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głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych na stronie 3.

BRAWO mieszkaƒcy!

W ostatnie niedzielne
popołudnie maja
mieszkaƒcy gminy,
a przede wszystkim
Józefowa,
Michałowa-Grabiny 
i Kàtów W´gierskich nie
zawiedli organizatorów
festynu U-rodziny sołtysa.
Przybyli tłumnie
na uroczystoÊç, nie
obawiajàc si´ powrotu
deszczu i gradu, które
zagroziły zabawie. Impreza,
której losy wa˝yły si´
do ostatniej chwili, udała
si´ znakomicie!

G
dy wybi∏a godzina 14, stru-
mienie deszczu zalewa∏y oko-
lic´. Ksiàdz Piotr Âliwka pod-

jà∏ decyzje o odprawieniu mszy Êw.
rozpoczynajàcej uroczystoÊç w ko-
Êciele, a nie na placu przy szkole.
Tam by∏o to niemo˝liwe. Modlili-
Êmy si´ w intencji mieszkaƒców, ale
te˝ proszàc o ∏adnà pogod´. I spe∏-
ni∏y si´ nasze proÊby, niebo si´ roz-
chmurzy∏o, a iloÊç uczestników fe-
stynu zaskoczy∏a (i ucieszy∏a!) orga-
nizatorów, którzy zadbali o atrakcje
i bogaty program. 

Na placu stan´∏o wiele stoisk ga-
stronomicznych i handlowych. Rada
Rodziców szko∏y w Józefowie zbie-
ra∏a pieniàdze na zagospodarowanie
placu zabaw dla dzieci, oferujàc
pyszne ciasta i koktajle owocowe.
W namiocie urz´du gminna maskot-
ka Bober N rozdawa∏ materia∏y in-
formacyjne i gad˝ety, a ka˝dy
uczestnik selektywnej zbiórki odpa-
dów zabiera∏ ze sobà sadzonk´ so-
sny, Êwierka lub buka (akcja zosta-

nie powtórzona na czerwcowym fe-
stynie Âwi´to Gminy). Najg∏oÊniej
by∏o na placu zabaw, który organi-
zatorzy zafundowali dzieciom
w przeddzieƒ ich Êwi´ta. 

Na scenie dominowa∏y cygaƒskie
klimaty. Dwie urodziwe cyganki
prowadzi∏y program i zach´ca∏y
do wspólnej zabawy, do udzia∏u
w licznych konkursach dla dzieci
i rodziców. Najwi´cej emocji wzbu-
dzi∏ samorzàdowy blok konkursowy,
w który udzia∏ wzi´li so∏tysi i radni.
Rywalizacja by∏a zaci´ta, a rozgry-
wane konkurencje do ∏atwych nie
nale˝a∏y. Niezapomnianych wra˝eƒ
dostarczy∏ wszystkim wyÊcig w gi-
gantycznych walonkach, które zosta-
wa∏y na trasie, a bieg kontynuowa-
ny by∏ boso! Ubijanie piany z pi´ciu
jajek te˝ by∏o wyzwaniem, bo efekt
nale˝a∏o zaprezentowaç odwracajàc
misk´ z zawartoÊcià nad w∏asnà
g∏owà. 

UroczyÊcie wr´czono tak˝e nagro-
dy dru˝ynom, które przed po∏u-

dniem rozegra∏y mecz pi∏ki siatko-
wej. Kapitanowie, so∏tysi Stanis∏aw
R´belski (Józefów) i Ryszard Zajàc
(Micha∏ów-Grabina) wzi´li na siebie
ci´˝ar skompletowania i przygoto-
wania zespo∏ów do startu. Zwyci´˝y∏
Micha∏ów-Grabina i so∏tys odebra∏
nagrod´ – rasowego koguta prze-
chodniego (jak puchar). Druga dru-
˝yna otrzyma∏a pi´knà rasowa kur-
k´, która ma podobno znosiç z∏ote
jajka... Wspólne treningi siatkówki
b´dà kontynuowane na szkolnej sa-
li, tak mieszkaƒcom przypad∏y
do gustu.

A na scenie dominowa∏a muzyka
– cygaƒska w wykonaniu zespo∏u
Talizman – i biesiadna. W pierw-
szym konkursie zespo∏ów wesel-
nych JózGraby 2009 wzi´∏o udzia∏
szeÊç zespo∏ów, rywalizujàcych
o g∏ównà nagrod´ 3 tys. z∏ oraz mia-
no gwiazdy wieczoru. Ich wyst´py
porwa∏y publicznoÊç do taƒca,
a miejsca na parkiecie nie zabrak∏o...
Zwyci´˝y∏a kapela Fair Play, prezen-

tujàca profesjonalne umiej´tnoÊci,
z bardzo dobrà wokalistkà. G∏ównà
nagrod´ odebrali z ràk wójta S∏awo-
mira Macieja Mazura i starosty Ja-
na Grabca. 

Festyn zakoƒczy∏, ju˝ w ciemno-
Êciach, spektakularny pokaz Teatru
Taƒca z Ogniem „Mantra”. M∏ode
wykonawczynie bez cienia l´ku wy-
konywa∏y ewolucje z p∏onàcymi po-
chodniami, wachlarzami, linami ca-
∏opalnymi i iskrownikami. By∏a to
plemienna opowieÊç o odkryciu
i oswojeniu ˝ywio∏u ognia, b´dàce-
go êród∏em bezpieczeƒstwa, ale tak-
˝e rodzàcym konflikty przedmiotem
po˝àdania. 

Gratulacje i podzi´kowania nale˝à
si´ i organizatorom festynu i miesz-
kaƒcom, którzy si´ na nim bawili,
a do udzia∏u w przysz∏orocznej im-
prezie nikogo chyba specjalnie za-
ch´caç nie trzeba
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Telefony Obwodowych Komis j i  Wyborczych:

Urzàd Gminy Niepor´t (ewidencja ludnoÊci) 
(22) 767 04 25; fax (22) 767 04 45, 
Urz´dnik wyborczy – El˝bieta Staniszewska
(22) 767 04 25
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Niepor´cie,

siedziba – Szko∏a Podstawowa ul. Dworcowa 9;
tel.: 774 83 66, 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Stanis∏awowie
Pierwszym, siedziba – Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym ul. Jana Kazimierza 16D; tel.: 772 30 30
wew. 4

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Bia∏obrzegach,
siedziba – Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach
ul. Wojska Polskiego 21; tel.: 774 87 13;

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wólce
Radzymiƒskiej, siedziba – Szko∏a Podstawowa
ul. Szkolna 79; tel.: 774 87 69;

