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„Przyjazny Niepor´t” – NIE dla zniesienia 
ograniczenia tona˝u na ulicy Jana Kazimierza str. 2

WYCHOWANIE
przedszkolne str.3

ROZSTRZYGNI¢CIE KONKURSU Wypoczywam 
aktywnie w gminie Niepor´t str. 7

B´dzie kanalizacja w Lipach w Niepor´cie
– jest dofinansowanie

Przyznane dofinansowanie prze-

znaczone b´dzie na wykonanie do-

kumentacji projektowej i budow´

kanalizacji sanitarnej od ulicy Mic-

kiewicza do ulicy Telimeny,

wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza. Jed-

nak gminny plan na lata 2021-2023

przewiduje budow´ sieci kanaliza-

cyjnej dalej a˝ do oczyszczalni Êcie-

ków, znajdujàcej si´ naprzeciwko

osiedla G∏ogi. Co wi´cej, oczysz-

czalnia zostanie zlikwidowana i za-

mieniona na pompowni´. To dru-

ga bardzo dobra wiadomoÊç, ponie-

wa˝ zdarza si´, ˝e oczyszczalnia

uprzykrza okolicznym mieszkaƒ-

com ˝ycie. Dzi´ki likwidacji

oczyszczalni do nowej sieci w Li-

pach w∏àczone zostanà równie˝:

osiedle G∏ogi, osiedle D´bina, szko-

∏a w Stanis∏awowie Pierwszym

oraz Aquapark „Fala”. Budow´ po-

przedzi wykonanie dokumentacji

projektowej na bazie ju˝ opracowa-

nego Programu Funkcjonalno-

-U˝ytkowego. Po zakoƒczeniu in-

westycji Êcieki skierowane zostanà

do opaski kanalizacyjnej Jeziora

Zegrzyƒskiego i do oczyszczalni

w Orzechowie.

Ca∏oÊç inwestycji ma kosztowaç

oko∏o 15 mln z∏otych. Mieszkaƒcy

Lip d∏ugo czekali na jej realizacj´,

z mo˝liwoÊcià poprowadzenia sie-

ci wzd∏u˝ drogi wojewódzkiej

nr 633 tj. ulicy Jana Kazimierza,

a nie przez teren posiadanych przez

nich dzia∏ek

W czasie najbli˝szych tygodni

uruchomiona zostanie procedura

przetargowa na wybór wykonawcy. 

Przyznane dofinansowanie po-

chodzi z Europejskiego Funduszu

Rolnego w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na la-

ta 2014-2020.

� B.Wilk

Dobra wiadomoÊç w grudniu, to jak prezent od Mikołaja.
I taki prezent otrzymujà właÊnie mieszkaƒcy Lip w Niepor´cie.
Gmina Niepor´t dostała 22  000000  000000 zz∏∏  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa
na budow´ kanalizacji w tym obszarze.

Oczyszczalnia, która zostanie zlikwidowana
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Stowarzyszenie „Przyjazny Niepor´t”
– NIE dla zniesienia ograniczenia
tona˝u na ulicy Jana Kazimierza
Stowarzyszenie „Przyjazny Niepor´t” wystosowało pismo do Marszałka Adama Struzika, w którym wyra˝a 
stanowczy sprzeciw wobec planów zniesienia ograniczenia tona˝u na ulicy Jana Kazimierza. 
Plany zniesienia ograniczenia tona-

˝u na ulicy Jana Kazimierza wzbu-

dzi∏y ogromne zaniepokojenie

mieszkaƒców. Pami´tamy warunki,

jakie panowa∏y na drodze, po któ-

rej p´dzi∏y ci´˝kie pojazdy, i oba-

wiamy si´ powrotu do tej sytuacji.

Oznacza ona znaczne zwi´kszenie

nat´˝enia ruchu, a co za tym idzie

wi´cej wypadków i du˝e zagro˝e-

nie bezpieczeƒstwa pieszych. De-

gradacja nawierzchni i korki to ko-

lejne nast´pstwa zniesienia ograni-

czenia tona˝u. 

W obszernym piÊmie Stowarzy-

szenia poddano dok∏adnej analizie

argumenty, uzasadniajàce wed∏ug

Pana Marsza∏ka plany zmiany to-

na˝u na ulicy Jana Kazimierza.

Przytoczono dane pochodzàce m.in.

ze statystyk policyjnych, porównu-

jàce informacje o wszystkich zda-

rzeniach drogowych z lat 2014-

2019 na DW633. Jednoznacznie

wskazujà one, ˝e na odcinku

z ograniczeniem tona˝u jest ich

wielokrotnie mniej, ni˝ tam, gdzie

ograniczenie nie obowiàzuje. 

Równie szczegó∏owo i porów-

nawczo przeanalizowano w piÊmie

dane mówiàce o nat´˝eniu ruchu

drogowego. Wynika z nich jedno-

znacznie, ˝e po zniesieniu ograni-

czenia tona˝u mo˝na spodziewaç

si´ na Jana Kazimierza nasilenia ru-

chu tranzytowego, którego poziom

b´dzie podobny do tego, jaki panu-

je na drogach znacznie lepiej do te-

go przystosowanych.

Kolejnym argumentem, przema-

wiajàcym za utrzymaniem ograni-

czenia tona˝u jest wzmo˝ony ruch

pieszych. Wzd∏u˝ drogi powsta∏a

g´sta zabudowa jednorodzinna,

wybudowano nowe placówki

oÊwiatowe, prywatny dom opieki

nad osobami starszymi, funkcjonu-

jà poradnie i liczne punkty us∏ugo-

we. Wzmo˝ony ruch na drodze,

zw∏aszcza pojazdów ci´˝kich, po-

gorszy znacznie bezpieczeƒstwo

pieszych. Sytuacji nie poprawi de-

gradacja nawierzchni, spowodo-

wana ko∏ami ci´˝kich pojazdów. 

W posumowaniu pisma wyra˝o-

ny zosta∏ stanowczy sprzeciw wo-

bec planów zmiany obowiàzujàce-

go ograniczenia tona˝u, gro˝àcy

pogorszeniem warunków bezpie-

czeƒstwa na drodze. � BW

Gmina Niepor´t liderem
w pozyskiwaniu Êrodków
unijnych

Punkt Informacyjny
w urz´dzie – pierwsza
pomoc dla interesanta

Proekologiczne elektryczne
autobusy je˝d˝à po gminie

Dwutygodnik Wspólnota opublikował wyniki rankingu pozyskania Êrodków unijnych przez samorzàdy
w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca w latach 2014-2019. Gmina Niepor´t, zz kkwwoottàà  33008822,,1144 zzłł  ppeerr  ccaappiittaa  jest
lliiddeerreemm  ppoowwiiaattuu  lleeggiioonnoowwsskkiieeggoo oraz ppiiààttàà  ggmmiinnàà  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  mmaazzoowwiieecckkiieeggoo.
Ranking obejmuje wszystkie Êrodki

unijne pozyskane przez samorzàdy

w latach 2014-2019, które nast´pnie

dzieli si´ przez liczb´ mieszkaƒców.

WÊród 1538 gmin wiejskich, gmina

Niepor´t znalaz∏a si´ na wysokim 54

miejscu w wysokoÊci pozyskanych

per capita funduszy. Przed nià w ran-

kingu Mazowsze reprezentujà tyl-

ko 4 inne gminy, a w pierwszej set-

ce jest ich tylko 7. 

Dzi´ki umiej´tnemu pozyski-

waniu i wykorzystaniu funduszy

unijnych gmina rozwija si´, uno-

woczeÊnia, podnosi si´ poziom

˝ycia mieszkaƒców. Ârodki te po-

zwalajà na wykonanie inwestycji,

których sfinansowanie jedynie

z bud˝etu gminy by∏oby bardzo

trudne i wymaga∏o wielu lat. Fun-

dusze europejskie wykorzystane

zosta∏y w gminie Niepor´t na bu-

dow´ kilometrów nowej infra-

struktury kanalizacyjnej, moderni-

zacj´ dróg, budow´ tras pieszo-ro-

werowych, boisk sportowych, pla-

ców zabaw.

Zaskoczenie mo˝e budziç fakt, ̋ e

wÊród gmin wiejskich jest 20 samo-

rzàdów, które w latach obj´tych

rankingiem nie pozyska∏y ani jed-

nej z∏otówki Êrodków unijnych.

