
7
czerwca wójt Maciej Mazur

podpisa∏ w Urz´dzie Marsza∏-

kowskim umow´ na dofinanso-

wanie budowy drogi, chodnika oraz

Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ulicy Spa-

cerowej i G∏ównej na odcinku

ok. 1 km. Pozyskanie dofinansowa-

nia poprzedzi∏o wykonanie z∏o˝onej

dokumentacji projektowo-kosztory-

sowej, opracowanie Planów Odnowy

MiejscowoÊci Rynia i Bia∏obrzegi,

uzyskanie interpretacji podatkowych

oraz opinii i decyzji administracyj-

nych niezb´dnych do realizacji inwe-

stycji. OtrzymaliÊmy dofinansowanie

w kwocie 1 300 000 z∏ z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-

ta 2014–2020. 

Na realizacj´ tej inwestycji w bu-

d˝ecie gminy zarezerwowana jest

kwota 800 000 z∏. Po wy∏onieniu

wykonawcy prac na drodze zamó-

wienia publicznego, budowa drogi

wraz ze Êcie˝kà i chodnikiem za-

koƒczona zostanie do koƒca roku.

B´dzie to I etap realizacji inwesty-

cji. W ramach drugiego etapu za-

planowana jest przebudowa ulicy

G∏ównej. Inwestycja zwi´kszy bez-

pieczeƒstwo u˝ytkowników drogi,

pozwoli tak˝e na bezpieczny dojazd

rowerem do Bia∏obrzegów i Benia-

minowa (oraz Radzymina) i dalej,

w ramach rozbudowywanej sieci

Êcie˝ek na terenie gminy. 

� BW

• nr 6 (209) • 26 czerwca 2019 • nakład 6 000 • g a z e t a  b e z p ł a t n a • 

w tym numerze

WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIICCHH

GMINNE 
INWESTYCJE str. 2

GMINA NIEPOR¢T WYSOKO 
W RANKINGU FINANSOWYM str. 3

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH W LIPCU 2019 ROKU str. 7

Dzi´ki zaanga˝owaniu i staraniom pracowników Działu
Inwestycji i Działu Zamówieƒ Publicznych i Funduszy
Zewn´trznych, oraz przy wsparciu wójta Macieja Mazura,
sukcesem zakoƒczył si´ długotrwały proces pozyskania funduszy
zewn´trznych na realizacj´ wa˝nej inwestycji drogowej.

Absolutorium dla Wójta Gminy 
Podczas sesji w dniu 17 czerwca radni udzielili wójtowi absolutorium. Za udzieleniem głosowało 11 radnych, a 2 wstrzymało si´ od głosu.

Zgodnie z wprowadzonà w 2018

roku nowelizacjà ustawy o samo-

rzàdzie gminnym, procedur´ udzie-

lenia absolutorium rozpocz´∏o

przedstawienie przez wójta Rapor-

tu o stanie gminy na 2018 rok. Do-

kument ten obejmuje podsumowa-

nie dzia∏alnoÊci wójta, a w szcze-

gólnoÊci realizacji polityki gospo-

darczej, spo∏ecznej, oÊwiatowej,

kulturalnej i sportowej gminy (treÊç

raportu zamieszczona jest na stro-

nie www.nieporet.pl). Nale˝y przy-

pomnieç, ˝e podobne informacje

przekazywane sà radnym gminy

Niepor´t podczas sesji absolutoryj-

nej od wielu lat, w formie prezen-

tacji multimedialnych przygoto-

wywanych przez kierowników

dzia∏ów i dyrektorów jednostek or-

ganizacyjnych. Podobnie podczas

ostatniej sesji, radni wys∏uchali

obszernych informacji, sk∏adajà-

cych si´ na obraz stanu gminy.