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kàtach
W´gierskich, siedziba – OÊrodek Kultury
ul. KoÊcielna 22; tel.: 774 86 22;

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zegrzu
Po∏udniowym, siedziba – by∏y Klub Garnizonowy
ul. Osiedle Wojskowe, tel.: 784 28 82; 
kom. 787 096 753

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Stanis∏awowie
Drugim, siedziba – Dom Kultury ul. Wolska 71A,
tel.: 772 70 05;

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Józefowie,
siedziba – Szko∏a Podstawowa w Józefowie
ul. Szkolna 62, tel.: 772 30 69;

9. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Niepor´cie,
siedziba – Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym ul.
Jana Kazimierza 16D, tel.: 772 30 30 wew. 4

UWAGA! MIESZKA¡CY OSIEDLA G¸OGI 

I ALAKSANDORWA

INFORMACJA dla mieszkaƒców Osiedla G∏ogi i Aleksandro-
wa. Informujemy, ˝e zosta∏a zmieniona siedziba Obwodo-
wej Komisji Wyborczej Nr 10 w Niepor´cie. W zwiàzku
z powy˝szym mieszkaƒcy Osiedla G∏ogi w Niepor´cie oraz
mieszkaƒcy Aleksandrowa g∏osujà w Gimnazjum w Stani-
s∏awowie Pierwszym przy ul. Jana Kazimierza 16D. Lokal
wyborczy b´dzie czynny w godz. 8–22.

RUSZY¸ SYSTEM E-PODATKI 
W ramach rozszerzania us∏ug Êwiadczonych mieszkaƒ-
com drogà elektronicznà, na stronie gminy Niepor´t
uruchomiony zosta∏ system e-Podatki. Mo˝emy spraw-
dziç stan swoich zobowiàzaƒ podatkowych wobec urz´-
du, nie wychodzàc z domu.
Nowoczesny system e-Podatki umo˝liwia sprawdzenie zo-
bowiàzaƒ podatnika w zakresie podatku od nieruchomo-
Êci, rolnego oraz leÊnego, za poÊrednictwem internetu.
Po zalogowaniu si´ do systemu mo˝na przeÊledziç wy-
miar podatku, dokonane wp∏aty, pozosta∏e do uregulo-
wania kwoty i obowiàzujàce terminy p∏atnoÊci. W przy-
sz∏oÊci system rozbudowany zostanie o inne zobowiàza-
nia, np. dzier˝awy, u˝ytkowanie wieczyste, op∏aty lokalne,
podatek od Êrodków transportu. 
Przed aktywacjà us∏ugi nale˝y wype∏niç wniosek rejestra-
cyjny, dost´pny na stronie g∏ównej systemu ePodatki. Jest
on niezb´dny do za∏o˝enia indywidualnego konta, które
s∏u˝y∏o nam b´dzie do kontaktu z urz´dem. Do pe∏nej
aktywacji konta niezb´dna jest wizyta w urz´dzie z do-
wodem to˝samoÊci. Informacja o terminie wizyty i prze-
biegu procesu aktywacji konta zostanie przekazana przez
operatora systemu drogà e-mailowà. Wszystkie informacje
podane podczas rejestracji, jak równie˝ uzyskane w cza-
sie dzia∏ania us∏ugi, przesy∏ane sà w postaci zaszyfrowa-
nej, a wglàd do nich ma tylko operator systemu, którym
jest pracownik urz´du. Zastosowano mi´dzy innymi meto-
d´ szyfrowania algorytmem RSA o du˝ej sile. Bardzo wa˝-
ne jest zapami´tanie has∏a podanego podczas rejestracji,
poniewa˝ jest ono znane tylko osobie wype∏niajàcej for-
mularz rejestracyjny i niedost´pne nawet dla operatora sys-
temu. Nast´pnym krokiem w rozwoju systemu ePodatki
b´dzie umo˝liwienie regulowania zobowiàzaƒ podatkowych
wobec urz´du drogà elektronicznà. Funkcj´ t´, firma wdra-
˝ajàca system opracowuje we wspó∏pracy z Krajowà Izbà
Rozliczeniowà, jednym z najwi´kszych w Polsce dostawców
tego typu rozwiàzaƒ. T´ wygodnà i szybkà form´ kontak-
tu z urz´dem w zakresie informacji o lokalnych podat-
kach, gmina Niepor´t wprowadzi∏a jako pierwsza w po-
wiecie legionowskim i jako jedna z niewielu w kraju. Za-
ch´camy Paƒstwa do logowania si´ w systemie
i korzystania z mo˝liwoÊci i udogodnieƒ, jakie stwarza. 
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W koƒcu czerwca 2008 r. Urzàd Gminy
wszczà∏ z urz´du post´powanie administra-
cyjne w sprawie ustalenia zmiany stanu wo-
dy na gruntach po∏o˝onych przy ul. Ze-
grzyƒskiej, w zwiàzku z podniesieniem po-
ziomu dzia∏ki, na której powstaje stacja
oraz zniszczenia odcinka rowu na dzia∏ce
przez inwestora PW „ROMA”. W wyniku
przeprowadzonego post´powania ustalono,
˝e spó∏ka wykona∏a nowe urzàdzenia melio-
racyjne niezgodnie z ustalonym projektem.
Spowodowa∏o to zmian´ poziomu wody
i mia∏o szkodliwy wp∏yw na grunty sàsiednie,
poniewa˝ tworzy∏y si´ (i tworzà nadal) rozle-
wiska wód powierzchniowych. W po∏owie
grudnia 2008 r. Urzàd Gminy wyda∏ decyzj´
w sprawie przywrócenia stanu pierwotnego
na dzia∏ce lub wykonania urzàdzeƒ zapobie-
gajàcych szkodom na gruntach sàsiednich,
w terminie do 31 lipca 2009 r. Od tej decyzji
inwestor wniós∏ odwo∏anie do Samorzàdowe-
go Kolegium Odwo∏awczego w Warszawie,
które jest w toku. 
Wa˝na decyzja zapad∏a we wrzeÊniu 2008 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wstrzyma∏ wówczas PW „ROMA” prowadze-
nie robót budowlanych na stacji paliw i naka-
za∏: 1. zabezpieczenie robót i materia∏ów bu-
dowlanych przed zniszczeniem oraz zabezpie-
czenie terenu przed wst´pem osób
niepowo∏anych; 2. wykonanie i dostarczenie
opinii technicznej wszystkich robót budowla-
nych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem robót
wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym wraz z ocenà dotyczà-
cà ich zgodnoÊci z obowiàzujàcymi przepisa-
mi prawa budowlanego i warunkami technicz-

