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NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia”. Jednym z zadaƒ Pogoto-
wia jest prowadzenie ogólnopolskiego telefonu inter-
wencyjno-informacyjnego dla osób krzywdzonych przez
najbli˝szych 
(0801-1200-02), który czynny jest w dni powszednie
i soboty w godz. 10.00-22.00, a w niedziele i Êwi´ta
w godz. 10.00-16.00. Pod numerem 022/666-28-50
(pon-Êr) mo˝na skontaktowaç si´ prawnikiem. Osoby
telefonujàce do „Niebieskiej Linii” mogà uzyskaç po-
moc psychologicznà, wsparcie, porad´ prawnà oraz
informacje o placówkach, które udzielajà pomocy
w pobli˝u miejsca zamieszkania klienta.

og∏oszeniaog∏oszenia

ZMIANA TERMINU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH TZW. „SEGREGACJI U èRÓD¸A”

W GRUDNIU

Urzàd Gminy Niepor´t
wraz z firmà AG-Complex
informujà wszystkich
uczestników selektywnej
zbiórki odpadów komunal-
nych tzw. „segregacji
u êród∏a”, ˝e z powodu
p r z y p a d a j à c y c h
na dzieƒ 25 – 26 grudnia 2008r. (ostatni czwar-
tek i piàtek miesiàca grudnia) Âwiàt Bo˝ego Naro-
dzenia – termin odbioru worków z segregowa-
nymi odpadami komunalnymi zostaje przeniesio-
ny na podane poni˝ej dni:
• 19 grudnia 2008r. (piàtek) – wystawiajà worki
uczestnicy selektywnej zbiórki z so∏ectw wyzna-
czonych na ka˝dy ostatni piàtek miesiàca czyli
– Niepor´t – os. G∏ogi/os. D´bina, Niepor´t, Ze-
grze Po∏udniowe, Wólka Radzymiƒska, Beniami-
nów, Rynia, Bia∏obrzegi, Wola Aleksandra, Sta-
nis∏awów Drugi.

• 29 grudnia 2008r. (poniedzia∏ek) – wystawiajà
worki uczestnicy selektywnej zbiórki z so∏ectw wy-
znaczonych na ka˝dy ostatni czwartek miesiàca
czyli – Józefów, Micha∏ów-Grabina, Kàty W´gier-
skie, Rembelszczyzna, Stanis∏awów Pierwszy,
Aleksandrów, Izabelin.

Terminy odbioru worków z segregowanymi odpada-
mi komunalnymi na kolejne miesiàce pozostajà bez
zmian, czyli odbiór worków odbywaç si´ b´dzie
w ostatni czwartek i piàtek ka˝dego miesiàca.

PUNKT PROFILAKTYKI POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Informujemy, ˝e w Gminie Niepor´t funkcjonuje
Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie.
Siedziba Punktu znajduje si´ w budynku SP ZOZ
w Niepor´cie ul. PodleÊna 4 (wejÊcie z boku przez
rehabilitacj´), tel. 772-51-12
Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie czyn-
ny w ka˝dy czwartek w godz. 15.00-18.00. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: m∏odzie˝,
dzieci, rodziców, nauczycieli i pedagogów. 
W ramach Punktu prowadzona jest:
– pomoc psychologiczna dla dzieci, m∏odzie˝y i do-

ros∏ych,
– konsultacje wychowawcze,
– zaj´cia warsztatowe z dzieçmi i m∏odzie˝à spra-

wujàcà trudnoÊci wychowawcze,
– pomoc w rozwiàzywaniu trudnoÊci osobistych,
– zaj´cia psychoedukacyjne dla rodziców,
– mediacje rodzinne.

XVII FINA¸ WIELKIEJ ORKIESTRY ÂWIÑTECZNEJ POMOCY

POD HAS¸EM: WCZESNE WYKRYWANIE 

NOWOTWORÓW U DZIECI

11 stycznia 2009 r. startu-
je XVII fina∏ Wielkiej Or-
kiestry Âwiàtecznej Pomocy
pod has∏em: „Wczesne
wykrywanie nowotworów”.
Gmina Niepor´t bierze udzia∏
w tym wpisanym w tradycj´ wiel-
kim Êwi´cie. Orkiestra w Gminie Nie-
por´t startuje: 
• Szko∏a Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie

– godz. 14.00
• Szko∏a Podstawowa w Józefowie – godz. 12.30.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO GRANIA!!!

WSPÓLNY bilet na Êrodki komunikacji ZTM 
oraz Koleje Mazowieckie od 1 stycznia!
cczzyyttaajj  ssttrroonnaa  33
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REMONT mostu 
zakoƒczony

Uroczystym akcentem
zakoƒczyła si´ realizacja
powiatowej inwestycji
na terenie gminy Niepor´t.
Po trwajàcej dwa miesiàce
przebudowie, most w ulicy
Izabeliƒskiej został
przekazany do u˝ytku
w atmosferze
grudniowego pikniku.

W
niedziel´ (7.XII), po mszy Êw.
w koÊciele p.w. NMP Wspomo-
˝ycielki Wiernych w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, przy wyremontowanym
moÊcie spotkali si´ przedstawiciele Staro-
stwa Legionowskiego, Gminy Niepor´t
oraz mieszkaƒcy. Zabierajàcy kolejno
g∏os: wójt Maciej Mazur oraz starosta Jan
Grabiec podkreÊlali, ˝e przeprowadzenie
inwestycji by∏o mo˝liwe dzi´ki dobrze
uk∏adajàcej si´ wspó∏pracy jednostek sa-
morzàdowych. Gmina Niepor´t udzieli∏a
pomocy finansowej powiatowi na realiza-
cj´ inwestycji w formie dotacji celowej
w wysokoÊci 250 tys. z∏. Wicestarosta Ja-
nusz Kubicki przypomnia∏ zakres wyko-
nanych prac, których koszt wyniós∏ bli-
sko 3,2 mln z∏. Firma „INTOP” z Warsza-
wy przede wszystkim naprawi∏a elementy
konstrukcyjne mostu, wykona∏a nowà na-
wierzchni´. Barierki zosta∏y wymienione,
powsta∏a Êcie˝ka pieszo-rowerowa. Gmi-
na równie˝ wymieni∏a 6 lamp oÊwietlenio-
wych na dojazdach po obu stronach mo-
stu. Od strony osiedla G∏ogi, przy drodze
nad Kana∏ ˚eraƒski, zamontowane zosta-
∏y oprawy podwójne. Mieszkaƒcy gminy
otrzymali przy okazji jeszcze jednà dobrà
wiadomoÊç – Powiat Legionowski uzy-
ska∏ dofinansowanie przebudowy drogi

powiatowej nr 1813 w Wólce Ra-
dzymiƒskiej w 2009 roku, na od-
cinku d∏ugoÊci 1,25 km. Jest to
tzw. Schetynówka, w wysoko-
Êci 1,150 mln z∏. Gmina podpisa∏a
porozumienie z Powiatem (które

do∏àczone zosta∏o do wniosku
o dofinansowanie) na mocy
którego zabezpieczy∏a Êrodki
w∏asne na t´ inwestycj´
w wysokoÊci 200 tys. z∏.