Zgodnie z procedurà, przedstawie-

nie Raportu zakoƒczy∏a debata

na jego temat, w której ka˝dy rad-

ny móg∏ przedstawiç swoje stano-

wisko bez ograniczenia czasu za-

bierania g∏osu. Nast´pnie przepro-

wadzone zosta∏o g∏osowanie

za udzieleniem wójtowi votum za-

ufania – 11 g∏osami za, przy 2

wstrzymujàcych si´. Kolejne punk-

ty sesji to: rozpatrzenie sprawozda-

nia finansowego gminy Niepor´t

za 2018 rok wraz ze sprawozda-

niem wójta z wykonania bud˝etu

i informacjà o stanie mienia gmi-

ny oraz odczytanie pozytywnej

opinii Regionalnej Izby Obrachun-

kowej o przedstawionym sprawoz-

daniu finansowym. Po dyskusji

radni przyj´li uchwa∏´ w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego za 2018 rok stosunkiem

g∏osów – 12 za, przy 1 wstrzymu-

jàcym si´. Uchwa∏a w sprawie

udzielenia wójtowi absolutorium

z tytu∏u wykonania bud˝etu za 2018

rok przyj´ta zosta∏a 11 g∏osami za,

przy 2 wstrzymujàcych si´. Wójt

Maciej Mazur podzi´kowa∏ za po-

zytywna ocen´ i podzi´kowa∏ rad-

nym, so∏tysom oraz pracownikom

urz´du za wspó∏prac´. 
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1 300 000 zł dofinansowania
na przebudow´ ulicy Spacerowej i Głównej 

Fragm. projektu drogi



Pod koniec maja 2019 r.
w ramach współpracy z firmà
Geo-System Sp z o.o.
uruchomiona została na stronie
Urz´du Gminy Nieporet usługa
iMPZP (publikacja miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego).
Publikacja miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennnego

(rastrer) w postaci portalu mapowe-

go dost´pna jest pod adresem

http://nieporet.e-mapa.net/. Link

do portalu dostepny jest równie˝

bezpoÊrednio na stronie interneto-

twej Urz´du Gminy Niepor´t

pod banerem „Interaktywna mapa

gminy”.

Ka˝da osoba korzystajàca z e-mapy

na naszej stronie, mo˝e obecnie wy-

szukaç nie tylko po∏o˝enie nieru-

chomoÊci, dane adresowe, ale rów-

nie˝ – po oznaczeniu warstwy

„Zagospodarowanie przestrzenne”

umieszczone w polu po lewej stro-

nie mapy – informacje o przezna-

czeniu nieruchomoÊci w miejsco-

wym planie zagospodarowania

przestrzennego. Po klikni´ciu pra-

wym klawiszem myszy uzyskamy

ponadto dalsze informacje oraz

odes∏anie do tekstu planu i legen-

dy do rysunku.

Zach´camy do korzystania z no-

wej us∏ugi. � M.Czerski

Zakoƒczy∏a si´ budowa oÊwietlenia

ulicy Brzozowej oraz ulic bocznych

w Niepor´cie. Zamontowane zosta-

∏y 22 s∏upy oÊwietleniowe – energo-

oszcz´dne lampy typu LED, za kwo-

t´ 92 185,81 z∏ brutto. � BW

Upalna pogoda Êciàga na Dzikà

Pla˝´ w Niepor´cie t∏umy wypo-

czywajàcych osób, spragnionych

relaksu nad wodà. Od soboty,

15 czerwca, dzia∏a tutaj formalnie

gminne kàpielisko. Do 1 wrzeÊnia

nad bezpieczeƒstwem osób kàpià-

cych si´ czuwaç b´dzie 5 ratowni-

ków z legionowskiego WOPR.

Kàpielisko strze˝one jest codzien-

nie, w godzinach 10.00–18.00. Pla-

˝a przygotowana zosta∏a do sezo-

nu – piach jest oczyszczony, a kon-

strukcja molo zosta∏a odÊwie˝ona

bia∏à farbà. Ratownicy w ramach

swoich obowiàzków b´dà dbali

o czystoÊç dna kàpieliska. 

Uruchomienie kàpieliska wyma-

ga wykonania obszernej dokumen-

tacji oraz spe∏nienia surowych wy-

magaƒ sanitarnych. Paƒstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny,

na podstawie pobranych próbek

wody, orzeka o dopuszczeniu

do kàpieli. Jego orzeczenia publi-

kowane sà na stronie BIP gminy

Niepor´t.

˚yczàc mi∏ego wypoczynku,

apelujemy o zachowanie rozwagi

i zasad bezpiecznego korzystania

z kàpieli. Przede wszystkim sami

musimy zadbaç o swoje bezpie-

czeƒstwo i nie lekcewa˝yç wody.