� BW

Punkt dzia∏a na parterze Urz´du,

obok Kancelarii. Udziela informa-

cji m.in. o sposobie za∏atwienia

sprawy, dokumentach, które nale˝y

przedstawiç, o wyborze odpowied-

niego wniosku, numerze telefonu

do merytorycznego dzia∏u itp. Je˝e-

li za∏atwienie sprawy, z którà zwró-

ci∏ si´ interesant, nie b´dzie le˝a∏o

w gestii Urz´du Gminy Niepor´t,

otrzyma on informacj´, do której in-

stytucji powinien si´ zwróciç.

Z Punktem Informacyjnym mo˝e-

my si´ równie˝ skontaktowaç tele-

fonicznie, w celu uzyskania potrzeb-

nej informacji – tel. 22 767 04 03.

JednoczeÊnie przypominamy, ˝e

obs∏uga bezpoÊrednia interesantów

w Urz´dzie odbywa si´ z zachowa-

niem obowiàzujàcego re˝imu sani-

tarnego – w wydzielonej strefie

na parterze mogà przebywaç jedno-

czeÊnie tylko 2 osoby, obowiàzuje

zas∏anianie nosa i ust. � BW

Od grudnia linie 705 i 735 obs∏ugi-

wane sà przez nowoczesne elektrycz-

ne autobusy. Przy stacji Marymont

zamontowana zosta∏a ∏adowarka

do tego typu pojazdów, zapewniajà-

ca ich funkcjonowanie. Proekologicz-

ne autobusy zagoszczà w gminie Nie-

por´t na d∏ugo. Jest to dobra dla nas

wiadomoÊç, poniewa˝ oznacza mniej

spalin i czystsze powietrze. � BW

W sierpniu, obok placu zabaw

w Stanis∏awowie Pierwszym, stan´-

∏a wiata ogrodowa. Nast´pnie zo-

sta∏a doposa˝ona 3 sto∏ami i 6 ∏aw-

kami. W ich zamontowanie zaan-

ga˝owali si´ spo∏ecznie cz∏onkowie

Stowarzyszenia „Przyjazny Niepo-

r´t”, mieszkaƒcy, Rada So∏ecka,

radny i so∏tys Stanis∏awowa Pierw-

szego.

Obecnie wykonane zosta∏y pra-

ce wykoƒczeniowe – kostka beto-

nowa pod wiatà, obróbki blachar-

skie, monta˝ rynien i rur spusto-

wych. Z myÊlà o wykorzystaniu

deszczówki postawiono dwie

beczki, których zawartoÊç pos∏u˝y

do podlewania terenu. Zosta∏ tak-

˝e wykonany pierwszy etap ogro-

dzenia terenu.

Równie˝ latem, obok placu za-

baw zamontowanych zosta∏o 6

urzàdzeƒ si∏owni zewn´trznej oraz

stojak na rowery, nawieziona zosta-

∏a ziemia pod trawnik. Ca∏y teren

jest monitorowany. Dbajmy razem

o nasze wspólne dobro! 

� BW
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ZZMMIIAANNAA  RROOZZKKŁŁAADDUU  CCZZAASSUU  PPRRAACCYY  UURRZZ¢¢DDUU  GGMMIINNYY
NNIIEEPPOORR¢¢TT  WW  GGRRUUDDNNIIUU  22002200  RROOKKUU::

� 24 grudnia – dzieƒ wolny od pracy, w zamian za Êwi´to
przypadajàce w sobot´ 26 grudnia 

� 28 grudnia – dzieƒ pracy w godzinach 8.00–18.00
� 31 grudnia – dzieƒ pracy w godzinach 8.00–14.00

Zagospodarowywanie terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego
w Stanisławowie Pierwszym

ZZGGŁŁOOÂÂ  SSII¢¢  DDOO  PPOODDŁŁÑÑCCZZEENNIIAA  DDOO  KKAANNAALLIIZZAACCJJII
Informujemy, ˝e budowa kanalizacji
sanitarnej w Niepor´cie, w rejonie
ul. Zegrzyƒskiej (ul. Rumiankowa, Białego
Bzu oraz w drodze nr. ew. 970/13, 970/17
(ul. Wojska Polskiego) została
zakoƒczona. 

Mieszkaƒcy posesji poło˝onych przy ul.
Rumiankowej, Białego Bzu oraz Wojska

Polskiego mogà zgłaszaç si´ do MPWiK S.A.
w sprawie podłàczenia do kanalizacji.

Informacje na temat procedury podłàczenia
do sieci znajdujà si´ na stronie internetowej
MPWiK
https://www.mpwik.com.pl/view/budowa-
lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-
lub-kanalizacyjnych

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

W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ proÊbami mieszkaƒców, dotyczàcymi
ułatwienia załatwiania spraw w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
od poniedziałku 14 grudnia uruchomiony został Punkt Informacyjny. 



Przedszkole jest miejscem, gdzie

ma mo˝liwoÊç rozwijania swojego

naturalnego potencja∏u. W tracie

zabawy, spontanicznie, niejako

„przy okazji”, dziecko przechodzi

intensywny proces uczenia si´.

Rozwija swoje kompetencje po-

znawcze, spo∏eczne i emocjonalne.

Doskonali sprawnoÊç ruchowà oraz

umiej´tnoÊci samoobs∏ugi, uczy

si´ samodzielnoÊci i kontroli w∏a-

snej skutecznoÊci, bada granice

wolnoÊci swojej i innych. Poprzez

kontakt z rówieÊnikami poznaje za-

sady i regu∏y spo∏eczne obowiàzu-

jàce w realnym Êwiecie. Odkrywa,

˝e ludzie sà ró˝ni, ale tak samo

wa˝ni. W grupie rówieÊniczej uczy

si´ tolerancji i sztuki kompromisu,

radzenia sobie z rozwiàzywaniem

konfliktów, ale te˝ wspó∏pracy

i niesienia pomocy kolegom.

W przedszkolu cz´sto rodzà si´

pierwsze dzieci´ce przyjaênie, któ-

re nie zawsze koƒczà si´ wraz z za-

koƒczeniem edukacji przedszkol-

nej. Podsumowujàc, dziecko z po-

bytu w przedszkolu wynosi wiele

ró˝norodnych korzyÊci, dlatego na-

le˝y dà˝yç, aby wszystkie dzieci

w naszej gminie mia∏y zapewnio-

ny dost´p do wychowania przed-

szkolnego. 

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  GGMMIINNIIEE
Mieszkaƒcy naszej gminy mogà
korzystaç z ofert edukacyjnych
a˝ 11 przeszkoli, w tym 4 publicz-

nych i 7 niepublicznych. Odzia∏y

przedszkolne zorganizowane sà

tak˝e we wszystkich gminnych

szko∏ach podstawowych, z wyjàt-

kiem Wólki Radzymiƒskiej, w któ-

rej funkcjonuje zespó∏ szkolno-

-przedszkolny obejmujàcy swà

strukturà organizacyjnà przedszko-

le i szko∏´ podstawowà. Niektórzy

rodzice wybierajà dla swoich dzie-

ci przedszkola poza gminà – pu-

bliczne lub niepubliczne. 

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  PPUUBBLLIICCZZNNEE
Przedszkolami publicznymi, pro-

wadzonymi przez gmin´ sà placów-

ki: w Bia∏obrzegach, Niepor´cie,
Wólce Radzymiƒskiej i Zegrzu
Po∏udniowym. W tym roku szkol-

nym, ucz´szcza do nich 318 dzie-
ci, które uczà si´ w 15 oddzia∏ach.

Ârednia liczba dzieci w oddziale

w przedszkolu wynosi 21. Eduka-

cj´, opiek´ i wychowanie przed-

szkolaków w przedszkolach gmin-

nych zapewnia przedszkolakom 42

nauczycieli i 40 pracowników nie-

pedagogicznych. W ka˝dym przed-

szkolu prowadzona jest kuchnia,

dzi´ki temu posi∏ki dla dzieci przy-

gotowywane sà na miejscu ze Êwie-

˝ych produktów kupowanych

u sprawdzonych dostawców. 

