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Radosnych, pe∏nych ciep∏a i nadziei 
Âwiàt Wielkiej Nocy oraz szcz´Êliwych chwil 
w gronie rodziny i przyjació∏
˝yczà
Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Wójt Gminy Niepor´t
Andrzej Burzyƒski S∏awomir Maciej Mazur

Linia kolejowa na terenie naszej
gminy ma d∏ugà tradycj´. Ju˝ w 1907
roku uruchomiono po∏àczenie kole-
jowe Legionowo (Jab∏onna) – Ze-
grze (Zagroby). 29 lat póêniej sk∏a-
dy kolejowe jeêdzi∏y ju˝ przez Le-
gionowo, Poniatów i Niepor´t
do T∏uszcza, znacznie przyczyniajàc
si´ do rozwoju po∏o˝onych wzd∏u˝
linii miejscowoÊci. W 1972 linie ko-
lejowe na terenie gminy zosta∏y ze-
lektryfikowane. 24 sierpnia 2000 ro-
ku po raz ostatni na stacji w Niepo-
r´cie zatrzyma∏ si´ pociàg
pasa˝erski, zgodnie z rozk∏adem
obejmujàcym jeden kurs dziennie.

Zielone Êwiat∏o dla rewitalizacji
kolei na terenie gminy zapali∏o si´
po serii spotkaƒ wójta S∏awomira
Macieja Mazura z przedstawiciela-

mi Kolei Mazowieckich i Marsza∏-
kiem Województwa Adamem Stru-
zikiem. Marsza∏ek po zapoznaniu
si´ ze wst´pnymi analizami przed-
stawicieli kolei, zdecydowa∏ o swo-
im poparciu dla staraƒ Gminy Nie-
por´t. W minionym tygodniu z ini-
cjatywy Marsza∏ka Struzika i wójta
Mazura zorganizowano w Niepor´-
cie konferencj´ poÊwi´conà bezpo-
Êrednim dzia∏aniom na rzecz przy-
wrócenia po∏àczeƒ kolejowych.
W spotkaniu uczestniczy∏o kilkuna-
stu przedstawicieli PKP oraz samo-
rzàdu gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego. Obecni byli mi´-
dzy innymi Halina Sekita – Prezes
Zarzàdu spó∏ki „Koleje Mazowiec-
kie” oraz Roman Sielecki – Z-ca
Dyrerktora Departamentu Nieru-

chomoÊci i Infrastruktury Urz´du
Marsza∏kowskiego, a tak˝e Dorota
Sowiƒska-Kobelak – Starosta Po-
wiatu Legionowskiego i pose∏ Ja-
nusz Piechociƒski.

Podczas dyskusji szczegó∏owà
analiz´ stanu technicznego obecnej
linii Legionowo-Zegrze i Legiono-
wo-T∏uszcz przedstawi∏ W∏adys∏aw
Kalisiak z PKP Polskie Linie Kole-
jowe. PodkreÊla∏, ˝e o ile stan linii
do T∏uszcza przez Niepor´t jest do-
bry, o tyle po∏àczenie z Zegrzem
wymaga inwestycji rz´du 8 milio-
nów z∏otych, na co nie staç w tej
chwili PKP, a tym bardziej samorzà-
du województwa. Linia trakcyjna
wymaga inwestycji, a torowisko
jest po prostu zdewastowane. Hali-
na Sekita, prezes „Kolei Mazowiec-

kich” zapowiedzia∏a, ˝e na linii Le-
gionowo-Micha∏ów-Reginów-Niepo-
r´t-Radzymin -T∏uszcz mo˝liwe jest
zaanga˝owanie nawet 3, spo-
Êród 11zakupionych ostatnio przez
spó∏k´ spalinowych szynobusów.
Zabierajà one w zale˝noÊci od typu
od 70 do 140 pasa˝erów i wyposa-
˝one sà w przedzia∏ dla rowerów.
Na poczàtek mo˝liwe jest urucho-
mienie po∏àczeƒ weekendowych,
dzi´ki którym w sezonie letnim b´-
dzie mo˝na dotrzeç kolejà bezpo-
Êrednio z Warszawy nad Zalew.

– Jestem przekonany, ˝e docelowo
musimy zabiegaç o rewitalizacj´ ca∏ej
infrastruktury kolejowej na naszym te-
renie, w∏àczajàc w ten proces równie˝
Zegrze. Oprócz tego b´d´ dà˝y∏
do uruchomienia po∏àczeƒ codzien-

nych, aby sta∏y si´ one dla mieszkaƒ-
ców alternatywà wobec coraz dro˝-
szych przejazdów samochodowych
– mówi∏ wójt Mazur, podsumowujàc
pierwszà cz´Êç konferencji. Po niej go-
Êcie udali si´ w teren i odwiedzili
wszystkie stacje kolejowe na naszym
terenie, wskazujàc na niezb´dne
do wykonania inwestycje.

Chocia˝ termin inaugurujàcego li-
ni´ przejazdu ustalono wst´pnie
na d∏ugi majowy weekend (29 kwiet-
nia), to nale˝y traktowaç go jedynie
orientacyjnie, poniewa  ̋uruchomienie
linii musi poprzedziç wykonanie prac
remontowych na peronach oraz wy-
konanie analizy rentownoÊci po∏àcze-
nia kolejowego, którà zobowiàza∏a si´
sfinansowaç Gmina Niepor´t.

� Robert Wróbel

SZYNOBUSEM 
do Niepor´tu
Po przesz∏o dwóch latach staraƒ o przywrócenie po∏àczeƒ
kolejowych na terenie gminy Niepor´t, coraz pewniejsze
wydaje si´ uruchomienie ich w nadchodzàcych miesiàcach.
Podczas spotkania, do którego dosz∏o 20 marca w urz´dzie
gminy Niepor´t, w∏adze Kolei Mazowieckich, Polskich Linii
Kolejowych i Urz´du Marsza∏kowskiego poda∏y konkretny
termin – d∏ugi majowy weekend.

Gminna dru˝yna wy∏oniona

W poniedzia∏ek (6.03) w Gimnazjum w Niepo-

r´cie odby∏ si´ II etap Turnieju Wiedzy o Re-

gionie Zalewu Zegrzyƒskiego. Wzi´∏o w nim

udzia∏ 36 uczniów pierwszych klas gimnazjum,

wy∏onionych w etapie szkolnym. W ciàgu 60 mi-

nut uczniowie wype∏niali test z∏o˝ony z 30 py-

taƒ poÊwi´conych historii i bie˝àcej sytuacji pi´-

ciu gmin wchodzàcych w sk∏ad powiatu legio-

nowskiego. Dwa pytania dotyczy∏y

funkcjonowania samorzàdu lokalnego w Polsce.

Do III etapu zakwalifikowa∏o si´ 10 najlepszych

uczniów, którzy b´dà reprezentowaç gmin´

na turnieju mi´dzygminnym.

¸ab´dzie by∏y zdrowe

Jak poda∏a Rzeczpospolita (18.03) nad brzegiem

Zalewu Zegrzyƒskiego znaleziono kilka martwych

ptaków. Wed∏ug relacji Êwiadków by∏y to ∏ab´-

dzie, które zgin´∏y w wyniku zderzenia z linià

wysokiego napi´cia. Lekarz weterynarii, który ze-

bra∏ martwe ptaki, przekaza∏ je do Powiatowe-

go Inspektoratu Weterynaryjnego w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim, skàd przes∏ano je do Paƒstwo-

wego Instytutu Weterynarii w Pu∏awach w celu

przeprowadzenia badaƒ na wyst´powanie wirusa

ptasiej grypy. Wynik by∏ negatywny, co ozna-

cza, ˝e ptaki by∏y zdrowe.

Zatrzymali k∏usowników

Policjanci z komisariatu rzecznego w Niepor´cie za-

trzymali na goràcym uczynku trójk´ k∏usowników.

Jak poda∏o ˚ycie Warszawy (28.02) byli to miesz-

kaƒcy jednej z nadzalewowych miejscowoÊci: Sta-

nis∏aw M., Rafa∏ M. oraz Andrzej K. Funkcjonariu-

sze najpierw zatrzymali dwóch m´˝czyzn, gdy ci

wykuwali przer´ble na jeziorze i zak∏adali sieci.

Póêniej dotarli do trzeciego k∏usownika, który ukry∏

pozostawione przez kompanów w´dki i sieci.

� Oprac. pz

w skróciew skrócie

Od przesz∏o trzech lat gmina Niepor´t prowa-
dzi∏a starania o przej´cie na mienie komunal-
ne infrastruktury i nieruchomoÊci w Bia∏obrze-
gach, którymi do tej pory w∏ada∏a Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa. W miniony czwartek
podpisano akt notarialny, na mocy którego
dzia∏ki o powierzchni przesz∏o hektara i kilka
lokali u˝ytkowych zosta∏o skomunalizowanych.

Akt darowizny podpisano w czwartek
w jednej z legionowskich kancelarii notarial-
nych. Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà re-
prezentowa∏ dyrektor regionalny „Mazowsza”
– pu∏kownik Dariusz Zielonka. W rozmowie
poprzedzajàcej podpisanie aktu, podkreÊla∏, ̋ e
umowa darowizny nie dosz∏aby do skutku,
gdyby nie determinacja gminy Niepor´t i per-
fekcyjne przygotowanie przez urzàd sprawy

od strony formalnej-prawnej. WAM posiada
mienie w ca∏ej Polsce, jednak nie wsz´dzie
proces komunalizacji post´puje bez kompli-
kacji. Warto wspomnieç tylko sàsiednie Le-
gionowo, które bezskutecznie stara si´ o prze-
j´cie dzia∏ki z „amfiteatrem” na osiedlu Pia-
ski.

Przekazywanie majàtku WAM gminie Nie-
por´t odbywa∏o si´ stopniowo od trzech lat.
Po przej´ciu dróg i chodników na osiedlu kon-
sekwentnie prowadzona jest ich modernizacja.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wydano
na ten cel 170 tysi´cy z∏otych. W sk∏ad majàt-
ku gminnego wchodzi równie˝ wodociàg,
a ju˝ w najbli˝szych miesiàcach Êcieki z tere-
nu osiedla b´dà mog∏y byç odprowadzane
do oczyszczalni w Orzechowie. B´dzie to mo˝-
liwe dzi´ki budowie za Êrodków unijnych no-
woczesnej pompowni P-8 wraz kana∏ami
t∏ocznymi pod kana∏em ˚eraƒskim i kanaliza-
cji wzd∏u˝ ulicy Wojska Polskiego.

Podpisany w ubieg∏y czwartek akt notarial-
ny daje gminie mo˝liwoÊci zagospodarowania
wn´trza osiedla. Mieszkaƒcy od lat oczekujà
odnowienia terenów zielonych, na które nie by-
∏o staç WAM.

– Najbardziej cieszy mnie fakt, ˝e b´d  ́móg∏
wreszcie spe∏niç oczekiwania mieszkaƒców doty-
czàce budowy oÊwietlenia ulicznego i zagospoda-
rowania zdewastowanego placu zabaw – mówi
Wójt Gminy Niepor t́, S∏awomir Maciej Mazur.

Tylko w tym roku na modernizacj´ osiedlo-
wych ulic i chodników gmina przeznaczy 100
tysi´cy z∏otych, zaÊ budowa oÊwietlenia po-
ch∏onie przesz∏o 140 tysi´cy z∏otych. Do tej po-
ry inwestycje nie mog∏y si´ rozpoczàç, bo gmi-
na nie mia∏a mo˝liwoÊci wydatkowania pieni´-
dzy podatników na nie swoim gruncie. Wójt
gminy zapowiada, ˝e w zwiàzku z tym, ˝e
w posiadaniu gminy znalaz∏y si´ lokale u˝yt-
kowe i znaczna iloÊç terenu b´dzie chcia∏, aby
to mieszkaƒcy zdecydowali o ich przysz∏ym

przeznaczeniu. Niewykluczone, ̋ e sprawa zo-
stanie poruszona na najbli˝szym zebraniu
wiejskim lub innym spotkaniu mieszkaƒców
osiedla w Bia∏obrzegach.

� RW

WAM oddaje nam

Po podpisaniu aktu notarialnego,
pu∏kownik Dariusz Zielonka i wójt Mazur
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TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH
PRZYGOTOWALI:

Henryka Galas
Beata Wilk

Piotr Zadro˝ny
Dariusz Wróbel
Robert Wróbel 

� IMPREZY KULTURALNE

05.04 – godz. 15.00

przedÊwiàteczne spotkanie

Klubu Seniora w Gminnym

OÊrodku Kultury

08.04 – godz. 18.00 – 21.00

Filia Gminnego OÊrodka

Kultury w Stanis∏awowie

Drugim, wernisa˝ gobelinów

pani Barbary Mariaƒskiej,

mieszkanki Wola Aleksandra

08.04 – godz. 18.00 Gminny

OÊrodek Kultury, Niepor´t,

„Po drodze” – ¸omiankowski

Klub Literacki zaprasza

mi∏oÊników literatury

na prezentacj´ dorobku

literackiego

09.04 – godz. 17.00 Filia

Gminnego OÊrodka Kultury

w Beniaminowie, spotkanie

Êwiàteczne mieszkaƒców

Beniaminowa, po∏àczone

z wystawà palm

wielkanocnych

15.04 – godz. 10.00 Filia

Gminnego OÊrodka Kultury

w Stanis∏awowie Drugim,

tradycyjne Êwi´cenie

pokarmów i dzielenie si´

jajkiem

22.04 – Gminny OÊrodek

Kultury, Przeglàd Zespo∏ów

Taƒca Nowoczesnego o Puchar

Wójta Gminy Niepor´t

� IMPREZY SPORTOWE
30.04 – 01.05 – otwarcie

Sezonu ˚eglarskiego Emper

Yacht

Zaproszen ia

� LIST OD CZYTELNICZKI

Zegrze, 20.03.2006 r.

Uczestniczki Klubu Seniora w Zegrzu
Po∏udniowym pragnà serdecznie
podzi´kowaç Pani Bogus∏awie
Oksza-Klossi Dyrektor Gminnego
OÊrodka Kultury, za organizowanie dla
nas niezwykle atrakcyjnych spotkaƒ
o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
Za wspaniale przygotowany wieczorek
taneczny. Za realizacj´ naszych marzeƒ
np. powo∏anie do ˝ycia zespo∏u
wokalnego.
JesteÊmy wzruszone tym, ˝e ktoÊ
pami´ta i myÊli o nas – osobach
starszych i w wi´kszoÊci samotnych.
Podziwiamy wra˝liwoÊç Pani
na potrzeby drugiego cz∏owieka.
Doceniamy zaanga˝owanie i ch´ç
poÊwi´cenia swojego czasu dla
sprawiania przyjemnoÊci innym.
Czujemy si´ teraz dowartoÊciowane,
radosne i m∏ode duchem.
˚yczymy du˝o si∏y, zapa∏u

i optymizmu na przysz∏oÊç. Niech
kontynuacja zamierzonych planów
stanie si´ pasmem Pani sukcesów
i spe∏nieniem nie tylko innych, ale
i w∏asnych, marzeƒ.

Wanda Gondera

W SPRAWIE
Granicznej
W poniedzia∏ek (28.02) w budyn-
ku szko∏y podstawowej w Izabe-
linie wójt gminy S∏awomir Ma-
ciej Mazur spotka∏ si´ z miesz-
kaƒcami ulicy Granicznej. Oko∏o
setka mieszkaƒców oczekiwa∏a
informacji, kiedy i w jakiej for-
mie mogà liczyç na popraw´ do-
jazdu do swoich posesji.

Spotkanie zainicjowa∏ wójt gmi-
ny, do którego od d∏u˝szego cza-
su dociera∏y niepokojàce sygna∏y
od mieszkaƒców nowo powsta∏ego
osiedla przy ulicy Granicznej.
Mieszkaƒcy korzystajàc z mo˝li-
woÊci kontaktu drogà internetowà
informowali wójta o fatalnym sta-
nie nawierzchni, który spot´gowa-
∏a zima.

Podczas spotkania do tych infor-
macji do∏àczy∏y g∏osy o zagro˝eniu
bezpieczeƒstwa dla korzystajàcych
z drogi dzieci oraz uszkodzeniach
samochodów. Auta zeÊlizgujà si´
z dziurawej, pokrytej Êniegiem
i lodem nawierzchni. Mieszkaƒcy
sygnalizowali równie˝, ˝e gdyby
dosz∏o do zagro˝enia ˝ycia, to na-
wet ambulans pogotowia mia∏by
k∏opoty z dotarciem do chorego.

Wójt gminy zapewni∏, ˝e ulica
Graniczna zostanie wykonana naj-
dalej do koƒca 2007 roku, jednak
bioràc pod uwag´ zapisy porozu-
mienia jakie zawar∏ z PERN
(Przedsi´biorstwo Eksploatacji
Rurociàgów Naftowych), byç mo-
˝e uda si´ zrealizowaç t´ inwesty-
cj´ w ciàgu najbli˝szych miesi´cy.
Wspólnie rozwa˝ano mo˝liwoÊç
szybkiego utwardzenia drogi de-
struktem betonowym, jednak
wszyscy uczestnicy spotkania by-
li zgodni, ˝e ulica Graniczna mu-
si zostaç wybudowana w docelo-
wej, solidnej technologii.

WÊród interewncji mieszkaƒ-
ców powtarza∏y si´ g∏osy o na-
tychmiastowà reakcj´ ze strony
gminy na obecny fatalny stan jed-
nego z fragmentów ulicy, który
jest niemal nieprzejezdny. Miesz-
kaƒcy uzyskali zapewnienie wój-
ta, ˝e zostanie wykonana doraêna
naprawa, która u∏atwi przejazd
do chwili rozpocz´cia w∏aÊciwej
inwestycji.

Podczas spotkania poruszano
równie˝ spraw´ inicjatywy podj´-
tej przez mieszkaƒców, która ma
na celu gazyfikacj´ osiedla oraz
rozmawiano o planach kanalizacji
tej cz´Êci gminy. Mieszkaƒcy wy-
szli równie˝ z inicjatywà organiza-
cji kolejnych spotkaƒ. Zgodnie
z deklaracjami padajàcymi na sa-
li, pierwsze planowane jest w po-
∏owie maja. Poniedzia∏kowe spo-
tkanie zakoƒczy∏o si´ po przesz∏o
godzinie, jednak jeszcze d∏ugo
mieszkaƒcy we w∏asnym gronie
rozmawiali na temat planowanej
inwestycji i innych potrzeb osiedla.

� RW

C
ertyfikat z ràk organizatorów
odbierali: wójt gminy Nie-
por´t S∏awomir Maciej Ma-

zur oraz przewodniczàcy Rady
Gminy Niepor´t Andrzej Burzyƒ-
ski. UroczystoÊç odby∏a si´ w so-
bot´ (4.03) w redakcji Gazety Wy-
borczej w Warszawie.

Akcja spo∏eczna „Przejrzysta
Polska” zosta∏a zainicjowana przez
„Gazet´ Wyborczà” w paêdzierni-
ku 2004 r. przy wspó∏pracy Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej
i kilku innych organizacji spo∏ecz-
nych. Poczàtkowo programem pi-
lota˝owym organizatorzy obj´li 15
gmin i powiatów. Rok póêniej
do akcji masowej przystàpi∏o 775
samorzàdów z terenu ca∏ej Polski
(blisko 30 proc. wszystkich).

Ka˝dy z samorzàdów mia∏ zreali-
zowaç 6 zadaƒ obowiàzkowych,
dodatkowo móg∏ wybraç kilka za-
daƒ obligatoryjnych. Realizacja
projektu trwa∏a rok. Tylko po∏owa
gmin i powiatów bioràcych udzia∏
w akcji spe∏ni∏a rygorystyczne kry-
teria stawiane przez organizatorów.

WÊród 403 samorzàdów znalaz∏a
si´ równie˝ gmina Niepor´t.

W trakcie trwania akcji zrealizo-
waliÊmy 6 zadaƒ obowiàzkowych:
• Opracowanie opisu us∏ug Êwiad-

czonych w samorzàdzie;
• Wypracowanie i wdro˝enie ko-

deksu etycznego pracowników
urz´du gminy;

• Opracowanie i wdro˝enie progra-
mu wspó∏pracy z organizacjami
pozarzàdowymi;

• Opracowanie krótkiego materia-
∏u przybli˝ajàcego mieszkaƒcom
istniejàcy w gminie aktualny stra-
tegiczny dokument rozwojowy;

• Wprowadzenia procedury naboru
na ka˝dy wakat w urz´dzie gmi-
ny z wymogiem konkursu na sta-
nowiska kierownicze;

• Urzàd przygotuje i rozpropaguje co-
roczny informator bud˝etowy dla
mieszkaƒców pt. „Skàd mamy pie-
niàdze i na co je wydajemy”, oraz 4
zadania fakultatywne (dodatkowe).
Realizacja jednego z zadaƒ obowiàz-
kowych (Opracowanie krótkiego
materia∏u przybli˝ajàcego miesz-

kaƒcom istniejàcy w gminie aktual-
ny strategiczny dokument rozwojo-
wy) zosta∏a oceniona przez eksper-
tów akcji jako wzorcowa i do∏àczo-
na do kanonu tzw. „dobrych
praktyk” przekazanych wszystkim
uczestnikom akcji do stosowania.
Uroczysta gala, podczas której

zosta∏y wr´czone certyfikaty
„Przejrzysta Polska” odby∏a si´ 4
marca w biurowcu wydawnictwa
Agora, m.in. wydawcy „Gazety
Wyborczej”, w Warszawie. W uro-
czystoÊciach z ramienia gminy Nie-
por´t uczestniczyli: wójt gminy
Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur
oraz przewodniczàcy Rady Gminy
Niepor´t Andrzej Burzyƒski. Mo-
ment wr´czenia certyfikatów po-
przedzi∏a debata z udzia∏em wice-
premiera, szefa MSWiA Ludwika
Dorna i wiceprzewodniczàcego
Platformy Obywatelskiej Jana Ro-
kity. Debata przed kamerami
TVN 24 dotyczy∏a metod walki
z korupcjà i rozwoju samorzàdno-
Êci w Polsce.

� pz

Gmina Niepor´t otrzyma∏a
certyfikat za udzia∏ w akcji
„Przejrzysta Polska”. 

NIEPOR¢T
– przejrzystà
gminà

W celu u∏atwienia podj´cia dzia∏al-
noÊci gospodarczej osobom bezro-
botnym z terenu gminy Niepor´t,
Wójt Gminy zaproponowa∏ wpro-
wadzenie zwolnienia z op∏aty sta∏ej
za zg∏oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej. Je˝eli Rada Gminy poprze
projekt i przeg∏osuje uchwa∏´, zwol-
nienie z op∏at zacznie obowiàzywaç.

Wed∏ug danych z Powiatowego
Urz´du Pracy w Legionowie stopa
bezrobocia w powiecie legionow-
skim wynosi 21%, w tym bezrobot-
ni mieszkaƒcy gminy Niepor´t stano-
wià 11% – ok. 638 osób. W wielu
przypadkach jedynà mo˝liwoÊcià
podj´cia pracy zarobkowej jest samo-

zatrudnienie, czyli za∏o˝enie w∏asnej
firmy. Do zadaƒ Gminy nale˝y m.in.
tworzenie korzystnych warunków
podejmowania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej przez mieszkaƒców.

Ze wspomnianego zwolnienia b´dà
mog∏y skorzystaç osoby bezrobotne
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy. Dotyczy ono m.in. osób nie-
zatrudnionych i niewykonujàcych
innej pracy zarobkowej, zdolnych
i gotowych do podj´cia zatrudnienia,
nieuczàcych si´ w szkole, z wyjàt-
kiem szkó∏ dla doros∏ych lub szkó∏
wy˝szych w systemie wieczorowym
lub zaocznym. Ponadto osoby te mu-
szà byç zarejestrowane we w∏aÊci-
wym dla miejsca zameldowania po-
wiatowym urz´dzie pracy je˝eli ukoƒ-

czy∏y 18 lat, kobiety przed ukoƒcze-
niem 60 lat i m´˝czyêni je˝eli nie
ukoƒczyli 65 lat. Osoba bezrobotna,
która chce skorzystaç ze zwolnienia
z op∏at musi jeszcze spe∏niaç nast´pu-
jàce warunki: nie mo˝e posiadaç pra-
wa do emerytury lub renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, renty szkole-
niowej, renty socjalnej, albo po usta-
niu zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej, zaprzestaniu prowadzenia poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci, nie pobiera
zasi∏ku przedemerytalnego, Êwiad-
czenia rehabilitacyjnego, zasi∏ku cho-
robowego lub macierzyƒskiego.

W ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, prowadzonej przez Wójta Gmi-
ny Niepor´t, zarejestrowanych jest
oko∏o 1800 przedsi´biorstw, wÊród
których dominujà przedsi´biorcy ma-
li i Êredni. � BW

Zwolnienie z op∏at

Oficjalne przekazanie dokumen-
tów w tej sprawie nastàpi w maju,
podczas Gminnego Dnia Stra˝aka
w Józefowie.

OSP Kàty W´gierskie ju˝ dwu-
krotnie stara∏o si´ o przyj´cie
do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-GaÊniczego (KSRG). Jed-
nak decyzja w komendzie woje-
wódzkiej Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej zapad∏a dopiero teraz,
po pozytywnej opinii komendy
powiatowej PSP.

Jednostka w Kàtach funkcjonuje
ju˝ blisko 50 lat. Obecnie OSP li-
czy 18 ochotników i posiada 2 wo-
zy bojowe: lekki STAR 244 GBM,
który jest przeznaczony do akcji
w trudnych warunkach terenowych
oraz ci´˝ki samochód gaÊniczy
Jelcz 04 GCBA. Oba pojazdy mo-

gà zabraç ∏àcznie ponad 8
ton wody i prowadziç samo-
dzielnà akcj´ gaÊniczà.

W ubieg∏ym roku OSP
Kàty W´gierskie bra∏o
udzia∏ w 64 akcjach ratow-
niczno-gaÊniczych. To zdecydo-
wanie wi´cej ni˝ w latach ubie-
g∏ych. Jedna z akcji ochotników
zosta∏a szczególnie wyró˝niona.
W pierwszych dniach kwietnia ub.
roku dosz∏o do katastrony policyj-
nego Êmig∏owca na polach w Sta-
nis∏awowie Pierwszym. Wtedy
stra˝acy z Kàtów W´gierskich
przybyli na miejsce wypadku jako
pierwsi i sprawnie prowadzili ak-
cj´ ratunkowà.

Obecnie w KSRG znajduje si´ 9
jednostek z terenu powiatu legio-
nowskiego. Co roku z terenu wo-

jewództwa wcielana jest tylko jed-
na lub dwie jednostki. Spore zna-
czenie ma baza, jakà dysponuje.
Dlatego jeszcze w tym roku ma si´
rozpoczàç budowa nowych gara˝y
dla jednostki. Inwestycje sfinansu-
je gmina (w bud˝ecie na ten cel za-
gwarantowano 300 tys. z∏).
W zwiàzku z przystàpieniem
do sieci KSRG jednostka liczy
równie˝ na dodatkowe Êrodki
z funduszy Komendy G∏ównej PSP
na sprz´t i wyposa˝enie osobiste
stra˝aków.

� Piotr Zadro˝ny

OSP w krajowym systemie
Po blisko rocznych staraniach jednostka Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej z Kàtów W´gierskich zosta∏a przyj´ta do Krajowego Systemu 
Ratowniczno-GaÊniczego. 

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZNO-GAÂNICZY
W Polsce funkcjonuje od 1995 r. Zorganizowany jest
przez Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà. Jego podstawowym
celem jest ochrona ˝ycia, zdrowia, mienia lub Êro-
dowiska poprzez: walk´ z po˝arami i innymi kl´-
skami ˝ywio∏owymi, ratownictwo techniczne, che-
miczne i od 1997 roku równie˝ poprzez ratownic-
two ekologiczne i medyczne.
Podstawowym za∏o˝eniem w budowie systemu ra-
towniczo-gaÊniczego by∏o stworzenie jednolitego
i spójnego uk∏adu, skupiajàcego powiàzane ze so-
bà ró˝ne podmioty ratownicze, tak aby mo˝na by-
∏o podjàç skutecznie ka˝de dzia∏anie ratownicze.

� êród∏o: www.kgpsp.gov.pl
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P
rzedsi´biorstwo Paƒstwowe Komuni-
kacji Samochodowej (PPKS) z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego od kilku

miesi´cy Êwiadczy na terenie gminy regular-
ne kursy autobusowe (linia nr 79). Pasa˝e-
rowie zdà˝yli si´ ju˝ przekonaç, ˝e autobu-
sy przyje˝d˝ajà punktualnie na przystanki,
a tabor jakim dysponuje firma jest nowocze-
sny i bezpieczny. W ostatnich tygodniach
gmina z∏o˝y∏a propozycj´, aby przewoênik
uruchomi∏ dodatkowe kursy tzw. szkolne
na tej linii i tym samym przejà∏ komplekso-
wà obs∏ug´ komunikacyjnà gminy.

„Szkolne” linie
WczeÊniej podobnymi ofertami nie itere-

sowa∏a si´ ˝adna firma przewozowa. Tym-
czasem organizujàc transport lokalny na te-
renie gminy trzeba pami´taç o pogodzeniu
interesów ró˝nych grup pasa˝erów. Spora
cz´Êç mieszkaƒców doje˝d˝a do pracy w Le-
gionowie i do strefy przemys∏owej w Stani-
s∏awowie Pierwszym. Mieszkaƒcy potrzebu-
jà równie˝ dojechaç do urz´dów, instytucji,
czy placówek s∏u˝by zdrowia zlokalizowa-
nych w ró˝nych cz´Êciach gminy. Na gmi-
nie spoczywa tak˝e obowiàzek dowo˝enia
dzieci do szkó∏.

Dowozy nie b´dà ju˝ realizowane przez
prywatnych przewoêników, ale w∏aÊnie
przez nowodworski PPKS. Podobne rozwià-
zanie stosowane jest z powodzeniem w in-
nych gminach np. w Wieliszewie. Przedsta-
wiciele zak∏adu zapewniajà, ˝e na „szkol-
nych” liniach jeêdziç b´dà nowoczesne

autokary, a przedsi´bior-
stwo stosuje wysokie normy
bezpieczeƒstwa (m. in. dot.
przeglàdów technicznych,
czasu pracy kierowców, czy
ogumienia pojazdów).

Dzi´ki zmianie przewoê-
nika mo˝liwe b´dzie uzy-
skanie dotacji ze êróde∏ zewn´trznych.
Urzàd Marsza∏kowski pokryje 51 proc.
kosztów biletów miesi´cznych (szkolnych).
Dotychczas koszty dowozu dzieci do szkó∏
pokrywali wspólnie: gmina (w przypadku
obowiàzku ustawowego) i rodzice. Nowy
rozk∏ad jazdy b´dzie korzystny dla uczniów.
Niektórzy np. uczniowie gimnazjum dotych-
czas byli dowo˝eni do szko∏y ju˝
o godz. 7: 15, a lekcje rozpoczynali dopie-
ro o godz. 8: 00. Zatem nowy rozk∏ad b´dzie
dla nich o wiele bardziej wygodny.

Nowa linia do starostwa
Na przej´ciu kompleksowej komunikacji

gminy zyskajà równie˝ mieszkaƒcy kilku so-
∏ectw, którzy dotychczas byli pozbawieni
po∏àczeƒ autobusowych. Dodatkowe kursy
uruchomione zostanà z Beniaminowa, Józe-
fowa, Micha∏owa-Grabiny, a tak˝e Micha-
∏owa-Reginowa, Rynii i Zegrza Po∏udniowe-
go. Mieszkaƒcy tych wsi b´dà mogli ∏atwiej
dojechaç do Niepor´tu i Legionowa.

Mieszkaƒcy gminy b´dà mieli równie˝ ∏a-
twiejszy dojazd do Starostwa Powiatowego
w Legionowie. PPKS z Nowego Dworu Ma-

zowieckiego uruchamia z dniem 3 kwietnia
nowà lini´ autobusowà (nr 75) z Niepor´tu
do Legionowa tym razem przez ¸ajski. Li-
nia u∏atwi mieszkaƒcom gminy Niepor´t do-
jazd do Starostwa Powiatowego, gdzie reali-
zowane sà sprawy zwiàzane m.in. z uzgod-
nieniami projektowymi, nadzorem
budowlanym, czy rejestracjà samochodów.
W budynku przy ul. Sikorskiego 11 (siedzi-
ba Starostwa) mieÊci si´ równie˝ Sanepid,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czy
Powiatowy Urzàd Pracy. Mieszkaƒcy Nie-
por´tu zyskajà równie˝ dodatkowe po∏àcze-
nie z Urz´dem Gminy Niepor´t. Trasa linii
nr 75 zosta∏a poprowadzona z Niepor´tu
przez Zegrze Po∏udniowe, Micha∏ów i ¸aj-
ski. Dystans 14 kilometrów autobusy PPKS-
-u b´dà pokonywaç w ciàgu 25 minut.

Jak zapowiada przewoênik nowe po∏àcze-
nie uruchomione jest na okres próbny.
W tym czasie przeprowadzane b´dzie bada-
nie rentownoÊci po∏àczenia. Analiza pos∏u-
˝y w przysz∏oÊci do dalszej rozbudowy po-
∏àczeƒ lokalnych na terenie gminy.
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Rozk∏ady jazdy PPKS na str. 5 �� � Z∏odziej z∏apany
Dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy Stra˝y Gminnej

i policji, w Niepor´cie uj´ty zosta∏ z∏odziej
damskich torebek. Aresztowano go z ∏upa-
mi w r´ku.

Mroênego, lutowego wieczoru, podczas
pe∏nienia s∏u˝by patrol mieszany otrzyma∏
z Komisariatu Policji informacj´ o pope∏nio-
nym przest´pstwie i polecenie interwencji.
Zdarzenie mia∏o miejsce na ulicy Dworcowej
w Niepor´cie. Wracajàcej do domu kobiecie
m∏ody m´˝czyzna wyrwa∏ torebk´ i uciek∏.

Dzi´ki wskazówkom Êwiadka, który widzia∏
uciekajàcego sprawc´, natychmiast podj´to
poÊcig. Policjant wraz z okradzionà kobietà
przeszukiwali samochodem okoliczne ulice.
W tym czasie stra˝nik gminny przeszed∏ przez
zamarzni´ty Kana∏ ˚eraƒski, a nast´pnie po-
lnymi drogami podà˝y∏ Êladami Êciganego,
pozostawionymi na Êniegu. Doprowadzi∏y go
najpierw do porzuconej torebki, a nast´pnie
do jednego z budynków. Poinformowa∏ o tym
fakcie dy˝urnego Komisariatu Policji.

Przyby∏a na miejsce ekipa dochodzeniowa
zasta∏a podejrzanego, odpowiadajàcego ryso-
pisowi podanemu przez pokrzywdzonà. Efek-
tem przeszukania pomieszczeƒ by∏o odzyska-
nie skradzionego portfela.

Z informacji uzyskanych w Komisariacie
Policji wynika, ˝e sprawca, mieszkaniec in-
nego powiatu, jest nieletni (16 lat), a mimo to
notowany ju˝ za pobicia i kradzie˝e. Przy oka-
zji aresztowania ujawnione zosta∏y inne jego
przest´pstwa, pope∏nione mi´dzy innymi
na terenie gminy Niepor´t.

Koncepcja mieszanych patroli, sk∏adajàcych
si´ z policjanta i stra˝nika gminnego wspól-
nie wykonujàcych zadania, szybko zda∏a eg-
zamin. B∏yskawiczny przekaz informacji
– od zdarzenia do rozmowy z pokrzywdzonà
min´∏o ok. 5 minut – sprawi∏, ˝e sprawca zo-
sta∏ uj´ty natychmiast. Na uwag´ zas∏uguje
równie˝ postawa stra˝nika gminnego, który
odwa˝nie podà˝y∏ za z∏odziejem i przyczyni∏
si´ do ostatecznego sukcesu akcji.
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Piaseczno 09.03.2006 r.
My, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin otacza-
jàcych Warszaw´, jako przedstawiciele lokalnych spo∏ecznoÊci,
uwa˝amy za niezb´dne opracowanie spójnej i kompletnej strate-
gii rozwoju transportu zbiorowego w ca∏ej aglomeracji warszaw-
skiej obejmujàcej Warszaw´ oraz gminy sàsiednie.
Komunikacja zbiorowa, w tak licznej i tak szybko rozwijajàcej si´
aglomeracji, jak aglomeracja sto∏eczna, jest kwestià niezwykle istot-
nà. Jest te˝ kluczem do dalszego, intensywnego rozwoju Warsza-
wy oraz gmin sàsiednich.
Dlatego uwa˝amy za konieczne, opracowanie kompleksowego do-
kumentu, okreÊlajàcego kierunki rozwoju komunikacji, a tak˝e za-
sady wspó∏pracy miast, gmin i innych podmiotów uczestniczàcych
w organizowaniu komunikacji zbiorowej.
Wyra˝amy g∏´bokie przekonanie, ̋ e proces opracowywania tej stra-
tegii, powinien byç procesem oddolnym, uwzgl´dniajàcym potrze-
by lokalnych spo∏ecznoÊci, a tak˝e opartym na rzetelnych kalku-
lacjach kosztów, uwzgl´dniajàcy tym samym realia ekonomiczne.
Wyra˝amy pe∏nà gotowoÊç do uczestnictwa, na zasadach partner-
stwa i dobrej wspó∏pracy, w stworzeniu takiej strategii, a tak˝e w jej
realizacji. Proponujemy powo∏anie zespo∏u roboczego, w sk∏ad któ-
rego wejdà przedstawiciele w∏adz m. st. Warszawy, miast i gmin
aglomeracji warszawskiej, a tak˝e przewoêników i podmiotów od-

powiedzialnych za organizacj´ transportu zbiorowego w okolicach
Warszawy. Zadaniem tego zespo∏u by∏oby przygotowanie projek-
tu strategii rozwoju transportu publicznego w aglomeracji warszaw-
skiej.
Postulujemy tak˝e powo∏anie sta∏ej rady koordynujàcej, która by-
∏aby forum konsultacji i rozwiàzywania problemów, które mogà
si´ pojawiaç w trakcie wspó∏pracy.
Uwa˝amy, ˝e szybki rozwój systemu komunikacji zbiorowej
w aglomeracji warszawskiej powinien byç priorytetem dla w∏adz
Warszawy i gmin jà okalajàcych.
Kluczowym elementem strategii rozwoju powinno byç zintegro-
wanie komunikacji autobusowej i kolejowej, poprzez dostosowa-
nie tras, rozk∏adów jazdy a tak˝e wprowadzenie wspólnego syste-
mu biletowego. Nale˝y te˝ po∏o˝yç nacisk na rozbudow´ i moder-
nizacj´ infrastruktury, w tym modernizacj´ taboru, przystanków,
stacji kolejowych, budow´ parkingów „park&ride”, a tak˝e opra-
cowaç spójny system informacji dla pasa˝erów.
Zwracamy si´ do w∏adz m. st. Warszawy, a tak˝e do przewoêni-
ków i podmiotów zarzàdzajàcych transportem w aglomeracji war-
szawskiej z apelem o podj´cie wspó∏pracy, dla dobra mieszkaƒ-
ców Warszawy oraz miast i gmin podwarszawskich.
Zwracamy si´ do parlamentarzystów o aktywne wsparcie naszych
dzia∏aƒ.

SPOTKANIE w Józefowie
W czwartek wieczorem (9.03)
w szkole podstawowej w Józefowie
odby∏o si´ spotkanie z mieszkaƒca-
mi w sprawie zmiany sposobu do-
wozu uczniów do tej placówki.
W spotkaniu oprócz w∏adz gminy
i mieszkaƒców uczestniczyli przed-
stawiciele przewoênika, czyli
PPKS Nowy Dwór Mazowiecki.

Spotkanie rozpoczà∏ wójt gminy
Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur,
przedstawiajàc zmiany planowane
od kwietnia, w zwiàzku z obowiàz-
kiem dowozu uczniów do szkó∏
na terenie gminy. Wówczas gmina
ma zakoƒczyç wspó∏prac´ z do-
tychczasowymi prywatnymi prze-
woênikami, a dzieci do szkó∏ do-
woziç b´dà autobusy PPKS-u.

Mieszkaƒcy uczestniczàcy w spo-
tkaniu wyra˝ali obawy dotyczàce
bezpieczeƒstwa maluchów w rejso-
wych autobusach PPKS. Przedsta-
wiciele gminy i PPKS zapewniali
jednak, ˝e poziom bezpieczeƒstwa
dzieci si´ nie pogorszy. Nadal
z uczniami ma jeêdziç opiekun,
a uczniowie b´dà dla przewoênika
najwa˝niejszymi pasa˝erami. Pod-
czas zebrania przedstawiono rów-
nie˝ tras´ przejazdu i orientacyjne
godziny kursowania autobusu.

� pz

STRA˚ GMINNA
��  � Z siekierà na stra˝nika

54-letni mieszkaniec Stanis∏awowa
Pierwszego zaatakowa∏ patrol policji
i Stra˝y Gminnej podczas rutynowej inter-
wencji wobec osoby spo˝ywajàcej alkohol
w miejscu publicznym. M´˝czyzna trzyma-
jàc w r´ku siekier´ rzuci∏ si´ na funkcjo-
nariuszy.

Do zdarzenia dosz∏o w czwartek (16.03)
podczas pieszego patrolu policji i Stra˝y
Gminnej. – Kilka minut przed 18: 00 zauwa-
˝yliÊmy ko-
biet´ pijàcà
piwo na uli-
cy Przy-
sz∏oÊç w Sta-
nis∏awowie
Pierwszym.
Przy próbie
wylegitymo-
wania oka-
za∏o si´, ˝e
nie ma do-
kumentów. Dlatego udaliÊmy si´ do jej
mieszkania, gdzie okaza∏a dowód osobisty.
Kobiet´ ukaraliÊmy mandatem w wysoko-
Êci 100 z∏. Gdy wychodziliÊmy z mieszkania
zaatakowa∏ nas mà˝ ukaranej kobiety – rela-
cjonuje m∏. insp. Krzysztof Bogacz ze Stra˝y
Gminnej.

M´˝czyzna zachowywa∏ si´ bardzo agresyw-
nie, wymachiwa∏ siekierà i grozi∏, ˝e zabije
funkcjonariuszy. Nie reagowa∏ na polecenia,
dlatego interweniujàcy wezwali dodatkowe pa-
trole policji i Stra˝y Gminnej. M´˝czyzna wi-
dzàc nadje˝d˝ajàce radiowozy uciek∏ do miesz-
kania i zablokowa∏ od wewn´trz zamki
w drzwiach wejÊciowych. Przez okno dalej
grozi∏ policjantom. W tej sytuacji funkcjona-
riusze podj´li decyzj´ o wejÊciu do mieszka-
nia i obezw∏adnieniu agresywnego m´˝czyzny.
Po zatrzymaniu napastnik zosta∏ przewieziony
do komisariatu policji w Niepor´cie.
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REORGANIZACJA komunikacji lokalnej
Od 3 kwietnia mieszkaƒców gminy Niepor´t, korzystajàcych
z autobusów PPKS z Nowego Dworu Mazowieckiego, czekajà
spore zmiany w rozk∏adach. Dzi´ki reorganizacji autobusy PKS-
u dotrà do kolejnych miejscowoÊci na terenie gminy m.in.
Micha∏owa-Reginowa, Rynii i Zegrza Po∏udniowego.
Z autobusów paƒstwowego przewoênika korzystaç b´dà
równie˝ uczniowie.

CHCÑ komunikacji z Warszawà

W czwartek, 9 marca w Piasecznie odby∏o si´ II spotkanie wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast i gmin aglomeracji warszawskiej. Tematem spotkania by∏y kwestie
zwiàzane z organizacjà komunikacji zbiorowej w obszarze metropolitalnym Warszawy.

Na spotkanie przybyli przed-
stawiciele wi´kszoÊci gmin sà-
siadujàcych z Warszawà i ko-
rzystajàcych z autobusów Za-
rzàdu Transportu Miejskiego
m. st. Warszawy. Obecni byli
reprezentanci: Izabelina, Ja-
b∏onny, Józefowa, Legiono-
wa, Leszna, ¸omianek, Marek,
Micha∏owic, Niepor´tu, O˝a-
rowa Mazowieckiego, Prusz-
kowa, Raszyna, Wiàzowny,

Zàbek, Zielonki i oczywiÊcie
Piaseczna.

Jak poda∏a Polska Agencja
Prasowa uczestnicy spotkania
majà nadziej´ na rozmowy z w∏a-
dzami Warszawy o zasadach dal-
szej wspó∏pracy. Wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci przyj´li
stanowisko, w którym opowie-
dzieli si´ za stworzeniem spójnej
strategii rozwoju komunikacji
zbiorowej w aglomeracji war-

szawskiej. Strategia ta mia∏aby
po∏o˝yç nacisk na zwi´kszenie
dost´pnoÊci transportu zbiorowe-
go, mi´dzy innymi poprzez inte-
gracj´ transportu autobusowego
z kolejowym, wprowadzenie
wspólnego biletu w ca∏ej aglo-
meracji i popraw´ jakoÊci tabo-
ru i infrastruktury. Poni˝ej pre-
zentujemy treÊç wspólnego sta-
nowiska uczestników spotkania.

� Oprac. pz

Stanowisko Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast i gmin aglomeracji warszawskiej
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Bal w Stanis∏awowie to ju˝ tra-
dycyjna zabawa, która organizowa-
na jest od 7 lat (zawsze w ostatnià
sobot´ karnawa∏u). W tym roku po-
nad 60 osób bawi∏o si´ przez kilka
godzin przy muzyce zespo∏u Efect
z P∏ocka.

Nie zabrak∏o konkursów m.in.
na najciekawsze przebranie, wyko-
nane z gazety lub bibu∏y. Uczest-
nicy konkursów otrzymali drobne
nagrody. Atrakcjà wieczoru by∏ po-

kaz zespo∏u cyrkowego i taniec
z w´˝em boa na szyji. Po wyst´pie
uczestnicy karnawa∏owej zabawy
mogli zrobiç sobie pamiàtkowe
zdj´cie z dusicielem owini´tym
wokó∏ karku.

Zabawa trwa∏a do bia∏ego rana,
a jej uczestnikom na pewno na d∏u-
go zapadnie w pami´ci. Wycho-
dzàc zapewniali, ˝e czekajà ju˝
na kolejny bal.

� pz

S
pektakl dotyczy∏ zasad
udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, a wi´c

tematykà wpisuje si´ w realizo-
wany przez szko∏´ Program wy-
chowawczy i profilaktyki. W za-
bawnej formie pan RyÊ i jego zna-
jomi: Gra˝ynka, Zebra
i Smoczyca wskazali najm∏od-
szym jak unikaç zagro˝eƒ w co-
dziennym ˝yciu i jednoczeÊnie
omówili podstawowe zasady
udzielania pierwszej pomocy. Ak-
tywny udzia∏ w przedstawieniu
wzi´∏y dzieci, które aktorzy za-

prosili do wspó∏pracy na scenie.
Dowcipne teksty oraz przebojowa
muzyka sprawi∏y, ˝e uczniowie
bez trudu zapami´tali najwa˝niej-
sze wiadomoÊci, a jednoczeÊnie
doskonale si´ bawili.

Przedstawienie by∏o jednà z wie-
lu form dzia∏alnoÊci profilaktycznej
szko∏y. Przez ca∏y rok dzia∏a Skle-
pik pe∏en witamin, w którym

za symboliczne pieniàdze ucznio-
wie sprzedajà marchewki, owoce,
orzechy, jogurty. Odbywajà si´
tak˝e konkursy popularyzujàce
zdrowy styl ˝ycia, m. in. konkurs
plastyczny pod has∏em „Na∏ogi
szkodzà zdrowiu”, spotkania z pie-
l´gniarkà i warsztaty profilaktycz-
ne dla klas VI. 

� Iwona Kopka

POGOTOWIE Pana Rysia
Przedstawienie
pt. Pogotowie Rysia
w wykonaniu aktorów
Prekursora Artystycznego
BAMM BAAMM
z Krakowa 6 marca
obejrza∏y dzieci ze Szko∏y
Podstawowej nr 1
im. B. Tokaja w Niepor´cie.

ZAPUSTY w Stanis∏awowie
W naszej gminie nieoficjalnym podsumowaniem okresu zapustów, by∏
bal karnawa∏owy w filii Gminnego OÊrodka Kultury w Stanis∏awo-
wie Drugim.

W pierwszy dzieƒ wiosny
(21.03) we wszystkich placów-
kach oÊwiatowych na terenie gmi-
ny po˝egnano zim´ i przywitano
wiosn´. JednoczeÊnie w szko∏ach
odby∏y si´ nieoficjalne obchody
Dnia Wagarowicza. Nieoficjalne,
bowiem uczniowie sp´dzili ten
dzieƒ w placówkach pod opiekà
nauczycieli.

Uczniowie ze szko∏y podstawo-
wej w Izabelinie po˝egnali mroê-
nà zim´ i powitali dawno oczeki-
wanà wiosn´ jeszcze przed po∏u-
dniem. Wszystkie klasy
przygotowa∏y pi´knie wystrojone

Marzanny. W tym roku, wyjàtko-
wo nie zosta∏y one utopione w rze-
ce, ale sp∏on´∏y na ognisku. Niektó-
re klasy przygotowa∏y krótki pro-
gram artystyczny. Dopisa∏y
humory i pogoda. – Mam nadzie-
j´, ˝e zima odesz∏a i w koƒcu b´-
dzie wiosna – przekonywa∏
po szkolnej zabawie Józef Sawic-
ki, uczeƒ SP Izabelin.

� SP Izabelin

Mimo, i˝ w tym roku za oknem
nie widaç jeszcze zwiastunów wio-
sny, to tego dnia w naszej szkole

by∏o bardzo wiosennie i kolorowo.
Na poczàtku na wspólnym apelu
Pani Rados∏awa Skowroƒska opo-
wiedzia∏a o zwyczajach i obrz´-
dach zwiàzanych z obchodami
Pierwszego Dnia Wiosny.

Nast´pnie poszliÊmy spaliç Ma-
rzann´, którà przygotowali
uczniowie klasy szóstej. Niestety
nie mo˝emy wed∏ug zwyczaju to-
piç, poniewa˝ mamy daleko
do wody. Po˝egnaliÊmy zim´
wspólnym okrzykiem: „Zgiƒ,
przepadnij, zimo, i nie wracaj
do nas na przyj´cie wiosny otwo-
rzyliÊmy ramiona”.

Po powrocie do szko∏y wspól-
nie z wychowawcami przygoto-
wywaliÊmy „kola˝” o tematyce
wiosennej. Gotowe dzie∏a wywie-
siliÊmy jako dekoracj´. Zamieni-
liÊmy zimowe obrazy na wiosen-
ne. Przy wejÊciu do szko∏y zawie-
siliÊmy pi´kny „gaik”
przygotowany przez dzieci z kla-
sy „0” i „3”.

Na zakoƒczenie wspólnej zaba-
wy ÊpiewaliÊmy ulubione piosenki
karaoke! Zabawa by∏a Êwietna
i wcale tego dnia nie trzeba iÊç
na wagary. W szkole te˝ jest za-
bawnie i weso∏o.

� Uczniowie SP Józefów

Wiosna – cieplejszy wieje wiatr,

Wiosna – znów nam uby∏o lat

Wiosna – wiosna w ko∏o, zakwit∏y bzy

Âpiewa – skowronek nad nami

Drzewa – strzeli∏y pàkami

Wszystko – kwitnie w ko∏o i ja i ty

PO˚EGNALI zim´Mecze rozgrywane by∏y tam
od wrzeÊnia. W turnieju wzi´∏o
udzia∏ 7 dru˝yn i we wszystkich roz-
grywkach aktywnie uczestniczy∏a

Szko∏a Podstawowa z Józefowa.
Szko∏a reprezentowana by∏a przez

dru˝yn´ pi∏karskà prowadzonà przez
Seweryna Dmowskiego. Ch∏opcom
towarzyszy∏a grupa cheerleaderek,

która dzielnie dru˝ynie kibicowa∏a,
uatrakcyjniajàc turniej tanecznymi
wyst´pami, pod bacznym okiem pa-
ni Anety Pàtek. Cheerleaderki pre-

zentowa∏y uk∏ady chore-
ograficzne w rytmach
rock’n’rollowej i dysko-
tekowej muzyki nadajàc
ciekawy charakter tym
zawodom.

W ogólnej klasyfikacji
ch∏opcy zaj´li 6 miejsce,
jednak nie poddawali
si´, walczyli do koƒca
i ch´tnie uczestniczyli
w ka˝dym turnieju. Nie
co dzieƒ przecie˝ mogà

graç na takiej hali. Sali gimnastycz-
nej w Józefowie wprawdzie nie ma,
jednak takich kibiców ka˝dy mo˝e
tylko pozazdroÊciç.

� SP Józefów

JÓZEFÓW gra i taƒczy
W Wieliszewie, ju˝ po raz ostatni w tym sezonie, odby∏ si´ turniej pi∏ki
halowej (04.03).

Aktorzy z Agencji artystycznej
„Verum” z Warszawy: Anna Lenar-
towicz, Ma∏gorzata Majewska, Wi-
told Bieliƒski i Adam Szyszkowski
prezentowali wiersze Juliana Tuwi-
ma (spektakl wystawiony zosta∏
dwukrotnie).

Na widowni zasiad∏y dzieci
z Gminnego Przedszkola w Zegrzu
Po∏udniowym, Zespo∏u Szkolno-
-Przedszkolnego w Wólce Radzy-
miƒskiej, Szko∏y Podstawowej

w Niepor´cie oraz Zespo∏u Szkol-
no-Przedszkolnego w Niepor´cie.
¸àcznie ok. 300 ma∏ych widzów.
Przedstawienie mog∏y obejrzeç
równie˝ dzieci, nie chodzàce
do przedszkola.

Przygody bohaterów poety, w in-
terpretacji artystów, wy-
wo∏ywa∏y ˝ywio∏owe
reakcje przedszkola-
ków. Znane doskonale
postacie Zosi Samosi,
Stefka Burczymuchy,
Grzesia, budzi∏y radoÊç
i Êmieszy∏y, nagradzane
by∏y burzliwymi okla-
skami.

Nauczyciele pozytyw-
nie oceniajà mo˝liwoÊç
uczestniczenia w przed-
stawieniach teatralnych,

proponowanych przez dyrektora
GOK, p. Oksza-Klossi. PodkreÊlajà
profesjonalizm wyst´pujàcych akto-
rów, dogodny dojazd do OÊrodka i ni-
skà op∏at´ (bilety – 2 z∏). � BW

„IDZIE GrzeÊ przez wieÊ...”
W piàtek, 3 marca, Gminny OÊrodek Kultury przygotowa∏ dla najm∏od-
szych mieszkaƒców gminy teatralno-poetyckà niespodziank´. W sali wi-
dowiskowej GOK-u zaprezentowany zosta∏ spektakl pt. „Lokomotywa”.
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Zg∏osi∏o si´ 100 uczestników ze szkó∏ podstawowych, gim-
nazjum oraz przedszkoli. Recytacje osób wyst´pujàcych, po-
dzielone na trzy kategorie wiekowe, ocenia∏a komisja z∏o˝o-
na z aktorów, w sk∏adzie: Ma∏gorzata Gudejko-Masalska oraz
Stanis∏aw Banasiuk. Od lat konkurs recytatorski cieszy si´ du-
˝à popularnoÊcià wÊród mi∏oÊników poezji. Gromadzi bardzo
licznà publicznoÊç, która z przyjemnoÊcià przys∏uchuje si´ re-
cytacjom i nagradza je ˝yczliwymi oklaskami.

Po przes∏uchaniu uczestników, komisja wy∏oni∏a laureatów
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W k a t e g o r i i  k l a s 0 - I I I n a g r o d z e n i  z o s t a l i :
I miejsce – Maja Go∏dys z Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego
w Wólce Radzymiƒskiej
II miejsce – Norbert Karpiƒski z Gminnego Przedszkola w Ze-
grzu P∏d.
III miejsce – Hubert Matecki z Zespo∏u Szkolno-Przedszkol-
nego w Wólce Radzymiƒskiej.
W y r ó ˝ n i e n i a  o t r z y m a l i :
Karolina Romanik – Gminne Przedszkole w Zegrzu P∏d.
Maciej Sochacki – ZSP w Wólce Radzymiƒskiej
Anna Gerek – SP w Bia∏obrzegach
Mateusz Kuczyƒski – SP w Izabelinie
Wiktoria Pyszkiewicz – ZSP w Wólce Radzymiƒskiej.
L a u r e a c i  w k a t e g o r i i  k l a s I V – V I :
I miejsce – Klaudia Pietrucha ze Szko∏y Podstawowej w Jó-
zefowie
II miejsce – Ola Kruk ze Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrze-
gach
III miejsce – Kasia Syndoman ze Szko∏y Podstawowej w Bia-
∏obrzegach.
Wyró˝nienie w tej kategorii  wiekowej otrzymali:
Sylwia Zachewicz – Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie
Julia Ch´tnicka – Szko∏a Podstawowa w Józefowie
Micha∏ Styk – Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie

Aleksandra Kose∏a – Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie
Kasia Leoniak – Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach.
W k a t e g o r i i  k l a s  g i m n a z j a l n y c h  k o m i -
s j a  p r z y z n a ∏ a  d w i e  g ∏ ó w n e  n a g r o d y :
I miejsce – Martynie Góreckiej
II miejsce – Miros∏awowi Zieliƒskiemu
a wyró˝nienia otrzymali: Aleksandra Kamiƒska oraz Pawe∏ ̊ u-
rawski.

Laureaci dwóch pierwszych miejsc w ka˝dej kategorii wie-
kowej reprezentowali gmin´ w powiatowych eliminacjach kon-
kursu Warszawska Syrenka, które odby∏y si´ 29 marca o go-
dzinie 14.00 w Gminnym OÊrodku Kultury.

GoÊçmi spotkania byli: Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Ma-
ciej Mazur oraz wicestarosta Rafa∏ Kwiatkowski.

Sukcesem zakoƒczy∏ si´ wyst´p Klaudii Pietruchy (na
zdj´ciu u góry po lewej stronie), która w swojej kategorii wie-
kowej (kl. IV-VI) zaj´∏a I miejsce. Tym samym weêmie udzia∏
w finale konkursu, który odb´dzie si´ w dniach 8-9 kwietnia
w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Pierwsze miejsca w dwóch pozosta∏ych kategoriach wieko-
wych zaj´li reprezentanci gminy Jab∏onna.

WÊród najm∏odszych recytatorów (kl. 0-III) Maja Go∏dys za-
j´∏a II miejsce.

Cz∏onkami komisji konkursowej byli: El˝bieta Bieliƒska
(wyk∏adowca interpretacji wiersza w szkole teatralnej) i Adam
Szyszkowski (aktor).

Przewodniczàcy komisji Witold Bieliƒski (aktor i re˝yser)
podkreÊli∏ bardzo wysoki i wyrównany poziom recytacji
uczestników konkursu, szczególnie najm∏odszych. Zdaniem
komisji, w tej w∏aÊnie kategorii wiekowej wszyscy wyst´pu-
jàcy zas∏ugiwali na nagrody. Gratulacje i podzi´kowania otrzy-
mali równie˝ nauczyciele i opiekunowie, zaanga˝owani
w przygotowanie wyst´pów.

� BW

LINIA NR 75 (S*)
¸ajsk i ,  Starostwo Powiatowe –  Niepor´t ,  Urzàd Gminy

Oznaczenia:
*s – kursuje w dni nauki szkolnej, o – odjazd z przystanku, p – przyjazd na przystanek

ROZK¸ADY jazdy autobusów 

LINIA AUTOBUSOWA NR 79 (rozk∏ad wa˝ny od 3 kwietnia 2006 r.)

Wólka Radzymiƒska (Beniaminów) – Niepor´t – (Zegrze P∏d.)  Legionowo
Kierunek Tam
Przystanek S S S S S S S S S S
Wólka Radzymiƒska ul. Szkolna 05:20 06:45 08:15 – 11:55 – – – – 17:20
Wólka Radzymiƒska – Z Sz-P 05:22 06:47 08:17 – 11:57 – – – – 17:22
Niepor´t ul. Nowolipie 05:23 06:48 08:18 – 11:58 – – – – 17:23
Niepor´t – Pilawa | 06:49 08:20 – | – – – – 17:24
Bia∏obrzegi < 06:51 08:22 – < – – – – 17:26
Beniaminów p´tla < < 08:27 – < 14:05 – 15:20 – <
Bia∏obrzegi < < 08:32 – < 14:10 – 15:25 – <
Rynia < < 08:39 – < < – < – <
Bia∏obrzegi < < 08:46 – < | – | – <
Niepor´t – Pilawa < 06:53 08:48 – < 14:12 15:27 17:28
¸ajski -Starostwo Powiatowe– – – 11:00 – – – – – –
Zegrze Po∏udniowe < < < 11:13 < < < <
Niepor´t, PKP 05:25 06:56 08:51 11:22 12:00 14:15 – 15:30 – 17:31
Niepor´t, Las 05:26 06:57 08:52 11:23 12:01 14:16 – 15:31 – 17:32
Niepor´t, UG 05:27 06:58 08:53 11:25 12:02 14:17 – 15:32 16:20 17:33
Niepor´t-Lipy 05:28 06:59 08:54 – 12:03 – – 15:33 16:21 17:34
Niepor´t – Rynek 05:29 07:00 08:55 – 12:04 – – 15:34 16:22 17:35
Niepor´t ul. Izabeliƒska 05:31 07:02 08:57 – 12:06 – – 15:36 16:24 17:37
Stanis∏awów Pierwszy ul. Izabeliƒska 05:33 07:04 08:59 – 12:08 – – 15:38 16:26 17:39
Izabelin SP < < < – < – – < 16:28 <
Stanis∏awów Pierwszy ul. Stru˝aƒska05:35 07:06 09:01 – 12:10 – – 15:40 16:34 17:41
Rembelszczyzna Rondo 05:37 07:08 09:03 – 12:12 – – 15:42 16:36 17:43
Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska05:38 07:09 09:04 – 12:13 – – 15:43 16:37 17:44
Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna05:39 07:10 09:05 – 12:14 – – 15:44 16:38 17:45
Józefów SP < < < – < – 15:15 < 16:40 <
Józefów ul. G∏ówna/Wspólna < < < – < 15:19 < 16:44 <
Józefów SP < < < – < – 15:23 < 16:48 <
Micha∏ów Grabina < < < – < – 15:26 < 16:51 <
Rembelszczyzna Gazownia < < < – < – 15:28 < 16:53 <
Rembelszczyzna Rondo < < < – < – 15:30 < 16:55 <
Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska < < < – < – 15:31 < 16:56 <
Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna < < < – < – 15:32 < 16:57 <
Kàty W´gierskie – Dom Kultury 05:40 07:11 09:06 – 12:15 – 15:33 15:45 16:58 17:46
Wola Aleksandra ul. Wolska 05:42 07:13 09:07 – 12:17 – 15:35 15:46 17:00 17:48
Wola Aleksandra ul. Wolska 12905:43 07:14 09:08 – 12:18 – 15:37 15:47 17:01 17:49
Stanis∏awów Drugi – Dom Kult.05:44 07:15 09:10 – 12:19 – 15:39 15:49 17:03 17:50
Stanis∏awów Drugi – ul. Wolska05:45 07:16 09:11 – 12:20 – 15:40 15:50 17:04 17:51
Micha∏ów-Reginów < < < – < – 15:42 < 17:06 <
Micha∏ów Cegielnia < < < – < – 15:46 < 17:10 <
Zegrze Po∏udniowe < < < – < – 15:51 < 17:15 <
Legionowo ul. Zegrzyƒska-Piaski 05:48 07:19 09:14 – 12:23 – – 15:53 – 17:54
Legionowo 05:51 07:22 09:17 – 12:26 – – 15:56 – 17:57
ul. Warszawska/Jagielloƒska
Legionowo 05:53 07:23 09:19 – 12:28 – – 15:58 – <
ul. Sowiƒskiego-Przystanek
Legionowo ul. Warszawska < < < – < – – < – 17:59
Legionowo ul. Pi∏sudskiego < < < – < – – < – 18:01
Legionowo ul. Sowiƒskiego 05:58 07:28 09:21 – 12:33 – – 16:00 – 18:04
Legionowo ul. Sowiƒskiego p´tla05:59 07:29 09:23 – 12:34 – – 16:02 – 18:05

Kierunek Powrót
Legionowo 06:00 07:30 – – 11:00 13:00 – 16:05 – –
ul. Sowiƒskiego p´tla
Legionowo ul. Sowiƒskiego 06:02 07:32 – – 11:02 13:02 – 16:07 – –
Legionowo | < – – | | – 16:08 – –
ul. Sowiƒskiego-Przystanek
Legionowo
ul. Warszawska/Jagiel06:09 07:39 – – 11:10 13:05 – 16:10 – –
Legionowo 06:12 07:42 – – 11:13 13:08 – 16:13 –
ul. Zegrzyƒska-Piaski
Zegrze Po∏udniowe < < 07:40 – < < – < – –
Micha∏ów Cegielnia < < 07:45 – < < – < – –
Micha∏ów-Reginów < < 07:48 – < < – < – –
Stanis∏awów Drugi – ul. Wolska 06:15 07:45 07:50 – 11:16 13:11 – 16:16 – –
Stanis∏awów Drugi – Dom Kult.06:16 07:46 07:52 – 11:17 13:12 – 16:17 – –
Wola Aleksandra ul. Wolska 129 06:17 07:47 07:54 – 11:18 13:13 – 16:18 – –
Wola Aleksandra ul. Wolska 06:18 07:48 07:55 – 11:19 13:14 – 16:19 – –
Kàty W´gierskie – Dom Kultury 06:20 07:50 07:57 – 11:21 13:16 – 16:21 – –
Kàty W´gierskie ul. KoÊcielna < 07:51 07:59 – < < – < – –
Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska < 07:52 08:00 – < < – < – –
Rembelszczyzna Rondo < 07:53 08:02 < < – < – –
Rembelszczyzna Gazownia < < 08:04 – < < – < – –
Micha∏ów Grabina < < 08:06 – < < – < – –
Józefów SP < < 08:12 – < < – < – –
Józefów ul. G∏ówna/Wspólna< < 08:16 – < < – < – –
Józefów SP < < 08:20 – < < – < – –
Kàty W´gierskie ul. KoÊcieln a06:21 < 08:23 – 11:22 13:18 – 16:23 – –
Kàty W´gierskie ul. Stru˝aƒska06:22 < 08:24 – 11:23 13:19 – 16:24 – –
Rembelszczyzna Rondo06:23 < 08:26 – 11:24 13:20 – 16:25 – –
Stanis∏awów Pierwszy 06:25 07:55 08:28 – 11:26 13:22 – 16:27 – –
ul. Stru˝aƒska
Izabelin SP < < 08:34 – < < – < – –
Stanis∏awów Pierwszy 06:27 07:57 08:35 – 11:28 13:24 – 16:29 – –
ul. Izabeliƒska
Niepor´t ul. Izabeliƒska 06:29 07:59 08:37 – 11:30 13:26 – 16:31 – –
Niepor´t – Rynek 06:31 08:01 08:39 – 11:32 13:28 – 16:33 – –
Niepor´t-Lipy 06:34 08:04 08:42 – 11:35 13:31 – 16:36 – –
Niepor´t, UG 06:35 08:05 08:43 08:50 11:36 13:32 14:45 16:37 – –
Niepor´t, Las 06:36 08:06 – 08:52 11:37 13:33 14:46 16:38 – –
Niepor´t, PKP 06:37 08:07 – 08:53 11:38 13:34 14:47 16:39 – –
Zegrze Po∏udniowe < < – 09:02 < < < < – –
¸ajski-Starostwo Powiatowe – – – 09:14 – – – – – –
Niepor´t – Pilawa < < – – < 13:37 14:50 16:42 – –
Bia∏obrzegi < < – – < 13:39 14:52 16:44 – –
Rynia < < – – < 13:46 14:59 16:51 – –
Bia∏obrzegi < < – – < 13:53 15:06 16:58 – –
Beniaminów p´tla < < – – < 13:58 15:11 17:03 – –
Bia∏obrzegi < < – – < – – 17:08 – –
Niepor´t – Pilawa | < – – | – – 17:10 – –
Niepor´t ul. Nowolipie 06:39 08:09 – – 11:40 – – 17:11 – –
Wólka Radzymiƒska – Z SzP06:41 08:11 – – 11:42 – – 17:13 – –
Wólka Radzymiƒska ul. Szkolna06:44 08:14 – – 11:45 – – 17:16 – –

08:50 (o) Niepor´t, UG 11:25 (p)
08:52 Niepor´t, Las 11:23
08:53 Niepor´t, PKP 11:22
09:00 Zegrze Po∏udniowe 11:15
09:02 Zegrze Po∏udniowe 11:13
09:06 Micha∏ów Cegielnia 11:08
09:09 Micha∏ów-Reginów 11:05

09:10 ¸ajski, ul. Nowodworska II 11:04
09:11 ¸ajski, ul. Nowodworska I 11:03
09:12 ¸ajski, szko∏a 11:02
09:13 ¸ajski, ul. KoÊcielna/ 11:01

Fabryczna
09:14 (p) ¸ajski, Starostwo 11:00 (o)

Powiatowe

••• ZAJ¢CIA W GMINNYM OÂRODKU KULTURY ••• Niepor´t, ul. Dworcowa 9a •••

WTOREK

17.00 – 18.00 – ORKIESTRA DZIECI¢CA
18.00 – 19.00 – GIMNASTYKA DLA PA¡

ÂRODA

15.00 – 16.30 – CHEERLEADERKI
15.30 – 17.30 – ZAJ¢CIA TEATRALNE
17.30 – 19.00 – TANIEC NOWOCZESNY
18.00 – 20.00 – CERAMIKA

CZWARTEK

14.30 – 16.30 – STUDIO PIOSENKI
16.00 – 18.00 – CERAMIKA
17.00 – 18.00 – WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE
18.00 – 19.00 – GIMNASTYKA DLA PA¡
18.00 – 19.00 – KURS TA¡CA TOWARZYSKIEGO

PIÑTEK

16.00 – 18.00 – WARSZTATY LITERACKIE
19.30 – 21.00 – KARATE

6. SOBOTA

14.00 – 16.00 – BIG BAND (orkiestra muzyki
rozrywkowej)
14.00 – 16.00 – TEATR TA¡CA
16.00 – 20.00 – TEATR „STREFA PODMIEJSKA”

7. NIEDZIELA

14.00 – 16.00 – WARSZTATY MUZYCZNE 
16.00 – 20.00 – KLUB FANTASTYKI

D O D A T K O W E  I N F O R M A C J E :  t e l . 0 - 2 2 7 7 4 8 3 2 6 , 0 - 6 0 8 0 2 8 3 4 7

KONKURS Recytatorski 
Warszawska Syrenka
10 marca, w piàtek, w Gminnym OÊrodku Kultury odby∏y si´ gminne eliminacje
do XXIX edycji konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka.
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Premier´ przedstawienia
zespó∏ przygotowa∏
w GOK-u w 2004 roku.
Do tej pory gra∏ je kilka-
krotnie (obecnie w nieco
zmienionej obsadzie).

Akcja sztuki rozgrywa si´
w zasypanym Êniegiem, od-
ci´tym od Êwiata angielskim
pensjonacie, dlatego utrzy-
mujàca si´ nadal g∏´boko zi-
mowa aura, pomog∏a zbu-

dowaç nastrój. Barwne po-
stacie, wyst´pujàce w sztu-
ce oraz dowcipne dialogi,
przyku∏y uwag´ publiczno-
Êci. Skomplikowana krymi-
nalna intryga trzyma∏a
w napi´ciu do ostatnich mi-
nut. W czasie przerwy, cz´-
stujàc si´ kawà i ciasteczka-
mi w bufecie, widzowie za-
stanawiali si´, kto jest
tajemniczym mordercà.

Po raz kolejny mogli-
Êmy doceniç talent i aktor-
skie umiej´tnoÊci cz∏on-
ków zespo∏u. Przesz∏o
czteroletnia wspó∏praca
z re˝yserem i opiekunem
Bogus∏awà Oksza-Klossi
(obecnie dyrektor GOK)
daje efekty w postaci inte-
resujàcych, nagradzanych
na przeglàdach teatralnych,
przedstawieƒ.

W GOK-u sala widowi-
skowa, dzi´ki staraniom dy-
rektora, ma od niedaw-
na zmieniony wystrój. Po-
krywajàce szczelnie okna
i Êciany, marszczone kotary,
nada∏y jej teatralny charak-
ter. Polepszy∏a si´ równie˝
akustyka pomieszczenia.

Na kolejnà premier´
Strefa Podmiejska zaprasza
w czerwcu, podczas festy-
nu z okazji Âwi´ta Gminy
Niepor´t.

� BW

Minà∏ ju˝ miesiàc jak skoƒczy∏y si´ ferie, a w naszej pami´ci ciàgle mamy wyjazd
do Zakopanego. 13 Stycznia 2006 roku, o godz. 21 na dworcu wschodnim zaczynali
si´ schodziç zadowoleni uczestnicy obozu „OLCZA 2006”. A by∏o nas troch´. Ca∏a
grupa liczy∏a 46 dzieci. 36 osób by∏o z Józefowa i 10 z Niepor´tu. Organizatorami te-
go zimowiska byli: p. Agnieszka Powa∏a, katechetka ze Szko∏y Podstawowej w Józe-
fowie i ks. Piotr Âliwka, proboszcz parafii w Józefowie.

Na twarzach wszystkich dzieci malowa∏y si´ pi´kne uÊmiechy. Wszyscy nie mo-
gli si´ doczekaç momentu, w którym wsiàdà do pociàgu i pojadà do Zakopanego.
Na dworcu zewszàd by∏o s∏ychaç pytania rodziców: „Czy wzià∏eÊ r´kawiczki narciar-
skie?” albo „Pami´ta∏eÊ o ciep∏ej czapce?”. Wreszcie pad∏a komenda: „Idziemy na pe-
ron 7”. DoÊç du˝y t∏umek ruszy∏ do wyznaczonego miejsca. Nareszcie nadesz∏a upra-
gniona chwila wejÊcia do pociàgu. Dzieci zosta∏y rozdzielone do przedzia∏ów, a ba-
ga˝e odbiera∏y opiekunki (wczeÊniej wspomniana organizatorka p. Agnieszka, p.
Barbara Krawczak, nauczycielka historii i plastyki w Szkole Podstawowej w Józefo-
wie, i p. Aneta Pàtek, nauczycielka wf – u w tej samej szkole) i starsi uczestnicy ko-
loni. Wreszcie ruszyliÊmy.

Podró˝ przebiega∏a spokojnie. Na poczàtku koloniÊci byli bardzo o˝ywieni, lecz
z czasem stawali si´ coraz spokojniejsi. Mimo ma∏ych k∏opotów z samopoczuciem nie-
których podró˝ników, ok. godz. 6 nad ranem dojechaliÊmy na miejsce. Przy dworcu
w Zakopanem czeka∏ na nas autobus, który mia∏ nas przewieÊç do Olczy, a dok∏adnie
do domu paƒstwa Hazów.

Gdy dotarliÊmy na miejsce, uczestnicy obozu zostali rozdzieleni do pokojów.
Po ok. 15 minutach wszyscy zostali zawo∏ani na Êniadanie. P. Agnieszka oÊwiadczy-
∏a, ̋ e pierwszego dnia pobytu wybierzemy si´ na Guba∏ówk´. Na piechot´. O godz. 11
wszyscy Êwietnie wyekwipowani stali gotowi to wyjÊcia. Dopiero teraz, gdy by∏o ju˝
jasno, mogliÊmy zobaczyç jak du˝o jest tu Êniegu. RuszyliÊmy wszyscy w pe∏ni si∏.
Wycieczka ta okaza∏a si´ dla niektórych bardzo trudna. Lecz wielka radoÊç wybuch∏a,
gdy ju˝ byliÊmy na miejscu. Ka˝dy móg∏ si´ napiç ciep∏ej czekolady i zjeÊç dro˝d˝ów-
k´. Droga powrotna by∏a ju˝ ∏atwiejsza. WsiedliÊmy do autobusu i ruszyliÊmy do Ol-
czy. O godz. 16 zjedliÊmy obiad i ch´tni poszli na górk´ pozje˝d˝aç na jab∏uszkach,

a reszta zosta∏a w pokojach. Wieczo-
rem po kolacji odmówiliÊmy jednà
dziesiàtk´ ró˝aƒca i wszyscy rozeszli
si´ do pokoi. Nikogo nie trzeba by∏o
zaganiaç do ∏ó˝ka.

Nazajutrz byliÊmy na Rusinowej
Polanie. Trzeba by∏o si´ ciep∏o ubraç,
bo trasa bieg∏a mi´dzy drzewami,
gdzie promienie s∏oƒca nie dociera∏y.
By∏a niedziela, wi´c wstàpiliÊmy

do koÊció∏ka na Wiktorówkach pod wezwaniem Matki Bo˝ej Królowej Tatr na Msz´
Êw. WracaliÊmy bardzo Êliskà trasà, wi´c wiele osób le˝a∏o na ziemi. Gdy dotarliÊmy
z powrotem do autokaru, pojechaliÊmy do wypo˝yczalni sprz´tu narciarskiego.
Wieczorem by∏a dyskoteka, na której nikt si´ prawie nie bawi∏... Có˝…JakoÊ nikt nie
mia∏ ochoty…

W poniedzia∏ek, tu˝ po Êniadaniu wyruszyliÊmy po raz pierwszy na narty…
PojechaliÊmy na wyciàg ko∏o Olczy. By∏o naprawd´ genialnie. Lepsza grupa posz∏a
na kilometrowy stok, zaÊ poczàtkujàcy najpierw çwiczyli kondycj´ i zg∏´biali tajniki
jazdy na nartach na „ oÊlej ∏àce”. Gdy wracaliÊmy, w autobusie panowa∏a taka cisza,
˝e by∏o s∏ychaç, co mówià ludzie na zewnàtrz. Wszyscy byli zadowoleni, ale i zm´czeni.
Ok. godz. 18 przyjecha∏ do nas ks. Piotr. Na powitanie, wieczorem w domu, zosta∏a
odprawiona Msza Êw., mia∏o to wejÊç do zwyczaju.

17 stycznia równie˝ tu˝ po Êniadaniu wybraliÊmy si´ na narty. Tylko na stoku ju˝
wi´kszoÊç grupy jeêdzi∏a na najwi´kszym wyciàgu. Nawet najmniejsi uczestnicy, tacy
jak Julia Michalska (II klasa), w mig poj´li jak si´ jeêdzi na nartach.

Na obozie oczywiÊcie nie zabrak∏o snowboarderów. Niektórzy jeêdzili lepiej,
a niektórzy gorzej, ale i tak dobrze sobie radzili. Gdy wróciliÊmy do domu i zjedliÊmy
obiad, mo˝na by∏o iÊç na górk´ obok domu.

Lecz pomys∏ ten nie znalaz∏ wielkiego poparcia. Wieczorem ksiàdz odprawi∏ msz´
Êw. Po kolacji, koloniÊci znowu robili awantury po ciszy nocnej.

Âroda, i znów jazda na nartach… Lecz dla wczasowiczów to nie wyglàda∏o tak
nudno. Ka˝dego dnia dzia∏o si´ coÊ Êmiesznego, ktoÊ si´ czegoÊ nowego uczy∏ i ka˝dy
dzieƒ by∏ naprawd´ fajnym prze˝yciem. A wieczorem czeka∏a nas mi∏a niespodzianka
ze strony pani Agnieszki. Otó˝ pod nasz dom podjecha∏o 9 par saƒ i mieliÊmy
zorganizowany kulig, zakoƒczony ogniskiem. A wieczorem kolacja, Msza Êw. i cisza
nocna (po której koloniÊci dostajà
najlepszego humoru).

Czwartek okaza∏ si´ zupe∏nie
innym dniem od reszty, gdy˝ po
Êniadaniu… siedzieliÊmy w swoich
pokojach. Dopiero po godz. 14
wybraliÊmy si´ na narty. I do tego do
Bia∏ki Tatrzaƒskiej, najwi´kszego
wyciàgu w okolicy. RadoÊci nie by∏o
koƒca. Nie uwierzycie (Wy, którzy to czytacie) jakà frajdà by∏o wsiadanie na krzese∏ka
wyciàgu. To by∏ jak na razie najlepszy dzieƒ koloni. I potem jak zwykle: pojeÊç,
pomodliç si´ i spaç. Ale prócz tego... by∏a dyskoteka. Ale teraz by∏a naprawd´ genialna.
Wi´kszoÊç obozu si´ bawi∏a. No i potem… spaç.

Piàtek nie by∏ gorszym dniem ni˝ czwartek. Rano ch´tni najpierw szli do sklepu, a
potem na górk´. Potem ok. godz. 13 wyruszyliÊmy na Bia∏k´. Wszyscy wrócili tak
zm´czeni, ˝e nikt nie mia∏ si∏y rozrabiaç. Wieczorem by∏a kolacja, Msza Êw. i
pakowanie… niestety to ju˝ by∏ przedostatni dzieƒ wyjazdu…

Najsmutniejszy dzieƒ ferii… dzieƒ wyjazdu… rano jeszcze poszliÊmy na narty na
Bia∏k´, ale potem jeszcze zdà˝yliÊmy pójÊç na Krupówki (centrum turystyczne
Zakopanego). Ale potem… to ju˝ wyjazd… chyba wszyscy ̋ a∏owali, ̋ e to ju˝ koniec…
A by∏o naprawd´, naprawd´ genialnie… NAPRAWD¢…

Dzi´kujemy wszystkim, którzy przyczynili si´ do organizacji tego wyjazdu. Przede
wszystkim ksi´dzu Piotrowi proboszczowi parafii w Józefowie, ksi´dzu proboszczowi
Zbigniewowi Brzozowskiemu. Szczególne podzi´kowania pragniemy z∏o˝yç grupie
charytatywnej CARITAS w Józefowie, oraz Panu Wójtowi Maciejowi Mazurowi.

Ten wyjazd by∏ tak super, ̋ e za rok po prostu trzeba jechaç… Zapraszamy wszystkich
serdecznie. � Olek Dmowski

Z PAMI¢TNIKA OBOZOWICZA /FERIE 2006/

KONCERT dla paƒ
Dzieƒ Kobiet sta∏ si´ okazjà
do zorganizowania koncertu tylko
dla paƒ.

12 marca w Filii Gminnego OÊrod-
ka Kultury w Beniaminowie wystàpi-
∏a Ma∏gorzata Gudejko-Masalska, któ-
ra wykonywa∏a nastrojowe piosenki
o mi∏osci.

W sali oÊrodka, której wystrój zdo-
minowa∏y kwiaty, zgromadzi∏o si´
oko∏o 30 osób – wyjàtkowo tylko paƒ,
poniewa˝ im dedykowane by∏o spo-
tkanie z artystkà. Dwóch panów,
znajdujàcych si´ na sali, pomaga∏o
w obs∏udze sprz´tu.

Piosenki wykonywane przez Ma∏-
gorzat´ Gudejko utrzymane by∏y
w ró˝norodnych klimatach – nastro-
jowych, humorystycznych, przepe∏-
nionych radoÊcià. Teksty utworów
opowiada∏y o mi∏oÊci, uczuciu szcze-
gólnie paniom bliskim, wi´c program
bardzo podoba∏ si´ publicznoÊci. 45-
minutowy wyst´p nagradzany by∏
serdecznymi brawami.

Sympatyczny nastrój spotkania
utrzyma∏ si´ jeszcze d∏ugo po zakoƒ-
czeniu koncertu. Zorganizowany zo-
sta∏ nast´pny – tym razem karaoke.
By∏y wspólne Êpiewy i wyst´py solo-
we. Towarzyszy∏ im s∏odki pocz´stu-
nek, przygotowany przez uczestnicz-
ki imprezy. Z wspólnych funduszy za-
kupiono na t´ okazj´ s∏odycze, kaw´
i herbat´.

Spotkanie w Beniaminowie, pierw-
sze tego rodzaju, zorganizowane w Fi-
lii GOK, bardzo si´ podoba∏o. Na na-
st´pne kierownik OÊrodka zaprasza 9
kwietnia, w niedziel´ palmowà.
Mieszkaƒcy b´dà mieli okazj´ obej-
rzeç palmy wielkanocne, wykonane
m.in. przez uczestników zaj´ç z papie-
roplastyki.

� BW

„PU¸APKA...”
w Gminnym OÊrodku Kultury
W sobot´, 4 marca, grupa teatralna Strefa Podmiejska zagra∏a w Gminnym
OÊrodku Kultury spektakl, zatytu∏owany „Pu∏apka na myszy”, wg powieÊci
Agathy Christie, w re˝yserii Bogus∏awy Oksza-Klossi.

Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t
otrzyma∏a z Ministerstwa Nauki i Infor-
matyzacji, w ramach udzia∏u w progra-
mie IKONKA, 9 komputerów PC, wy-
posa˝onych w system operacyjny, pakiet
biurowy i program antywirusowy oraz
sprz´t sieciowy, umo˝liwiajàcy ∏àczenie
z internetem w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie czytelni. W ubieg∏ym roku program
ten objà∏ swoim zasi´giem województwo
mazowieckie.

G∏ównym celem programu jest zapewnie-
nie jak najszerszej grupie spo∏ecznoÊci lokal-
nej ∏atwego, powszechnego i bezp∏atnego
dost´pu do sieci internetowej w bibliotekach
publicznych. Powstajà w ten sposób „czytel-
nie internetowe”, zgodnie z za∏o˝eniami
Strategii Lizboƒskiej oraz realizujàcej jej ce-
le Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej
Polskiej – ePolska 2004-2006.

Warunkiem uczestnictwa biblioteki w pro-
gramie by∏o posiadanie jednego komputera,
spe∏niajàcego parametry techniczne, sta∏ego
dost´pu do sieci www. oraz dostarczenie wy-
pe∏nionego formularza zg∏oszeniowego,
podpisanego przez przedstawiciela w∏adz,
w wymaganym terminie.

Dyrektor El˝bieta Kotowska, postanowi-
∏a staraç si´ o skomputeryzowanie trzech bi-
bliotek: w Niepor´cie oraz w Micha∏owie-
-Reginowie i Zegrzu Po∏udniowym. T´
ostatnià wyposa˝ono w wymagany sprz´t,
zainstalowana zosta∏a Neostrada. Dzi´ki
pomocy Urz´du Gminy, na poczàtku 2006
r. komputery zosta∏y dostarczone z minister-
stwa i zainstalowane.

Jak ocenia program IKONKA dyrektor
Biblioteki?

– Projekt, dzi´ki wykorzystaniu nowocze-
snych technologii, przywraca bibliotekom na-
le˝yty status miejsca kojarzonego z wiedzà, in-
formacjà i post´pem – mówi El˝bieta Kotow-
ska. – Komputery i internet sà ju˝ powszechnie
stosowane i wykorzystywane, ale jeszcze zde-
cydowanie nie we wszystkich domach. Jedno-
razowy zakup tak du˝ej iloÊci sprz´tu by∏by dla
nas bardzo trudny, ze wzgl´dów finansowych.

Powstanie czytelni inerne-
towych w trzech miejsco-
woÊciach naszej gminy,
jest du˝ym sukcesem. Tym
wi´kszym, ̋ e zakwalifiko-
wanie si´ do programu
uda∏o si´ niewielu bibliote-
kom w powiecie i jesteÊmy
jedynà, która otrzyma∏a
a˝ 9 komputerów.

Do jakich celów wy-
korzystywane sà kom-
putery w bibliotekach?

– Chcia∏abym podkre-
Êliç, ˝e zgodnie z za∏o˝e-
niami programu IKON-
KA, korzystanie z komputerów w czytelni in-
ternetowej jest bezp∏atne. Staramy si´, aby
s∏u˝y∏y przede wszystkim celom edukacyjnym
i informacyjnym. Uczniowie i studenci poszu-
kujà w internecie g∏ównie materia∏ów do przy-
gotowywanych prac. Cieszy nas, ˝e z kompu-
terów korzystajà równie˝ czytelnicy starsi, nie
tylko m∏odzie˝ i dzieci, dla których jest to na-
turalne. Teraz wiele osób, przy okazji wypo-
˝yczania ksià˝ek, stawia u nas pierwsze kroki
w internecie. Sprawia nam to du˝à satysfakcj´.
Pracownicy s∏u˝à pomocà w obs∏udze sprz´-
tu, pomagajà odszukaç potrzebne materia∏y,
podajà adresy stron. Cz´sto korzystamy z ka-
talogów biblioteki wojewódzkiej i narodowej.
W niedalekiej przysz∏oÊci planujemy utworze-
nie strony internetowej Biblioteki i zamieszcze-
nie na niej skatalogowanych ksi´gozbiorów.
Elektroniczne katalogi u∏atwià prac´ bibliote-
karzom a czytelnikom wypo˝yczanie ksià˝ek.

Mo˝liwe b´dzie np. sprawdzenie czy
szukana pozycja jest w bibliotece, bez
wychodzenia z domu.

Nie zapominajmy te˝ o grach
komputerowych...