Nie przeceniajmy w∏asnych umie-

j´tnoÊci, a wypoczynek dostarczy

nam tylko przyjemnoÊci. 
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Gmina przyst´puje do realizacji kolejnego etapu
zagospodarowania terenu portu w Niepor´cie,
o czym informowaliÊmy w marcowym numerze
gazety „WieÊci Niepor´ckie”. Budowa infrastruktury
sportowej zaplanowana została do koƒca
paêdziernika 2019 roku.
Co nowego powstanie w porcie?

Teren stanie si´ przyjazny dla ro-

werzystów, bo otoczy go Êcie˝ka

rowerowa. Równie˝ rolkarze b´dà

mieli wytyczonà dla siebie bez-

piecznà tras´ w sàsiedztwie skate-

parku. W okresie zimy nawierzch-

nie te mogà byç wykorzystywane

do jazdy na nartach biegowych. Po-

wstanà tak˝e chodniki, umo˝liwia-

jàce wygodne dojÊcie do placu za-

baw, si∏owni zewn´trznej i boisk

do pi∏ki pla˝owej. W projekcie

znajduje si´ tak˝e budowa drogi

wewn´trznej. 

Koszt ca∏ej inwestycji to kwota

2 398 000 z∏. Gmina uzyska∏a do-

finansowanie do jej realizacji

w wysokoÊci 500 000 z∏ z Urz´du

Marsza∏kowskiego w ramach Pro-

gramy Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014–2020. Budowa

zaplanowana jest do koƒca paê-

dziernika b.r. 

Obecna inwestycja stanowi ko-

lejny etap realizacji Koncepcji

w zakresie kierunków docelowego

zagospodarowania gminnego Kom-

pleksu Rekreacyjno-Wypoczynko-

wego Niepor´t-Pilawa, przyj´tego

uchwa∏à Rady Gminy w 2016 ro-

ku. � BW

Brzozowa i boczne
oÊwietlone

Od soboty, 15 czerwca, funkcjonuje kàpielisko na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie. Nad bezpieczeƒstwem
kàpiàcych si´ czuwajà ratownicy legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
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Interaktywna mapa gminyP O S T ¢ P O W A N I A  P R Z E T A R G O W E
ROZSTRZYGNI¢TO PRZETARG

OTWARCIE OFERT

� Na modernizacj´ ulicy Kasztanowej w Micha-
∏owie-Grabinie. Inwestycja polegaç b´dzie na wy-

konaniu nawierzchni z kostki betonowej na od-

cinku 510 mb (od ul. Kwiatowej do ostatniego za-

budowania) oraz zjazdów do posesji. Wykonawcà

zosta∏a Firma Handlowo-Us∏ugowa TOM-BUD

z Wieliszewa, za kwot´ 515 370,00 z∏. Prace bu-

dowlane rozpocznà si´ w lipcu i zaplanowane sà

do 10 wrzeÊnia. 

� Wybrany zosta∏ wykonawca przebudowy ulicy
P´czkowskiego w Niepor´cie. Zosta∏a nim firma

DROGAP z Warszawy za kwot´ 294 202 z∏. Pra-

ce rozpocznà si´ na poczàtku lipca, a zakoƒcze-

nie zaplanowane jest we wrzeÊniu. Na realizacj´

inwestycji gmina otrzyma∏a dofinansowanie

od Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego

w kwocie 145 tys. z∏. 

� 25 czerwca nastàpi∏o otwarcie ofert na budow´
kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolskiej, na od-

cinku 370 mb od skrzy˝owania z ulicà Gajowà.

Planowany termin realizacji inwestycji

– 30.06.2020 r. Trwa weryfikacja ofert.

Nowa infrastruktura sportowa
w porcie w Niepor´cie

Sezon kàpielowy rozpocz´ty,
zapraszamy na Dzikà Pla˝´!



Ranking zaprezentowany zosta∏

podczas V Europejskiego Kon-

gresu Samorzàdów. Jego autora-

mi sà eksperci z Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie oraz

Uniwersytetu Jagielloƒskiego. 

Gminy oceniane by∏y na pod-

stawie skomplikowanego badania

finansów, koncentrujàcego si´

na dochodach w∏asnych, wydat-

kach inwestycyjnych i Êrodkach

unijnych pozyskanych na realiza-

cj´ zadaƒ. ¸àcznie analizowano

siedem wskaêników – udzia∏ do-

chodów w∏asnych w dochodach

ogó∏em, relacja nadwy˝ki opera-

cyjnej do dochodów ogó∏em,

udzia∏ wydatków inwestycyjnych

w wydatkach ogó∏em, obcià˝enie

wydatków bie˝àcych wydatkami

na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeƒ, udzia∏ Êrod-

ków europejskich w wydatkach

ogó∏em – bez por´czeƒ, relacja

zobowiàzaƒ do dochodów ogó-

∏em, udzia∏ podatku dochodowe-

go od osób fizycznych.