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  SSZZKKOOŁŁAACCHH
PPOODDSSTTAAWWOOWWYYCCHH
Oddzia∏y przedszkolne w szko-
∏ach podstawowych przeznaczone

sà dla dzieci szeÊcioletnich, które

przed rozpocz´ciem nauki w klasie

pierwszej sà zobowiàzane do odby-

cia rocznego przygotowania przed-

szkolnego. ¸àczenie w szko∏ach

podstawowych zorganizowanych

jest 8 oddzia∏ów przedszkolnych.

Zapewniajà one edukacj´ przed-

szkolnà 142 przedszkolakom.

Ârednia liczba dzieci w jednym od-

dziale to niespe∏na 18 osób.

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA
NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE
Oprócz przedszkoli publicznych

ofert´ edukacyjnà dla przedszkola-

ków majà równie˝ przedszkola
niepubliczne. Z edukacji przed-

szkolnej na terenie gminy Niepor´t

w przedszkolach prowadzonych

przez podmioty inne ni˝ gmina ko-

rzysta 303 dzieci. Najwi´cej dzie-

ci ucz´szcza do J´zykowego Przed-

szkola Niepublicznego „Czarlan-

dia” w Stanis∏awowie Drugim – 67,

w „Modelowym Przedszkolu”

w Stanis∏awowie Pierwszym uczy

si´ 62 przedszkolaków, 51 dzieci

korzysta z oferty przedszkola „Nut-

ka Milutka” w Micha∏owie-Grabi-

nie, do przedszkola „Odkrywcy”

w Kàtach W´gierskich chodzi 47

dzieci, 36 zapisanych jest do przed-

szkola „Norlandia” w Niepor´cie

i 26 do przedszkola „Jod∏owy Za-

kàtek” w Stanis∏awowie Pierw-

szym. 

W gminie Niepor´t funkcjonuje

równie˝ Niepubliczne Przedszko-

le Terapeutyczne Ooniwerek

w Izabelinie zapewniajàce edu-

kacj´ i opiek´ dzieciom z niepe∏-

nosprawnoÊciami. W tym roku

szkolnym z jego oferty korzy-

sta 14 dzieci. Przedszkole zapew-

nia im nie tylko zaj´cia edukacyj-

no-wychowawcze, ale tak˝e zaj´-

cia rehabilitacyjne, zgodnie z ich

potrzebami wynikajàcymi z niepe∏-

nosprawnoÊci. 

DDOOTTAACCJJEE  DDLLAA  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLII
Zgodnie z ustawà o finansowaniu

zadaƒ oÊwiatowych gmina Niepo-

r´t udziela dotacji przedszkolom

niepublicznym na ka˝de dziecko

ucz´szczajàce do tych przedszkoli.

WysokoÊç dotacji z bud˝etu gmi-

ny na ka˝de dziecko w przedszko-

lu niepublicznym wynosi 75%

kosztów bie˝àcych ponoszonych

w przedszkolach publicznych

na jednego ucznia. W roku 2019

koszt edukacji 1 dziecka w przed-

szkolach gminnych wyno-

si∏ 1 275,32 z∏, a w roku 2020

– 1 377,44 z∏ miesi´cznie.

W zwiàzku z tym wysokoÊç mie-

si´cznej dotacji na jednego ucznia

przedszkola niepublicznego wy-

nosi∏a odpowiednio: w roku 2019

– 956,49 z∏, a w roku 2020

– 1 033,08 z∏.

¸àczny koszt dotacji udzielonej

z bud˝etu gminy w 2020 r.

na uczniów placówek niepublicz-

nych przedstawia tabela powy˝ej. 

Rodzice majà swobod´ w wybo-

rze miejsca edukacji przedszkolnej

dla swoich dzieci. Cz´Êç rodziców

wybiera przedszkola poza gminà

Niepor´t. RównoczeÊnie miesz-

kaƒcy gmin sàsiednich korzystajà

z oferty edukacyjnej przedszkoli

funkcjonujàcych w naszej gminie,

w szczególnoÊci przedszkoli niepu-

blicznych. W zwiàzku z tym gmi-

ny zobowiàzane sà do wzajemnych

rozliczeƒ z tego tytu∏u i zwrotu

kosztów edukacji przedszkolnej

swoich mieszkaƒców. Co roku

z wychowania przedszkolnego po-

za terenem naszej gminy korzysta

oko∏o 110 dzieci z gminy Niepor´t,

najwi´cej w Warszawie, Radzymi-

nie i Legionowie. Roczna kwota
refundacji innym jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego kosztów
edukacji przedszkolnej wynosi
nieco ponad 1 023 000 z∏. Jedno-

czeÊnie w przedszkolach na terenie

gminy uczy si´ oko∏o 150 dzieci

z gmin sàsiednich, w tym 124

w przedszkolach niepublicznych.

Przewidywana kwota zwrotu kosz-

tów wychowania przedszkolnego

od innych gmin to ok. 1 209 000 z∏.
¸àczny plan wydatków

na wszystkie formy wychowania
przedszkolnego w 2020 r., dost´p-
ne dla naszych mieszkaƒców,
wynosi 12 073 269 z∏. Projekt
bud˝etu na 2021 r. zak∏ada wy-
datki na edukacj´ przedszkolnà
na poziomie 12 666 138 z∏. 

DDOOWWOOZZYY  DDZZIIEECCII  
DDOO SSZZKKÓÓŁŁ
Uczniowie szkó∏ podstawowych,

których droga do szko∏y przekra-

cza 3 km (dotyczy klas I-IV)

lub 4 km (dotyczy klas V-VIII)

na podstawie ustawy Prawo oÊwia-

towe, majà prawo do bezp∏atnego

dojazdu lub dowozu do szkó∏,

w których realizujà obowiàzek

szkolny lub obowiàzek nauki. Bez-

p∏atny dowóz organizuje gmina, wy-

bierajàc przewoênika w zamówieniu

publicznym, og∏aszanym w drodze

przetargu nieograniczonego. 

Odr´bnà grup´ stanowià ucznio-

wie niepe∏nosprawni dowo˝eni

do przedszkoli, szkó∏ i oÊrodków,

w których realizujà roczne przygo-

towanie przedszkole, obowiàzek

szkolny lub obowiàzek nauki,

na zasadach okreÊlonych w art. 32

ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Pra-

wo oÊwiatowe. Cz´Êci uczniów

niepe∏nosprawnych dowóz zapew-

niajà rodzice, we w∏asnym zakre-

sie, na podstawie umowy zawartej

z gminà. Uczniom, których rodzi-

ce nie majà mo˝liwoÊci zapewnie-

nia dowozu do szko∏y, bezp∏atny

dowóz organizuje gmina. Tak jak

w przypadku uczniów zdrowych,

w post´powaniu przetargowym. 

Na realizacj´ ustawowego pra-
wa uczniów do bezp∏atnego do-
wozu do szkó∏ w 2020 r. zaplano-
wano Êrodki w wysokoÊci
746 213 z∏. W projekcie bud˝etu
gminy Niepor´t na 2021 r. prze-
widziano kwot´ 750 000 z∏.

� H.Galas
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Wychowanie przedszkolne

Lp. Nazwa przedszkola Kwota dotacji w za okres I-XII. 2020 r., w tym na: Łàczna 
niepublicznego Dzieci Kształcenie Wczesne kwota

zdrowe specjalne Wspomaganie wypłaconej
Rozwoju dotacji

1. „Nutka Milutka” 638 443,44 zł 108 645,24 zł 14 705,95 zł 761 794,63 zł

2. „Odkrywcy” 621 914,16 zł – – 621 914,16 zł

3. „Modelowe Przedszkole” 712 825,20 zł 4 751,98 zł 5 462,21 zł 723 039,39 zł

4. „Jodłowy Zakàtek” 194 219,04 zł 522 667,62 zł – 716 886,66 zł

5. Ooniwerek – 637 065,44 zł 56 722,95 zł 693 788,39 zł

6. „Norlandia” 382 239,60 zł – – 382 239,60 zł

7. „Czarlandia” 768 784,52 zł – – 768 784,52 zł

RAZEM 3 318 425,96 zł 1 273 130,28 zł 76 891,11 zł 4 668 447,35 zł

Edukacja przedszkolna jest niezwykle wa˝nym etapem w rozwoju dziecka.
Dziecko w wieku przedszkolnym przejawia wyjàtkowà ciekawoÊç Êwiata i ch´ç
do zdobywania nowych doÊwiadczeƒ. 
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Społecznie w Wólce
Radzymiƒskiej 

Komunikacja
publiczna w gminie

Modernizacja przystanku
w Ni´porecie

W Wólce Radzymiƒskiej koło OSP stan´ła latem altana ogrodowa,
sfinansowana ze Êrodków uzyskanych z Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw. Mieszkaƒcy zadbali o wiat´ i postanowili doło˝yç
coÊ od siebie.
Aktywizacja to s∏owo kluczowe,

zak∏adajàce integracj´ mieszkaƒ-

ców. W Wólce da∏a ona efekt

w postaci wspólnych dzia∏aƒ

na rzecz miejsca spotkaƒ. Jeden

z mieszkaƒców zasponsorowa∏

kostk´, a inni zebrali si´ i kostk´

pod wiatà u∏o˝yli. Wypada tylko

czekaç, a˝ ponownie b´dà mo˝liwe

sàsiedzkie spotkania, bez maseczek

i obaw o zdrowie. 