Po poÊwi´ceniu mostu i przeci´-

ciu wst´gi goÊcie oraz mieszkaƒcy
wzi´li udzia∏ w spotkaniu integra-
cyjnym, zorganizowanym na tere-
nie goÊcinnej parafii stanis∏awow-
skiej. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

B¢DZIE Gminny Zakład Komunalny

POD czujnym okiem kamer

Z dniem 1 stycznia 2009 roku rozpoczyna funkcjonowanie Gminny Zakład Komunalny,
który realizował b´dzie zadania własne gminy Niepor´t w zakresie usług komunalnych.

Wraz z rozwojem gminy i towarzy-
szàcà mu rozbudowà infrastruktury
wodociàgowo-kanalizacyjnej ko-
nieczne sta∏o si´ utworzenie wyod-
r´bnionej jednostki organizacyjnej,
która w sposób sprawny zapewni re-
alizowanie zadaƒ z zakresu zaopa-
trzenia mieszkaƒców w wod´ i odpro-

wadzania Êcieków. Nie mniej istotne
sà równie˝ zagadnienia gospodarki
mieszkaniowej gminy, zwiàzane
z utrzymaniem istniejàcego zasobu
mieszkalnych lokali komunalnych.

Zadania te od przysz∏ego roku re-
alizowa∏ b´dzie Gminny Zak∏ad Ko-
munalny, powo∏any do ˝ycia uchwa-
∏à nr XXIX/111/2008 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 14 listopada 2008 r.
Zak∏ad prowadzi∏ b´dzie dzia∏al-
noÊç us∏ugowà i produkcyjnà,
a do jego podstawowych zadaƒ na-
le˝eç b´dzie m.in.: bie˝àce i nieprze-
rwane zbiorowe zaopatrzenie w wo-
d´ i zbiorowe odprowadzanie Êcie-
ków; eksploatacja, utrzymanie,
konserwacja i remonty sieci i urzà-

dzeƒ wodociàgowych, w tym stacji
uzdatniania wody; eksploatacja,
utrzymanie, konserwacja i remonty
sieci i urzàdzeƒ kanalizacyjnych,
w tym oczyszczalni i przepompow-
ni Êcieków. Oznacza to tak˝e zawie-
ranie umów, pobieranie nale˝noÊci
za dostarczanie wody i odprowadza-
nie Êcieków, ponadto wydawanie ze-
zwoleƒ na pod∏àczenie nierucho-
moÊci do sieci gminnych b´dàcych
w eksploatacji Zak∏adu. Jednostka
b´dzie tak˝e prowadziç sprawy
zwiàzane z mieszkalnymi lokalami
komunalnymi: zawieraç umowy naj-
mu, pobieraç czynsze najmu oraz in-
ne nale˝ne op∏aty, a tak˝e utrzymy-
waç w nale˝ytym stanie technicz-
nym lokale oraz przeprowadzaç
okresowe kontrole, bie˝àce naprawy
i remonty. Przewidziane jest równie˝
wykonywanie przez Gminny Za-
k∏ad Komunalny innych us∏ug
na rzecz jednostek organizacyjnych
gminy, w tym us∏ug w zakresie
utrzymania porzàdku i czystoÊci. 

Siedziba Zak∏adu mieÊci si´
przy ulicy PodleÊnej w Niepor´cie,
w budynku mieszczàcym obecnie
Dzia∏ Us∏ug Komunalnych Urz´du
Gminy. � BBeeaattaa  WWiillkk

„Razem bezpieczniej” to rzàdowy
program ograniczania przest´pczoÊci
i aspo∏ecznych zachowaƒ. Ma na ce-
lu zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców, skrócenie reakcji s∏u˝b
w sytuacjach zagro˝enia, zmniejsze-
nie liczby przest´pstw oraz ogranicze-
nie zjawisk patologicznych. Gmi-
na zg∏osi∏a swój udzia∏ w programie
w grudniu 2007 roku. Wniosek spe∏-
ni∏ wymagane kryteria, okreÊlone
przez Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji i Wojewoda Mazo-
wiecki udzieli∏ dotacji celowej w wy-
sokoÊci 120 tys. z∏otych na zainstalo-
wanie monitoringu. Z bud˝etu gminy
wyasygnowano obowiàzkowe Êrodki
w∏asne na ten cel w kwocie 50 tys. z∏.
Zainstalowano 5 kamer, dzia∏ajàcych

w systemie radiowym, które przeka-
zujà obraz o wysokiej rozdzielczoÊci
do gminnego centrum monitoringu
znajdujàcego si´ w budynku Urz´du
Gminy. Na 3 monitorach kontrolnych
wyÊwietlany jest obraz z obszarów
obj´tych nadzorem, m.in. z okolicy
skrzy˝owania przy Dzikiej Pla˝y,
miejscu wypoczynku tysi´cy ludzi
w okresie letnim. System zapisuje ob-
raz i przechowuje go przez okres 30
dni, w tym czasie mo˝e wi´c byç wy-
korzystany jako dowód np. w spra-
wach, w których dosz∏o do narusze-
nia porzàdku publicznego. W przy-
sz∏oÊci mo˝liwe b´dzie rozbudowanie
monitoringu o kolejne kamery, roz-
mieszczone na terenie gminy.

� BBeeaattaa  WWiillkk

5 kamer monitoruje miejsca na terenie gminy Niepor´t zagro˝one prze-
st´pczoÊcià oraz o szczególnym nat´˝eniu ruchu drogowego. Jest to efekt
przystàpienia do rzàdowego programu „Razem bezpieczniej” i uzyska-
nia dofinansowania systemu monitoringu wizyjnego. 

W Y J A Â N I E N I E
w sprawie 
linii 734
Od po∏owy listopada pasa˝erowie li-
nii podmiejskich obserwujà auto-
bus 734, który przeje˝d˝ajàc przez
gmin´ Niepor´t zatrzymuje si´ tylko
na niektórych przystankach na tere-
nie gminy. Wobec pojawiajàcych si´
pytaƒ ze strony mieszkaƒców, przed-
stawiamy poni˝ej wyjaÊnienie doty-
czàce linii 734.

Od dnia 12.11.2008 r. Zarzàd Transpor-
tu Miejskiego w Warszawie w porozu-
mieniu z Miastem i Gminà Radzymin
uruchomi∏ nowà lini´ nr 734 na trasie
˚eraƒ FSO – Za∏ubice Nowe, która prze-
biega przez teren Gminy Niepor´t i na-
k∏ada si´ na dotychczasowe li-
nie 705, 735 i 804, dofinansowywane
przez gmin´ Niepor´t.
Zaproponowana przez ZTM w Warsza-
wie propozycja przebiegu i wspó∏finan-
sowania nowej linii 734, nastawionej
g∏ównie na obs∏ug´ komunikacyjnà gmi-
ny Radzymin, by∏a niejasna i nieprecy-
zyjna. JednoczeÊnie projekt uruchomie-
nia linii 734 zawiera∏ wyodr´bnienie
kursów autobusowych, kosztem kursów
istniejàcej ju˝ linii 705 – obs∏ugujàcej
Gmin´ Niepor´t. 
Tak przedstawiona propozycja by∏a nie
do przyj´cia przez Gmin´ Niepor´t.
W zwiàzku z powy˝szym, linia 734 zosta-
∏a uruchomiona bez ingerencji w rozk∏ady
jazdy autobusów 705, 735 i 804, z zamia-
rem obs∏ugi pasa˝erskiej Gminy Radzymin.
Poniewa˝ linia 734 funkcjonuje bez
udzia∏u finansowego gminy Niepor´t,
ZTM w Warszawie na podstawie poro-
zumienia z Miastem i Gminà Radzymin
wskaza∏ jedynie 7 przystanków na tere-
nie gminy Niepor´t, na których zatrzy-
mujà si´ autobusy nowej linii nr 734.

� KK..  AAnniioo∏∏kkoowwsskkii
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SESJA Rady Gminy Niepor´t 
Podczas sesji Rada Gminy podj´∏a
mi´dzy innymi nast´pujàce uchwa-
∏y:
• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//111199//22000088  w spra-

wie cen i stawek op∏at obowiàzu-
jàcych od 1 stycznia 2009 r. do 30
czerwca 2010 r. za us∏ugi zbioro-
wego zaopatrzenia w wod´ i zbio-
rowego odprowadzania Êcieków
Êwiadczone przez Gminny Zak∏ad
Komunalny w Niepor´cie;

• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//112200//22000088 w spra-
wie uchylenia uchwa∏ ustalajàcych
ceny za us∏ugi komunalne Êwiad-
czone przez Gmin´ Niepor´t w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ i zbiorowego odprowadza-
nia Êcieków, uchwa∏a jest konse-
kwencjà podj´tej wczeÊniej decyzji
w sprawie cen i stawek op∏at
za us∏ugi zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ i zbiorowego odprowadza-
nia Êcieków Êwiadczone przez
Gminny Zak∏ad Komunalny w Nie-
por´cie;

• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//112211//22000088 w spra-
wie wystàpienia z wnioskiem

o zniesienie urz´dowych nazw miej-
scowoÊci: „Bia∏obrzegi leÊniczów-
ka” i „Zegrze-Osada” w Gminie
Niepor´t;

• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//112222//22000088 w spra-
wie nadania nazwy „Piastowska”
drodze wewn´trznej po∏o˝onej we
wsi Józefów, gmina Niepor´t stano-
wiàcej dzia∏ki o nr ewid. 351/1,
nr 355/1 i nr 356/1;

• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//112244//22000088 w spra-
wie nadania nazwy „Gajowa” dro-
dze wewn´trznej stanowiàcej cz´Êç
dzia∏ki ewid. nr 129 po∏o˝onej we
wsi Kàty W´gierskie i dzia∏ki ewid.
nr 38/1 po∏o˝onej we wsi Wola
Aleksandra;

• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//112255//22000088 w spra-
wie nadania nazwy „Grzybowa”
drodze wewn´trznej po∏o˝onej we
wsi Wólka Radzymiƒska, gmina
Niepor´t stanowiàcej dzia∏k´
o nr 324/4;  nadanie nazwy „Grzy-
bowa” drodze wewn´trznej po∏o˝o-
nej we wsi Wólka Radzymiƒska;

• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//112266//22000088 w spra-
wie nadania nazwy „Piwna” drodze

wewn´trznej po∏o˝onej we wsi Bia-
∏obrzegi, gmina Niepor´t stanowià-
cej dzia∏ki o nr ewid. 163/32,
nr 163/31, nr 163/25;

• uucchhwwaa∏∏´́  nnrr  XXXXXX//112277//22000088 w spra-
wie nadania nazwy „Starych D´-
bów” drodze wewn´trznej po∏o˝o-
nej we wsi Bia∏obrzegi, gmina Nie-
por´t stanowiàcej dzia∏k´ o nr
ewid. 161.
Druga cz´Êç sesji poÊwi´cona by∏a

pracy gminnych placówek oÊwiato-
wych. O osiàgni´ciach uczniów
w konkursach i olimpiadach tematycz-
nych i sportowych poinformowali ze-
branych dyrektorzy. Omówiono rów-
nie˝ realizowane inwestycje oÊwiato-
we m.in. dobiegajàcà koƒca budow´
hali sportowej wraz z cz´Êcià dydak-
tycznà w Józefowie, budow´ nowego
przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym,
budow´ szko∏y w Izabelinie. 

Obradom sesji z uwagà przyglàda-
li si´ uczniowie gimnazjum, dla któ-
rych by∏a to praktyczna lekcja samo-
rzàdowej demokracji. 

� JJ..JJooƒƒsskkaa

28 listopada odbyła si´ XXX Sesja Rady Gminy Niepor´t V kadencji. Miejscem sesji
z uwagi na tematyk´ jednej z jej cz´Êci „OÊwiata w Gminie Niepor´t”, było Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.

To wiadomoÊç, która ucieszy z pewnoÊcià
pasa˝erów komunikacji podmiejskiej. Wspólny
bilet na Êrodki komunikacji ZTM oraz kolej dla
mieszkaƒców gminy stał si´ faktem.
Od dnia 1 stycznia na podstawie biletów ZTM
b´dziemy korzystaç równie˝ z przejazdów
pociàgami Kolei Mazowieckich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z póên. zm.)
w zwiàzku z art. 24a ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wod´ i zbiorowym odpro-
wadzaniu Êcieków (tj. Dz. U. z 2006
r. Nr 123, poz.858 z póên. zm.), Ra-
da Gminy Niepor´t uchwala, co na-
st´puje:
§ 1. Ustala si´ cen´ za us∏ugi komu-

nalne Êwiadczone przez Gminny
Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie
w zakresie zbiorowego zaopatrze-
niu w wod´ w wysokoÊci – 1,95 z∏
netto + obowiàzujàca stawka po-
datku VAT za 1m2 wody dostar-
czonej do odbiorców us∏ug.

§ 2. Ustala si´ sta∏e op∏aty miesi´czne
na odbiorc´ us∏ug w ramach zbio-
rowego zaopatrzenia w wod´

w nast´pujàcych wysokoÊciach:
1) gospodarstwa domowe – 1,80 z∏

netto + obowiàzujàca stawka
podatku VAT,

2) przedsi´biorcy oraz budynki
wielkolokalowe – 10,00 z∏
netto + obowiàzujàca stawka
podatku VAT.

§ 3. Ustala si´ cen´ za us∏ugi komu-
nalne Êwiadczone przez Gminny
Zak∏ad Komunalny w Niepor´-
cie w zakresie zbiorowego od-
prowadzania Êcieków w wyso-
koÊci – 3,44 z∏ netto + obowià-
zujàca stawka podatku VAT
– za 1m2 Êcieków odprowadza-
nych od odbiorców us∏ug.