Autorzy rankingu podkreÊlili,

˝e gminy, które otrzyma∏y wyso-

kà ocen´, bardzo dobrze zarzà-

dzajà swoim bud˝etem, wykorzy-

stujàc z sukcesem wszystkie mo˝-

liwoÊci, jakie daje zarzàdzanie

jednostkà samorzàdu terytorialne-

go. 

� BW
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OÂWIADCZENIE Wójta
Gminy Niepor´t

Gmina Niepor´t
wysoko
w rankingu
finansowym
Gmina Niepor´t znajduje
si´ na 44 miejscu wÊród
wszystkich (1548) gmin
wiejskich w Rankingu
Finansowym Samorzàdu
Terytorialnego
w Polsce 2018 r. 

W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ rozpowszechnianymi nieprawdziwymi
informacjami wprowadzajàcymi w błàd mieszkaƒców Gminy i opini´
publicznà, dotyczàcymi ustaleƒ „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału
Bródnowskiego, w gminie Niepor´t” uchwalonego Uchwałà nr IX/41/2019
z dnia 30 maja 2019 roku pragn´ oÊwiadczyç, ˝e:
1. prace nad planem rozpocz´te zostały we wrze-

Êniu 2012 roku, a w trakcie jego opracowywania od-
były si´ trzy wyło˝enia i trzy dyskusje publiczne;

2. zgodnie z przepisami z dnia 27 marca 2003 r. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego nie mogà naruszaç ustaleƒ stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;

3. na etapie wyło˝enia studium do wglàdu publiczne-
go nie wpłyn´ły ˝adne uwagi dotyczàce planowa-
nej drogi KDZ;

4. planowana – zgodnie ze studium – droga zbiorcza
oznaczona na rysunku planu symbolami 1KD (Z)
i 2KD (Z) jest planowanà droga gminnà, a nie dro-
gà wojewódzkà czy drogà powiatowà; 

5. przedmiotowa droga KDZ zaplanowana została
o szerokoÊci w liniach rozgraniczajàcych 12 m
(6 metrowa jezdnia wraz z obustronnymi 3 metro-

wymi pasami chodnika i poboczy), a nie, jak to jest
mylnie sugerowane, drogà o szerokoÊci 20 m;

6. zaplanowanie drogi w planie nie jest w ˝adnym wy-
padku równoznaczne z jej budowà;

7. uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego
nie powoduje wyburzenia ̋ adnego domu mieszkal-
nego, likwidacji istniejàcego gospodarstwa rolnego
ani wyci´cia pomnika przyrody;

8. w obszarze planu nie planuje si´ mo˝liwoÊci powsta-
nia obiektów wielkopowierzchniowych, ani obsłu-
gi komunikacyjnej dla takich obiektów;

9. zgodnie z wczeÊniejszymi deklaracjami, ewentual-
ne rozwa˝enie zmiany przebiegu problemowej dro-
gi, czy całkowitej bàdê cz´Êciowej jej likwidacji, mo-
˝e byç podj´te dopiero na etapie sporzàdzania no-
wego studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania gminy Niepor´t, do którego gmi-
na Niepor´t zamierza przystàpiç.

Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie
zwraca si´ z proÊbà do mieszkaƒców
gminy Niepor´t o przekazywanie
informacji dotyczàcych wpuszczania
scieków do studni kanalizacyjnych
znajdujacych si´ na terenie gminy
Niepor´t.

Nielegalne odprowadzanie Êcieków jest
przest´pstwem i podlega karze ograniczenia
wolnoÊci albo grzywny do 10 000 zł. 
Informacje o NIELEGALNYM wprowadzaniu
Êcieków prosimy zgłaszaç pod
nr tel. 22 7748789, zapewniamy pełnà

anonimowoÊç

UWAGA!!!  KOMUNIKAT GZK W NIEPOR¢CIE

STOP DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ÂCIEKÓW

PSZOK –  WA˚NE!
Informujemy mieszkaƒców gminy, ˝e worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w gospodarstwach domowych (zielone, ˝ółte, niebieskie
i bràzowe), w które dotychczas mo˝na było zaopatrzyç si´
w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t oraz worki
przeznaczone do zbierania popiołu z palenisk domowych
(szare lub czarne) – od 1 czerwca 2019 r. nale˝y pobieraç
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Niepor´cie zlokalizowanego przy ul. Małoł´ckiej 62
w dniach i godzinach jego funkcjonowania.