� B.Wilk

OOBBSSŁŁUUGGAA  AAUUTTOOBBUUSSOOWWAA
Obs∏ug´ autobusowà zapewniajà

przede wszystkim linie podmiejskie
organizowane przez Zarzàd Trans-

portu Miejskiego w Warszawie, ob-

s∏ugujàce po∏àczenia na trasach: 

• linia 735: Warszawa (Metro Ma-

rymont) – Zegrze Po∏udniowe,

• linia 705: Warszawa (Metro Ma-

rymont) – Rynia (przez Bia∏obrze-

gi),

• linia 736: Warszawa (˚eraƒ FSO)

– Legionowo (przez Rembelszczy-

zn´).

Koszt funkcjonowania linii orga-

nizowanych przez Zarzàd Transpor-

tu Miejskiego w Warszawie w po-

rozumieniu z gminà Niepor´t w

2020 roku wyniesie prawie

1 700 000 z∏. 
Ponadto na terenie gminy kursu-

jà linie lokalne typu „L”, równie˝

obs∏ugiwane przez ZTM w porozu-

mieniu z gminà, na trasach:

• L-8: Wólka Radzymiƒska – Niepo-

r´t – Izabelin – Stanis∏awów

Pierwszy – Rembelszczyzna – Kà-

ty W´gierskie – Stanis∏awów Dru-

gi – Legionowo,

• L-31: Wólka Radzymiƒska

– (przez Niepor´t) – Bia∏obrzegi

– Beniaminów – Radzymin,

• L-33: Legionowo – Józefów – Kà-

ty W´gierskie – Rembelszczyzna

– Stanis∏awów Pierwszy – Marki,

• L-45: Wólka Radzymiƒska – Sie-

raków – S∏upno – Warszawa M1

• oraz linia mi´dzygminna nr D1

na trasie: Legionowo (Grudzie)

– Józefów.

Gmina Niepor´t ∏àcznie w 2020

roku wydatkowa∏a na obs∏ug´ linii

„L” oraz D1 kwot´ prawie

2 000 000 z∏.
¸àcznie w 2020 roku gmina Nie-

por´t wydatkowa∏a na funkcjonowa-

nie autobusowej komunikacji lokal-

nej na wy˝ej wymienionych liniach

kwot´ 3 700 000,00 z∏. 

NNIIEEPPOORR¢¢CCKKAA  KKAARRTTAA  
KKOOMMUUNNIIKKAACCYYJJNNAA
Dzi´ki porozumieniu podpisanemu

przez Wójta Gminy Niepor´t z m.st.

Warszawa, w paêdzierniku 2017 r.

gmina przystàpi∏a do oferty komu-

nikacyjnej „Warszawa +”, który

umo˝liwi∏ uruchomienie programu

„Niepor´cka Karta Komunikacyj-

na”. Korzystanie z niej umo˝liwia

mieszkaƒcom zakup taƒszych bile-

tów na wszystkich wy˝ej wymienio-

nych liniach autobusowych obs∏ugi-

wanych przez ZTM w Warszawie. 

Od wrzeÊnia 2018 r., gmina Nie-

por´t wprowadzi∏a III grup´ dop∏at

do biletów z oferty „Warszawa+”,

dzi´ki której ceny biletów dla miesz-

kaƒców zosta∏y niemal˝e wyrówna-

ne z cenami obowiàzujàcymi

w pierwszej strefie biletowej, która

dotychczas obowiàzywa∏a tylko

na terenie m.st. Warszawy. W 2019

roku wydano 569 „Niepor´ckich
Kart Komunikacyjnych”, których

dofinansowanie z bud˝etu gminy

wynios∏o 398 000 z∏. Od ich wpro-

wadzenia w paêdzierniku 2017 r.

wydano ∏àcznie 1 855 szt. kart.

SSZZYYBBKKAA  KKOOLLEEJJ  MMIIEEJJSSKKAA  SSKKMM
Wychodzàc naprzeciw potrzebom

mieszkaƒców, w celu usprawnienia

i udogodnienia dojazdów do sàsia-

dujàcych miast i miejscowoÊci,

2 stycznia 2020 r. uruchomiona zo-

sta∏a Warszawska Szybka Kolej

Miejska na trasie Warszawa – Legio-

nowo – Niepor´t – Wólka Radzy-

miƒska – Radzymin. Koszt dofinan-

sowania w 2020 r. z bud˝etu gmi-

ny Niepor´t kursów linii S-3
to 550 000 z∏.

� K.Anio∏kowski

Jest to bardzo charakterystyczny

przystanek, który powsta∏ w czasie

i przy okazji, gdy budowano osiedle

Las. Jest bardzo du˝y, przestronny,

z solidnym dachem, zapewniajàcy

os∏on´ od wiatru i deszczu nawet du-

˝ej grupie podró˝ujàcych. Niestety,

up∏yw czasu da∏ mu si´ we znaki,

i po drobnych naprawach przyszed∏

czas na gruntowne zmiany. 

W pierwszym etapie prac wymie-

niona zosta∏a stara nawierzchnia

betonowa, którà zastàpi∏y p∏yty

chodnikowe. W trakcie jest wymia-

na konstrukcji noÊnej, którà stano-

wiç b´dà stalowe s∏upy, a drewnia-

nà belk´, podtrzymujàcà dach, zastà-

pi stalowa. 

W kolejnym etapie, ju˝ pod ko-

niec zimy, wykonana zostanie nowa

elewacja Êcian, zakupione ∏awki,

a nast´pnie donice z kwiatami.

Po modernizacji przystanek b´dzie

oÊwietlony. � B.Wilk

Gmina rozpocz´ła modernizacj´ przystanku autobusowego w centrum
Niepor´tu, w sàsiedztwie poczty. 

Przedstawiamy informacj´ o kosztach funkcjonowania komunikacji publicznej
w gminie Niepor´t w 2020 roku.

OGŁOSZONE PRZETARGI :
• na budow´ oÊwietlenia Êcie˝ki pieszo-rowe-

rowej wzd∏u˝ Kana∏u ̊ eraƒskiego w Stanis∏a-
wowie Pierwszym, kontynuacja oÊwietlenia od uli-

cy Izabeliƒskiej w kierunku Warszawy – 11 s∏upów. 

Termin wykonania prac – do koƒca marca 2021 roku.

Termin sk∏adania ofert – do 22 grudnia 2020 roku.

• na wykonanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej
w Stanis∏awowie Pierwszym I etap, wzd∏u˝ uli-

cy S∏onecznej i ulicy Przysz∏oÊç oraz w ulicach bocz-

nych wraz z 8 pompowniami. D∏ugoÊç sieci – ok. 20

kilometrów. Sieç pod∏àczona zostanie do kanalizacji

warszawskiej, eksploatowanej przez MPWIK.

Termin wykonania dokumentacji – 15 grudnia 2021 roku.

Termin sk∏adania ofert – do 23 grudnia 2020 roku.