§ 4. 1. Gminny Zak∏ad Komunalny
w Niepor´cie mo˝e pobieraç
op∏aty w zakresie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wod´
i zbiorowego odprowadzania

Êcieków w drodze inkasa.
2. Inkasentami w zakresie
okreÊlonym w ust. 1 mogà
byç osoby fizyczne lub praw-
ne, dzia∏ajàce z upowa˝nienia
i na zlecenie Gminnego Za-
k∏adu Komunalnego w Nie-
por´cie. 

§ 5. Wykonanie uchwa∏y powierza
si´ Wójtowi Gminy Niepor´t. 

§ 6. Uchwa∏a podlega og∏oszeniu
w prasie lokalnej, w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy
oraz na tablicy og∏oszeƒ Urz´-
du Gminy Niepor´t. 

§ 7. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2009 r.
i obowiàzuje do dnia 30 czerw-
ca 2010 r.

PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  
EEuuggeenniiuusszz  WWooêênniiaakkoowwsskkii

UCHWAŁA NR XXX/119/2008 Rady Gminy Niepor´t  z dnia 28 listopada 2008 roku 
w sprawie: cen i stawek op∏at obowiàzujàcych w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. za us∏u-
gi zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków Êwiadczone przez Gminny Zak∏ad
Komunalny w Niepor´cie

„WSPÓLNY bilet
ZTM – KM”
od stycznia !

J
est to efekt konsekwentnie re-
alizowanej przez wójta Macie-
ja S∏awomira Mazura polityki,

który od lat prowadzi rozmowy
z przedstawicielami ZTM oraz Ko-
lei Mazowieckich, majàce na celu
usprawnienie po∏àczeƒ komunika-
cyjnych na terenie gminy. 

Pierwszym zwiastunem dobrze
rozwijajàcej si´ wspó∏pracy by∏o
uruchomienie szynobusu Zegrzyk
w czerwcu 2006 roku. Ju˝ wów-
czas wójt Mazur porusza∏ spraw´
wspólnego biletu i mówi∏ o ko-
niecznoÊci rozszerzenia go na teren
gminy Niepor´t, dla wygody pasa-
˝erów. Kolejnym sukcesem by∏o
uruchomienie nowej linii autobu-
sowej 735 do Zegrza Po∏udniowe-
go, którego mieszkaƒcy z niecier-
pliwoÊcià oczekiwali na bezpo-
Êrednie po∏àczenie z Warszawà.
Nast´pnym krokiem by∏o wyd∏u˝e-
nie kursów linii 705 do Ryni,
a w kwietniu 2008 roku nowy au-
tobus 804 po∏àczy∏ po∏udniowà
cz´Êç gminy z Warszawà i Legio-
nowem. 

Planujàc nowe rozwiàzania ko-
munikacyjne, gmina musi mieç
na uwadze Êrodki finansowe, któ-

rych wysokoÊç ka˝dorazowo twar-
do negocjuje z przewoênikiem.
Umiej´tnie prowadzone rozmowy,
majàce na uwadze dobro ka˝dej ze
stron, doprowadzi∏y do wejÊcia
w ˝ycie kolejnego u∏atwienia dla
pasa˝erów. Od 1 stycznia na pod-
stawie biletu ZTM podró˝owaç po-
ciàgami Kolei Mazowieckich b´dà
mogli równie˝ mieszkaƒcy gminy
Niepor´t. Obowiàzujà bilety 30-
i 90-dniowe (z wy∏àczeniem bile-
tów na jedna lini´), dobowe, 3-dnio-
we, 7-dniowe, a tak˝e bilet senio-
ra. W pociàgach Kolei Mazowiec-
kich honorowane sà równie˝
uprawnienia do przejazdów bez-
p∏atnych oraz ulgowych, zgodnie
z przepisami taryfowymi ZTM.

ZTM przypomina, ̋ e wymienio-
ne bilety sà honorowane pod wa-
runkiem, ̋ e zosta∏y skasowane lub
aktywowane przed rozpocz´ciem
podró˝y. Bilety 30- lub 90-dniowe
mo˝na aktywowaç u kierownika
pociàgu. Poza granicami pierwszej
strefy biletowej ZTM, w pociàgach
KM obowiàzujà bilety wa˝ne w 1
i 2 strefie. 

� BBeeaattaa  WWiillkk
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PRZYSI¢GA 
w Niepor´cie

W piàtek (5.XII) w Niepor´cie odbyła si´ niecodzienna uroczystoÊç. Młodzi
˝ołnierze z 9. batalionu łàcznoÊci DWLàd. w Białobrzegach zło˝yli uroczystà
przysi´g´ na Placu WolnoÊci.

P
rzysi´g´ sk∏adali ˝o∏nierze
z ostatniego ju˝ poboru do czyn-
nej s∏u˝by wojskowej si∏ zbroj-

nych RP. Po 4 tygodniach szkolenia
podstawowego defilowali na Placu
WolnoÊci w obecnoÊci rodzin i przy-
jació∏, którzy gromadzili si´ w cen-
trum Niepor´tu od wczesnych godzin
porannych. Próba generalna uroczy-
stoÊci, odbywajàca si´ dzieƒ wcze-
Êniej, zainteresowa∏a licznych miesz-
kaƒców. W piàtek na placu
przed urz´dem gminy nie zabrak∏o te˝
najm∏odszych uczniów ze szko∏ pod-
stawowych w Józefowie i Niepor´cie.
Dodatkowà atrakcj´ stanowi∏o wysta-
wienie nowoczesnych wozów ∏àczno-
Êci z jednostki w Bia∏obrzegach, w ra-

mach realizowanej akcji informacyj-
no-promocyjnej.

UroczystoÊç rozpocz´∏a msza Êw.
w koÊciele parafialnym, którà odpra-
wi∏ ksiàdz Jerzy Sieƒkowski oraz
ksiàdz kapelan Tomasz Krawczyk.
˚yczy∏ on ˝o∏nierzom, aby podczas
s∏u˝by odczuwali wsparcie ze strony
prze∏o˝onych i kolegów, mieli pew-
noÊç przynale˝noÊci do wspólnoty,
która nigdy nie pozostawi ˝o∏nierza
samego. 

Po mszy, na Placu WolnoÊci nastà-
pi∏o z∏o˝enie meldunku dowódcy ba-
talionu, pu∏kownikowi Jaros∏awowi
Zdunowi oraz wciàgniecie flagi
na maszt. Czterej wyró˝niajàcy si´
˝o∏nierze z∏o˝yli uroczystà przysi´g´

na sztandar 9. batalionu ∏àcznoÊci,
a wtórowa∏o im stu pozosta∏ych.
Szczególnym momentem uroczysto-
Êci by∏o z∏o˝enie gratulacji i podzi´-
kowaƒ rodzicom nagrodzonych ˝o∏-
nierzy. ˚yczenia pomyÊlnej s∏u˝by
z∏o˝y∏ równie˝ zgromadzonym wójt
gminy Maciej Mazur, podkreÊlajàc
szczególny charakter tej przysi´gi
wojskowej, która odby∏a si´ po raz
pierwszy na Placu WolnoÊci, a po raz
ostatni z∏o˝ona zosta∏a przez poboro-
wych z czynnej s∏u˝by. 

UroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada
˝o∏nierzy, szczególnie entuzjastycznie
przyj´ta przez najm∏odszych widzów. 

� BBeeaattaa  WWiillkk
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spotkania opłatkowe
mieszkaƒców gminy Niepor´t

PRZEKA˚MY sobie
znak pokoju
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Aby spotkaç si´ z Miko∏ajem dzieci
musia∏y zrobiç siedem kroków.
A ka˝dy z nich oznacza∏ wa˝nà
czynnoÊç, którà nale˝y wykonaç,
przygotowujàc si´ do Wigilii. Jak
wiele jest tych czynnoÊci, wie ka˝da
gospodyni, a dowiedzieli si´ równie˝
uczestnicy niedzielnego spotkania
w Gminnym OÊrodku Kultury, razem
z aktorami sprzàtajàc, szorujàc, od-
kurzajàc i nakrywajàc do sto∏u. Zm´-

ÂWIÑTECZNY zam´cik w GOK

ZAWODY pod
patronatem
Âwi´tego Mikołaja

To był rzeczywiÊcie
zam´cik, a chwilami
prawdziwy zam´t, gdy
pod kierunkiem aktorów
z teatru Narwal dzieci
przygotowywały si´
do Êwiàt i spotkania
z Mikołajem.

3 grudnia Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” zapewnił najmłodszym
uczniom szkół podstawowych gminy Niepor´t niecodziennà atrakcj´.
Zorganizował i przeprowadził zawody sprawnoÊciowe pod patronatem
Âwi´tego Mikołaja. 

Utwory Teresy i Mariana Zarzec-
kich, mieszkaƒców nieodleg∏ych Za-
∏ubic, czyta∏a Kamila Szaszkiewicz,
od lat wyst´pujàca w GOK w grupie
teatralnej Strefa Podmiejska. Jak
przyznali autorzy, s∏uchanie w∏a-
snych tekstów by∏o dla nich nowym
prze˝yciem. Jeden z prezentowanych
wierszy poÊwi´cony by∏ Niepor´to-
wi i jego urokom. Tekstom towarzy-
szy∏y dêwi´ki harfy, na której akom-
paniowa∏a mieszkanka Niepor´tu

Ilina Sawicka. Jej ponowny wyst´p
w GOK zapowiedzia∏a dyrektor Bo-
gus∏awa Oksza-Klossi. Poezji i mu-
zyce towarzyszy∏a wystawa malar-
stwa Anny Kurdej. 

Prace utrzymane w pastelowej ko-
lorystyce, cz´sto sugerujàce jedynie
kszta∏ty, budowa∏y na sali szczegól-
nà atmosfer´. Ten andrzejkowy wie-
czór stanowi∏ zapowiedê nadchodzà-
cego adwentowego czasu wyciszenia
i refleksji. � BBWW

Gminny OÊrodek Kultury
zaproponował mieszkaƒcom
nietypowy andrzejkowy
wieczór, wypełniony poezjà,
malarstwem, rozbrzmiewajàcy
dêwi´kami harfy. 

ANDRZEJKI inaczej

Dla m∏odszych uczniów zorganizo-
wano maskarad´. Wielka popularno-
Êcià cieszy∏y si´ wÊród nich stroje
ksi´˝niczek, piratów i superbohate-
rów. W starszych klasach zabaw´
zorganizowa∏ i poprowadzi∏ Samo-
rzàd Uczniowski.

Szczególnà atrakcjà okaza∏y si´
wró˝by ukryte w ciasteczkach. Do-
wiedzieliÊmy si´ z nich, ˝e los szy-
kuje nam niespodzianki: dalekie po-

dró˝e, niezwyk∏e przygody, szcz´-
Êcie i bogactwo. Ch´tni mogli rów-
nie˝ odczytaç swój los z kszta∏tów
wylanego wosku, po∏o˝enia obrà-
czek, kolejnoÊci butów czy uk∏adu
jab∏kowej skórki. BawiliÊmy si´
znakomicie, czemu sprzyja∏y pi´kne
dekoracje, tworzàce niezwyk∏à sce-
neri´, rodem ze Êwiata czarów i ba-
Êni. 

� SSPP IIzzaabbeelliinn

29 listopada dzieci ze
Szkoły Podstawowej
w Izabelinie bawiły si´
na balu andrzejkowym. 

W sobot´ 29 listopada
odbył si´ pi´tnasty,
jubileuszowy Konkurs
Recytatorski Białobrzeska
Jesieƒ Poezji. Konkurs
został zorganizowany
pod hasłem „Dom, szkoła,
ojczyzna”, które wiàzało si´
z realizacjà projektu
„Tradycja zobowiàzuje”.

ANDRZEJKOWY
wieczór

W
roli prowadzàcych roz-
grywki wystàpili nauczy-
ciele wychowania fizycz-

nego z Niepor´tu: Agata Krasowska
i Tomasz Zalewski. Wspomagali
ich, przygotowujàc kolejne tory
przeszkód i pokazujàc çwiczenia,
uczniowie sportowej klasy VI c.

Do rywalizacji przystàpili ucznio-
wie klas I-III z Wólki Radzymiƒ-
skiej, Bia∏obrzegów, Izabelina, Józe-
fowa i Niepor´tu. Wszyscy wykaza-
li ogromnà wol´ walki, popisali si´
sprytem i odwagà. Walka by∏a zaci´-
ta, a jej wyniki podsumowa∏ sam Mi-

ko∏aj, który nie zawiód∏ dzieci i od-
wiedzi∏ ich pod koniec zabawy.

Wynik okaza∏ si´ zdumiewajàcy.
Dyrektor szko∏y Edyta KuÊ og∏osi∏a,
˝e pierwsze miejsce w Zawodach
Miko∏ajkowych zaj´∏y ex equo dru-
˝yny ze wszystkich pi´ciu startujà-
cych szkó∏. Przedstawiciele dru˝yn,
z ràk pani dyrektor odebrali specjal-
ne puchary miko∏ajkowe, a Âwi´ty
Miko∏aj ka˝dà z nich obdarowa∏
wspania∏ym, sportowym tortem. 

Organizatorów zaskoczyli zawod-
nicy z Wólki Radzymiƒskiej, którzy
wraz ze swojà panià dyrektor, Wan-

dà Delis, w podzi´kowaniu za wspa-
nia∏à zabaw´ przekazali organizato-
rom pi´kny stroik Êwiàteczny.

Zawody miko∏ajkowe przebiega∏y
we wspania∏ej, niemal Êwiàtecznej
atmosferze, a Âwi´ty Miko∏aj, mimo
barku Êniegu i nat∏oku przedÊwià-
tecznych obowiàzków, dotar∏ na nie
w samà por´! Obieca∏ tak˝e wró-
ciç 24 grudnia z workiem pe∏nym
gwiazdkowych prezentów. W imie-
niu Âwi´tego Miko∏aja organizatorzy
zabawy serdecznie dzi´kujà fundato-
rom s∏odkoÊci, Paƒstwu Beacie i Wi-
toldowi Rekom. � IIwwoonnaa  KKrrooppkkaa

Konkurs przebiega∏ w dwóch eta-
pach: I etap – klasowy – uczniowie
przygotowywali recytacj´ i prezen-
towali wiersz na forum klasy. Wa-
runkiem przejÊcia do II etapu by∏o
doskona∏e opanowanie pami´ciowe
wiersza. II etap – szkolny – ocenia-
ny by∏ przez komisj´ konkursowà. 

Swój udzia∏ zg∏osi∏o 75 uczniów,
którzy przygotowywali recytacje
pod okiem nauczycieli. Do udzia∏u
w jury konkursu zaproszono panià
Henryk´ Galas, panià Katarzyn´ Zu-
bek i panià Kamil´ Góreckà. Komi-
sja mia∏a trudne zadanie z wy∏onie-
niem najlepszych wykonawców, po-
niewa˝ poziom recytatorów by∏
niezwykle wysoki. Ka˝dy z uczniów

otrzyma∏ nagrod´ ksià˝kowà i pa-
miàtkowy dyplom. SpoÊród najlep-
szych komisja wybra∏a przedstawicie-
li, którzy b´dà reprezentowaç szko∏´
na konkursie gminnym w Niepor´cie.
W czasie konkursu dzia∏a∏a kawiaren-
ka prowadzona prze rodziców. W ra-
mach akcji „Ca∏a Polska czyta dzie-
ciom” rodzice zorganizowali kier-
masz ksià˝ek pod has∏em „Kup
ksià˝k´ na gwiazdk´”. Mo˝na te˝ by-
∏o zakupiç ksià˝ki z poezjà paƒstwa
Teresy i Mariana Zarzeckich.

Zapraszamy do obszernej relacji
z konkursu i galerii na stron´ www
szko∏y http://spbialobrzegi.edupa-
ge.org

� AA..ZZ ii MM..KK

czenie prysn´∏o, gdy pojawi∏ si´
oczekiwany goÊç – Miko∏aj, przyno-
szàc dzieciom s∏odkie prezenty,
za które dzi´kowa∏y deklamujàc
wiersze i Êpiewajàc piosenki. 

Podobny zam´cik prze˝yli goÊcie
Filii GOK w Beniaminowie, dokàd
równie˝ zawita∏ teatr Narwal, przy-
gotowujàc wraz z dzieçmi Êwiàtecz-
ne spotkanie. � BBWW

BIAŁOBRZESKA
Jesieƒ
Poezji
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4 grudnia 2008 roku na zaproszenie UKS Pilawa do Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie przyjechali znani spor-
towcy: Kasia Szotyƒska – ˝eglarka, pierwsza polska medalistka Âwiatowych Igrzysk ˚eglarskich i Andrzej
Deberny – cz∏onek Kadry Narodowej Polski w zapasach. 

Spotkanie przebiega∏o pod ha-
s∏em „˚eby walczyç, trzeba
walczyç”. Sportowcy opowia-
dali uczniom o swoich do-
Êwiadczeniach sportowych
i wielkiej przygodzie, jaka sà
starty w zawodach na ca∏ym
Êwiecie. PrzynieÊli te˝ ze sobà
medale, których ka˝dy móg∏
dotknàç. Podczas spotkania
przeprowadzili quiz sportowy,
w którym nagrodami by∏y t-
-shirty „Gwiazda sportu”. 

Na koniec spotkania z dzieç-
mi sportowcy og∏osili konkurs
plastyczny na temat „Kim jest
sportowiec?”. Prace nale˝y od-

dawaç do koƒca stycznia na-
uczycielowi wf- u, panu Jano-
wi Tomczykowi. Kasia i An-
drzej obiecali, ˝e przyjadà
do Niepor´tu, aby og∏osiç wy-
niki konkursu. Zapewnili, ˝e
wszyscy uczestnicy otrzymajà
nagrody, a szczególnie wyró˝-
niona zostanie pierwsza trójka.

Po spotkaniu uczniowie
ch´tnie zbierali autografy
od znakomitych polskich
sportowców, powi´kszajàc
w ten sposób swoje kolekcje.

� AAlleekkssaannddrraa  BB∏∏aa˝̋eejjcczzyykk,,
kkll.. VV aa

GWIAZDY sportu
w Niepor´cie

W dniach od 24 listopada do 5 grudnia w ca∏ej Polsce zosta∏a przepro-
wadzona akcja „GÓRA GROSZA”, której organizatorem by∏o Towa-
rzystwo NASZ DOM, z siedzibà w Warszawie. Celem akcji by∏o zebra-
nie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym.

GimnazjaliÊci ze Stanis∏a-
wowa Pierwszego z wiel-
kim zaanga˝owaniem
przystàpili do przedsi´-
wzi´cia. Pokazali, ˝e sà
hojni i majà wielkie serca.
Ogó∏em zebrali 53,40 kg
monet, co da∏o kwo-
t´ 691,34 z∏. Nad prawi-
d∏owym przebiegiem ak-
cji w naszej szkole czu-
wa∏ Samorzàd Szkolny
na czele z opiekunami: p.
Marzenà Mudà i p. Wan-
dà Tarnogrodzkà.

Wszystkim ofiarodaw-
com bardzo serdecznie
dzi´kujemy.

� II..  PP..  KKuuttrraa

„GÓRA Grosza” w Gimnazjum

NIE ma jak
w Beniaminowie!

Beniaminów.
Otoczona lasem
miejscowoÊç, gdzie
kursuje jedynie
autobus szkolny.
Dla niektórych to azyl,
gdzie nie dociera
warszawski zgiełk. 

J
ednak nie dla wszystkich. Takie
odosobnienie jest trudne do po-
godzenia z m∏odzieƒczà ˝ywio-

∏owoÊcià i potrzebà kontaktu z ró-
wieÊnikami. M∏odzie˝ z Beniamino-
wa mog∏aby byç w nieweso∏ej
sytuacji, a jednak... jest wr´cz prze-
ciwnie. Dzieciaki bawià si´ wy-
Êmienicie, rozwijajàc si´ twórczo,
a ˝ycie towarzyskie kwitnie, koncen-
trujàc si´ w tamtejszym oÊrodku kul-
tury. Czteroletnie maluchy, ∏obuzia-
ki z podstawówki, nastolatki, a tak-
˝e doroÊli – z oferty oÊrodka mo˝e
skorzystaç ka˝dy. Nic dziwnego, ˝e
ten niewielki budynek jest ulubio-
nym miejscem spotkaƒ. Zajrzyjmy
do Êrodka i pos∏uchajmy, jak to si´
wszystko zacz´∏o...

„Pierwszego dnia pozwoli∏am
dzieciom rysowaç po Êcianach”
– Mariola Pietrucha, kierownik filii
Gminnego OÊrodka Kultury w Be-
niaminowie uÊmiecha si´ do wspo-
mnieƒ sprzed dwóch lat. O swojej
pracy – a mo˝e lepiej by∏oby powie-
dzieç – pasji, mo˝e mówiç d∏ugo.
Z tych s∏ów przebija wiara w mo˝-
liwoÊci dzieci i ogromny dla nich
szacunek.

„Dzieci sà naprawd´ màdre i bar-
dzo du˝o chcà zrobiç. Zaanga˝owa-
nie ich w prac´ nie stanowi ˝adnego
problemu” – chwali. – „Sà jednak
odizolowane. Udaje nam si´ to zmie-
niaç, dzi´ki dzia∏aniom domu kultu-
ry coraz ch´tniej przyje˝d˝a do nas
m∏odzie˝ z pobliskich wiosek.”

Pierwszym sukcesem grupy te-
atralnej z Beniaminowa by∏o przed-
stawienie teatralne przygotowane
na Dzieƒ Matki. NieÊmia∏e i ma∏o-
mówne dzieci, które wczeÊniej nie
zna∏y pozaszkolnych metod pracy
i nie potrafi∏y bawiç si´ twórczo, roz-
kr´ci∏y si´ pod okiem instruktorek
tak, ˝e ich spektakl powtórzono
na przeglàdzie artystycznym w Nie-

roƒska) oraz fitness (Tomasz Rataj-
czak).W tygodniu zaj´cia odbywajà
si´ od 16-20, w soboty od 14-19.
W zabawach i warsztatach mogà
uczestniczyç dzieci z terenu ca∏ej
gminy, a tak˝e rodzice, którzy chcà
màdrze sp´dziç czas wolny ze swo-
imi pociechami – na przyk∏ad lepiàc
z gliny.

Zaj´cia i wycieczki sà p∏atne, ale
w sytuacjach losowych, dla dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji material-
nej, sà równie˝ dost´pne. OÊrodek
ma sta∏à „za∏og´” i okazjonalnych
sympatyków. Codziennie spotyka
si´ tu od 15 do 25 osób. W weeken-
dy m∏odzi ludzie sp´dzajà tu czas
przy Internecie i przy muzyce. To
wspania∏a alternatywa dla siedzenia
w pubie, czy snucia si´ po drodze,
jak to nieraz bywa w niewielkich
miejscowoÊciach.

Mariola Pietrucha codziennie
po zaj´ciach anga˝uje dzieci
do wspólnej zabawy. W ciep∏e dni
zabawy te organizowane sà na po-
wietrzu, przy oÊrodku jest bowiem
nowe boisko. Równie˝ wewnàtrz
dzieci majà mo˝liwoÊç ruchu – kie-
rowniczka podkreÊla, ˝e przerwy sà
niezb´dne, aby warsztaty sprawia∏y
maluchom i m∏odzie˝y przyjem-
noÊç. „Dzieci sà bardzo ˝ywio∏owe,
nie sadzamy ich przy stole, ale za-

por´cie. Wystarczy∏o, aby ktoÊ uwie-
rzy∏ w dzieci, a one same zacz´∏y
wierzyç, ˝e sà wyjàtkowe. 

Mimo ogólnego entuzjazmu, po-
czàtki nie by∏y proste. Budynek wy-
maga∏ remontu, nie by∏o ogrzewania,
sale sta∏y puste. Krok po kroku uda-
∏o si´ to zmieniç. Ju˝ pierwszej zi-
my Urzàd Gminy za∏o˝y∏ elektrycz-
ne grzejniki. Ozdobione przez dzie-
ci Êciany nada∏y temu miejscu
przyjazny wyglàd. Sale otwarto dla
m∏odzie˝y, stworzono dwa stanowi-
ska komputerowe z dost´pem do In-
ternetu. Stopniowo rozszerza∏ si´

wachlarz zaj´ç i przybywa∏o uczest-
ników.

DziÊ oÊrodek organizuje du˝o im-
prez okazjonalnych – dni matki, oj-
ca, dziecka, spotkania Êwiàteczne,
wspólne wyjazdy do kina, teatru,
zoo. Plan zaj´ç jest imponujàcy: pla-
styka, papieroplastyka i Êwiat bajek
(Mariola Pietrucha), zaj´cia kulinar-
ne i ceramiczne (Paulina Rysz),
warsztaty teatralne (Bogus∏awa
Oksza-Klossi), taniec (Magda Ko-
strzewska), warsztaty artystyczne
i r´kodzie∏a (Wies∏awa Bielska),
Êwiat ksià˝ki (Ma∏gorzata Skow-

pewniamy przerwy – dwie w czasie
ka˝dych zaj´ç. W czasie przerw
dzieci biegajà po du˝ej sali, grajà
w wybrane gry” – opowiada Mario-
la Pietrucha. Praktyka w szkole
i w przedszkolu nauczy∏a jà, ˝e
dziecko, któremu doroÊli pozwolà
si´ wybiegaç i wykrzyczeç, ∏atwiej
jest potem zach´ciç do koncentracji
i spokojnej pracy twórczej.

„Teraz dzieci sà bardzo zdyscypli-
nowane, tu du˝y uk∏on w stron´ ro-
dziców. Z takà grupà, jak moja, pra-
ca jest przyjemnoÊcià” – zapewnia
instruktorka. Dodaje, ˝e podopiecz-
ni garnà si´ do zaj´ç. Starsi pilnujà
oÊrodkowej kroniki, gdzie najstarsze
dziewczyny przyklejajà zdj´cia i re-
lacjonujà wydarzenia. Grupa dzieci
i m∏odzie˝y wraz z prowadzàcymi
– to bardzo z˝yty zespó∏. „Przyzwy-
czailiÊmy si´ do siebie i bardzo si´
lubimy” – podsumowuje kierow-
niczka. 

W przysz∏ym roku planowany jest
remont oÊrodka. „Dzieci poprosi∏y
mnie, ˝e chcia∏yby mieç swojà Êcia-
n´ pamiàtkowà – miejsce, gdzie
mog∏yby si´ podpisaç, a potem
w przysz∏oÊci pokazaç to swoim
dzieciom. Mam wàtpliwoÊci, czy to
przetrwa tyle lat, ale zgodzi∏am si´.
Zawsze staram si´ spe∏niaç proÊby
dzieci, je˝eli sà to dla nich wa˝ne
sprawy, a z ich realizacjà nie ma k∏o-
potu” – jak widaç, atmosfera jest tu
godna pozazdroszczenia Kto nie
wierzy, mo˝e sprawdziç – Mariola
Pietrucha zaprasza do wspólnej za-
bawy i pracy. Wydaje si´, ˝e rodzi-
ce powinni zainteresowaç si´ tà
ofertà, w∏aÊnie z uwagi na wyjàtko-
wych instruktorów. 

� KKaarroolliinnaa  OOllsszzeewwsskkaa
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SPORTOWCY na medal
„Nagroda sportowa Gminy Niepor´t za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym” przyznawana jest
od 2005 roku

Z
godnie z regulaminem mo˝e zo-
staç przyznana zawodnikowi
za osiàgni´ty wynik w danym ro-

ku, który spe∏ni∏ nast´pujàce kryteria:
1) zajà∏ pierwsze, drugie lub trzecie

miejsce indywidualnie lub dru˝y-
nowo w Fina∏ach Ogólnopolskiej
Olimpiady M∏odzie˝y lub,

2) zajà∏ pierwsze, drugie lub trzecie
miejsce indywidualnie lub dru˝y-
nowo w fina∏ach Ogólnopolskich
Zawodów organizowanych w ra-
mach rozgrywek dla poszczegól-
nych dyscyplin sportu organizowa-
nych przez polskie zwiàzki sporto-
we przy wspó∏udziale Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz osiàga do-

bre wyniki w nauce, nie sprawia
problemów wychowawczych.

WysokoÊç nagrody uzale˝niona jest
od zaj´tego miejsca i wynosi;

– za I miejsce 2 000,00 z∏,
– za II miejsce 1 500,00 z∏,
– za III miejsce 1 000,00 z∏. 
Pierwsza nagroda zosta∏a wr´czo-

na Kamilowi Dominiakowi za zaj´-
cie I miejsca w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M∏odzie˝y w kolar-
stwie torowym w 2004r. w Kaliszu.
Nast´pnie nagrod´ otrzymali Filip
Orliƒski za zaj´cie I miejsca i Alek-
sander Kosacki za zaj´cie III miej-
sca w Slalomie Gigancie Równole-
g∏ym podczas XI Ogólnopolskiej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Wójt Gminy Niepor´t informuje o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy: 

� inspektora do spraw inwestycji w dziale inwestycji i zamówieƒ publicznych Urz´du Gminy

� g∏ównego ksi´gowego Gminnego Zak∏adu Komunalnego.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce naboru udost´pnione sà na stronie internetowej Urz´du Gminy
Niepor´t www.nieporet.pl (zak∏adka praca), oraz na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t, 

adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.
Informacje w sprawie naboru uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Gminy Niepor´t, 

pokój nr 17, tel. 767-04-24 lub 767-04-19.

OGŁOSZENIE

Olimpiadzie M∏odzie˝y „Podkarpa-
cie 2005” w snowboardzie w 2005r.
w Ustrzykach Dolnych. 

Pierwszà wÊród nagrodzonych
dziewczàt by∏a Izabela Wilk, która za-
j´∏a II miejsce w XI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M∏odzie˝y w sportach let-
nich Mazowsze 2005, w ˝eglarstwie,
w konkurencji Laser 4.7 dziewczàt,
rozgrywanej nad Zalewem Zegrzyƒ-
skim w Niepor´cie. W roku 2006 Iza,
zajmujàc III miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej Pucharu Polski Klasy Laser
kobiet juniorek w sezonie 2006, po-
nownie z ràk Wójta S∏awomira Macie-
ja Mazura otrzyma∏a nagrod´. 

W 2005r. Kamil Dominiak po raz
drugi zosta∏ laureatem nagrody. Tym
razem za zaj´cie II miejsca w IV se-
rii Pucharu Polski w Kolarstwie
Szosowym M´˝czyzn, jazda indywi-
dualna na czas, który odby∏ si´
w Ciechanowie.

W tym samym roku Rafa∏ Wilk
zosta∏ uhonorowany za zaj´-
cie III miejsca w Mistrzostwach Pol-
ski w klasie Laser Radial, które od-
by∏y si´ w Pucku.

W 2006r. do grona laureatów do∏à-
czy∏a Marta Jarosz otrzymujàc na-
grod´ za zaj´cie III miejsca w katego-
rii walk do 45 kg w Pucharze Polski
Juniorów TAEKWON-DO, który od-
by∏ si´ w Starachowicach, a w ro-
ku 2007 zajmujàc III miejsce w wal-
kach indywidualnych w kat. 45 kg

w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M∏odzie˝y „Opolskie 2007” w TA-
EKWON-DO ITF po raz kolejny
otrzyma∏a nagrod´.

Kolejnym laureatem nagrody
w 2007r. Piotr Dominiak, który za-
jà∏ I miejsce w konkurencji uk∏adów
ch∏opców w kategorii powy˝ej 6 kup
w Mi´dzywojewódzkich Mistrzo-
stwach M∏odzików w TAEKWON-
-DO ITF w Miƒsku Mazowieckim.

Rok 2008 to rok kolejnych sukce-
sów naszych uczniów. Do grona lau-
reatów do∏àczyli Justyna Kalinowska
za zaj´cie III miejsca w XIV Ogólno-
polskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y
w Sportach Letnich Kujawsko-Pomor-
skie 2008 i Micha∏ Skrzypkiewicz
za zaj´cie I miejsca w XXIV Regatach
Pomaraƒczowych im. Mariana Skubi-
ja w klasie OPTYMIST, które odby-
∏y si´ w Siemianach. Justyna Kali-
nowska to kolejna nagrodzona ˝eglar-
ka. Ma 15 lat i ucz´szcza do III klasy
(sportowej) w gimnazjum w Stanis∏a-
wowie Pierwszym. ˚eglarstwo trenu-
je od 7 roku ˝ycia. Jest zawodniczkà
Klubu MKS Dwójka Warszawa.
W ka˝dej wolnej chwili ̋ egluje na Za-
lewie Zegrzyƒskim oraz bierze udzia∏
w zawodach w kraju i zagranicà. Jej
najwi´kszym sukcesem w 2008r.
w ˝eglarstwie, by∏ bràzowy medal
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏o-
dzie˝y (Mistrzostwa Polski Juniorów
M∏odszych). Ponadto by∏a najlepszà

zawodniczkà Optymista na Mazowszu
(Mistrzostwa Warszawy Juniorów).

Sezon ˝eglarski 2008 zacz´∏a ju˝
w lutym zgrupowaniem w Hiszpani,
nast´pnie by∏ wyjazd do W∏och – pre-
sti˝owe regaty gdzie Êciga∏o si´
a˝ 1000 ∏ódek. W czasie wakacji repre-
zentowa∏a Polsk´, w Malezji. W 2008r.
koƒczy si´ „przygoda” Justyny z Opty-
mistem i rozpoczyna si´ kolejny etap
˝eglowania na nowej klasie Laser
(klasa olimpijska). W jej dalszej karie-
rze ju˝ tylko nale˝y ̋ yczyç naszej lau-
reatce medalu olimpijskiego.

Drugim laureatem nagrody sporto-
wej w 2008r. jest Micha∏ Skrzyp-
kiewicz uczeƒ VI klasy Szko∏y Pod-
stawowej w Niepor´cie. ˚eglarstwo
uprawia od 6 lat w UKS PILAWA.
Najwi´kszym sukcesem Micha∏a jest
wygranie „Regat Pomaraƒczowych”
w Klasie OPTYMIST w 2008r.,
gdzie startowa∏o 198 zawodniczek
i zawodników. Organizatorem regat
jest Narodowe Stowarzyszenie Kla-
sy Optymist a same regaty traktowa-
ne sà jako Mistrzostwa Polski.
W ciàgu ostatnich dwóch lat Micha∏
zgromadzi∏ ponad 15 pucharów zaj-
mujàc punktowane miejsca w licz-
nych zawodach m.in. w Warszaw-
skiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w 2007
i 2008r. ˚yczymy Micha∏owi dal-
szych medalowych miejsc, z tym
najwa˝niejszym – olimpijskim.

� UUrrsszzuullaa  MMiittkkaa--KKaarraannddzziieejj

XXIV Regaty Pomaraƒczowe MOS Ilawa 2008 Fot Zbigniew Tomaszewski