nymi, jakim powinny odpowiadaç. Opinia
mia∏a dotyczyç robót zwiàzanych z nawo˝e-
niem ziemi i gruzu na teren dzia∏ki budowla-
nej oraz sàsiadujàcego terenu Skarbu Paƒstwa,
a tak˝e z zasypaniem lub zniszczeniem urzà-
dzeƒ melioracyjnych, zasypaniem sieci wodo-
ciàgowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i stu-
dzienek. Na realizacj´ postanowienia inwestor
otrzyma∏ 30 dni.
W paêdzierniku 2008 r. Starosta Legionowski
wyda∏ decyzj´, w której odmówi∏ PW „RO-
MA” udzielenia zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku odpadów
oboj´tnych, w celu niwelacji terenu dla po-
trzeb prowadzonej budowy. Inwestor wniós∏
od decyzji odwo∏anie do Samorzàdowego ko-
legium Odwo∏awczego, które jest w wtoku.
W listopadzie 2008 r. Powiatowy Inspektor
nadzoru Budowlanego wyda∏ decyzj´, która
mia∏a bezpoÊredni wp∏yw na ostateczne decy-
zje w∏adz, w sprawie dalszych losów budowy
stacji. Na∏o˝y∏a ona na inwestora obowiàzek
sporzàdzenia i przedstawienia, w ciàgu 8 mie-
si´cy, projektu budowlanego zamiennego,
uwzgl´dniajàcego zmiany wynikajàce z do-
tychczas wykonanych robót budowlanych
oraz uwzgl´dniajàcego wszystkie roboty bu-
dowlane konieczne do doprowadzenia urzà-
dzeƒ melioracyjnych, sieci wodociàgowej, ka-
nalizacyjnej, teletechnicznej, studzienek oraz
nasypu do stanu zgodnego z przepisami. 
Ostatnia bardzo istotna decyzja w sprawie za-
pad∏a w marcu 2009 r. – Starosta Legionow-
ski, powo∏ujàc si´ na decyzj´ Powiatowego In-
spektora z listopada, uchyli∏ ostatecznie inwe-
storowi PW „ROMA” pozwolenie na budow´
stacji paliw p∏ynnych na dzia∏ce w Niepor´-
cie wydanà w 2004 r. BezpoÊrednim powo-
dem by∏o odstàpienie w sposób istotny od za-
twierdzonego projektu budowlanego.
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STAROSTA Legionowski
Jan Grabiec z wizytà u sołtysów 

Jak zawsze w pierwszy wtorek miesiàca (6 maja br.) w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyło
si´ kolejne w tym roku spotkanie sołtysów z wójtem. Jednym z zaproszonych goÊci był
Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec.

T
radycyjnie dyskutowano
i omawiano bie˝àce problemy
so∏ectw oraz zadania realizo-

wane przez gmin´. Tym razem od-
powiedzi na szereg pytaƒ i wyja-
Ênieƒ udziela∏ nie tylko wójt S∏awo-
mir Maciej Mazur, ale równie˝
Starosta. W trakcie trwajàcej ponad
godzin´ dyskusji poruszono mi´dzy
innymi sprawy stanu technicznego,
bezpieczeƒstwa i modernizacji dróg
powiatowych na terenie Gminy Nie-
por´t. Ponadto so∏tysi poruszali za-

gadnienia dotyczàce mi´dzy innymi
estetyki linii brzegowej Zalewu Ze-
grzyƒskiego, która powinna byç wi-
zytówkà terenu. Robocza dyskusja
nad zg∏oszonymi problemami zosta-
∏a oceniona pozytywnie przez
wszystkich obecnych. Starosta Jan
Grabiec wyrazi∏ gotowoÊç uczestnic-
twa w kolejnych spotkaniach, wska-
zujàc jednoczeÊnie na ich pozytyw-
ny aspekt.

Kolejnym goÊciem by∏a Ma∏gorza-
ta Zofiƒska, Kierownik Placówki Te-

renowej KRUS w Nowym Dworze
Mazowieckim, która udziela∏a odpo-
wiedzi na pytania z zakresu ubezpie-
czenia spo∏ecznego rolników oraz
zasad ochrony zdrowia i ˝ycia w go-
spodarstwie rolnym. 

Informacyjno-szkoleniowe spotka-
nia so∏tysów w Gminie Niepor´t ma-
jà ju˝ kilkuletnià tradycj´. Przez
uczestników tych spotkaƒ sà ocenia-
ne jako istotny element wp∏ywajàcy
na sprawne zarzàdzanie gminà.
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Rozmowa z...

W bie˝àcym numerze WieÊci kontynuujemy histori´ kontrowersyjnej budowy stacji
paliw przy ul. Zegrzyƒskiej w Niepor´cie i dzia∏aƒ podejmowanych przez gmin´.
Naszà poprzednià relacje zakoƒczyliÊmy na czerwcu 2008 roku. 

kierownikiem Działu Geodezji
i Gospodarki NieruchomoÊciami

BO˚ENÑ 
BARTKIEWICZ

RReedd..  –– CCzzyymm  zzaajjmmuujjee  ssii´́  DDzziiaa∏∏  GGeeoo--
ddeezzjjii??
BBoo˝̋eennaa  BBaarrttkkiieewwiicczz – Dzia∏ Geodezji
i Gospodarki NieruchomoÊciami
przede wszystkim zajmuje si´ gospo-
darowaniem nieruchomoÊciami stano-
wiàcymi gminny zasób nieruchomoÊci.
Gmina w swoim zasobie posiada
ok. 170 ha, w tym ok. 70 ha sà to dro-
gi zarówno publiczne jak i wewn´trz-
ne, dzi´ki którym wszyscy mamy mo˝-
liwoÊç nieskr´powanego przemiesz-
czania z jednego obszaru do drugiego.
Pozosta∏e 100 ha to nieruchomoÊci
gruntowe, na których znajdujà si´
szko∏y, przedszkola, oÊrodki kultury,
ochotnicze stra˝e po˝arne, zespo∏y
opieki zdrowotnej i ich filie, i wiele in-
nych jednostek. 
Jako ciekawostk´ chcia∏am powie-
dzieç, ˝e jesteÊmy gminà która posia-
da niezwykle du˝o terenów pokrytych
zielenià – najwi´kszà powierzchni´
u˝ytków stanowià w∏aÊnie lasy jest ich
ok. 4 500 ha, co stanowi w przybli˝e-
niu 50 % ca∏ej powierzchni gminy.
Na pewno jest to jeden z decydujàcych
czynników przy wyborze miejsca za-
mieszkania dla osób poszukujàcych