Przy ulicy G∏ównej w Ryni, z inicjatywy mieszkaƒców

oraz na wniosek Rady So∏eckiej i So∏tysa wykonanych

zosta∏o pi´ç tablic edukacyjnych, poÊwi´conych oko-

licznej florze i faunie. Tablice przedstawiajà roÊliny,

ptaki làdowe i dzikie zwierz´ta, które mo˝emy spotkaç

w okolicach Ryni, a tak˝e ptaki wodne i ryby zamiesz-

kujàce wody Jeziora Zegrzyƒskiego. Ka˝da tablica ilu-

strowana jest kolorowymi grafikami. Zach´camy

do zapoznania si´ z ich treÊcià, aby lepiej poznaç ota-

czajàcà Ryni´ przyrod´. � P.Janik

Nowe tablice edukacyjne w Ryni
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Nowy chór w gminie
– Tobie Âpiewam

Proponujemy troch´ ciekawostek o Bibliotece Publicznej Gminy Niepor´t, ale
zawartych w liczbach. One te˝ du˝o mówià i o pracy biblioteki (a dokładniej
– jej pracowników), i o tym, ˝e jednak lubimy czytaç.

Biblioteka w liczbach
Biblioteka Publiczna Gminy Niepo-

r´t ma g∏ówna siedzib´ w Niepor´-

cie oraz filie w Zegrzu Po∏udnio-

wym i Kàtach W´gierskich.

Wszystkie sà teraz czynne, dzia∏a-

jà w re˝imie sanitarnym.

Co nam liczby mówià o gminnej

bibliotece:

• liczba czytelników – 1886,

w tym kobiety – 1303, m´˝czyê-

ni – 583 

• stan ksi´gozbiorów – 33963 wo-

luminy, w tym audiobooki – 1418

woluminów

• liczba wypo˝yczonych ksià˝ek
– 35681

BPGN jest najlepsza w powiecie

w zakupie nowoÊci wydawniczych

na 100 mieszkaƒców – 13,95 wo-

luminów. Pozosta∏e biblioteki

w powiecie, nawet legionowska,

majà wynik poni˝ej 10.

Liczba czytelników w % w sto-

sunku do liczby mieszkaƒców

– od lat jesteÊmy zaraz za Legiono-

wem, które jest du˝ym miastem:

Legionowo MBP – 22,83, Niepo-

r´t – 13,47. 

Mamy te˝ zaraz po Legionowie

najwi´cej audiobooków – 1479.

Wypo˝yczeƒ ksià˝ek, w trzech

naszych placówkach, mamy 35681

gdy np. w innej gminnej bibliote-

ce w powiecie w czterech placów-

kach zanotowano 14878.

Dla wygody czytelników od wie-

lu lat funkcjonuje internetowy ka-

talog ksià˝ek, który u∏atwia wypo-

˝yczanie i zamawianie ksià˝ek. 

Wnioski? Proste i jak˝e budujà-

ce – mamy dobrze zaopatrzonà bi-

bliotek´ i ch´tnie wypo˝yczamy

ksià˝ki, bo wbrew temu, co niektó-

rzy sàdzà – lubimy czytaç. Za suk-

cesem czytelniczym stojà panie bi-

bliotekarki – profesjonalnie i z sym-

patià traktujàce ka˝dego, kto

przest´puje progi biblioteki. Wiel-

kie podzi´kowania i uznanie nale-

˝à si´ tak˝e wszystkim, którzy

swoimi decyzjami umo˝liwiajà bu-

dowanie tak dobrego obrazu czytel-

nictwa w gminie. 

Zapraszamy wi´c do Biblioteki

w Niepor´cie i jej filii – ksià˝ki cze-

kajà!

� B.Wilk

28 listopada 2020 r. zmarł artysta malarz, Janusz Błachowicz,
od ponad 20 lat mieszkaniec Niepor´tu.
Urodzi∏ si´ w Rio de Jane-

iro 7 VII 1955. Ukoƒczy∏ wydzia∏

malarstwa Warszawskiej Akade-

mii Sztuk Pi´knych w pracowni

Ludwika Maciàga.

Malowa∏ Êwiat fantastyczno-

-baÊniowy, pe∏en skojarzeƒ, od-

noszàc go do Êwiata doros∏ych.

By∏ wra˝liwy na kolor i gr´ sko-

jarzeƒ, a swoje malarstwo okre-

Êla∏ jako realizm magiczny. 

Mia∏ wiele wystaw indywidual-

nych m.in.: w Galerii Dziekanka

w Warszawie, Galerii Test, Gale-

rii Promocyjnej, Galerii Teatru

Kameralnego w Warszawie. Orga-

nizowa∏ wernisa˝e swoich prac

m.in. w galerii stworzonej

przy swoim domu, w kawiarni Po-

lyester Cafe na Starym MieÊcie.

TwórczoÊç Janusza B∏achowicza

by∏a prezentowana na wielu wy-

stawach w kraju i zagranicà.

W 1998 r. wykona∏ ilustracje

do ksià˝ki Sophie Marceau pt.

„Chmur i Chmurek”.

W listopadzie 2019 r. w Gmin-

nym OÊrodku Kultury w Niepo-

r´cie odby∏a si´ wystawa malar-

stwa Janusza B∏achowicza pt.

„Ból i blask”, podczas której,

chory ju˝ wówczas artysta, opo-

wiada∏ o swoich dzie∏ach. 

Janusz B∏achowicz ̋ y∏ skrom-

nie, nieco na uboczu. Tak te˝ od-

szed∏ – po cichu i niepodziewa-

nie. Zosta∏ pochowany 8.12.2020

r. na Cmentarzu Pólnocnym

na Wólce W´glowej. 

Warto zatrzymaç si´ na chwi-

l´ myÊlami przy tym niezwyk∏ym

ArtyÊcie, zajrzeç na Jego profil

na Facebooku i obejrzeç obrazy.

Zachowajmy Go w swojej pa-

mi´ci!

� Iwona Kopka

Na terenie gminy Niepor´t powstał niedawno chór chrzeÊcijaƒski Tobie Âpiewam, prowadzony przez
Jarosława Wróbla. 
Chór tworzy grupa entuzjastów

muzyki, pragnàca rozwijaç swoje

umiej´tnoÊci wokalne w repertu-

arze gospel „ku chwale Pana i ra-

doÊci s∏uchaczy”. Powsta∏o pierw-

sze nagranie, które jest czterog∏o-

sowà aran˝acjà pieÊni gospelowej

pt. I Am Free. Wkrótce udost´pnio-

ne zostanie gminnej publicznoÊci

w trybie zdalnym, ale cz∏onkowie

chóru majà nadziej´, ̋ e po ustàpie-

niu pandemii b´dà mieli okazj´ za-

prezentowaç je Paƒstwu na ˝ywo.

� M.Woêniakowska

T´sknimy za spotkaniami twarzà

w twarz, bez maseczki i wsz´dobyl-

skiego zapachu p∏ynu do dezynfek-

cji; za spektaklami, koncertami, im-

prezami i zaj´ciami artystycznymi

„w realu”. Âwiadomi zagro˝eƒ

i wynikajàcych z na∏o˝onych przez

w∏adze ograniczeƒ, z koniecznoÊci

przenieÊliÊmy swoje dzia∏ania

do Internetu, który dla wszystkich

zamkni´tych obecnie instytucji kul-

tury sta∏ si´ jedynà formà kontak-

tu z odbiorcami.

Zajrzawszy na naszà facebooko-

wà stron´, mo˝na wybieraç spoÊród

ca∏ej palety zaj´ç, prowadzonych

przez nas oraz wspó∏pracujàcych

z nami instruktorów. Pojawiajà si´

tak˝e spektakle, s∏uchowiska lub

wspólne lektury. Sami wymyÊlamy,

piszemy, wykonujemy, nagrywamy

i montujemy materia∏y, które ku na-

szej radoÊci, cieszà si´ du˝ym za-

interesowaniem.

Staramy si´, by w naszej ofercie

znalaz∏y si´ propozycje dla wszyst-

kich mieszkaƒców, od raczkujà-

cych brzdàcy do szacownych senio-

rów. Zapraszamy na zaj´cia z j´zy-

ka angielskiego, ceramiki, Êpiewu,

rysunku i malarstwa, warsztaty te-

atralne i plastyczne. Najm∏odsi ba-

wià si´ w Klubie Malucha „Ston-

ka” lub w ramach Ñsów-Plàsów,

starszych zapraszamy na çwiczenia

Bodybalance oraz Pilates/ Stret-

ching, a najstarsi mogà spotykaç si´

w wirtualnym Klubie Seniora.

