• nr 9 (197) • 31 lipca 2018 • nakład 6 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

55 lat Jeziora Zegrzyƒskiego
tym roku mija 55 lat od momentu
utworzenia Jeziora Zegrzyƒskiego.
Wielu mieszkaƒców pami´ta jeszcze
jak wyglàda∏y wczeÊniej tereny, które zala∏y
wody jeziora. Warto przypomnieç, ˝e przewa˝ajàca cz´Êç jego obszaru le˝y w granicach administracyjnych naszej gminy. Powierzchnia

W

zbiornika wynosi 3030 ha, d∏ugoÊç 41 km
(na Narwi), szerokoÊç do ok. 3,5 km, pojemnoÊç 94,3 mln m3 i g∏´bokoÊç si´gajàca miejscami do 12 m. Po∏àczenie z Warszawà zapewnia jezioru malowniczy, 19 kilometrowy
Kana∏ ˚eraƒski. Ten najwi´kszy akwen
na Mazowszu to popularne miejsce wypoczyn-

wszystkie fot. arch.: DHV Hydroprojekt, Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne

ku, w´dkowania i doskona∏a baza dla uprawiania sportów wodnych. Spe∏nia jeszcze jednà
wa˝nà rol´, jako uj´cie wody dla mieszkaƒców Warszawy. W ciàgu tych 55 lat prze˝ywa∏ wzloty i chwile trudne. Po latach bujnego rozkwitu i wielkiej popularnoÊci, nasta∏ czas
zastoju. Jednak obecnie, dzi´ki zrealizowanym

inwestycjom i dba∏oÊci o Êrodowisko, Jezioro Zegrzyƒskie, dzi´ki czystej wodzie i dobrze
rozwini´tej infrastrukturze, ponownie zach´ca do wypoczynku, aktywnego uprawiania
sportu, a tak˝e zamieszkania w jego sàsiedztwie.
 B.Wilk
Wi´cej na stronie 5
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Modernizacja
kotłowni w szkołach

SP Wólka Radzymiƒska

W ramach wykonania termomodernizacji budynków przeprowadzana
jest obecnie modernizacja pomieszczeƒ kotłowni i przygotowanie
instalacji do podłàczenia kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.
Wprowadzane rozwiàzania obni˝à koszty utrzymania szkół o połow´.

W celu poprawy jakoÊci powietrza, zwłaszcza w okresie
grzewczym, gmina realizuje program dofinansowania
kosztów wymiany pieców CO.

towoltaicznych. Zastosowanie tych
proekologicznych rozwiàzaƒ nie
tylko ograniczy koszty utrzymania
szkolnych budynków, wp∏ynie te˝
pozytywnie na Êrodowisko poprzez
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
 BW

Budowa Êcie˝ek rowerowych

Gmina realizuje
program poprawy
jakoÊci powietrza
Dotacja, o którà mo˝e staraç si´
w∏aÊciciel nieruchomoÊci po∏o˝onej
na terenie gminy Niepor´t, którego
piec spe∏nia warunki okreÊlone
w Regulaminie, wynosi 3 tysiàce
z∏otych, jednak nie wi´cej ni˝ 50%
kosztów poniesionych na zakup
i monta˝ nowego pieca co. Wójt
Maciej Mazur, wraz z panià skarb-

W obydwu budynkach wymienione ju˝ zosta∏y stare piece, które zastàpiono nowymi oszcz´dnymi kot∏ami kondensacyjnymi. Zamontowano te˝ nowe zasobniki wody,
a w trakcie jest monta˝ instalacji
grzewczej i przygotowanie jej
do pod∏àczenia solarów i paneli fo-

Białobrzegi – Êcie˝ka ju˝
przy rondzie

nik i przewodniczàcà komisji, podpisali ju˝ 42 umowy na dofinansowanie, na ∏àcznà kwot´ 126 tys.
z∏otych. Kolejnych 30 umów przygotowanych zosta∏o ju˝ do podpisu. Na ten rok w bud˝ecie gminy
zarezerwowane zosta∏o 500 tys.
z∏otych na ten cel.
 BW

Zagospodarowanie terenu
przed szkołà w Wólce
Radzymiƒskiej

Budowa Êcie˝ki rowerowej z Beniaminowa do Bia∏obrzegów (4,5
km) dobiega koƒca. Pozostaje jeszcze wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, które obowiàzywaç b´dzie na wszystkich budowanych przez gminy Êcie˝kach,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. ¸àcznie w ramach tego
projektu powstaje w gminie, razem
ze Êcie˝kà w Józefowie, 6,7 km nowych tras dla rowerzystów.
Równie˝ budowa Êcie˝ki w Józefowie (2,2 km) zbli˝a si´ do ronda.
Tutaj powstaje pas ruchu dla pieszych o nawierzchni z kostki oraz
asfaltowy pas dla rowerów.
Koszt wykonania obydwu inwestycji to kwota 6,6 mln z∏, z czego 5,3 mln z∏otych gmina pozyska∏a ze Êrodków unijnych.
 BW

Bia∏obrzegi

Józefów

Utwardzamy drog´ dojazdowà w Niepor´cie
Rozpocz´∏y si´ prace przy zmianie
zagospodarowania terenu przy szkole w Wólce Radzymiƒskiej. Plac
przed budynkiem zostanie poszerzony, dostanie nowà nawierzchni´
z kostki, podobnie podjazd dla niepe∏nosprawnych. Zbudowany zostanie chodnik do placu zabaw,

a wzd∏u˝ ogrodzenia posiana zostanie trawa.
Wykonawcà inwestycji jest firma
TOMBUD z Wieliszewa. Prace zakoƒczà si´ na poczàtku wrzeÊnia,
ich koszt wyniesie 131,3 tys. z∏.
 BW

Nowa organizacja ruchu
na osiedlu w Białobrzegach
Po zakoƒczeniu budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
oraz odtworzeniu nawierzchni dróg
i chodników, na osiedlu
wprowadzona została nowa
organizacja ruchu.
Najwa˝niejsza zmiana to wprowadzenie na terenie osiedla strefy zamieszkania, którà wyznaczajà znaki D-40 przy bramach wjazdowych.
Oznacza to, ze na terenie osiedla
obowiàzujà szczególne zasady ruchu drogowego – pr´dkoÊç jest
ograniczona do 20 km/godz i najwa˝niejsza sprawa to parkowanie
pojazdów tylko w miejscach wy-
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Rozpocz´∏y si´ prace ziemne
przy budowie drogi dojazdowej
do nieruchomoÊci w sàsiedztwie
ulicy Ma∏o∏´ckiej w Niepor´cie.
Droga zostanie utwardzona kruszywem naturalnym na odcinku 430 metrów. Obecnie trwa korytowanie nawierzchni.
Ca∏kowita wartoÊç inwestycji to
307 tys. z∏, gmina otrzyma∏a dofinansowanie w wysokoÊci 100 tys. z∏
od Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego na jej realizacj´.

znaczonych. Miejsca te sà zlokalizowane w ciàgu dróg wewn´trznych osiedlowych – sà ogólnodost´pne dla wszystkich mieszkaƒców
osiedla i zosta∏y wybudowane przez
gmin´ w ramach zakoƒczonej inwestycji kanalizacyjnej.
Wyjàtkiem jest jeden parking,
oznakowany, nale˝àcy do wspólnoty bl. 89.
Ponadto wprowadzono udogodnienia dla kierujàcych pojazdami,
którzy mogà korzystaç ze Êrodkowej bramy jako wyjazdowej na drog´ powiatowà – w obu kierunkach
oraz z ostatniej bramy osiedlowej
jako wjazdowej na osiedle i wyjazdowej, tak˝e w obu kierunkach.
 BW

 BW

PRZETARGI:
 Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie publiczne i podpisano umow´ na wykonanie oÊwietlenia ul. Pilawa w Niepor´cie. Zainstalowanych zostanie 15
s∏upów z oprawami LED. Wykonawcà prac zosta∏a firma ELEKTRO-BUD z Marek. Koszt prac wyniesie 65,5 tys. z∏. Zaplanowany termin realizacji
inwestycji – 10 paêdziernika.
 Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie publiczne i podpisano umow´ na wykonanie oÊwietlenia ul. LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej. Wykonawcà prac b´dzie firma ELES-BUD z Koby∏ki. Zainstalowanych
zostanie 9 s∏upów z oprawami LED w terminie
do 10 paêdziernika. Koszt prac wyniesie 37,7 tys. z∏.
 Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie publiczne i podpisana zosta∏a umowa na budow´ oÊwietlenia ul. Polnej w Rembelszczyênie – II etap. Wykonawca prac
zosta∏a firma ELES-BUD z Koby∏ki, za kwot´
49,8 tys. z∏. Zamontowanych zostanie 8 s∏upów
z oprawami LED, w terminie do 10 paêdziernika.
 Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie publiczne i podpisana umowa na budow´ oÊwietlenia ul. Poziomkowej w Józefowie – II etap. Wykonawca prac zosta∏a firma ELES-BUD z Koby∏ki, która zamontuje 16 s∏upów z oprawami LED. Planowany termin

realizacji – 10 paêdziernika. Koszt inwestycji
– 62,9 tys. z∏.
 OG¸OSZONO zamówienie publiczne na modernizacj´ oÊwietlenia ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego do rond w Rembelszczyênie. Zaplanowano wymian´ wysi´gników
i opraw na LED-owe na istniejàcych 135 s∏upach
oraz doÊwietlenie przejÊç dla pieszych. Termin sk∏adania ofert up∏ywa 2 sierpnia, zaplanowany termin
wykonania prac – do 10 paêdziernika.
 Rozstrzygni´to przetarg na budow´ chodnika i zjazdu na posesj´ o nawierzchni z kostki na ulicy Klonowej w Stanis∏awowie Pierwszym, od skrzy˝owania z ul. Przysz∏oÊç w kierunku ul. Granicznej. Wykonawcà prac zosta∏a forma Przedsi´biorstwo
Budowlano-Handlowe Nowakowski z Warszawy.
Koszt inwestycji to kwota 81,7 tys. z∏, planowany termin jej wykonania up∏ywa 10 paêdziernika.
 Rozstrzygni´to przetarg na przebudow´ ul. Stegny
w Ryni – II etap. TOMBUD Firma Handlowo-Us∏ugowa z Wieliszewa wykona brakujàcy odcinek o nawierzchni z kostki, ∏àczàcy ul. Stegny
z ul. Radzymiƒskà. Koszt prac – 78,6 tys. z∏, termin ich wykonania – 10 paêdziernika.
 BW
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Dla podkreÊlenia
rocznicy, którà
w tym roku
Êwi´tujemy
– 100-lecia
odzyskania przez
Polsk´
Niepodleg∏oÊci,
budynek urz´du
gminy na Placu
WolnoÊci ozdobi∏
baner
okolicznoÊciowy.
Przypomina nam
nie tylko o walce
o niepodleg∏oÊç, ale
i o wysi∏ku
w∏o˝onym w jej
utrzymanie
i codziennej budowie
niezale˝nego
paƒstwa.

Dobry Start
300 złotych – tyle wynosi Êwiadczenie „Dobry Start”
dla ka˝dego uczàcego si´ dziecka. Rzàd ustanowił
program, na podstawie, którego rodziny otrzymajà
raz w roku 300 zł na ka˝de dziecko uczàce si´
w szkole – bez wzgl´du na dochody. Po raz pierwszy
Êwiadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Po pomoc do ambulatorium w Legionowie
Od marca działa w Legionowie ambulatorium
dla mieszkaƒców Powiatu Legionowskiego,
w którym w nagłych wypadkach mo˝emy bezpłatnie skorzystaç z pomocy medycznej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej.
W przychodni NZOZ „Legionowo” przy ul. Sowiƒskiego 4 mozemy uzyskaç pomoc, obejmujàcà m.in. szycie
i opatrywanie ran, unieruchamianie złamaƒ, które nie

wymagajà ci´ç chirurgicznych czy rozpoznawania stanów zagro˝enia ˝ycia. Zdrowiem pacjentów zajmuje si´
zespół zło˝ony z lekarza, piel´gniarki, zespołu transportu medycznego, technika rtg oraz rejestratorki. Ambulatorium działa w dni powszednie od godz. 19 do 24, natomiast w soboty, niedziele i Êwi´ta od godz. 8 do 24.
Powstanie ambulatorium było mo˝liwe dzi´ki zaanga˝owaniu finansowemu Powiatu Legionowskiego oraz
gmin, w tym gminy Niepor´t.



System numerkowy w Centrum
Medycznym Niepor´t
W Centrum Medycznym Niepor´t
zainstalowany został elektroniczny
system numerkowy. Usprawnia on
prac´ rejestracji, a tak˝e eliminuje
sytuacje konfliktowe, jakie zdarzały
si´ w kolejce do rejestracji lub
pod gabinetami lekarzy.
Jak dzia∏a system? Pacjent zapisuje
si´ na wizyt´ bezpoÊrednio w placówce lub telefonicznie. Przy zapisie
bezpoÊrednim, najpierw pobiera bilet w automacie do rejestracji, w której otrzymuje numerek kwalifikujàcy go do odbycia wizyty lekarskiej
u wybranego lekarza. Na tablicy elektronicznej wyÊwietlane sà numery pacjentów, aktualnie znajdujàcych si´
w gabinecie. Nie musimy ju˝ pytaç
i ustalaç, kiedy wejdziemy do lekarza – nasz numer wyÊwietli si´ na tablicy. Podobnie jest przy zapisie telefonicznym – pacjent po przybyciu
do placówki musi pobraç bilet z automatu i zg∏osiç si´ z nim do pracow-

Jak dostaç Êwiadczenie „Dobry
Start”?
Aby otrzymaç wsparcie, nale˝y z∏o˝yç wniosek. Mo˝e to zrobiç mama
lub tata dziecka, opiekun prawny lub
opiekun
faktyczny
dziecka,
a w przypadku dzieci przebywajàcych w pieczy zast´pczej – rodzic
zast´pczy, osoba prowadzàca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuƒczo-wychowawczej.
Gdzie zło˝yç wniosek?
Wnioski o Êwiadczenie b´dà przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizujà obecnie Êwiadczenie wychowawcze
w ramach programu „Rodzina
500+”, tj. w przypadku gminy Niepor´t – Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Niepor´cie ul.
PodleÊna 4a – zgodnie z miejscem
zamieszkania wnioskodawcy.
Kiedy zło˝yç wniosek?
Wniosek mo˝na równie˝ sk∏adaç
ju˝ od 1 lipca online przez stron´
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowoÊç elektronicznà, a od 1 sierpnia
tradycyjnie (papierowe).
Wa˝ne! Wniosek nale˝y z∏o˝yç
najpóêniej do 30 listopada.

nika rejestracji. Otrzyma od niego numerek, umo˝liwiajàcy mu zgodnie
z wyÊwietlanym na monitorach ko-

munikatem odbyç wizyt´ lekarskà
u wybranego lekarza.
 BW

Spotkanie z ministrem Jarosławem Sellinem
W lipcu na zaproszenie Komitetu PIS Niepor´t goÊcił w Zegrzu Południowym wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.
Spotkanie odby∏o si´ w ramach cyklu spotkaƒ „Polska jest jedna”.
Omawiane by∏y programy spo∏eczne
i gospodarcze realizowane przez
rzàd oraz dzia∏ania Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Dla kogo wsparcie?
Âwiadczenie „Dobry Start” przys∏uguje raz w roku na rozpoczynajàce rok szkolny dzieci, poczàwszy
od klasy 1 szko∏y podstawowej
do ukoƒczenia 20 roku ˝ycia. Dzieci niepe∏nosprawne, uczàce si´
w szkole otrzymajà je do ukoƒczenia przez nie 24 roku ˝ycia. Co
wa˝ne, rodzina b´dzie mog∏a liczyç
na wsparcie niezale˝nie od posiadanego dochodu.

majàce na celu kszta∏towanie polityki historycznej paƒstwa. S∏u˝yç temu
majà m.in. zaplanowane muzea
dwóch wielkich Polaków – Jana Paw∏a II oraz marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, w sposób kompletny przed-

stawiajàce histori´ ich ˝ycia oraz drog´ do wielkoÊci. Minister odpowiada∏ tak˝e na pytania, zadawane przez
uczestników spotkania.
 oprac. B.Wilk

Oferta pracy w przedszkolu
Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Akademii Małych Odkrywców
w Zegrzu Południowym ul. Rybaki 24, zatrudni w ramach wakatu od 1
wrzeÊnia 2018r. nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wymiar etatu
(25/25).
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wy˝sze magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym, specjalnoÊç: pedagogika przedszkolna / wczesnoszkolna.
Osoby zainteresowane ofertà prosimy o przesłanie oferty
na adres e-mail: gpzp@nieporet.pl Informujemy, ˝e skon-

taktujemy si´ z kandydatami. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezb´dnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków z∏o˝onych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawk´ otrzymajà nie póêniej ni˝
do 30 wrzeÊnia. W przypadku
wniosków z∏o˝onych w kolejnych
miesiàcach gminy b´dà mia∏y maksymalnie 2 miesiàce od dnia z∏o˝enia wniosku na jego rozpatrzenie
i wyp∏at´ Êwiadczenia.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej, zrezygnowano z koniecznoÊci wydania i dor´czenia
decyzji administracyjnej – b´dà one
wydawane jedynie w przypadku
odmowy przyznania Êwiadczenia,
a tak˝e w sprawach nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
Âwiadczenie „Dobry Start” nie
podlega egzekucji administracyjnej
i komorniczej i nie wlicza si´ pobranego Êwiadczenia do dochodu
przy ustalaniu prawa do Êwiadczeƒ
z innych systemów wsparcia.
Âwiadczenie nie przys∏uguje
na dzieci ucz´szczajàce do przedszkola oraz dzieci realizujàce
roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Organem w∏aÊciwym prowadzàcego post´powanie w sprawie
Êwiadczenia „dobry start” jest
– WÓJT GMINY NIEPOR¢T
Adres Organu prowadzàcego post´powanie:
Gmina – NIEPOR¢T
MiejscowoÊç – NIEPOR¢T
Kod pocztowy – 05-126
Ulica – PLAC WOLNOÂCI 1
Cz´Êç I wniosku:
• w pkt 1 dotyczy danych wnioskodawcy zamieszkujàcych na terenie Gminy Niepor´t
• w pkt 2 dane dziecka wraz
z oÊwiadczeniami i pe∏nym adresem szko∏y do której ucz´szcza.
Wniosek przewidziany jest na pi´cioro dzieci.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e
od 1 sierpnia 2018 roku mo˝na sk∏adaç wnioski papierowe na na nowy
okres zasi∏kowy 2018/2019 w zakresie nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
• Êwiadczenia wychowawcze 500+,
• Êwiadczenia rodzinne,
• fundusz alimentacyjny.
Natomiast w okresie 1–15 wrzesieƒ 2018 r mo˝na sk∏adaç wnioski
o stypendium szkolne.
 GOPS Niepor´t

Oferta pracy w szkole
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zatrudni:
– nauczyciela informatyki od 1 wrzeÊnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wymiar etatu (8/18).
– nauczyciela matematyki od 1 wrzeÊnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wymiar etatu (18/18).
– nauczyciela j´zyka angielskiego
od 1 wrzeÊnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Wymiar etatu (18/18).
– nauczyciela do oligofrenopedagogiki od 1 wrzeÊnia 2018 r. do
31 sierpnia 2019 r. Wymiar: jeden
etat.
– nauczyciela Êwietlicy od 1 wrzeÊnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r
Wymiar etatu (26/26).
– nauczyciela j´zyka niemieckiego
od 1 wrzeÊnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Wymiar etatu (6/18).

– nauczyciela edukacji dla bezpieczeƒstwa 1 wrzeÊnia 2018 r. do 31
sierpnia 2019 r. Wymiar etatu
(3/18).
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie oferty na adres e-mail:
sekretariat@spj.nieporet.pl
Informujemy, ˝e skontaktujemy si´
tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb´dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawà
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992).
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Teatr
Obrz´dowy
i jego cztery pokolenia
wykonawców
O fenomenie Teatru Obrz´dowego – czterech pokoleniach wyst´pujàcych w nim wykonawców – opowiada pani Anna Goł´biewska.
hyba wszyscy w Niepor´cie wiedzà, ˝e
na ul. Dworcowej w Gminnym OÊrodku Kultury dzia∏a od pi´ciu lat Teatr
Obrz´dowy. Ale mo˝e nie wszyscy wiedzà, ˝e
jest to Teatr otwarty dla wszystkich grup wiekowych. Teatr wielopokoleniowy. W naszym
teatrze grajà osoby od dziecka po seniora.
Cztery pokolenia. Seniorzy przychodzà na próby, aby razem w grupie coÊ tworzyç, Êpiewaç,
uczyç si´ roli, aby czuç si´ potrzebnymi lub
zwyczajnie wyrwaç si´ z domu. Dzieci zawsze
lubià, gdy si´ dzieje coÊ nowego i gdy mo˝na si´ troch´ popisaç na wyst´pach przed rodzinà. Ale najbardziej cieszy grupa osób bardzo zaj´tych: tu˝ przed maturà oraz tych pracujàcych i majàcych rodziny 30–40 latków. To
ju˝ prawdziwa pasja i mi∏oÊç do teatru sk∏ania ich do znalezienia czasu na próby.

C

Ka˝dy ma innà osobowoÊç. To dodaje kolorytu naszej grupie. JesteÊmy amatorami i dlatego mamy doskonale do naszych charakterów dopasowane role sceniczne przez re˝yser
Bogus∏aw´ Oksza-Klossi. ˚eby nam si´ ∏atwiej gra∏o i ˝eby by∏o bardziej wiarygodnie.
Ja bardzo lubi´ prac´ nad postacià i nad nowym przedstawieniem. Du˝o wtedy dowiaduj´ si´ o historii, obrz´dach, zwyczajach.
Lubi´ to wzruszenie, objawiajàce si´,,g´sià
skórkà”, gdy ktoÊ nagle powie lub zrobi coÊ
tak bardzo od serca, tak prawdziwie. Nasza
re˝yser przerywa wtedy prób´ i krzyczy: ,,Taaak!!! Kocham Ci´ za to!”. MyÊl´, ˝e reszta zespo∏u te˝ to czuje, ˝e coÊ bardzo dobrze
zagra∏o.
W ciàgu 5 lat wystawiliÊmy 10 przedstawieƒ. Zacz´liÊmy od Herodów i Pastora∏ki.

Potem by∏a Sobótka i roztaƒczone Zapusty.
Z niektórymi przedstawieniami jedziemy
do Wieliszewa, Legionowa oraz na konkursy Teatrów Amatorskich w Polsce, gdzie
zawsze zdobywamy nagrody. ZrobiliÊmy rozÊpiewane Topienie Marzanny i rockowe Miodobranie. Wspania∏a by∏a ,,Ga∏àzka Rozmarynu” gdzie na scenie gra∏o 27 osób: od 5 latka do 90 letniej Pani Danusi. Teraz, mimo
wakacji, mamy próby wznowienia Ga∏àzki
z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg∏oÊci.
Jedziemy z tà sztukà w sierpniu na ogólnopolski konkurs do W∏oc∏awka. A jesienià poka˝emy jà w Niepor´cie i na wielu innych
scenach. I znów ponad 30 osób na scenie
i znów ten sam twórczy duch ogarnia
wszystkich. Pi´kna by∏a Pastora∏ka w 2016
roku, pe∏na zadumy, melancholii, ale i pro-

stego humoru. Noc Âwi´tojaƒska, czyli Sobótka po Niepor´cku, zachwyca∏a dekoracjami, czarowa∏a magicznymi postaciami. Ostatnie trzy przedstawienia to Gaik, Kiszenie kapusty i Wykopki. Niby prosta rzecz, a jak
rozbudowana psychologicznie i uczuciowo.
Robimy jeszcze jedno przedstawienie. Ju˝
jest na ukoƒczeniu. Dom pod Grabem. Jest
to rzecz o… Nie powiem. Zapraszamy! Sami zobaczcie. Warto! Szykujemy premier´
po modernizacji sali w GOKu. A przyda∏aby si´ taka sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia!
Zapraszamy na nasze spektakle i zapraszamy ch´tnych do nas, do naszej grupy teatralnej. Ch´tnych w ka˝dym wieku!
 Anna Go∏´biewska

Gmina kontynuuje
program bezpłatnych
szczepieƒ przeciwko grypie
Bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie adresowane sà do osób
w wieku 55+, stale zamieszkujàcych
gmin´ i rozliczajàcych podatki w US
w Legionowie.
Na realizacj´ gminnego Programu
zarezerwowano w bud˝ecie gminy
Niepor´t w 2018 roku 20 tys. z∏otych. Wykonawca wy∏oniony zosta∏
w konkursie ofert i zosta∏o nim
Centrum Medyczne Niepor´t sp.
z o.o. ul. PodleÊna 4.
Do udzia∏u w Programie mo˝e byç
zakwalifikowany pacjent, który stale zamieszkuje na terenie gminy
Niepor´t i rozlicza si´ w Urz´dzie
Skarbowym w Legionowie, w danym roku realizacji Programu
ukoƒczy 55 rok ˝ycia oraz uzyska
pozytywnà kwalifikacj´ wystawionà przez lekarza rodzinnego, która powinna zawieraç dat´ i godzin´
badania pacjenta. Z tak wystawionà
kwalifikacjà pacjent w ciàgu 24 godzin powinien zg∏osiç si´ na szczepienie. Pierwszeƒstwo w Programie
b´dà mia∏y osoby przewlek∏e chore
(zdiagnozowana astma, cukrzyca,
niewydolnoÊç uk∏adu krà˝enia, niewydolnoÊç nerek). Warunkiem
udzia∏u jest wyra˝enie pisemnej zgody na udzia∏ w Programie.

W ramach realizacji Programu
w 2018 r. planuje si´ zaszczepiç
przeciwko grypie 500 osób. Pacjenci do Programu b´dà kwalifikowani wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ. Preparat szczepionkowy u˝yty do realizacji Programu to VaxigripTetra
– czterowalentna szczepionka przeciw grypie, inaktywowana zawiesina do wstrzykiwaƒ domi´Êniowych i podskórnych w dawce
0,5 ml. Szczepionka posiada decyzj´ Prezesa Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych zezwalajàcà na dopuszczenie
do obrotu.
Pacjenci przyjmowani b´dà
w Centrum Medycznym Niepor´t
od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 10.00–19.00.
Âwiadczenia w ramach Programu
udzielane b´dà bezp∏atnie, do wyczerpania Êrodków finansowych,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do 31 grudnia 2018 r.
 E. Staniszewska

Przy zaçmieniu ksi´˝yca o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t
Wyjàtkowy turniej piłki pla˝owej zorganizowany został na boiskach przy Szkole Podstawowej
w Stanisławowie Pierwszym. Wyjàtkowy, bo po raz pierwszy odbył si´ nocà, a ponadto towarzyszyło mu
bardzo rzadkie zaçmienie ksi´˝yca.
27 lipca od godz. 21 na trzech boiskach do pi∏ki siatkowej pla˝owej
ze sztucznym oÊwietleniem
w Szkole Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym, Uczniowski
Klub
Sportowy
„D´bina”
przy udziale gminy Niepor´t zorganizowa∏ i przeprowadzi∏ I Nocny
Turniej Pi∏ki Siatkowej Pla˝owej
w kategorii open.

W turnieju udzia∏ wzi´∏o 11 par,
które zosta∏y podzielone na dwie
grupy, w ramach których rozegrano mecze systemem „ka˝dy z ka˝dym”. Przy wyjàtkowym zjawisku
astronomicznym, jakim by∏o zaçmienie ksi´˝yca, kolejno rozgrywano mecze o poszczególne miejsca oraz pó∏fina∏owe i fina∏owe.
Po pó∏nocy, ju˝ 28 lipca, ok

godz. 2.30, po emocjonujàcych
meczach stojàcych na wysokim poziomie sportowym, dokonano wr´czenia pucharów najlepszym trzem
dru˝ynom. I miejsce wywalczyli
Rafa∏ Bàkowski/Mateusz Golis, II miejsce Tomasz Kamiƒski/Kamil Matowicki, III miejsce
Adam Kowalczyk/Miros∏aw Kamiƒski.
 D. PieÊniak
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Budowa
zapory
w D´be

Budowa
zapory
w D´be

55 lat Jeziora Zegrzyƒskiego
wszystkie fot. arch.: DHV Hydroprojekt, Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne

Budowa
zapory
w D´be

Jaz
na Kanale
˚eraƒskim

¸àki pod
jezioro

Budowa
zapory
w D´be

Miejsce obecnego Komisariatu Policji, w tle – most drogowy

Restauracja „Krystynka” w Zegrzu P∏d (koniec lat 60-tych)

Nowe wa∏y jeziora

Na pierwszym planie – obecny most kolejowy w Niepor´cie,
w tle – tymczasowy most kolejowy, który zosta∏ rozebrany

Pla˝a w obecnym porcie w Niepor´cie

Có˝ to by∏ za samochód...!
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Warsztaty wakacyjne w GOK
akacyjne zaj´cia warsztatowe w Filiach GOK w Wólce Radzymiƒskiej, Beniaminowie, Kàtach W´gierskich i Stanis∏awowie Drugim wype∏nione by∏y
atrakcjami i niespodziankami. Roz-

W

pocz´∏y je Stra˝ Gminna i Policja pogadankami na temat bezpieczeƒstwa,
nie tylko podczas wakacji. Czas wype∏nia∏y ciekawe zaj´cia plastyczne,
podczas których powsta∏y trójwymiarowe kartki, kaktusowe i kwia-

towe obrazki oraz leÊne ikebany.
W kinie Praha, oprócz seansu filmowego, dzieci bra∏y udzia∏ w samolotowych warsztatach, goÊci∏y te˝
w pasiece, gdzie pozna∏y ciekawostki z ˝ycia pszczó∏. Zwiedzi∏y Stadion

Narodowy gdzie spotka∏y by∏ego ju˝
trenera naszej reprezentacji narodowej oraz prezesa PZPN. W czasie
pi´knej pogody p∏ywa∏y statkiem
po Jeziorze Zegrzyƒskim, ∏owi∏y ryby u Micha∏a, a w ch∏odniejszy dzieƒ

piek∏y kie∏baski przy ognisku. Odwiedzi∏y te˝ legionowski WOPR,
gdzie ratownicy poprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.
A to i tak nie wszystko!
 A.Piesio, W. Bielska

Mocne zakoƒczenie sezonu
pływaków z UKS Fala Niepor´t

Blisko 30 rowerów oznakowali policjanci podczas akcji „Nie daj szansy
złodziejowi! Oznakuj swój rower”. Ka˝dy pojazd zaopatrzony został
w indywidualny numer, który ogranicza ryzyko kradzie˝y oraz ułatwia
odnalezienie właÊciciela. Poniewa˝ akcja cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem,
policjanci zapraszajà ponownie przed budynek urz´du – 29 SIERPNIA,
OD GODZINY 11.00 DO 15.30.

Doskonałymi wynikami, osiàgni´tymi na czerwcowych zwodach, zakoƒczyli sezon zawodnicy UKS Fala
Niepor´t.
21 czerwca odby∏ si´ Wielki Fina∏
zawodów p∏ywackich Od M∏odzika Do Olimpijczyka. Do grona
najlepszej 16 osobowej czo∏ówki
z ka˝dego rocznika i ka˝dej konkurencji p∏ywackiej zakwalifikowa∏o
si´ a˝ 11 zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego Fala
Niepor´t.
Aby dostaç si´ do Êcis∏ego fina∏u dzieci musia∏y przejÊç 5-etapowe zawody eliminacyjne, na których zawsze startowa∏o ponad 1200
zawodników z ca∏ej Polski. Tym
wi´kszy jest sukces naszych 11 za-

wodników, którzy rywalizowali
w gronie najlepszych p∏ywaków.
Ogromnym osiàgni´ciem jest srebrny medal Jakuba Gradka na 50 m
stylem klasycznym, bràz Marty Pasiƒskiej na 100 m stylem grzbietowym oraz 2 miejsce sztafety klubowej, z trenerem sekcji Bartoszem
Krawczakiem. Na wyró˝nienie zas∏uguje ka˝dy startujàcy. Za wspania∏e wyniki dzi´kujemy: Patrycji
Jurkiewicz, Gabrieli Wróbel, Mai
Korzeniowskiej, Ani S∏omiƒskiej,
Marii Chojnowskiej, Agacie Rochmiƒskiej, Zuzi Skoczylas, Jankowi

Zaborskiemu i B∏a˝ejowi Dybkowi.
Ju˝ nast´pnego dnia, 22 czerwca, odby∏y si´ Otwarte Letnie Mistrzostwa Mazowsza, w których
startowali najstarsi zawodnicy UKS
Fala. Najwi´kszym sukcesem mo˝e pochwaliç si´ Aleksandra Gradek, która zdoby∏a z∏oty medal
na 50 m stylem dowolnym oraz
bràzowy na 50 m stylem motylkowym. Franciszek Gera i Patryk MichaÊ zas∏ugujà na gratulacje
za szczytowà form´ na koniec sezonu, jak i pobite rekordy ˝yciowe.
 B. Krawczak

W RAMACH IV FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ POWIATU LEGIONOWSKIEGO W GMINIE NIEPOR¢T ODB¢DÑ SI¢ KONCERTY:
5 sierpnia o godz. 12.00 w koÊciele pw. NMP Królowej: Julieta Gonzáles-Springer
– Êpiew, Marcin Armaƒski – fisharmonia, szpinet
15 sierpnia o godz. 13.00 w koÊciele pw. NMP Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym wystàpi Camerata Vistula pod kier. art. Andrzeja Wróbla
19 sierpnia o godz. 18.00 w koÊciele Niepokalanego Pocz´cia NMP w Niepor´cie wystàpi
ArtBrass Ensamble

26 sierpnia godz. 13.30 w koÊciele pw. bł. Karoliny Kózkówny wystàpià: Anna Wróbel
– wiolonczela, Karol Lipiƒski-Baƒka – skrzypce, Jan Bokszczanin – organy
9 wrzeÊnia w Stanisławowie Pierwszym o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. koncert dla dzieci w wykonaniu: Izabeli
Kazimierskiej – Êpiew i prowadzenie, Mariusza Dropka – fortepian, Joachima Łuczaka
– skrzypce, Przemysława Skauba – klarnet
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERPNIU 2018 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)

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

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

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

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 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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA
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