– OczywiÊcie, szczególnie m∏odsi
u˝ytkownicy ch´tnie wykorzystujà
komputer do zabawy, ale jak ju˝ za-
znaczy∏am, zawsze w czytelni inter-
netowej pierwszeƒstwo majà te oso-
by, które poszukujà informacji, uczà
si´. O rozrywk´ zadba∏ producent
gier komputerowych z firm Oni Ga-
mes i City Interactive, który przeka-
za∏ nieodp∏atnie naszej Bibliotece
kilkadziesiàt gier komputerowych.
JesteÊmy mu bardzo wdzi´czni i ser-
decznie przy tej okazji dzi´kujemy.

– Dzi´kujemy za rozmow´.
� Beata Wilk

PROGRAM IKONKA 
w Bibliotece Publicznej
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G
minna Komisja Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych (GKRPA) w Nie-
por´cie rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç

w 1997 r. W sk∏ad Komisji wchodzi obecnie 9
osób. Sà to przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk:
pracownik OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, funk-
cjonariusz policji, pracownicy samorzàdowi,
psycholog, lekarze i radni.

W 2005 r. Komisja odby∏a 24 posiedzenia,
na które zaproszono 78 osób uzale˝nionych,
przygotowano 7 wniosków do Sàdu Rejono-
wego w Legionowie o skierowanie osoby uza-
le˝nionej na przymusowe leczenie odwykowe
w stacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwyko-
wego. – Przyj´liÊmy wyznaczone przez usta-
w´ „o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciw-
dzia∏aniu alkoholizmowi” zadania i konse-
kwentnie staramy si´ je realizowaç, budujemy
jednoczeÊnie polityk´ przeciwdzia∏ania alko-
holizmowi na terenie naszej gminy – t∏umaczy
Krystyna Malinowska-Lerman, przewodniczà-
ca GKRPA w Niepor´cie.

Odciàgnàç m∏odych od alkoholu
Podstawà dzia∏aƒ komisji i wydatkowania

Êrodków pochodzàcych z zezwoleƒ alkoholo-
wych stanowi oprócz ustawy o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmo-
wi uchwalany corocznie Gminny Program Roz-
wiàzywania Problemów Alkoholowych. – Od-
wiedzamy Êrodowiska obarczone alkoholi-
zmem i innymi patologiami spo∏ecznymi chcàc
w∏aÊciwie rozeznaç problem rodziny i znaleêç
w∏aÊciwy rodzaj pomocy.

Wnikliwie wys∏uchiwane sà i podejmowane
interwencje dotyczàce informacji o sprzeda˝y
alkoholu nieletnim, a wszystko to z myÊlà o wy-
chowaniu m∏odego pokolenia w trzeêwoÊci.

Mamy nadziej´, ˝e nasze dzia∏ania, chocia˝
cz´Êciowo, zmniejszà nasilanie si´ tego ogrom-
nego problemu, jakim jest choroba alkoholowa
– t∏umaczy przewodniczàca komisji.

Pomoc ludziom uzale˝nionym i wspó∏uza-
le˝nionym prowadzona jest przy pomocy
OÊrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla
Osób Uzale˝nionych i Wspó∏uzale˝nionych
oraz cz∏onków ich rodzin. W ramach dzia∏al-
noÊci OÊrodka pacjenci mogà korzystaç z po-
rad instruktora terapii uzale˝nieƒ w zakresie

diagnostyki, konsultacji i poradnictwa po-
przez:
1) informowanie pacjentów o sposobach lecze-

nia uzale˝nienia i wspó∏uzale˝nienia,
2) wspieranie motywacji do leczenia,
3) prowadzenie osobistych programów terapii,
4) psychoterapie indywidualnà i grupowà,
5) prowadzenie grup wsparcia,
6) wspieranie grupy AA, AL.-ANON i innych

wspólnot organizujàcych sí  na terenie gminy.
– Przy du˝ym zrozumieniu, wspó∏pracy, ak-

ceptacji i pomocy wójta gminy mo˝emy edu-
kowaç dzieci, a w szczególnoÊci m∏odzie˝
w dziedzinie uzale˝nieƒ, podajemy im informa-
cje o Êrodkach odurzajàcych, psychoaktywnych,
o dzia∏aniu alkoholu na ich m∏ody organizm,
uczymy mówienia „nie” uzale˝nieniom. To oni
sami przy pomocy informacji i swojej Êwiado-
moÊci muszà wybraç czy wejdà w kràg ludzi
uzale˝nionych, czy wybiorà drog´ bez uzale˝-
nieƒ – wyjaÊnia El˝bieta Ró˝aƒska, psycholog,
a jednoczeÊnie jedna z cz∏onkiƒ komisji.

Przygarnàç malu-
chy

Podstawowym zada-
niem komisji jest
zwi´kszenie dost´pno-
Êci terapii uzale˝nienia
od alkoholu i wspó∏-
uzale˝nienia dla miesz-
kaƒców gminy. Do-
st´pnoÊç profesjonal-
nej i efektywnej terapii
warunkuje skutecznoÊç
jakichkolwiek innych
dzia∏aƒ podejmowa-
nych na rzecz osób
z problemami alkoho-
lowymi i cz∏onków ich rodzin. Poprzez Komi-
sj´ mo˝na przymusiç osob´ uzale˝nionà
do przymusowego leczenia odwykowego za-
koƒczonego postanowieniem Sàdu Rejonowe-
go w Legionowie (Wydzia∏ Rodzinny i Nielet-
nich).

Ze Êrodków pochodzàcych z op∏at za korzy-
stanie z zezwoleƒ alkoholowych finansowane sà
w ca∏oÊci Êwietlice profilaktyczno-wychowaw-
cze w Zegrzu Po∏udniowym i w Ryni. Ogniska

te funkcjonujà na terenie
gminy od koƒca lat 90.
Podopieczni tych placó-
wek to 40. dzieci wywo-
dzàcych si´ z rodzin bied-
nych, dysfunkcyjnych
i niewydolnych wycho-
wawczo. Ich rodzice nie sà
w stanie stworzyç im go-
dziwych warunków do roz-
woju, nauki, a niejedno-
krotnie tak˝e zaspokoiç
podstawowych potrzeb so-
cjalnych, tj. jedzenia czy
ubrania.

Dzieci, m∏odzie˝, rodzi-
ce oraz pedagodzy mogà
liczyç na profesjonalnà po-
moc psychologa w uru-
chomionym ze Êrodków
alkoholowych Punkcie
Pomocy Dziecku i Rodzi-
nie. Punkt czynny jest w ka˝dy poniedzia∏ek
w godz. 15-18. Celem dzia∏ania Punktu jest
udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcia
osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych
(przemoc w rodzinie, k∏opoty wychowawcze,
˝yciowa bezradnoÊç, uzale˝nienie i wspó∏uza-
le˝nienie, zani˝ona samoocena, problemy

w podej-
mowaniu
decyzji).
P u n k t
przezna-
czony jest
dla dzieci
i m∏odzie-
˝y spra-
wujàcej
trudnoÊci
w y c h o -
wawcze
w domu
i w szko-
le, nielet-
nich, ob-

j´tych nadzorem kuratorskim, rodziców majà-
cych trudnoÊci z wychowywaniem w∏asnych
dzieci, rodzin w sytuacjach trudnych i kryzy-
sowych. W ramach Punktu prowadzona jest
profilaktyka dla dzieci i m∏odzie˝y, socjotera-
pia dla m∏odzie˝y, terapia indywidualna, tera-
pia rodzinna, terapia dla osób uzale˝nionych
i ich rodzin, zaj´cia edukacyjne dla rodziców,
warsztaty dla nauczycieli. Punkt wspó∏pracu-
je ze wszystkimi szko∏ami terenu gminy

(szczególnie z pedagogami szkolnymi, wycho-
wawcami klas i dyrekcjà).

Zachowaj trzeêwy umys∏
Gminna Komisja stara si´ przede wszystkim

dotrzeç do szkó∏ – stàd te˝ od kilku lat we
wszystkich placówkach oÊwiatowych wdra˝ana
i przeprowadzana jest ogólnopolska kampania
spo∏eczna „Zachowaj trzeêwy umys∏”. W nagro-
d´ za udzia∏ w kampanii, szko∏y otrzyma∏y
w ubieg∏ym roku sprz´t sportowy o ∏àcznej war-
toÊci ponad 27 tys. z∏. Dofinansowywane sà rów-
nie˝ wyjazdy dzieci na ferie letnie i zimowe
(13.000 z∏ w 2005 r.). Ponadto zorganizowano
i sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla
wszystkich szkó∏ z terenu gminy (∏àcznà war-
toÊç 5.400 z∏). Sfinansowano pobyt rodziny uza-
le˝nionej od alkoholu na Ogólnopolskich Reko-
lekcjach Misyjnych w Gietrzwa∏dzie.

Ogó∏em w 2005 r. Gminna Komisja Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych wydatko-
wa∏a za zgodà Wójta i Rady Gminy Êrodki fi-
nansowe w wysokoÊci – 225.287,11 z∏. – By∏y
to Êrodki pochodzàce z zezwoleƒ na sprzeda˝
napojów alkoholowych

Warto te˝ wspomnieç o Êcis∏ej wspó∏pracy
Gminnej Komisji z Komisariatem Policji
w Niepor´cie oraz OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecz-
nej. Uzyskane w ten sposób informacje poma-
gajà rozpoznaç Êrodowisko i rodziny patologicz-
ne i przyjÊç im z pomocà, zw∏aszcza tà skiero-
wanà do dzieci i m∏odzie˝y wywodzàcej si´ z
tych w∏aÊnie Êrodowisk.

� es/pz

Dzia∏alnoÊç GKRPA w Niepor´cie

POMOC UZALE˚NIONYM

J E ˚ E L I . . .

– bliska Ci osoba pije, powodujàc szkody w Twoim ˝yciu;
– ty Sam (a) pijesz w sposób, który Ci´ niepokoi;
– w Twoim najbli˝szym otoczeniu dochodzi do przemocy;
– masz problemy, z którymi nie jesteÊ w stanie sobie Sam (a) poradziç;
– masz poczucie, ˝e stojà przed Tobà trudne wybory ˝yciowe, a nie potrafisz wybraç;
– masz k∏opoty w szkole;

Przyjdê do nas. Tu dowiesz si´, gdzie otrzymasz fachowà pomoc.

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie – 05-126 Niepor´t, ul. PodleÊna 4
Punkt czynny jest w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 15-18.
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych – wtorki (drugi i ostatni
miesiàca) – UG Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1
Wszystkie porady w punkcie sà bezp∏atne

Przystàpili do niego niemal wszyscy ucznio-
wie klas IV – VI. Aby zakwalifikowaç si´
do nast´pnego gminnego etapu konkursu, nale-
˝a∏o uzyskaç, co najmniej 25 punktów (z 50
mo˝liwych).

� Oprac. pz

Zmiana dotyczy terminu zakoƒczenia zaj´ç
szkolnych. Od tego roku szkolnego koniec za-
j´ç szkolnych b´dzie nast´powa∏ „w najbli˝szy
piàtek po dniu 18 czerwca”. Oznacza to, ˝e
w tym roku szkolnym 2005/2006 ostatnim
dniem nauki b´dzie 23 czerwca, a nie jak wy-
nika∏o z dotychczas obowiàzujàcego rozporzà-
dzenia 30 czerwca.

Ponadto rok szkolny 2005/2006 b´dzie móg∏
byç krótszy o ewentualne dni wolne podczas wi-
zyty w Polsce papie˝a Benedykta XVI.

� Henryka Galas

KONKURS rozpocz´ty
1 marca w Szkole Podstawowej w Izabelinie
przeprowadzono pierwszy etap Konkursu
Matematycznego „Ma∏y Pitagoras”.

DOBRA wiadomoÊç dla uczniów
Minister Edukacji i Nauki Micha∏ Seweryƒ-
ski zmieni∏ rozporzàdzenie w sprawie orga-
nizacji roku szkolnego.

LISTA UCZNIÓW 
ZAKWALIF IKOWANYCH 
DO I I ETAPU:

kl. IV
Micha∏ Banaszek
Marta Kurczewska
Adam Szabelewski
kl. V
Klaudia Kostro

Maciej Milczarczyk
Justyna Woêniakowska
kl. VI
Klara Filipowicz
Emilia Go∏´biowska
Robert Olechowski
Anna Targoƒska
¸ukasz Zajàc
Jakub Zawidzki

DOBRE zwyczaje na scenie
Ponad 300 uczniów z gminnego gimnazjum obejrza∏o
(8.03) przedstawienie edukacyjne pt. S∏oƒ w sk∏adzie por-
celany. G∏ównym celem przedstawienie by∏o przybli˝enie
m∏odym ludziom zasad dobrego wychowania.

Z inicjatywà zorganizo-
wania spektaklu prezentujà-
cego porady z zakresu savo-
ire-vivre wysz∏a dyrektor
Gminnego OÊrodka Kultu-
ry, którà popar∏a, powo∏ana
przed kilkoma tygodniami,
Rada Edukacji Kulturalnej.
Oglàdajàc przedstawienie,
dzieci i m∏odzie˝ mogli si´
zapoznaç z zasadami dobre-
go zachowania przy stole,
podczas rozmowy telefo-
nicznej, czy oficjalnego
spotkania. Dyrektor Bogu-
s∏awa Oksza-Klossi przeko-

nuje, ˝e m∏odym ludziom
potrzebna jest w∏aÊnie taka,
teatralna forma nabywania
umiej´tnoÊci savoire-vivre.
Podczas zwyk∏ego wyk∏adu
zainteresowanie by∏oby
mniejsze.

Spektakl „S∏oƒ w sk∏adzie
porcelany” zaprezentowali
znani niepor´ckiej publicz-
noÊci aktorzy scen warszaw-
skich: Anna Lenartowicz,
Anna Szczerbiƒska, Witold
Bieliƒski oraz Adam Szysz-
kowski.

� pz

W przyj´tym Planie gospodarki od-
padami dla gminy Niepor´t na lata
2005–2011 okreÊlono przedsi´wzi´-
cia dotyczàce opracowania programu
usuwania wyrobów zawierajàcych
azbest. Zgodnie z Planem w 2006 ro-
ku na terenie gminy prowadzona b´-
dzie inwentaryzacja wyrobów zawie-
rajàcych azbest, obejmujàca zebranie
informacji o rodzaju, iloÊci i miej-
scach wyst´powania azbestu oraz
oceny stanu technicznego wyrobów.

Dane te b´dà zbierane na podsta-
wie ankiet i przeglàdów miejsc wy-
st´powania wyrobów zawierajàcych
azbest. Zebrane informacje po-
zwolà samorzàdowi gminne-
mu okreÊliç potrzeb´ i kolej-
noÊç ich usuwania. Je˝eli zgod-
nie z ocenà wyroby te sà
w dobrym stanie technicznym,
bez uszkodzeƒ mogàcych
stwarzaç warunki do emisji
w∏ókien azbestu, dopuszcza
si´ je do dalszego u˝ytkowania.
Nie zawsze usuwanie p∏yt
azbestowo-cementowych jest
celowe, gdy˝ cz´sto pokrycie odpo-
wiednimi preparatami stanowi wy-
starczajàce zabezpieczenie przed ry-
zykiem emisji w∏ókien azbestowych.
Ponadto prowadzona b´dzie kampa-
nia edukacyjna w zakresie post´po-
wania z odpadami azbestowymi,
w tym zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
zarówno pracowników administracji
publicznej i mieszkaƒców w zakre-

sie oddzia∏ywania azbestu na zdro-
wie ludzi oraz przepisów

i procedur dotyczàcych azbestu.
Gmina Niepor´t w pierwszej kolej-
noÊci zamierza podjàç dzia∏ania
w zakresie zagospodarowania zde-
montowanych wyrobów zawierajà-
cych azbest, jako odpadów niebez-
piecznych z∏o˝onych na posesjach
po demonta˝u np. zdj´te z dachu
p∏yty eternitowe. W∏aÊciciele nieru-
chomoÊci posiadajàcy na swoich
posesjach z∏o˝one na pryzmach
odpady zawierajàce azbest powin-
ni do dnia 30 kwietnia br. poinfor-

mowaç Urzàd Gminy Niepor´t
– Dzia∏ Us∏ug Komunalnych
i Ochrony Ârodowiska, o rodzaju
i iloÊci z∏o˝onych odpadów (tel. 0-
22 7670410, 7670447). Pozwoli to
gminie oceniç skal´ potrzeb w tym
zakresie oraz zorganizowaç akcj´
usuni´cia tych odpadów przez fir-
m´ specjalistycznà.

� Dariusz Wróbel

ZDROWIEJ bez azbestu
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W
niepor´ckim koÊciele parafialnym
pod wezwaniem Niepokalanego
Pocz´cia NajÊwi´tszej Marii Pan-

ny, ufundowanym przez króla Jana II Ka-
zimierza, znajdujà si´ trzy o∏tarze. O∏tarz
g∏ówny z wizerunkiem Matki Boskiej Cz´sto-
chowskiej, p´dzla Elwiry Burskiej-Szubargi
(1973). O∏tarz boczny lewy z wizerunkiem
NajÊwi´tszej Marii Panny Niepokalanie Po-
cz´tej, patronki parafii, namalowany przez
Adolfa H. Duszka w roku 1953. O∏tarz bocz-
ny prawy z wizerunkiem Chrystusa Ukrzy˝o-
wanego, p´dzla Adama J. G∏´bockiego, nama-
lowany przed rokiem 1905. Oba o∏tarze bocz-
ne prezentujà si´ pi´knie po niedawno
przeprowadzonej renowacji i konserwacji
obrazów. O∏tarz g∏ówny aktualnie znajduje si´
pod troskliwà opiekà konserwatora zabytków

i wkrótce b´dziemy podziwiaç jego przywró-
cone pi´kno.

W prawym o∏tarzu bocznym obraz „Ukrzy-
˝owanie” zas∏uguje na szczególnà uwag´. Sta-
nowi bowiem zabytek sztuki malarskiej z tej
racji, ˝e zosta∏ namalowany przed ro-
kiem 1905. Ponad to charakteryzuje si´ dwo-
ma szczegó∏ami: stopy Chrystusa sà przybite
do krzy˝a dwoma gwoêdziami, co na ogó∏ sta-
nowi rzadkoÊç. Drugi szczegó∏ dotyczy tzw.
zapisu winy, to jest tekstu napisanego na de-
sce umieszczonej nad g∏owà skazanego
na ukrzy˝owanie. Dwa, czy jeden gwóêdê, jest
to do dzisiaj kwestia otwarta. Jednak na zabyt-
kach z VI w. wyst´pujà cztery. Kanon u˝ycia
do krzy˝owania trzech gwoêdzi pojawi∏ si´
oko∏o roku 1200. Jednak ju˝ w koƒcu XIII w.
przyj´to za prawdopodobne obie wersje.

Zapis winy (titulus), zgodnie z tradycjà rzym-
skà, Pi∏at poleci∏ wypisaç po hebrajsku, grec-
ku i ∏acinie, tak aby by∏ zrozumia∏y nie tylko
dla ˚ydów, ale tak˝e i dla pogan. Na obrazie
zapis winy przedstawiony jest w trzech j´zy-
kach. Jednak, jak ∏atwo zauwa˝yç, jest on na-
malowany w lustrzanym odbiciu. Powód takie-
go przedstawienia zapisu móg∏by zapewne
przedstawiç artysta. Innego êród∏a informacji
na ten temat jak dotàd nie znalaz∏em.

Na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja.
W Encyklopedii Powszechnej S. Orgelbranda,
w VI tomie wydanym w roku 1900 str. 186,
znajduje si´ has∏o biograficzne artysty. W tek-
Êcie czytamy mi´dzy innymi: Wiele koÊcio∏ów
posiada jego malowid∏a”, i tu wyliczone jest
trzynaÊcie koÊcio∏ów, a wÊród nich zapis:
„Ukrzy˝owanie w Niepor´cie, który pozwala
okreÊliç, ̋ e obraz ten namalowany by∏ na pew-
no przed rokiem 1900.”

� W∏odzimierz B∏awdziewicz
* Stais∏aw Kobielus. „Krzy˝ Chrystusa: od znaku
i figury do symbolu i metafory” 

h i s t o r i a

Z dziejów koÊcio∏a niepor´ckiego

Uchwa∏a o og∏o-
szeniu konkursu
o zasi´gu ogólnopol-
skim podj´ta zosta∏a
w ubieg∏ym roku,
na uroczystej sesji
z okazji 15-lecia sa-
morzàdu terytorial-
nego. Informacje
o konkursie zosta∏y
szeroko rozpo-
wszechnione w pra-
sie i na stronie inter-
netowej gminy.
Og∏oszenia w tej
sprawie zosta∏y równie˝ przes∏ane
do szkó∏ muzycznych na terenie ca-
∏ego kraju.

Efektem tych dzia∏aƒ by∏o 19
prac, które wp∏yn´∏y na konkurs.
Powo∏ana komisja konkursowa
wy∏oni∏a, w wyniku przeprowadzo-
nego post´powania, najlepszy
w ocenie jej cz∏onków, utwór. Je-
go autorem okaza∏ si´ muzyk
i kompozytor, mieszkaniec Niepo-
r´tu, Maciej Piwkowski. W ocenie
komisji podkreÊlony zosta∏ dwor-

ski, uroczysty charakter melodii
oraz mocny i zdecydowany rytm.

Pierwsza publiczna prezentacja
propozycji hejna∏u gminy Niepor´t

(w wykonaniu autora) odby∏a
si´ 28 lutego. Wówczas na sesji
radni przyj´li zaproponowanà im
wersj´ hejna∏u 12 g∏osami „za”,
przy dwóch wstrzymujàcych si´.
Zapad∏a równie˝ decyzja o co-
dziennym odtwarzaniu hejna∏u,
w po∏udnie, z wie˝y Urz´du Gmi-
ny Niepor´t. �

HEJNA¸ uchwalony
Radni gminy Niepor´t przyj´li na sesji 28.02 propozycj´
gminnego hejna∏u. Autorem zwyci´skiej kompozycji zosta∏
mieszkaniec Niepor´tu Maciej Piwkowski (po lewej na zdj´ciu).

– Rozmawiamy w przeddzieƒ pla-
nowanego w filii GOK w Micha∏o-
wie –Reginowie koncertu i wystawy
upami´tniajàcych rocznic´ Êmierci
Jana Paw∏a II. Ten sam koncert od-
b´dzie si´ dzieƒ póêniej w Niepor´-
cie (niedziela, 2 kwietnia). Pojawi∏y
si´ jednak trudnoÊci organizacyj-
ne......
– Koncert zosta∏ odwo∏any, poniewa˝
mimo zapewnieƒ ze strony przedsta-
wicieli Kó∏ka Rolniczego (Prezes
– Mieczys∏aw Berdowski, cz∏onkowie
zarzàdu – Marianna Berdowska, Wie-
s∏awa Rusiecka i Edwin Zezoƒ), ˝e
wszystkie ich inicjatywy b´dà uzgad-
niane ze mnà lub z panià kierownik
filii, nikt o tej wystawie z nami nie roz-
mawia∏. MyÊl´ tu o stronie organiza-
cyjnej. Artystka wyst́ pujàca zkoncertem
musi mieç czas natzw. zainstalowanie si´
przed wyst´pem. Zaplanowa∏am kon-
cert na godzin´ 17.00, a pani Berdow-
ska otwarcie wystawy na godzi-
n´ 16.00 (o czym dowiedzia∏am si´
z plakatów). W tej sytuacji osoba wy-
st´pujàca musia∏aby przyjechaç do Mi-
cha∏owa – Reginowa oko∏o 14.00, co
jest niemo˝liwe, poniewa˝ wczeÊniej
ma koncert w innej miejscowoÊci. Nie
dzia∏a∏ te˝ zach´cajàco zapowiedzia-

ny przez panià Berdowskà brak miej-
sca dla artystki na scenie, gdzie mia-
∏y stanàç stela˝e wystawowe.
Ze smutkiem przyznaj´, ˝e dosz∏o
do absurdalnej sytuacji. Od trzech
miesi´cy jestem dyrektorem Gminne-
go OÊrodka Kultury i robi´ wszystko,
˝eby moje dzia∏ania w zakresie kultu-
ry pokrywa∏y si´ z oczekiwaniami
mieszkaƒców Gminy, a zw∏aszcza
Micha∏owa-Reginowa, gdzie faktycz-
nie nic si´ nie dzia∏o. Planowa∏am
wprowadzenie nowych zaj´ç (mu-
zycznych i ceramicznych) od kwietnia
i zorganizowanie kilku imprez kultu-
ralnych w ciàgu najbli˝szych miesi´-
cy. Niestety, mam wra˝enie, ˝e w fi-
lii GOK-u w Micha∏owie-Reginowie
jestem postrzegana przez przedstawi-
cieli Kó∏ka Rolniczego jako intruz.
Nikt mnie nie informuje o zebraniach
w „Domu Ogrodnika”, które zgodnie
z umowà mia∏y byç ustalane wczeÊniej
z kierowniczkà. Nikt te˝ nie spe∏ni∏
mojej proÊby o podpisywanie oÊwiad-
czenia, dotyczàcego odpowiedzialno-
Êci za budynek, kiedy zebranie trwa
d∏u˝ej ni˝ godziny pracy pani kierow-
nik. Brak wspó∏pracy ze strony orga-
nizacji dzia∏ajàcych w Micha∏o-
wie–Reginowie zdecydowanie utrud-

nia mi prowadzenie tam dzia∏alnoÊci
kulturalnej.
– Kto w takim razie jest w∏aÊcicie-
lem budynku, kto posiada do niego
klucze i kto utrzymuje obiekt?
– Stan prawny budynku jest nieuregu-
lowany, a klucze jeszcze do niedaw-
na posiada∏y prócz kierownika trzy
ró˝ne osoby. Na mojà proÊb´ pani Ma-
rianna Wardak i pan Wojciech Derej-
ski zwrócili klucze pani kierownik, na-
tomiast przedstawiciele Kó∏ka Rolni-
czego odmówili. Sytuacja taka, kiedy
klucze do budynku znajdujà si´ w r´-
kach osób nie zatrudnionych przeze
mnie w OÊrodku Kultury sprawia, ˝e
nie mog´ zainstalowaç w obiekcie sys-
temu alarmowego. A co za tym idzie
nie mog´ wstawiç komputera, drukar-
ki i ksero do budynku, który nie ma
˝adnego zabezpieczenia. Kiedy ró˝ne
organizacje, zwiàzki, stowarzyszenia,
czy te˝ osoby prywatne b´dà korzystaç
z sal oÊrodka bez wiedzy i zgody kie-
rownika filii nie b´d´ w stanie zapew-
niç bezpieczeƒstwa dzieciom przeby-
wajàcym na zaj´ciach.
Staram si´ zrozumieç postaw´ ludzi
którzy kiedyÊ budowali „Dom Ogrod-
nika”, ale skoro zosta∏ on u˝yczony so-
∏ectwu przez Kó∏ko Rolnicze na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci kulturalnej,
a Gminny OÊrodek Kultury pokrywa
wszelkie koszty zwiàzane z funkcjo-
nowaniem obiektu, to ja, jako Dyrek-
tor GOK-u, mam prawo czuç si´ go-
spodarzem obiektu, który ma s∏u˝yç
wszystkim mieszkaƒcom Micha∏o-
wa–Reginowa. „Dom Ogrodnika” nie
powinien byç postrzegany jako pry-
watny folwark ró˝nych kó∏ek czy sto-
warzyszeƒ. Mam nadziej´, ˝e wbrew
temu co s∏ysz´, miejsce to nie stanie
si´ jednak niczyjà prywatnà w∏asno-
Êcià. MyÊl´, ˝e mieszkaƒcy Micha∏o-
wa–Reginowa powinni zajàç stanowi-
sko w tej sprawie. Czy chcà dalszego
dzia∏ania filii czy te˝ oddania obiektu
w prywatne r´ce. Czy ma to byç dom
kultury czy dom konkretnych ogrod-
ników? �

DOM
Kultury 
czy dom 
ogrodników?

rozmowa z Bogus∏awà Oksza-Klossi
Dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury

ZENON DURKA, 
Dyrektor 
Miejskiego 
OÊrodka Kultury
w Legionowie

Je˝eli w Micha∏owie-Reginowie ofert´ kul-
turalnà przygotowuje gmina i ona finansu-
je prowadzone tam zaj´cia oraz imprezy kul-
turalne, to bezwzgl´dnie kierownik oÊrod-
ka musi byç gospodarzem takiego obiektu.
Jest to standard, zgodnie z którym pracujà
placówki nie tylko w Legionowie, ale
i w ca∏ej Polsce. Innà sytuacj´ postrzega∏-
bym, jako nienormalnà. OczywiÊcie oÊrod-
ki kultury stajà si´ siedzibà organizacji i sto-
warzyszeƒ, które sà podstawà funkcjonowa-
nia spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, jednak

ich dzia∏anie na terenie oÊrodka musi koor-
dynowaç jego kierownik. W oÊrodku, któ-
rym kieruj´, dzia∏a kilkanaÊcie stowarzy-
szeƒ, jednak ich spotkania muszà byç wcze-
Êniej wpisane do grafiku i nie mogà
kolidowaç z zaj´ciami dla dzieci czy m∏o-
dzie˝y. Uwa˝am, ̋ e w Micha∏owie-Regino-
wie dosz∏o do sytuacji kuriozalnej, odwo∏a-
no koncert w rocznic´ Êmierci Jana Paw∏a II,
postaci, która w ka˝dym aspekcie powin-
na nas ∏àczyç, a nie dzieliç. Mam nadziej´,
˝e dojdzie w tej sprawie do porozumienia,
a przedstawiciele dzia∏ajàcych w Micha∏o-
wie stowarzyszeƒ i kó∏ek zrozumiejà, ̋ e go-
spodarz odpowiadajàcy za organizacj´ im-
prez i bezpieczeƒstwo przebywajàcych
w nim dzieci musi mieç ca∏kowità piecz´
nad obiektem, w którym si´ to odbywa.