Ju˝ niebawem, na naszym profi-

lu facebook garÊç materia∏ów Êwià-

tecznych. Kol´dy Êpiewa ju˝ dla

nas M∏odzie˝ 50+, a specjalny

Êwiàteczny koncert przygotowujà

zaprzyjaênieni z GOK artyÊci: Jo-

lanta Gacka – Êpiew, Danuta Pàk

– skrzypce, Piotr Âmiejczak – pia-

nino i akordeon. Premiera ju˝

w najbli˝szà niedziel´. Nasze

uzdolnione instruktorki Ania Pie-

sio, Renata Stromecka i Aneta

Kawka, w ramach cyklu Warszta-

tów Kreatywnych „ARA” poka˝à

jak przyozdobiç dom na Êwi´ta,

zdradzà te˝ przepis na pyszne pier-

niczki. W Wigili´ Bo˝ego Narodze-

nia nastrojowe Êwiàteczne wiersze

przeczyta dla naszych mieszkaƒ-

ców Tomasz Mitrowski.

A tu˝ po Nowym Roku ruszamy

z paletà zaj´ç, materia∏ów, zabaw

i zagadek dla dzieciaków, które ze-

chcà,choçby wirtualnie, sp´dziç

z nami ferie. Wielka szkoda, ̋ e nie

zobaczymy si´ w oÊrodkach, ale

mamy nadziej´, ̋ e kiedy pandemia

minie, odrobimy sobie wszystko

z nawiàzkà!

� Dyrekcja i Pracownicy GOK

Odszedł wybitny artysta
Janusz Błachowicz

W czasie pandemii wszyscy musimy poddaç si´ ograniczeniom.
Zmianie uległy nasze kontakty z ludêmi, nawet tymi najbli˝szymi:
rodzinà, znajomymi. Inaczej witamy si´, robimy zakupy, pracujemy;
inaczej te˝ uczestniczymy w kulturze.

GOK w internecie
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UKS D´bina Niepor´t 

UKS Pogoƒ Józefów

UKS Fala Niepor´t
Przed podsumowaniem sportowych osiàgni´ç zawodników
informacje z ostatnich dni.

Prezentujemy osiàgni´cia młodych pływaków i ich
trenerów, w kolejnoÊci od najÊwie˝szych:

Rok 2020 był wyjàtkowo trudnym rokiem dla piłkarzy. Klub Pogoƒ Józefów, pomimo istniejàcych  niedogodnoÊci,
utrzymywał jak w poprzednich latach wysokà jakoÊç treningu i mo˝liwoÊç rozwoju młodych piłkarzy. 

5 grudnia dwie dru˝yny reprezentowa∏y

gmin´ Niepor´t w mini siatkówce dziew-

czàt w kategorii „dwójki” w Ogólnopol-
skim Turnieju w Tuszynie. Dru˝yna

UKS D¢BINA NIEPOR¢T l w sk∏adzie:

Zuzanna Szymczyk/Zuzanna Koz∏ow-

ska/Zofia Anisiewicz zaj´∏a II miejsce.

13 grudnia dwie dru˝yny reprezentacji

gminy Niepor´t uda∏y si´ do miejscowoÊci

Ko∏o, gdzie uczestniczy∏y w Ogólnopol-

skim Turnieju Mini Siatkówki Dziewczàt
w kategorii „dwójki”. Zawodniczki UKS
D¢BINA NIEPOR¢T zaj´-
∏y I oraz III miejsce. Natomiast MVP tur-

nieju jednog∏oÊnie zosta∏a wybrana uczen-

nica Szko∏y Podstawowej w Stanis∏awowie

Pierwszym Zuzanna Szymczyk. 

PODSUMOWANIE

1. Ranking indywidualny Ligi Siatkówki
Kobiet w sezonie sporto-
wym 2019/2020 – wychowanka UKS

D¢BINA, ALEKSANDRA RASI¡-
SKA reprezentujàca #Volley Wroc∏aw

by∏a najlepszà punktujàcà zawod-
niczkà, najlepiej atakujàcà zawod-
niczkà, najlepiej zagrywajàcà zawod-

niczkà LIGI SIATKÓWKI KOBIET

2. Wychowanki UKS D¢BINA Wiktoria
Zdrodowska oraz Kinga Rembelska
zdoby∏y WICEMISTRZOSTWO Pol-
ski Kadetek reprezentujàc UKS Aten´

Warszawa.

3. Wychowanka Maryla Karczmarczyk

zaj´∏a V miejsce w Mistrzostwach Pol-

ski Juniorek, reprezentujàc LTS Legio-

novi´.

4. Dru˝yna UKS D¢BINA zaj´∏a V miej-
sce w Finale Mazowsza (120 dru˝yn

startujàcych) w mini siatkówce w kate-

gorii „dwójki” w ramach Ogólnopol-

skich rozgrywek Kinder+Sport.

5. Dru˝yna UKS D¢BINA zaj´∏a I miej-
sce na Mazowszu (120 dru˝yn startu-

jàcych) w mini siatkówce w kategorii

„dwójki” w ramach Ogólnopolskich

rozgrywek Kinder+Sport w fazie zasad-

niczej.

6. Dru˝yna UKS D¢BINA zaj´-
∏a III miejsce w mini siatkówce w ka-
tegorii „dwójki” w Ogólnopolskim
Turnieju z okazji Âwi´ta Niepodleg∏o-
Êci w Nadarzynie. Zawodniczka UKS

D´bina Zuzanna Szymczyk zosta∏a wy-

ró˝niona nagrodà MVP.

7. Dru˝yny UKS D¢BINA zaj´-
∏y I i II miejsce w mini siatkówce w ka-

tegorii „dwójki” oraz II miejsce w kate-

gorii „trójki” w Turnieju w P∏ocku.

8. Dru˝yna UKS D¢BINA zaj´-
∏a III miejsce w mini siatkówce w ka-

tegorii „dwójki” w Lidze Lesznowol-

skiej.

9. Dru˝yna UKS D¢BINA zaj´∏a II miej-
sce w kategorii „dwójki” w Ogólnopol-

skim Miko∏ajkowym Turnieju w Mini

Siatkówce Dziewczàt w Tuszynie.

� Prezes UKS D´bina Niepor´t 

D. PieÊniak

PODSUMOWANIE ROKU 2020 
w gminnych klubach sportowych

• W dniach 11-13 grudnia w Lublinie od-
by∏y si´ Mistrzostwa Polski 17-18 lat-
ków. Wychowanka klubu UKS Fala Ola

Gradek zdoby∏a na nich z kole˝ankami

z nowej dru˝yny Polonia Warszawa

srebrny medal na dystansie 4x100 m sty-

lem dowolnym.

• 17 listopada 2020 w Warszawie odby-
∏y si´ zawody z cyklu Od M∏odzika
do Olimpijczyka. To najwi´ksze zawo-

dy w kraju dla m∏odych p∏ywaków.

Startuje tam zawsze ponad 1000 zawod-

ników z ponad 50 klubów z Polski. Na-

sza gminna dru˝yna wywalczy∏a na tych

zawodach 9 medali, co da∏o im pierwsze

miejsce w rankingu medalowym! 

Dodatkowo na tych zawodach Ewa Le-

ciejewska i Jakub Gradek Odebrali pu-

chary dla najlepszych zawodników

z ubieg∏ego sezonu. 

• 6 listopada w Szczecinie odby∏y si´ rów-
nie du˝e zawody „Otylia Swim Cup”,

z których Ewa Leciejewska przywioz∏a 3

z∏ote medale zdobyte na 50 m stylem do-

wolnym (kraul), klasycznym (potocznie

˝abka) i grzbietowym, a Hanna Kloc sre-

bro w stylu motylkowym.

• 16 paêdziernika najm∏odsi zawodnicy
z rocznika 2012 pojechali na zawody
z cyklu Pierwszy Krok P∏ywacki.
Na p∏ywalni w Markach spektakularne

sukcesy odniós∏ Ignacy Kowalski. Na tle

du˝ej konkurencji z ca∏ego Mazowsza

(ponad 120 8-latków), Ignacy wywal-

czy∏ 4 z∏ote medale we wszystkich kon-

kurencjach p∏ywackich.

• 10 paêdziernika z Poznania Jakub
Gradek przywióz∏ 3 z∏ote medale, zdo-
byte na dystansie 50, 100 i 200 m sty-
lem klasycznym. Najlepszà informacjà

z tych zawodów jest to, ˝e z cza-

sem 36,59 sek. na 50 m. jeszcze nikt

w Polsce tak szybko nie p∏ywa∏ w wie-

ku 11 lat! 