PSZOK – czynny jest od wtorku do soboty
w godzinach 10.00 – 18.00.

Ponadto informujemy mieszkaƒców gminy, ˝e odpady
zielone (ogrodowe) dostarczane na ww. punkt
przekazywane sà zgodnie z przepisami bezpoÊrednio
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK), w zwiàzku z powy˝szym nale˝y je
wysypywaç z worków do kontenera – w innym przypadku
RIPOK nie b´dzie przyjmował tego rodzaju odpadów.
Popiół z palenisk domowych nale˝y dostarczyç w workach
do PSZOK i wrzuciç do wyznaczonego kontenera (tego
rodzaju odpady nie sà odbierane bezpoÊrednio sprzed
posesji).

Wi´cej informacji na temat funkcjonowania PSZOK
na stronie www.nieporet.pl zakładka Odpady.

W zwiàzku z zakoƒczeniem
budowy kanalizacji sanitarnej
w Michałowie Grabinie infor-
mujemy, ̋ e mieszkaƒcy pose-
sji poło˝onych przy ul. Przy-
rodniczej, Kwiatowej, Kaszta-
nowej, LeÊnej, PrzyleÊnej
uwzgl´dnieni w projekcie
„Budowa kanalizacji sanitar-
nej w Michałowie Grabinie
– etap I” mogà zgłaszaç si´

do MPWiK SA w sprawie
podłàczenia do kanalizacji.
Informacje na temat procedu-
ry podłàczenia do sieci znaj-
dujà si´ na stronie interneto-
wej MPWiK
https://www.mpwik.com.pl/vi
ew/budowa-lub-przebudowa-
-przylczy-wodocigowych-lub-
-kanalizacyjnych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE
PODŁÑCZENIA 
DO KANALIZACJI
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76 rocznica bohaterskiej
Êmierci „Alfy” i „Skiby”
17 czerwca,
w rocznic´
wydarzeƒ, które
przypomina pomnik
w Stanisławowie
Pierwszym,
oddaliÊmy hołd
pami´ci
bohaterskim
podchorà˝ym Armii
Krajowej
– Mieczysławowi
St´pnowskiemu
„Alfie”
i Stanisławowi
Felickiemu „Skibie”.
Przy pomniku
spotkali si´
przedstawiciele
Êrodowisk
kombatanckich,
słu˝b
mundurowych,
stowarzyszeƒ,
samorzàdowcy,
harcerze
i mieszkaƒcy.
W tym roku przypada 76 rocznica

bohaterskiej Êmierci podchorà˝ych,

którà ponieÊli podczas walki

o transport alianckiej broni przezna-

czonej dla oddzia∏ów AK w Legio-

nowie. Za swój czyn obaj podcho-

rà˝owie zostali odznaczeni po-

Êmiertnie Krzy˝em Virtuti Militari.

W pierwszà rocznic´ tego tragicz-

nego wydarzenia, w czerwcu 1944

roku, pod os∏onà nocy ̋ o∏nierze Ar-

mii Krajowej ustawili na miejscu

brzozowy krzy˝, a adiutant dowód-

cy I Rejonu Edward Dietrych ps.

„Wojciech” odebra∏ defilad´ ˝o∏-

nierzy AK zamieszka∏ych w oko-

licznych wsiach.

W 1957 roku Êrodowisko kom-

batanckie Armii Krajowej ufundo-

wa∏o pomnik, celem upami´tnienia

miejsca stoczonej walki i Êmierci

podchorà˝ych „Alfa” i „Skiby”.

W tym roku, dzi´ki inicjatywie

Niepor´ckiego Stowarzyszenia Hi-

storycznego i osobistemu zaanga-

˝owaniu sympatyka Stowarzysze-

nia, Zbigniewa Kamiƒskiego, wy-

konany zosta∏ remont otoczenia

pomnika. 

� BW

KALENDARZ IMPREZ
KULTURALNYCH W SIERPNIU
Nazwa wydarzenia

7755  rroocczznniiccaa
wwyybbuucchhuu
PPoowwssttaanniiaa
WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo  

9999  rroocczznniiccaa  
BBiittwwyy
WWaarrsszzaawwsskkiieejj  
11992200  rr..  

Termin i miejsce 

1 sierpnia godz.16.30 Niepor´t Plac WolnoÊci 
wystawa plenerowa poÊwi´cona Powstaniu
Warszawskiemu, wspólne Êpiewanie piosenek
powstaƒczych z zespołem Dwa Kolory, 
zło˝enie kwiatów w miejscach pami´ci narodowej 

14 sierpnia godz.17.00 msza Êwi´ta polowa 
przy pomniku 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w Wólce Radzymiƒskiej, Apel Pami´ci, 
zło˝enie kwiatów w miejscach pami´ci narodowej 

15 sierpnia godz. 12.00 msza Êwi´ta za Ojczyzn´
w koÊciele pw. N.M.P Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym, 
po mszy koncert w wykonaniu Anny Lubaƒskiej
– sopran, Jana Bokszczanina – fisharmonia, organy 
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Âwi´to Gminy Niepor´t
– Êwi´to sportu i dobrej energii
Paradà sportowà i zawodami w skateparku rozpocz´ło si´ 8 czerwca w porcie
w Niepor´cie Âwi´to Gminy. Atrakcyjny program i pi´kna pogoda
zagwarantowały uczestnikom udanà zabaw´ i wiele pozytywnych wra˝eƒ.

M
otywem tegorocznego Êwi´ta by∏ sport, dlate-

go reprezentanci szkó∏ i przedszkoli wystàpili

w paradzie w strojach sportowych. Wyró˝nia-

jàcà si´ grupà byli zawodnicy uczniowskich klubów

sportowych, którzy wkrótce mieli okazj´ do zaprezen-

towania swoich umiej´tnoÊci. Uczestników Êwi´ta po-

witali na scenie wójt Maciej Mazur, zastepca wójta Ali-

cja Soko∏owska, Przewodniczàca Rady Gminy Bogu-

s∏awa Tomasik oraz wiceprzewodniczàcy Rady Piotr

Pietrucha. Przy∏àczyli si´ do nich goÊcie z partnerskich

gmin Starostwa Powiatowego – przedstawiciele samo-

rzàdów z Chorwacji i Ukrainy. Urozmaicony program

sceniczny rozpoczà∏ koncert b´bniarski, pokaz break-

dance, nast´pnie wystàpi∏ zespó∏ romski Dromenca. Za-

prezentowali si´ tak˝e wykonawcy ze szkó∏ i oÊrodków

kultury – zespo∏y dzieci´ce, m∏odzie˝owe i seniorów.