dzia∏ki do wybudowania domu. Dru-
gim czynnikiem decydujàcym o takim
wyborze jest na pewno geograficzne
po∏o˝enie naszej Gminy – bezpoÊred-
nie sàsiedztwo z wodami Zalewu Ze-
grzyƒskiego. Na terenie naszej gminy
Zalew zajmuje 920,60 ha i jest to pra-
wie 1/3 ca∏ej jego powierzchni.
––  NNaa cczzyymm  ppoolleeggaa  ggoossppooddaarroowwaanniiee
nniieerruucchhoommooÊÊcciiaammii??
– Wykonujemy wiele ró˝nych czynno-
Êci, np. opiniujemy i zatwierdzamy po-
dzia∏y nieruchomoÊci, dokonywane
na wniosek w∏aÊciciela lub z urz´du.
NieruchomoÊci mogà byç podzielone
generalnie tylko wtedy, gdy jest to
zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomoÊciami do-
puszcza wyjàtki dokonywania podzia-
∏ów niezale˝nie od ustaleƒ miejscowe-
go planu zagospodarowania. Ustala-
my numery porzàdkowe dla
nieruchomoÊci zabudowanych oraz
nieruchomoÊci przeznaczonych
pod zabudow´, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania prze-
strzennego, a tak˝e prowadzimy i ak-

tualizujemy ewidencj´ numeracji po-
rzàdkowej nieruchomoÊci. W tym ro-
ku zamierzamy przystàpiç do zmiany
numeracji porzàdkowej dla ulicy Ja-
na Kazimierza na ca∏ej jej d∏ugoÊci
(od ul. Zegrzyƒskiej do granicy z mia-
stem sto∏ecznym Warszawa). Przepro-
wadzamy czynnoÊci administracyjne
w sprawach rozgraniczeƒ, ma to
na celu ustalenie przebiegu granic
nieruchomoÊci przez okreÊlenie po∏o-
˝enia punktów i linii granicznych,
utrwalenie tych punktów znakami gra-
nicznymi na gruncie oraz sporzàdze-
nie odpowiednich dokumentów. Czyn-
noÊci te wykonuje uprawniony geode-
ta. Prowadzimy tak˝e sprawy
zwiàzane z regulacjà stanu prawnego
gruntów gminnych, tworzeniem zaso-
bu gminnego, przygotowywaniem
opracowaƒ geodezyjno-prawnych.
––  WW jjaakkii  ssppoossóóbb  nnaasstt´́ppuujjee  ttwwoorrzzeenniiee
ggmmiinnnneeggoo  zzaassoobbuu  nniieerruucchhoommoossccii??
– Mo˝e zaczniemy od wyjaÊnienia, co
wchodzi w sk∏ad zasobu. 
Do gminnego zasobu nieruchomoÊci
nale˝à nieruchomoÊci, które stanowià
przedmiot w∏asnoÊci gminy i nie zosta-
∏y oddane w u˝ytkowanie wieczyste
oraz nieruchomoÊci b´dàce przedmio-
tem u˝ytkowania wieczystego gminy.
Podstawà tworzenia gminnych zaso-
bów nieruchomoÊci sà studia uwarun-
kowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, uchwalane
na podstawie przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Samo tworzenie to oczywiÊcie pozyski-
wanie nieruchomoÊci na majàtek Gmi-

ny. Sà ró˝ne formy pozyskiwania, np.
w drodze komunalizacji – to oznacza
nabycie gruntów stanowiàcych w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa w drodze czyn-
noÊci prawnych takich jak np. darowi-
zna, sprzeda˝, zasiedzenie, spadek
i inne; z mocy prawa – zazwyczaj
na podstawie art. 98 ustawy o gospo-
darce nieruchomoÊciami – sà to nie-
ruchomoÊci przeznaczone w planie za-
gospodarowania pod drogi lub posze-
rzenia istniejàcych dróg, wydzielane
przy dokonywaniu podzia∏ów nieru-
chomoÊci oraz na podstawie art. 73
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
Przepisy wprowadzajàce ustawy re-
formujàce administracj´ publicznà.
Jest jeszcze jedna forma wyw∏aszcze-
nia na podstawie ustawy o gospodar-
ce nieruchomoÊciami oraz szczególnej
ustawy o przygotowaniu i realizacji
inwestycji, znanej pewnie wszystkim
jako SPECUSTAWA.
–– CCzzyy  cczz´́ssttoo  mmaammyy  ddoo cczzyynniieenniiaa  zz ttàà
oossttaattnniiàà  ffoorrmmàà,,  cczzyyllii  wwyyww∏∏aasszzcczzee--
nniieemm??
Poj´cie wyw∏aszczenia jest w Polsce
êle kojarzone. W latach minionych,
kiedy paƒstwo odbiera∏o obywatelom
nieruchomoÊci nie do koƒca w zgodzie
z prawem, utrwali∏ si´ doÊç powszech-
ny poglàd, ̋ e wyw∏aszczenie to nic in-
nego jak nadu˝ywanie w∏adzy. DziÊ
tak nie jest, jednà z podstawowych za-
sad demokratycznego paƒstwa praw-
nego jest zagwarantowana w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej ochro-
na w∏asnoÊci i prawa dziedziczenia.
W myÊl artyku∏u 21 obowiàzujàcej

ustawy zasadniczej Rzeczpospolita
Polska chroni w∏asnoÊç i prawo dzie-
dziczenia, a wyw∏aszczenie jest do-
puszczalne jedynie wówczas, gdy jest
dokonywane na cele publiczne
i za s∏usznym odszkodowaniem.
W gminie Niepor´t, od wielu lat nie do-
sz∏o do wyw∏aszczenia, co nie znaczy,
˝e nie by∏y realizowane inwestycje ce-
lu publicznego. W ka˝dym przypadku
takiej inwestycji by∏y prowadzone ro-
kowania, które koƒczy∏y si´ nabyciem
nieruchomoÊci aktem notarialnym.
Mo˝na t´ sytuacj´ podsumowaç tak, ̋ e
rokowania by∏y przeprowadzane
w sposób kompetentny. Zdarza si´ te˝,
˝e jednostka uniemo˝liwia realizacj´
inwestycji publicznej i w ten sposób
pozbawia ogó∏ spo∏eczeƒstwa mo˝li-
woÊci korzystania z dóbr inwestycyj-
nych. Wtedy pozyskanie takiej nieru-
chomoÊci mo˝e si´ odbywaç w drodze
wyw∏aszczenia. Mam nadziej´, ˝e
mieszkaƒcy sà Êwiadomi tego, ̋ e inwe-
stycje publiczne, które wykonujemy
na terenie gminy sà realizowane dla
ich dobra i poprawy jakoÊci codzien-
nego ˝ycia.
––  DDzzii´́kkuujj´́  sseerrddeecczznniiee  zzaa rroozzmmooww´́..