• 19 wrzeÊnia do Solnego Miasta zjecha-
∏a si´ czo∏ówka Polskiego p∏ywania.
W tym 11 osobowa reprezentacja z Nie-

por´tu. Nasi zawodnicy przywieêli a˝ 13

medali!

Na szczególne wyró˝nienia zas∏ugujà:

Ewa Leciejewska zdobywczyni trzech me-

dali: 2 z∏otych i 1 srebrnego, Jakub Gra-

dek zdobywca trzech medali: 1 z∏otego i 2

srebrnych, Ignacy Kowalski 1 srebrny,

Hanna Kloc 1 bràzowy, Hanna Zaremba 1

srebrny, Micha∏ Pitus 1 bràzowy, Konstan-

ty Piotrowski 1 bràzowy, Bart∏omiej Sza-

turski 1 srebrny i 1 bràzowy medal.

Przed pandemià zawodnicy UKS Fala

byli w ˝yciowej formie. Par´ dni

przed lockdown’em odby∏o si´ wiele zawo-

dów, z których przywieêli wiele medali.

Jakub Gradek osiàga∏ najlepsze wyniki,

w rankingu Polski dla rocznika 2009,

na dystansach 100 m stylem dowolnym

oraz 50, 100 i 200 m stylem klasycznym.

Ewa Leciejewska równie˝ pozostawia-

∏a swoje rywalki daleko w tyle, zdobywa-

jàc siódmego marca trzy z∏ote medale

w swoich konkurencjach.

� Prezes UKS Fala Niepor´t 

B. Krawczak

Regularne zaj´cia treningowe przez ca∏y rok po-

maga∏y zawodnikom w doskonaleniu umiej´t-

noÊci pi∏karskich, a przy okazji dawa∏y mo˝li-

woÊç sp´dzania wolnego czasu na powietrzu

i sta∏y kontakt ze sportem. 

Dzi´ki codziennym treningom, podczas let-

niego obozu zorganizowanego przez UKS Po-

goƒ Józefów, zwi´kszy∏a si´ skutecznoÊç i efek-

tywnoÊç m∏odych zawodników. 

Zaj´cia z psychologiem sportu i dietetykiem,

odbywajàce si´ podczas obozu, poszerzy∏y ich

samoÊwiadomoÊç i u∏atwi∏y nabycie nowych

kompetencji w pracy nad sobà. Zaowocowa∏o

to dobrymi wynikami osiàgni´tymi podczas ry-

walizacji z rówieÊnikami z innych dru˝yn. 

UKS Pogoƒ Józefów to nie tylko treningi

w grupach, to tak˝e rozwój umiej´tnoÊci indy-

widualnych m∏odych zawodników. Treningi in-

dywidualne oraz doszkalajàce dla zawodników

z gminy Niepor´t cieszà si´ bardzo du˝ym za-

interesowaniem. 

Dzi´kujemy zawodnikom i ich rodzicom

za zaanga˝owanie i obecnoÊç w tym trudnym dla

sportu roku. Mamy nadziej´, ̋ e kolejny rok b´-

dzie dla nas wszystkich zdecydowanie lepszy. 

� Prezes UKS Pogoƒ Józefów 

M. Smolarczyk

Tegoroczne nagrody sportowe gminy Niepor´t
Tegoroczne nagrody sportowe gmi-

ny Niepor´t za wysokie wyniki

sportowe uczniów we wspó∏za-

wodnictwie krajowym przyznane

zosta∏y nastepujacym uczniom

– mieszkaƒcom gminy: 

• Klarze Magdalenie Kempfi,
• Zofii Anisiewicz
• Kindze Rembelskiej
• Hannie Czech

Sylwetki uczniów prezentujemy

z prawej strony.

Warunkiem niezb´dnym do otrzy-

mania nagrody jest uzyskiwanie

wysokich wyników w nauce oraz

wzorowe zachowanie. Wszystkie

nagrodzone zawodniczki mogà po-

chwaliç si´ równie˝ tymi osià-

gni´ciami. Serdecznie gratuluje-

my i ˝yczymy udanej kariery spor-

towej!

KLARA MAGDALENA KEMPFI

uczennica II klasy VII Liceum
Ogólnokształcàcego Szkoła
Mistrzostwa Sportowego
w Kaliszu, mieszkanka Stani-
sławowa Pierwszego. Zawod-
niczka w 2020 roku zdoby-
ła I miejsce oraz tytuł Mistrza
Polski w kategorii młodzicz-
ka w piłce siatkowej w turnie-
ju finałowym rozegranym
w dniach 25-27.09.2020 ro-
ku w Grudziàdzu. Pierwsze
miejsce oraz tytuł Mistrza Pol-
ski osiàgn´ła z zespołem
Energa MKS SMS Kalisz; 

ZOFIA ANISIEWICZ 

uczennica III klasy Szkoły
Podstawowej w Izabelinie,
mieszkanka Izabelina. Za-
wodniczka w 2020 roku zdo-
była I miejsce na XII Technicz-
nych Mistrzostwach Polski
w kat. dziewcz´ta do lat 9
w konkurencji poomsae roze-
granych 26.09.2020 roku
w Białymstoku. Ponadto Pol-
ski Zwiàzek Taekwondo Olim-
pijskiego potwierdza posia-
danie licencji zawodniczej
przez Zofi´ Anisiewicz, która
jest zawodniczkà Kumgang
Taekwondo Leoncin; 

KINGA REMBELSKA

uczennica II klasy LXII Li-
ceum Ogólnokształcàcego
Mistrzostwa Sportowego im.
Generała Broni Władysława
Andersa w Warszawie.
II miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorek Młodszych
w piłce siatkowej rozegra-
nych w dniach 14-
18.10.2020 roku w Wieliczce,
osiàgni´te z zespołem UKS
Atena Warszawa. Klubem
macierzystym dla Kingi Rem-
belskiej jest UKS D´bina Nie-
por´t;

HANNA CZECH

uczennica III klasy Szkoły
Podstawowej w Izabelinie
oraz mieszkanka Izabelina.
Zawodniczka w 2020 roku
zdobyła III miejsce
na XII Technicznych Mistrzo-
stwach Polski w kat. dziew-
cz´ta do lat 9 w konkurencji
poomsae rozegranych
w dniu 26.09.2020 roku
w Białymstoku. Ponadto Pol-
ski Zwiàzek Taekwondo Olim-
pijskiego potwierdza posia-
danie licencji zawodniczej
przez Hann´ Czech, która
jest zawodniczkà Kumgang
Taekwondo Leoncin. 



LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

Celem konkursu by∏o wy∏onienie prac pla-

stycznych, które nast´pnie zamieszczone

zostanà w kalendarzu promocyjnym gmi-

ny Niepor´t na 2021 rok. Prezentowaç

mia∏y aktywny wypoczynek na terenie

gminy, a przy okazji jej walory przyrod-

nicze oraz ofert´ sportowo-rekreacyjnà.

W pi´knej formie prezentujà to prace lau-

reatów – zawierajà to, co na co dzieƒ naj-

bardziej nas cieszy: wody Jeziora Zegrzyƒ-

skiego, Kana∏ ˚eraƒski, pla˝e, Êcie˝ki ro-

werowe, lasy. To wspania∏e miejsca

do spacerów, aktywnego wypoczynki i re-

kreacji o ka˝dej porze roku. 

Prace laureatów ozdabiajà kalendarz

na 2021 rok, a ich autorzy otrzymali atrak-

cyjne nagrody.