Wieczorem na scenie królowa∏y trzy rodzaje muzyki

– disco polo z zespo∏em Defis, ludowa w wykonaniu

Dwóch Kolorów oraz rockowa w wykonaniu Patrycji

Markowskiej. Równolegle, na rozleg∏ym terenie portu,

przygotowane by∏y ró˝ne atrakcje sportowe. Ju˝ we

wczesnych godzinach rannych rywalizowali w´dkarze,

na skateparku zorganizowane zosta∏y zawody na hulaj-

nodze – Scooter JAM, po sàsiedzku, na boisku do pi∏-

ki pla˝owej, by∏ turniej pi∏ki siatkowej, swoje mo˝liwo-

Êci zademonstrowali te˝ m∏odzi zawodnicy UKS „Po-

goƒ” Józefów. Dzieci mia∏y przygotowane weso∏e

miasteczko, korzysta∏y z oferty parku linowego, bra∏y

udzia∏ w warsztatach kulinarnych, muzycznych i pla-

stycznych, malowa∏y buzie i zajada∏y si´ watà cukro-

wà. Rodziców zaprosili do swojego stoiska so∏tysi gmi-

ny Niepor´t, proponujàc pyszne przekàski, by∏y te˝ plac-

ki z Rancha Bena i grochówka, którà cz´stowa∏ wójt

Mazur. Gminne stoisko oferowa∏o konkurs ekologicz-

ny na temat poprawnego segregowania odpadów,

a najtrudniejsze pytania dotyczy∏y odpadów wieloma-

teria∏owych. Kto wiedzia∏, otrzymywa∏ nagrod´. W na-

miocie WOPR ratownicy przez ca∏y czas trwania festy-

nu prowadzili nauk´ udzielania pierwszej pomocy. Wiel-

kà atrakcjà, i dla dzieci, i dla doros∏ych, by∏ czo∏g

Leopard, który dostarczony zosta∏ na miejsce dzi´ki

uprzejmoÊci i pomocy dowódcy 16 Pomorskiej Dywi-

zji Zmechanizowanej w Bia∏obrzegach. Wielkà przyjem-

noÊç sprawili te˝ stra˝acy z gminnych jednostek OSP,

którzy podczas pokazu ch∏odzili rozgrzanych widzów

pióropuszem wody. Wieczór zakoƒczy∏ widowiskowy

pokaz ogni sztucznych, który zgromadzi∏ nad brzegiem

jeziora t∏umy widzów. 

Dzi´kujemy wszystkim za wspólnie sp´dzony czas,

a organizatorom za przygotowanie atrakcyjnego Âwi´-

ta Gminy. Jego realizacj´ wsparli sponsorzy: GAZ-

-SYSTEM S.A., Bericap, KK POL, Stal Service, Sta-

rostwo Powiatowe w Legionowie, w∏aÊciciele restau-

racji Zag∏obianka i Hotel Windsor. � BW
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Z kartà rowerowà bezpieczniej!
12 czerwca w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym odbył si´ egzamin
na kart´ rowerowà, w którym wzi´ło udział 29 uczniów klas czwartych i piàtych.

Uczennica szkoły w Niepor´cie została laureatkà 5. edycji konkursu pn.
„Finansoaktywni. Misja: Rozumiemy podatki”.

U
czniowie najpierw napisali

test sk∏adajàcy si´ z 25 pytaƒ

dotyczàcych zasad porusza-

nia si´ po drodze, prawid∏owego za-

chowania na skrzy˝owaniu, znajo-

moÊci znaków drogowych oraz

udzielania pierwszej pomocy. Po po-

myÊlnym zaliczeniu teorii uczniowie

musieli wykazaç si´ równie˝ umie-

j´tnoÊcià jazdy na rowerze w stwo-

rzonym na potrzeby egzaminu mi-

nimiasteczku. 

Nad prawid∏owym przebiegiem

egzaminu czuwali: asp. Andrzej

Pszczo∏a, m∏. asp. S∏awomir Go-

dlewski z Komendy Powiatowej

Policji w Legionowie oraz nauczy-

ciel techniki ze Szko∏y Podstawo-

wej w Stanis∏awowie Pierwszym, p.

Piotr Kutra. Wszyscy uczestnicy

pomyÊlnie zdali egzamin.

� SP Stanis∏awów Pierwszy

„Klub Młodego Podró˝nika – sezon 2019” – podsumowanie

Podsumowanie sezonu w UKS „Fala” Niepor´t

Misjà „KLUBU M¸ODEGO PO-

DRÓ˚NIKA” by∏o wzbudzenia

u dzieci zainteresowania Êwiatem,

jego zró˝nicowanà kulturà i bogac-

twem geograficznym. Projekt, jako

pierwszy, i do tej pory jedyny o ta-

kiej tematyce realizowany w gmi-

nie Niepor´t, spotka∏ si´ z bardzo

du˝ym zainteresowaniem i uzna-

niem dzieci i rodziców. W spotka-

niach wzi´∏o udzia∏ ponad 140

dzieci! Ka˝dy uczestnik otrzyma∏

w∏asnà klubowà legitymacj´, s∏u˝à-

cà do zbierania naklejek za udzia∏

w zaj´ciach, które dzi´ki wsparciu

Sponsora – firmy GAZ-SYSTEM,

by∏y bezp∏atne.

Spotkania „KLUBU M¸ODE-

GO PODRÓ˚NIKA” odbywa∏y

si´ w GOK Niepor´t oraz w pi´ciu

filiach: Beniaminowie, Kàtach W´-

gierskich, Stanis∏awowie Drugim,

Wólce Radzymiƒskiej i Zegrzu.

W ka˝dym oÊrodku zrealizowano

szeÊç spotkaƒ, ka˝de o innej tema-

tyce. Dzieci odby∏y wirtualnà po-

dró˝ dooko∏a Êwiata, odwiedzi∏y

Australi´, Afryk´, Indie, Tajlandi´,

wyruszy∏y na Dominikan´ szlakiem

Krzysztofa Kolumba, a tak˝e wzi´-

∏y udzia∏ w wycieczce autokarowej

do Centrum Wielokulturowego

w Warszawie, gdzie mia∏y okazj´

osobiÊcie poznaç mieszkaƒców

Afryki, ich kraje, a tak˝e wziàç

udzia∏ w warsztatach nauki j´zyka

arabskiego. 

Podczas zaj´ç „KLUBU M¸O-

DEGO PODRÓ˚NIKA” dzieci

mia∏y równie˝ niepowtarzalnà oka-

zj´, aby spróbowaç jak smakuje in-

dyjskie „mango lassi”, zobaczyç

jak wyglàdajà tajskie p∏ywajàce

sklepy, przymierzyç oryginalny

kapelusz z liÊci palmy kokosowej,

poznaç tajemnice australijskich

kangurów i koali, zobaczyç drze-

wa mangrowe lub parad´ humba-

ków. 

Na zakoƒczenie zaj´ç ka˝de

dziecko otrzyma∏o pamiàtkowy dy-

plom oraz upominki od Sponsora.

Z uwagi na bardzo du˝e zaintere-

sowanie projektem planowana jest

kontynuacja zaj´ç „KLUBU M¸O-

DEGO PODRÓ˚NIKA” w nowym

roku rok szkolnym 2019/2020.

Serdecznie dzi´kujemy: 

• Sponsorowi projektu – firmie

GAZ-SYSTEM S.A. – za wspar-

cie finansowe oraz wspania∏e

upominki dla uczestników zaj´ç

• Prowadzàcej projekt – Beacie

Dubaniewicz oraz firmie LM Pro-

motion za wsparcie reklamowe.

� I.Jacyna

Z inicjatywy GMINNEGO OÂRODKA KULTURY w Niepor´cie w dniach 19 marca – 25 maja 2019 r. odbyły si´ zaj´cia dla dzieci pod nazwà „KLUB MŁODEGO PODRÓ˚NIKA – sezon 2019”.
Sponsorem projektu była firma GAZ-SYSTEM S.A., zaÊ prowadzàcà – podró˝niczka i pilot wycieczek zagranicznych Beata Dubaniewicz, mieszkanka gminy Niepor´t, która opowiadała
dzieciom o swoich obserwacjach i przygodach podczas egzotycznych podró˝y.

Uczniowie
rozumiejà podatki

Jury konkursu organizowanego

przez Ministerstwo Finansów wy-

ró˝ni∏o autorów 10 najbardziej po-

mys∏owych i najtrafniej odzwier-

ciedlajàcych tematyk´ podatkowà

filmów, zg∏oszonych przez zespo-

∏y uczniowskie ze szkó∏ podstawo-

wych. Tegoroczny konkurs cieszy∏

si´ ogromnà popularnoÊcià – zg∏o-

szono a˝ 165 filmów. WÊród lau-

reatów konkursu znalaz∏a si´

uczennica Szko∏y Podstawowej im.

Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie

– Milena Nowicka. Laureatk´ za-

proszono wraz z opiekunem pracy

– panià Iwonà Bartosiewicz

– na gal´ konkursowà w Minister-

stwie Finansów. Ze zwyci´zcami

spotka∏ si´ minister finansów Ma-

rian BanaÊ. � AZ

Jakub Gradek
(rocznik 2009)
został klubowym
multimedalistà. 

W samym 2019 roku zdoby∏

ju˝ 22 medale. Ma te˝

w swoim dorobku wielki

puchar za zajecie 2 miejsca

w klasyfikacji generalnej

w najwi´kszych zawodach

p∏ywackich dla najm∏od-

szych „Od M∏odzika

Do Olimpijczyka” oraz

pierwsze lokaty w ogólno-

polskim rankingu najszyb-

szych ˝abkarzy w roczni-

ku 2009 na 50, 100 i 200 m

stylem klasycznym. Brawo

Kuba! � BW

W dniach 24.06.–07.07.2019 r. p∏ywalnia Aquapark „Fala”
w Stanis∏awowie Pierwszym b´dzie zamkni´ta z uwagi na coroczne
prace konserwacyjne. Wszystkie karnety, które wa˝ne sà w tym czasie,
zostanà automatycznie przedłu˝one o 14 dni.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LLIIPPCCUU 2019 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, Olimpijska

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 (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

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

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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