´

goÊcie specjalni. Dzieci z grupy Wy-

nalazców pod kierunkiem nauczy-

cielek El˝biety Szewc i Katarzyny

Kosmala uatrakcyjni∏y uroczystoÊç,

prezentujàc program artystyczny pt.

„Przedszkolne Rewolucje”. Autorski

scenariusz napisa∏a Katarzyna Ko-

smala. Dzieci wcieli∏y si´ w role ku-

linarnych bohaterów znanych z tele-

wizji, m.in. Magdy Gessler i Mode-

sta Amaro. 

Po wizycie goÊci zespo∏y zaka-

sa∏y r´kawy i przygotowa∏y pi´k-

ne potrawy o oryginalnych kszta∏-

tach, zaskakujàc doros∏ych obser-

watorów umiej´tnoÊciami. Nie sta-

nowi∏o problemu pos∏ugiwanie si´

blenderem czy wyciskarkà do so-

ków. Du˝a iloÊç owoców, warzyw

i ró˝norodnych dodatków sprawi-

∏a, ̋ e wszystko by∏o bardzo smacz-

ne i, co najwa˝niejsze, zdrowe. Ko-

misja konkursowa nader ch´tnie za-

j´∏a si´ ocenà potraw, z przyjemno-

Êcià degustujàc cykoriowe ∏ódecz-

ki, szpinakowy tort w kszta∏cie

˝ó∏wia, zielone naleÊniki, soki i in-

ne doskona∏e przysmaki. 

Poniewa˝ potrawy by∏y jednako-

wo smaczne, nagroda mog∏a byç

tylko jedna – I miejsce dla wszyst-

kich uczestników! Serdecznie gra-

tulujemy dzieciom i ich opiekunom

kreatywnoÊci i umiej´tnoÊci, ̋ yczàc

dalszych sukcesów w tworzeniu

smacznych i zdrowych posi∏ków.

� BW

8 i 11 maja w Szkole Podstawowej

w Izabelinie i Józefowie odby∏y si´

kolejne prelekcje pt. „Niez∏omni

LegioniÊci 5 pu∏ku” z okazji przy-

padajàcej w tym roku 100. roczni-

cy „Kryzysu przysi´gowego” w Ze-

grzu Po∏udniowym. Przedstawi-

ciel Muzeum Historycznego

w Legionowie, dr Miros∏aw Paku-

∏a, przybli˝y∏ uczniom szkó∏ pod-

stawowych wydarzenia, które mia-

∏y miejsce 100 lat temu na terenie

gminy Niepor´t.

� BW

Bez ich zaanga˝owania wejÊcie

do rzàdowego oÊrodka, gdzie znaj-

duje si´ jedyny w Polsce reaktor jà-

drowy, by∏oby niemo˝liwe. Byli-

Êmy najm∏odszà, „eksperymental-

nà” grupà edukacyjnà. Nie

mogliÊmy obejrzeç samego reakto-

ra – wst´p majà osoby powy˝ej 11

roku ˝ycia – ale uczestniczyliÊmy

w dwu wyk∏adach, po∏àczonych

z pokazem zjawisk fizycznych.

Tematyka wyk∏adów dotyczy∏a

w∏aÊciwoÊci fal i promieniotwór-

czoÊci. SprawdzaliÊmy dzia∏anie

urzàdzeƒ, takich jak detektor i mier-

nik promieniowania. Dowiedzieli-

Êmy si´, czym sà luminatory. Ob-

serwowaliÊmy dyfrakcj´ fal Êwietl-

nych. BadaliÊmy stopieƒ

promieniotwórczoÊci przeró˝nych

substancji. Zaskoczy∏a nas po-

wszechnoÊç tego zjawiska. Do-

wiedzieliÊmy si´, kiedy promienio-

wanie mo˝e byç szkodliwe, a kie-

dy staje si´ Êrodkiem leczniczym.

Âwierczyƒski reaktor „Maria” pro-

dukuje lekarstwa promieniotwórcze

na bazie jodu. Wyk∏ady porusza∏y

trudnà tematyk´, ale m∏odzi na-

ukowcy z KSN byli do nich Êwiet-

nie przygotowani. Zaskoczyli edu-

katorów swà wiedzà i dobrym zro-

zumieniem w∏aÊciwoÊci zjawisk

fizycznych. Brawo KSN!

Serdecznie dzi´kujemy Panu Ka-

milowi Dynochowi, który by∏ orga-

nizatorem wycieczki do Narodowe-

go Centrum Badaƒ Jàdrowych

i sponsorem jednego z wyk∏adów.

� SP Izabelin

Klub Szalonych Naukowców ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie
podczas swej kolejnej wyprawy dotarł do Narodowego Centrum Badaƒ
Jàdrowych w Âwierku koło Otwocka. Zaproszenie zawdzi´czamy
zainteresowaniu rodziców projektem „Byç jak Ignacy”.

Gminne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym
zorganizowało IV Konkurs Kulinarny „Smacznie, zdrowo, kolorowo” pod patronatem
Wójta Gminy Macieja Mazura. W tym roku motywem przewodnim przygotowywanych
potraw było „zielone szaleƒstwo” – wszystkie produkty były koloru zielonego.

Zdrowe od˝ywianie
od przedszkola

SP Izabelin

Wyró˝nienie dla szkoły w Izabelinie

Uczniowie klasy 2b otrzymali wyró˝nienie w Ogólnopolskim Konkursie
„Planeta Energii”, opartym na autorskim programie edukacyjnym. 
Uczestnicy konkursu, uczniowie klas I – III, w nie-

standardowy sposób uczà si´, czym jest energia elek-

tryczna. Poznajà sposoby jej wykorzystania dla po-

trzeb cywilizacyjnych. Przeprowadzajà doÊwiadcze-

nia i eksperymenty. W tegorocznej, siódmej edycji

konkursu, wystartowa∏o ponad czterysta szkó∏. 10 naj-

lepszych zdoby∏o nagrody, kolejnych 50 uzyska∏o wy-

ró˝nienia. Dzi´ki zaanga˝owaniu i kreatywnoÊci Pa-

ni Joanny Sobeckiej – wychowawczyni klasy 2 b

– Szko∏a Podstawowa w Izabelinie znalaz∏a si´ w gro-

nie wyró˝nionych. Otrzyma∏a atrakcyjne nagrody edu-

kacyjne oraz zaproszenie do mobilnego centrum na-

uki „Planety Energii”. Serdecznie gratulujemy nauko-

wego sukcesu!

Dzi´kujemy wszystkim, którzy wsparli realizacj´ pro-

jektu: nauczycielce matematyki Pani Agnieszce Ja-

siƒskiej, uczniom klasy 6 a oraz rodzicom.

� SP Izabelin

Uczniowie poznajà histori´
Niezłomnych Legionistów

Badamy promieniotwórczoÊç



Chóry Echo Niepor´tu oraz Młodzie˝ 50+ z sukcesem wzi´ły udział w V Przeglàdzie Piosenki Polskiej „Kocham Ci´ Ojczyzno”.

Sukcesy wokalne Seniorów
Konkurs mia∏ charakter otwartego

przeglàdu, w którym brali udzia∏

wykonawcy powy˝ej 50. roku ˝y-

cia z województwa mazowieckie-

go: amatorskie zespo∏y wokalne,

wokalno – instrumentalne, chóry,

duety, soliÊci z placówek kultural-

nych a tak˝e twórcy dzia∏ajàcy sa-

modzielnie. Gminny OÊrodek Kul-

tury w Niepor´cie reprezentowa∏y

dwa zespo∏y: Echo Niepor´tu

i M∏odzie˝ 50+, a tak˝e soliÊci. 

W piàtek 28 kwietnia zosta∏y

wr´czone nagrody oraz odby∏ si´

koncert laureatów. Zespó∏ Echo

Niepor´tu otrzyma∏ wyró˝nienie

w kategorii zespól wokalny, wyró˝-

nienie otrzymali tak˝e Celina Kry-

jom i Grzegorz Orliƒski w katego-

rii soliÊci. W kategorii duety wyró˝-

nienie przypad∏o Janinie Tarwackiej

i Kazimierzowi Kornatowskiemu.

Zespó∏ M∏odzie˝ 50+ zdoby∏ dru-

gie miejsce w kategorii zespó∏ wo-

kalno-instrumentalny. Drugie miej-

sce w kategorii soliÊci zaj´li Janusz

Âwierczewski oraz Igor Jaszczuk. 

Podczas gali koncertowej jej

laureaci wykonali nagrodzone kom-

pozycje, zbierajàc zas∏u˝one owa-

cje od publicznoÊci. Liczba nagród

i wyró˝nieƒ zdobytych przez repre-

zentantów naszej gminy Êwiadczy

o bardzo dobrym przygotowaniu

artystycznym obu chórów.

Serdecznie dzi´kujemy i gratulu-

jemy pi´knych wyst´pów!

� W.Bielska,

fot. K. Majkowski 

13 maja, swoje Êwi´to miało niepor´ckie sołectwo. Wspólnymi siłami
pani Sołtys, Rady Sołeckiej, radnych Sołectwa Niepor´t, Niepor´ckiego
Stowarzyszenia Historycznego, OSP Niepor´t oraz Gminnego OÊrodka Kultury
zorganizowany został „Niepor´cki Piknik Rodzinny – 630 lat Niepor´tu”.

Niepor´cki Piknik
Rodzinny – impreza
z pszczółkami w tle...
W∏aÊnie w tym roku mi-

ja 630 lat od pojawienia

si´ pierwszej wzmianki

o Niepor´cie. Nazwa miejscowoÊci

znajduje si´ w akcie erekcyjnym

wieliszewskiego koÊcio∏a. W doku-

mencie wystawionym przez bisku-

pa p∏ockiego w 1387 r., Niepor´t fi-

guruje jako miejscowoÊç wchodzà-

ca w sk∏ad parafii Wieliszew. Piknik

nawiàzywa∏ do poczàtków Niepor´-

tu, kiedy by∏ on osadà bartniczà,

dlatego motywem przewodnim za-

bawy by∏y pszczo∏y.

Mi∏à niespodziankà dla przyby-

∏ych goÊci by∏y dwie piosenki

przygotowane specjalnie na t´ oka-

zj´ przez Organizatorów. Grupa

„niepor´ckich pszczó∏ek” wspiera-

na przez „Stref´ Szefa” i akompa-

niatork´ Bogus∏aw´ Segiet, za-

Êpiewa∏a „W niepor´ckim lesie”

i „Piosenk´ Rady So∏eckiej”. Tekst

do piosenek napisa∏a Anna Go∏´-

biewska, aktorka Teatru Obrz´do-

wego.

Na niepor´ckiej scenie zaprezen-

towa∏o si´ w bardzo profesjonalny

sposób wielu artystów z Gminne-

go OÊrodka Kultury oraz jego Fi-

lii: „Echo Niepor´tu”, mi∏oÊnicy ja-

poƒskiego miecza – grupa Iaido

pod wodzà Rados∏awa Januszkie-

wicza, Teatr Mimowszystko ze

sztukà „W muzeum”, grupa kara-

teków z Kàtów W´gierskich, M∏o-

dzie˝ 50+ z przedstawieniem „Jak

to drzewiej wiosn´ witano”, urocze

ma∏e Baletki, wokalistki z Bajlan-

do Mini, Teatr B z przedstawieniem

„Imbryk”, grupy wokalne – Bum

Tarara, Hocki Klocki Schow, Te-

atr Obrz´dowy z przedstawieniem

„Gaik” oraz Piena Voce w towarzy-

stwie zaprzyjaênionych muzyków.

Poza scenà by∏o równie˝ mnó-

stwo atrakcji – dla mi∏oÊników hi-

storii by∏a „Wystawa pamiàtek

i fotografii zwiàzanych z historià

Gminy Niepor´t”, przygotowana

na wie˝y przez cz∏onków Niepo-

r´ckiego Stowarzyszenia Histo-

rycznego, na najm∏odszych czeka-

∏a ogromna dmuchana zje˝d˝alnia,

gigantyczne baƒki mydlane, zawo-

dy fitness, zaÊ LSURF – szko∏a

windsurfingu przygotowa∏a m.in.

równowa˝ni´, na której mo˝na

by∏o spróbowaç, jak utrzymaç si´

na desce. Wielkà atrakcjà by∏ tak-

˝e marszobieg na 630 metrów, na-

wiàzujàcy do historii Niepor´tu.

Pi´kna, s∏oneczna pogoda sprawi-

∏a, ˝e równie˝ rejsy tramwajem

wodnym i gaszenie „po˝aru”

z OSP Niepor´t by∏y doskona∏à

ofertà rozrywkowà. Podczas im-

prezy p∏on´∏o ognisko, a Organi-

zatorzy zapewnili doskona∏e kie∏-

baski.

Wieczorem zosta∏ rozstrzygni´-

ty gminny konkurs plastyczny

„Na najpi´kniejszà pszczo∏´ i naj-

pi´kniejszy ul (barç)” oraz wr´czo-

no nagrody laureatom, a do samej

nocy uczestnicy pikniku taƒczyli

przy muzyce zespo∏u „A˝ po Êwit”.

Dzi´kujemy za wspólnà zabaw´

i zapraszamy za rok na kolejny nie-

por´cki piknik.

� Ilona Piàtek GOK

oprac. B.Wilk

19 maja 2017 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE WWYYDDAARRZZEENNIIAA 5



6 WW  GGMMIINNIIEE WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 19 maja 2017

Niepor´cka Izba
Pami´ci zaprasza
Niepor´ckie Stowarzyszenie Histo-

ryczne przygotowa∏o dla Paƒstwa

wystaw´ pamiàtek i fotografii zwià-

zanych z historià Gminy Niepor´t.

Ekspozycj´ otwierajà zdj´cia doku-

mentujàce badania archeologiczne

dworu Wazów.

Na wystawie prezentowane sà te˝

wybrane przedmioty prezentujàce

histori´ niepor´ckiego koÊcio∏a,

Jeziora Zegrzyƒskiego oraz okres

PRL. Wchodzàc na wie˝´, b´dàcà

równie˝ doskona∏ym punktem wi-

dokowym, warto zwróciç uwag´

na archiwalne fotografie Niepor´-

tu i okolic. WÊród prezentowanych

eksponatów znaleêç tu mo˝na ele-

menty wyposa˝enia wojskowego

z czasów Pierwszej Wojny Âwiato-

wej i Wojny polsko-bolszewickiej

oraz pamiàtki pochodzàce z II Woj-

ny Âwiatowej stanowiàce elemen-

ty uzbrojenia i wyposa˝enia ̋ o∏nie-

rzy polskich, niemieckich i ra-

dzieckich. Zobaczyç te˝ mo˝-

na drobne fragmenty bombowca

„¸oÊ”, zestrzelonego w Wólce Ra-

dzymiƒskiej 7 wrzeÊnia 1939r oraz

cz´Êci poszycia samolotów wcho-

dzàcych w sk∏ad Brygady PoÊcigo-

wej. Do ciekawego zbioru nale˝à

te˝ dokumenty i odznaczenia nale-

˝àce do Marcina Szyperka – miesz-

kaƒca Niepor´tu walczàcego

pod Monte Cassino.

Wystaw´ mo˝na oglàdaç od wtor-

ku do piàtku w godz. 9:00–20:00

oraz w sobot´ w godz. 9:00–15:00.

Wst´p wolny.

Zach´camy Paƒstwa do przeka-

zywania na ekspozycj´ przedmio-

tów, zdj´ç bàdê dokumentów zwià-

zanych z historià okolicy. Razem

twórzmy Muzeum Historii Gminy

Niepor´t!

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Niepor´ckiej
Izby Pami´ci, która znajduje si´ w wie˝y Gminnego
OÊrodka Kultury przy ul Dworcowej 9A
w Niepor´cie. 

Ze starego albumu...

Zdj´cie pochodzi z archiwum Bronis∏awa Tokaja, przekazanego przez
rodzin´ do Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie. Niestety nie jest znane ani
dok∏adne miejsce wykonania zdj´cia, ani sfotografowane osoby. JeÊli ktoÊ
z Paƒstwa ma informacj´ na temat tej fotografii, prosimy o kontakt
do Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego: tel. 515 405 238,
mail: szostek.konrad@wp.pl 

„„NNiieeppoorr´́tt 11994455  rr..  
– piwnice gdzie mieszkali ludzie”

Rodzinne sprzàtanie
Zegrza Południowego

Blisko stu
mieszkaƒców Zegrza
Południowego
wzi´ło udział w
sprzàtaniu swojej
miejscowoÊci. Akcja
zorganizowana
została w ramach
obchodów
Âwiatowego Dnia
Ziemi.

Pomys∏odawcà akcji, jakiej

mieszkaƒcy nie pami´tajà

od wielu lat, by∏ so∏tys Mariusz

Szeremski, a wspar∏a go Rada So∏ec-

ka i radny Wojciech Saks. Pomocy

technicznej udzieli∏ te˝ Dzia∏ Ochro-

ny Ârodowiska Urz´du Gminy Nie-

por´t. Mieszkaƒcy odpowiedzieli

na apel i ca∏e rodziny stawi∏y si´

do pracy, a wspiera∏y ich aktywnie

cz∏onkinie zegrzyƒskiego Klubu Se-

niorów. Efektem sprzàtania terenu

so∏ectwa by∏o 78 worków pe∏nych

najró˝niejszych odpadów. Ukorono-

waniem ci´˝kiej i satysfakcjonujàcej

pracy by∏ grill z kie∏baskami. Zda-

niem so∏tysa, to wspólne dzia∏anie

by∏o ogromnym sukcesem, tak˝e

wychowawczym – miejscowoÊç wy-

glàda ∏adniej, mieszkaƒcy si´ zinte-

growali, najm∏odszym zaÊ da∏o przy-

k∏ad dzia∏ania proekologicznego i te-

go, ze razem mo˝emy wi´cej – „To

dopiero poczàtek, myÊl´, ˝e pomys∏

∏àczenia przyjemnego z po˝ytecznym

przypad∏ mieszkaƒcom naszej miej-

scowoÊci do gustu. Dzi´kuj´ serdecz-

nie firmom dzia∏ajàcym na terenie

naszego so∏ectwa za pomoc mate-

rialnà w organizacji pocz´stunku dla

strudzonych uczestników akcji”.

� BW

Mi∏o nam poinformowaç, i˝ miesz-

kaƒcy gminy Niepor´t, wychowan-

kowie UKS „D´bina” w obecnym

siatkarskim sezonie sportowym

2016/2017 zdobyli medale Mi-

strzostw Polski.

Po najwy˝sze trofea si´gn´li:
Aleksandra RASI¡SKA (LTS Le-

gionowo) – z∏oty medal MI-

STRZOSTW POLSKI JUNIOREK

oraz srebrny medal MISTRZOSTW

POLSKI U-23, jednoczeÊnie Alek-

sandra Rasiƒska w finale Mistrzostw

Polski Juniorek zdoby∏a nagrod´ in-

dywidualnà MVP, Mateusz GOLIS

(MOS Wola Warszawa) – srebrny

medal MISTRZOSTW POLSKI

JUNIORÓW, Maciej MATA

(MOS Wola Warszawa) – bràzowy

medal MISTRZOSTW POLSKI U-

-23, bràzowy medal Akademickich

Mistrzostw Polski 2016/2017 w ka-

tegorii „Uczelnie Techniczne”.

W szerokiej kadrze dru˝yny KS

Pa∏ac Bydgoszcz zdobywcy srebr-

nego medalu Mistrzostw Polski Ju-

niorek by∏a nasza siatkarka Natalia

BARTKOWSKA.

Stan obecnego medalowego kon-

ta mogà jeszcze poprawiç kolejne

nasze wychowanki Marylka

KARCZMARCZYK z LTS Legio-

nowo oraz Sylwia POSTEK i Alek-

sandra Holuj z MOS Wola Warsza-

wa. Zawodniczki zakwalifikowa∏y

si´ do fina∏u Mistrzostw Polski

Kadetek, który odb´dzie si´

w dniach 24–28 maja w S∏upsku.

� D. PieÊniak UKS „D´bina”

Wychowankowie D´biny
z medalami Mistrzostw Polski!!!

Lekcja wf z Wicemistrzem Olimpijskim w zapasach Andrzejem Supronem
Dnia 11 maja na zaproszenie Ro-
dziców Sabinki Or∏owskiej, uczen-
nicy kl. IV c, uczniów Szko∏y Pod-

stawowej im. B. Tokaja w Niepo-
r´cie odwiedzi∏ Wicemistrz Olim-
pijski w zapasach Andrzej Supron.

Pan Andrzej jest wspania∏ym spor-

towcem zapaÊnikiem, trenerem,

komentatorem sportowym, prezen-

terem telewizyjnym, uwa˝any jest

za najwybitniejszego polskiego za-

paÊnika i wszechstronnego techni-

ka i taktyka. Jego ulubiona techni-

ka to rzut przez biodro, zwane bio-

drem Suprona. 

Mistrz ma na swoim koncie wie-

le sukcesów. Najwa˝niejszy to

Srebrny Medal Olimpijski na Olim-

piadzie w Moskwie, ale ju˝ w wie-

ku 17 lat otrzyma∏ od póêniejsze-

go króla Szwecji Gustawa II cen-

nà nagrod´-puchar dla najlepszego

technika. Po Mistrzostwach Âwia-

ta, w których wygra∏ wszystkie

walki przed czasem, nie tracàc ̋ ad-

nego punktu zyska∏ przydomek

„Profesor Zapasów”. Wybitne

osiàgni´cia sportowe Pana An-

drzeja Suprona to: wielokrotne Mi-

strzostwo Âwiata, Europy, liczne

medale z∏ote, bràzowe, srebrne. 

DziÊ Andrzej Supron jest propa-

gatorem zdrowego stylu ˝ycia

wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Podczas

spotkaƒ z m∏odzie˝à zach´ca

do uprawiania sportu i zdrowego

trybu ˝ycia. W naszej szkole szyb-

ko nawiàza∏ kontakt z uczniami,

szczególnie z najm∏odszà grupà na-

szych zapaÊników. Na macie w sa-

li gimnastycznej s´dziowa∏ walki

najm∏odszych zawodników i wal-

czy∏ ze starszymi. 

Zada∏ te˝ uczniom zaskakujàce

pytanie: czy korzystajà ze zwolnieƒ

z zaj´ç w-f-u. Jeszcze bardziej za-

skakujàca, ale i budujàca, by∏a od-

powiedê dzieci: wszyscy powie-

dzieli ̋ e NIGDY. Warto dodaç, ̋ e

Andrzej Supron jest propagatorem

akcji „Stop zwlnieniom z lekcji
wychowania fizycznego”. 

Nietypowa lekcja w-f-u z Mi-

strzem by∏a bardzo udana. Chcia∏-

bym podzi´kowaç Rodzicom Sa-

binki za zaproszenie tak wspania-

∏ego sportowca. � Janek Tomczyk



19 maja 2017 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE IINNFFOORRMMAATTOORR 7

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  CCZZEERRWWCCUU 2017 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

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