Serdecznie gratulujemy.
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Wypoczywam
aktywnie 
w gminie Niepor´t
Prezentujemy prace laureatów Gminnego Konkursu
Plastycznego „Wypoczywam aktywnie w gminie Niepor´t”

1. Julia Sobótko – SP Białobrzegi
2. Aleksandra Ostrowska – ZSP Wólka

Radzimiƒska
3. Julia Szraga – ZSP Wólka Radzymiƒska
4. Filip Bednarski – ZSP Wólka Radzymiƒska

5. Kuba Poprawa – ZSP Wólka
Radzymiƒska

6. Emilia Szmigiel – Wólka Radzymiƒska
7. Julia Kakiet – SP Niepor´t
8. Julia Szraga – ZSP Wólka Radzymiƒska

9. Natalia Wardak – ZSP Wólka
Radzymiƒska

10. Maciek Czubaczyƒski
– SP Stanisławów Pierwszy

11. Anna Daszkiewicz – SP Białobrzegi

12. Natalia Wardak – ZSP Wólka
Radzymiƒska

13. Oliwia Borek – ZSP Wólka
Radzymiƒska

Julia Sobótko – SP Bia∏obrzegi

Aleksandra Ostrowska – ZSP Wólka Radzimiƒska Julia Szraga – ZSP Wólka Radzymiƒska Filip Bednarski – ZSP Wólka Radzymiƒska

Kuba Poprawa – ZSP Wólka Radzymiƒska Emilia Szmigiel – Wólka Radzymiƒska Julia Kakiet – SP Niepor´t

Julia Szraga – ZSP Wólka Radzymiƒska Natalia Wardak – ZSP Wólka Radzymiƒska Maciek Czubaczyƒski – SP Stanis∏awów Pierwszy

Anna Daszkiewicz – SP Bia∏obrzegi Natalia Wardak – ZSP Wólka Radzymiƒska Oliwia Borek – ZSP Wólka Radzymiƒska
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ÂWIÑTECZNA KRZY˚OWKA

Przepis 
na bezy

Âwiàteczny wianek na drzwi lub okno

Do wykonania takiego stroika po-
trzebne nam b´dà:
plaster drewna (ew. deska lub ka-

wa∏ek kory), ga∏àzka o ciekawym

kszta∏cie, gàbkà do roÊlin ci´tych

w plastikowej foremce, zielone

ga∏àzki (Êwierk, jod∏a, ja∏owiec,

ostrokrzew), dwie Êwiece (ew. jed-

na), figurka (miko∏aj, anio∏ek, reni-

fer lub inna, jeÊli takà chcemy

mieç), szyszki, bombki, sztuczne

jab∏uszka (ew. suszone owoce)

i klej na goràco.

WYKONANIE
1. Na desk´ klejem na goràco przy-

klejamy foremk´ z namoczonà

wczeÊniej gàbkà. 

2. Umieszczamy jà wedle uznania

na brzegu deski lub na Êrodku.

Na Êrodku gàbki mocujemy

Êwiec´ (najlepiej przymocowaç

jà na specjalnym talerzyku

do Êwiec) oraz wbijamy zielone

ga∏àzki. 

3. Drugà Êwiec´ (jeÊli takà posiada-

my) stawiamy obok foremki

bezpoÊrednio na desce. 

4. Przyklejamy ga∏àzk´ o cieka-

wym kszta∏cie, figurk´. 

5. Doklejamy bombki oraz inne do-

datki. Mo˝na je umocowaç na dru-

ciku florystycznym i wbiç w gàb-

k´ lub przykleiç klejem na goràco. 

Dekoracja zale˝y od naszych

upodobaƒ. Pami´tamy o podlewa-

niu gàbki, by zieleƒ by∏a jak najd∏u-

˝ej Êwie˝a.

� Instrukcje wykonania stroików

sà autorskimi pomys∏ami

pracownika Gminnego OÊrodka

Kultury

Do wykonania takiego wianuszka potrzebne nam
b´dà: 
wianek s∏omkowy, wiklinowy lub styropianowy okr´-

cony wstà˝kà lub sznurkiem, zielone ga∏àzki (Êwierk,

jod∏a, ja∏owiec, ostrokrzew), szyszki, bombki, sztucz-

ne jab∏uszka (ew. suszone owoce) plus figurka do za-

wieszenia lub posadzenia, klej na goràco, ew. lampki

ledowe.

WYKONANIE
Dekoracj´ mo˝emy zrobiç na ca∏ym wianku, na jed-

nym boku lub na jego dole. Wszystko zale˝y od na-

szych upodobaƒ, bàdê iloÊci posiadanego materia∏u.

Wianek na zdj´ciu ma zdobienie na dole.

1. Najpierw, jeÊli jest taka koniecznoÊç, okr´camy

okràg wstà˝kà. 

2. Nast´pnie, przy pomocy kleju na goràco, przykle-

jamy zielone ga∏àzki. Im bardziej ró˝norodne ga∏àz-

ki i g´Êciej przyklejone, tym ciekawiej. Na gotowe

pod∏o˝e przyklejamy bombki, szyszki, jab∏uszka, etc.

3. Mo˝emy posadziç jakàÊ figurk´ (krasnala, ptaszka,

anio∏ka, saneczki...), dowiàzaç na sznurku szyszki,

bàdê dokleiç kokard´. 

4. Mo˝emy te˝ opleÊç wianuszek lampeczkami ledo-

wymi. Wszystko zale˝y od naszej kreatywnoÊci, czy

inwencji twórczej.

5. Na koniec dowiàzujemy uchwyt i wieszamy wianek

w oknie lub na drzwiach wejÊciowych.

Sk∏adniki:
• 2 i 1/4 szklanki màki,

• 1/4 szklanki miodu (do pierników najlepiej 

nadaje si´ sztuczny),

• 5 ∏y˝ek mas∏a,

• pó∏ szklanki cukru pudru,

• 1 jajko,

• 1 ∏y˝eczka sody,

• 1 ∏y˝eczka kakao,

• 4 ∏y˝eczki przyprawy do piernika,

• kolorowe lukry do dekoracji.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Màk´ z sodà i kakao nale˝y przesiaç na stolnic´,

dosypaç przypraw´ do piernika, wbiç jajko, do-

∏o˝yç mas∏o, cukier puder oraz miód i zagnieÊç

ciasto. 

2. Nast´pnie nale˝y ciasto podzieliç na porcje. Ka˝-

dà z nich rozwa∏kowaç na cienki placek. 

3. Z placka foremkami wycinamy ciastka, (mo˝na

te˝ zrobiç otwory na wstà˝eczki). 

4. Pierniczki uk∏adamy na blasze przykrytej perga-

minem.

5. Pieczemy ok. 10 minut w temp.170 st. Na ko-

niec mo˝na je udekorowaç kolorowymi lukra-

mi.

Pierniczki przechowujemy w szklanym s∏oju w∏a-

snor´cznie udekorowanym, bàdê innym pojem-

niku.

Smacznego

Sk∏adniki:
• 4 bia∏ka jajek

• 200 g drobnego cukru do wypieków (mo˝e byç to równie˝ cukier puder)

• sól do ubicia piany

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
• Ubijanie bia∏ek – bia∏ka jaj z dodatkiem szczypty soli ubij na sztyw-

no (po odwróceniu miski do góry dnem w∏aÊciwie ubita piana si´

z niej nie wylewa). Stopniowo dodawaj ca∏y cukier i ubijaj dalej.

Gotowa piana b´dzie bia∏a, sztywna i g´sta.

• Pieczenie:
1. Blaszk´ do pieczenia wy∏ó˝ papierem do pieczenia lub matà sili-

konowà.

2. Bezowà mas´ prze∏ó˝ do r´kawa cukierniczego, na∏ó˝ odpowied-

nià tylk´ (koƒcówk´) i wyciskaj bezy na blaszk´. Mo˝esz rów-

nie˝ nak∏adaç ∏y˝kà bezowe kleksy na blaszk´. Pami´taj o pozo-

stawieniu odst´pów mi´dzy wyciskanymi bezami, poniewa˝ jesz-

cze urosnà w czasie pieczenia.

3. Nagrzej piekarnik do 140ºC, wstaw blaszk´ i zmniejsz tempera-

tur´ – piecz bezy w 110-120ºC przez ok. 60 minut z termoobie-

giem.

4. Bezy nie mogà staç si´ z∏ote, majà pozostaç w miar´ bia∏e! JeÊli

bezy szybko zaczynajà robiç si´ z∏otawe, zmniejsz temperatur´

w piekarniku i wyd∏u˝ czas suszenia.

5. Temperatur´ i czas pieczenia nale˝y dostosowaç indywidualnie

do posiadanego przez siebie piekarnika, a tak˝e wielkoÊci na∏o-

˝onych bez.

Przepis 
na pierniki

POMYS¸ NA DEKORACJE ÂWIÑTECZNE

Jak zrobiç stroik
Êwiàteczny?

� Sà to autorskie przepisy pracownika Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie