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBWWiillkk
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NUMERY I GRANICE STA¸YCH OBWODÓW G¸OSOWANIA W GMINIE NIEPOR¢T
Numer Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
obwodu wyborczej

1 So∏ectwo Niepor´t z wy∏àczeniem SP Nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja
Osiedla G∏ogi w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9

2 So∏ectwa: Stanis∏awów Pierwszy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
i Izabelin Warszawskiej 1920 r., w Stanis∏awowie

Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 16D
3 So∏ectwa: Bia∏obrzegi i Rynia SP im. Wojska Polskiego 

w Bia∏obrzegach, ul. Wojska Polskiego 21
4 So∏ectwa: Wólka Radzymiƒska SP im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

i Beniaminów w Wólce Radzymiƒskiej, ul. Szkolna 79
lokal przystosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

5 So∏ectwa: Kàty W´gierskie OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
i Rembelszczyzna ul. KoÊcielna 22

6 So∏ectwo Zegrze Po∏udniowe by∏y Klub Garnizonowy w Zegrzu
8 So∏ectwa: Stanis∏awów Drugi Dom Kultury w Stanis∏awowie Drugim

i Wola Aleksandra ul. Wolska 71A, 9.
9 So∏ectwa: Józefów i Micha∏ów-Grabina Szko∏a Podstawowa w Józefowie

ul. Szkolna 62
lokal przystosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

10 So∏ectwa: Aleksandrów Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
oraz Osiedle G∏ogi Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie
– cz´Êç so∏ectwa Niepor´t Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 16D

lokal przystosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

Rozmowa z...
Starostà Legionowskim
i kandydatem do Parlamentu
Europejskiego

JANEM GRABCEM

RReedd..  –– OOdd ttrrzzeecchh  llaatt  jjeesstt  PPaann  ssttaarroossttàà  lleeggiioo--
nnoowwsskkiimm..  DDllaacczzeeggoo  zzddeeccyyddoowwaa∏∏  ssii´́  PPaann
kkaannddyyddoowwaaçç  ddoo PPaarrllaammeennttuu  EEuurrooppeejjsskkiiee--
ggoo??
JJaann  GGrraabbiieecc – Kampania wyborcza to dal-
szy ciàg mojej 10 letniej pracy samorzàdo-
wej. To Êwietna okazja do zaprezentowania
sukcesu, jakim mogà si´ pochwaliç nasze
samorzàdy. Mo˝emy pokazaç to, co dzieje
si´ w ostatnich latach chocia˝by w Niepo-
r´cie, Legionowie czy Serocku. Tak na-
prawd´ musimy przebiç si´ z potrzebami
naszej lokalnej spo∏ecznoÊci do w∏adz cen-
tralnych i dysponentów Êrodków pomoco-
wych. Aby nadrobiç dziesi´ciolecia zanie-
dbaƒ musimy uzyskaç znacznie wi´cej Êrod-
ków na inwestycje. Most Pó∏nocny to
za ma∏o. Budowa lotniska w Modlinie wy-
musza budow´ nowych dróg – dokoƒczenia
obwodnicy Jab∏onny, czy Legionowskiej
Trasy Mostowej z mostem do ¸omianek itp.
Takich przedsi´wzi´ç nie da si´ zrealizowaç
bez dofinansowania z Brukseli. 
––  CCzzyy  ttoo  zzee  wwzzggll´́dduu  nnaa uunniijjnnee  ppiieenniiààddzzee  wwyy--
bbiieerraa  ssii´́  PPaann  ddoo BBrruukksseellii??
Pomoc finansowa z Unii jest bardzo wa˝-
na, chocia˝ oczywiÊcie Parlament Europej-
ski nie podejmuje indywidualnych decyzji
w tej sprawie. Parlament wspó∏decyduje
jednak o bud˝ecie Unii i musimy powalczyç
o wysokoÊç dofinansowania dla Polski, któ-
ra jest obecnie najwi´kszym beneficjentem
pomocy. Dobra reprezentacja w PE b´dzie
wa˝na zw∏aszcza w kontekÊcie ustalania za-
sad nowej perspektywy finansowej UE.
Chc´ utworzyç biuro zarówno w Brukseli,
jak i u nas, które by∏oby skutecznym narz´-
dziem wspierajàcym samorzàdy, stowarzy-
szenia i grupy spo∏eczne w szybkim dost´-
pie do informacji i u∏atwiajàce promowa-
nie lokalnych projektów, przygotowanych
chocia˝by w ramach programów wspólno-
towych. Pomoc prawników, t∏umaczy czy
specjalistów od funduszy unijnych zatrud-
nionych w biurze europos∏a przyda si´ nie
tylko organizacjom pozarzàdowym, ale tak-

˝e lokalnym samorzàdom. Chc´ te˝ wyko-
rzystaç mo˝liwoÊci jakie daje mandat i or-
ganizowaç wizyty studyjne w instytucjach
unijnych dla nauczycieli, dziennikarzy, spo-
∏eczników, m∏odzie˝y, samorzàdowców
i przedsi´biorców lokalnych. Zwa˝ywszy, ̋ e
powiaty wo∏omiƒski, legionowski i nowo-
dworski nie majà lokalnych kandydatów,
którzy mieliby du˝e szanse na wybór, sta-
ram si´ w tych wyborach pokazaç si∏´ na-
szej spo∏ecznoÊci. 7 czerwca przekonamy si´
na co nas staç.
––  JJaakk  PPaann  ssààddzzii,,  kkttóórraa  ffuunnkkccjjaa  jjeesstt  ttrruuddnniieejj--
sszzaa  –– ssttaarroossttyy  cczzyy  eeuurrooppooss∏∏aa??
Zale˝y to oczywiÊcie od perspektywy – funk-
cja starosty jest trudniejsza dla osoby któ-
ra chcia∏aby uprawiaç polityk´ w oderwa-
niu od otaczajàcej nas rzeczywistoÊci. Sta-
rosta jest bli˝ej ludzi i nie mo˝e schowaç si´
za parawanem urz´dników – ludzie bardzo
szybko odrzucà taki sposób zarzàdzania.
Dla kogoÊ kto chce dzia∏aç, obie funkcje sà
interesujàce: starosta ma bezpoÊredni
wp∏yw na rzeczywistoÊç, europarlamenta-
rzysta musi byç bardziej wszechstronny, bo
Parlament zabiera g∏os w bardzo wielu
kwestiach. Na europos∏ach cià˝y ogromna
odpowiedzialnoÊç – wspó∏decydujà o lo-
sach 500 mln obywateli paƒstw Unii.
––  JJaakkàà  kkoorrzzyyÊÊçç  mmooggàà  ooddnniieeÊÊçç  mmiieesszzkkaaƒƒccyy
NNiieeppoorr´́ttuu  zz uuddzziiaa∏∏uu  ww wwyybboorraacchh??
Nasz okr´g obejmuje ca∏à Warszaw´
i osiem powiatów podwarszawskich. Do po-
dzia∏u b´dzie prawdopodobnie 5 mandatów.
To sprawia, ˝e sà to bardzo trudne wybo-
ry. ¸atwiej wykreowaç w∏asnego pos∏a czy
radnego sejmiku województwa. Sukces lo-
kalnego kandydata by∏by oznakà si∏y powia-
tu legionowskiego, którà trudno zignorowaç
przy podziale Êrodków pomocowych. Niepo-
r´t, podobnie jak inne gminy, potrzebuje dla
swojego rozwoju ogromnych Êrodków
na inwestycje. Naprawd´ warto wi´c wy-
braç si´ 7 czerwca do swojego lokalu wy-
borczego.
––  DDzzii´́kkuujj´́  bbaarrddzzoo  zzaa rroozzmmooww´́..

CHRZCINY w Porcie 
Jachtowym
Podczas otwarcia sezonu w Por-
cie Jachtowym w Niepor´cie od-
by∏ si´ uroczysty chrzest nowej
floty. Matkà chrzestnà a˝ 25 ∏ó-
dek Laser Bahia zosta∏a Prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz -Waltz. 

Drugi weekend maja w Porcie w Nie-
por´cie obfitowa∏ w atrakcje na làdzie
i wodzie. Piknik rodzinny i regaty
przyciàgn´∏y na pla˝´ nie tylko zapa-
lonych ˝eglarzy. Z myÊlà o nich, ale
równie˝ wszystkich mi∏oÊnikach
wodnej rekreacji, Port Jachtowy zaku-
pi∏ 25 nowych ∏ódek Laser Bahia. Mat-
kà chrzestnà nowej floty zosta∏a Prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz. W uroczystoÊci uczestniczy∏
Wójt Gminy S∏awomir Maciej Mazur,
Starosta Legionowski Jan Grabiec,
Przewodniczàcy Rady Gminy Euge-
niusz Woêniakowski, Zast´pca Wójta
Marek Stpiczyƒski. 
Zalew Zegrzyƒski odgrywa wa˝nà ro-
l´ w rozwoju polskiego ̋ eglarstwa, sta-
nowi te˝ doskona∏e zaplecze rekreacyj-
ne dla mieszkaƒców metropolii. Pod-
kreÊlali to zgodnie goÊcie uroczystoÊci,
Prezydent Warszawy przytoczy∏a te˝
realizowane i zaplanowane przez mia-
sto inwestycje, zmierzajàce do o˝ywie-
nia Wis∏y, m.in. rewitalizacj´ Portu
Czerniakowskiego, przywrócenie rej-
sów z Warszawy do Serocka. Organi-
zatorzy uroczystoÊci wyrazili nadziej´,
˝e nowe ∏ódki zostanà wszechstronnie
wykorzystane, stajàc si´ powodem
do zadowolenia dla u˝ytkowników. �

� W Józefowie dobiega koƒca budo-
wa rurociàgu zrzutowego wód po-
p∏ucznych oraz awaryjnego spustu
wody czystej ze Stacji Uzdatniania
Wody do Kana∏u Bródnowskie-
go..Rurociàg zlokalizowany zosta∏
w pasie drogowym ulicy Szkolnej
oraz drogi gminnej. Jego d∏ugoÊç
wynosi ok. 1100 metrów. Prace
wykonuje firma Inwokan z Wy-
szkowa, a ich koszt wynosi 0k. 235
tys. z∏.

� W Ryni realizowany jest III etap
budowy sieci wodociàgowej
– w ul. G∏ównej, w ul. Stegny
i w ul. Polnej. ¸àczna d∏ugoÊç no-
wo powstajàcej sieci wynie-
sie 1744 m. W ramach zamówienia
wykonane zostanie równie˝ przy-
∏àcze do budynku komunalnego
przy ul. G∏ównej. Koszt inwestycji
wyniesie 466 tys. z∏, prace wyko-
nuje forma PP2 z Zielonki, w ter-
minie do 30 wrzeÊnia.

� II etap wodociàgowania realizowa-
ny jest w Beniaminowie, wzd∏u˝
drogi powiatowej ul. Wojska Pol-
skiego, na odcinku d∏ugoÊci

ok. 3400 m. Wykonawcà jest firma
Gaw-Bud z ¸osic, koszt prac to bli-
sko 360 tys. z∏. Zakoƒczenie inwe-
stycji przewidziane jest 30 lipca. 

� Firma DKM Laskowscy buduje
sieç wodociàgowà w ul. LeÊnej
w Józefowie (644 m.), ul. Sosnowej
w Kàtach W´gierskich (258 m.)

i przy ul. Cyprysowej w Stanis∏a-
wowie Pierwszym (135 m). Prace
zakoƒczà si´ 30 wrzeÊnia, a ich
koszt wyniesie 168 tys. z∏.

� Gmina stara si´ o pozyskanie pre-
ferencyjnych kredytów z Banku
Ochrony Ârodowiska na realizacj´
inwestycji. � BBWW

UroczystoÊç wr´czenia odznak od-
by∏a si´ 18 maja podczas Âwi´ta Bi-
bliotekarzy i Bibliotek (dzieƒ Kier-
bedziów) w Studio Koncertowym
Polskiego Radia w Warszawie.
W imieniu ministra wystàpi∏ jego za-
st´pca Tomasz Merte. Wieloletni
pracownicy bibliotek województwa
mazowieckiego uhonorowani zosta-
li za dzia∏alnoÊç na rzecz upo-

wszechniania czytelnictwa i kultury
s∏owa, za rozwijanie i unowocze-
Ênianie ksi´gozbiorów, za podejmo-
wanie inicjatyw przekszta∏cajàcych
biblioteki w lokalne centra dost´pu
do wiedzy, kultury i informacji. 

Po raz pierwszy odznaka „Zas∏u-
˝ony dla kultury polskiej” trafi∏a
do pracownika kultury gminy Niepo-
r´t. Serdecznie gratulujemy dyrektor
El˝biecie Kotowskiej i dzi´kujemy
za wszystkie pi´kne chwile, które
dzi´ki niej prze˝ywamy, czytajàc
ksià˝ki. ˚yczymy du˝o radoÊci i sa-
tysfakcji z pracy, a przede wszyst-
kim z ciàgle si´ powi´kszajàcego
i wiernego grona czytelników!

W imieniu dyrektor Gminnej Bi-
blioteki serdecznie zapraszamy
do placówki w Niepor´cie oraz do fi-
lii w Kàtach W´gierskich i Zegrzu
Po∏udniowym. Potrzebne informacje
mo˝na uzyskaç odwiedzajàc cieka-
wà i bogatà stron´ biblioteki 
www.bibliotekanieporet.bloog.pl.

� BBWW

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niepor´t z dnia
22  kwietnia 2009 r.  
o numerach i granicach obwodów g∏osowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych w WYBORACH DO PARLAMENTU EURO-
PEJSKIEGO, zarzàdzonych na dzieƒ 7 czerwca 2009 r. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz art. 31
w zwiàzku z art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europej-
skiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 z póên. zm.) podaje si´
do wiadomoÊci publicznej informa-
cj´ o numerach i granicach obwodów

g∏osowania, siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz lokalach
obwodowych komisji wyborczych
przystosowanych do potrzeb wybor-
ców niepe∏nosprawnych, w których
b´dà przeprowadzone wybory
do Parlamentu Europejskiego, zarzà-
dzone na dzieƒ 7 czerwca 2009 r. 

UWAGA: Wyborca niepe∏nosprawny,
na swój wniosek, wniesiony do dnia 28
maja 2009 r. do Urz´du Gminy Niepo-
r´t, jest dopisywany do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie obwo-
dzie g∏osowania spoÊród obwodów
g∏osowania, w których znajdujà si´ lo-
kale przystosowane do potrzeb osób

niepe∏nosprawnych, na obszarze gmi-
ny w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce je-
go sta∏ego zamieszkania.
Lokale obwodowych komisji wybor-
czych w dniu 7 czerwca 2009 r. (nie-
dziela) b´dà otwarte w godz. 8–22.

Na wniosek Wójta Gminy Sławomira Macieja Mazura Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niepor´cie El˝bieta Kotowska
wyró˝niona została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdana Zdrojewskiego odznakà honorowà „Zasłu˝ony dla kultury
polskiej”.

„ZASŁU˚ONY dla kultury polskiej”

W kilku miejscach na terenie gminy realizowane sà inwestycje wodociagowe.

INWESTYCJE wodociàgowe
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W niedziel´ (3.05)
w Niepor´cie mieszkaƒcy
gminy uczestniczyli
w obchodach 218. rocznicy
uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. 

MAJOWA
rocznica
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ z∏o˝e-
niem kwiatów pod pomnikiem
na Placu WolnoÊci. W asyÊcie har-
cerzy z III Mazowieckiej Dru˝yny
„Wilki”, wiàzank´ w imieniu miesz-
kaƒców z∏o˝yli przedstawiciele
w∏adz gminnych, radni i so∏tysi.
Po raz pierwszy reprezentowane by-
∏o Ko∏o Powiatowe Zwiàzku Kom-
batantów RP i By∏ych Wi´êniów Po-
litycznych z Legionowa. Przyby∏y
równie˝ poczty sztandarowe OSP
w Wólce Radzymiƒskiej, Kàtach
W´gierskich i Niepor´cie oraz pocz-
ty sztandarowe i reprezentacje gmin-
nych szkó∏: Gimnazjum im. Bohate-
rów Bitwy Warszawskiej 1920 roku

w Stanis∏awowie Pierwszym, SP
im. Wojska Polskiego w Bia∏obrze-
gach, SP im. 28 Pu∏ku Strzelców Ka-
niowskich w Wólce Radzymiƒskiej.
SP im. B. Tokaja w Niepor´cie. 

Msz´ Êw. w KoÊciele NajÊwi´tszej
Marii Panny Niepokalanego Pocz´cia
odprawili: ks. proboszcz Zbigniew
Brzozowski oraz ks. Jerzy Sieƒkow-
ski. W uroczystym kazaniu podkre-
Êlony zosta∏ religijny oraz patriotycz-
ny charakter majowego Êwi´ta. 

Po mszy wys∏uchaliÊmy koncertu
z cyklu Mazowsze w koronie – Sta-
ropolskie wieczory w zabytkach ar-
chitektury mazowieckiej, zorgani-
zowanego przez Mazowieckie Cen-

trum Kultury i Sztuki w Warszawie
przy wspó∏pracy Gminnego OÊrodka
Kultury. Wykonawca, Zespó∏ Polski
pod kierunkiem artystycznym Marii
Pomianowskiej, zaprezentowa∏ mu-
zyk´ polskà z XIII, XVI i XVII wie-
ku, a tak˝e opracowania utworów
Fryderyka Chopina. ArtyÊci grali
na ma∏o znanych instrumentach, b´-
dàcych jak np. suka bi∏gorajska, ko-
pià egzemplarza znanego jedynie
z pojedynczego przekazu ikonogra-
ficznego i szczàtkowych opisów.
Mistrzowskie ich opanowanie oraz
niezwyk∏e g∏osy wykonawców z∏o-
˝y∏y si´ na wieczór niezapomnianych
wra˝eƒ muzycznych. � BBWWiillkk

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymiƒskiej
przygotowali program artystyczny upami´tniajàcy 218.
rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 5. rocznic´
przystàpienia Polski do Unii Europejskiej.

W Êrod´ 6 maja, obok uczniów
na widowni zasiedli ich rodzice oraz
mieszkaƒcy miejscowoÊci. Obecni
byli równie˝: Wójt Gminy S∏awomir
Maciej Mazur, Przewodniczàcy Ra-
dy Gminy Eugeniusz Woêniakow-
ski, Zast´pca Wójta Marek Stpiczyƒ-
ski, kierownik Dzia∏u OÊwiaty Hen-
ryka Galas. Licznà grup´ stanowili
specjalnie z tej okazji zaproszeni,
cz∏onkowie Warszawskiego Zwiàz-
ku Sybiraków. Dla nich program ar-
tystyczny w wykonaniu uczniów
mia∏ szczególne znaczenie, wywo∏y-
wa∏ najwi´ksze emocje. W wielu
oczach, przy wspólnie zaÊpiewa-
nym Hymnie sybiraków, pojawi∏y
si´ ∏zy wzruszenia. Dzi´ki pomocy
organizacyjnej ze strony urz´du gmi-
ny oraz szko∏y, sybiracy mogli tego
dnia zwiedziç równie˝ cmentarz
w Radzyminie, pojechaç pod po-
mnik w Ossowie oraz pod po-
mnik 28. Pu∏ku Strzelców Kaniow-
skich w Wólce Radzymiƒskiej, któ-

rego imi´ nosi szko∏a. Obdarowani
zostali równie˝ bukietami kwiatów,
wykonanych pod okiem Urszuli No-
˝yƒskiej na zaj´ciach plastycznych.
W podzi´kowaniu za serdeczne
przyjecie i wzruszenia wywo∏ane
wyst´pem m∏odzie˝y, sybiracy poda-
rowali szkole zbiór wierszy, których
autorami sà cz∏onkowie ich Zwiàz-
ku. Uczniowie mieli równie˝ wyjàt-
kowà okazj´ wys∏uchania ciàgle ˝y-
wych wspomnieƒ ludzi, którzy byli
uczestnikami wydarzeƒ przywo∏y-
wanych na scenie. 

Spotkanie w szkole i wyst´p
uczniów, przygotowanych przez na-
uczycielki Agnieszk´ Mateckà i Ma-
ri´ Markiewicz, up∏yn´∏y w ser-
decznej atmosferze, a dzi´ki wspól-
nie prze˝ywanym wzruszeniom
zapad∏y w pami´ç widzów i m∏odych
wykonawców. Pomys∏odawcom
i organizatorom przedsi´wzi´cia na-
le˝à si´ ogromne gratulacje i podzi´-
kowania. � BBWWiillkk

8 maja, w 64. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
kombatanci Armii Krajowej oddali hołd pami´ci
współtowarzyszy, którzy polegli w walce za Ojczyzn´.

W HOŁDZIE poległym
Na cmentarzu w Niepor´cie spotka-
li si´ kombatanci Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-
wej VII Obwodu „Obro˝a” w Legio-
nowie, Przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Eugeniusz Woêniakowski, pra-
cownicy Urz´du Gminy oraz
delegacja uczniów Szko∏y Podsta-
wowej im. B. Tokaja w Niepor´cie.
Wiàzanki kwiatów z∏o˝one zosta∏y
na grobie rozstrzelanych w 1944 ro-
ku ˝o∏nierzy AK oraz na grobie ich
dowódcy, patrona szko∏y, Bronis∏a-

wa Tokaja. Kombatanci dzi´kowali
za udzia∏, zw∏aszcza m∏odzie˝y,
w uczczeniu pami´ci poleg∏ych,
wspominali dzia∏ania wojenne na te-
renie gminy i okolicznoÊci Êmierci
swoich towarzyszy.

Dzi´ki corocznym spotkaniom
w dniu 8 maja, które sta∏y si´ ju˝
gminnà tradycjà, przetrwa pami´ç
o mieszkaƒcach gminy, poleg∏ych
w walce o wolnoÊç Ojczyzny. 

� BBWW

W
spó∏praca z mieszkaƒcami
zaowocowa∏a powo∏aniem
spo∏ecznego komitetu, któ-

ry pilotowa∏ budow´. Na jubile-
uszowe spotkanie przybyli goÊcie
z wojska, zaanga˝owani niegdyÊ
w powstanie placówki, dyrektorzy
i nauczyciele przez lata pracujàcy
w szkole, przedstawiciele w∏adz
gminy, radni, so∏tysi i mieszkaƒcy.

Msz´ odprawili ks. Eugeniusz Le-
wandowski, proboszcz parafii w Bia-
∏obrzegach i kapelan Wojska Pol-
skiego ks. Krzysztof Krzesiƒski. By-
∏a okazja do wspomnieƒ, do spotkaƒ
po latach, podzi´kowaƒ za wspiera-
nie rozwoju szko∏y i dba∏oÊç o wy-
soki poziom edukacji. Uczniowie
przedstawili program poetycko-mu-
zyczny bogaty w akcenty ̋ o∏nierskie

i patriotyczne. Gratulujemy dyrekcji
i gronu pedagogicznemu stworzenia
warunków do nauki, o których wy-
chowankowie z radoÊcià opowie-
dzieli we w∏asnych wierszach i ˝y-
czymy wielu nast´pnych lat pracy,
a raczej misji, wype∏nionych sukce-
sami uczniów i ich szczerà wdzi´cz-
noÊcià. 

� BBWW

28 maja uroczyÊcie
obchodzono
pi´çdziesi´ciolecie
Szkoły Podstawowej
w Białobrzegach.
Szkoła, której
patronem jest Wojsko
Polskie, powstała
przed laty z inicjatywy
pracowników
miejscowej jednostki
wojskowej. 

PI¢åDZIESI¢CIOLECIE szkoły 

UROCZYSTOÂCI w Wólce
Radzymiƒskiej
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BRAWO mieszkaƒcy!

Konkurs ubijania piany Wójt S∏awomir Maciej Mazur i starosta Jan Grabiec wr´czajà nagrod´
zespo∏owi Fair Play

Spektakularny pokaz Teatru Taƒca
z Ogniem „Mantra”

Stoisko Rady Rodziców szko∏y w Józefowie WyÊcigi so∏tysów i radnych w walonkach WyÊcig w walonkach – ostry zakr´t...

Mieszkaƒcy nie zawiedli organizatorów festynu W stoisku gminnym by∏y rozdawane sadzonki drzew

Zwyci´zca konkursu Józgraby 2009 – zespó∏ Fair Play

Wyst´p zespo∏u „Talizman”

Maskotka gminna Bóbr N

Konkurs zawijania papierem toaletowym
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W Y D A R Z E N I A

Na widowni zasiedli zaproszeni
goÊcie – Przewodniczàcy Rady
Gminy Niepor´t Eugeniusz Woê-
niakowski, Zast´pca Dowódcy 9.
batalionu ∏àcznoÊci mjr Robert Li-
beradzki, so∏tys Regina Soko∏ow-
ska, Kierownik Dzia∏u OÊwiaty
Urz´du Gminy Henryka Galas oraz
uczniowie, dzieci z przedszkola
w Bia∏obrzegach i mieszkaƒcy.
Uczniowie przypomnieli pieÊni
i piosenki, które Êpiewano niegdyÊ

w polskich domach, towarzyszàce
narodowi polskiemu w wa˝nych
wydarzeniach dziejowych. Poprzez
ich wykonanie zach´cili wszyst-
kich obecnych na sali do kontynu-
owania tradycji wspólnego Êpiewa-
nia w gronie rodzinnym i towarzy-
skim. PieÊni przybli˝y∏y histori´
naszego kraju i u∏atwi∏y jej zrozu-
mienie. SoliÊci z towarzyszeniem
chóru zaprezentowali utwory z bie-
giem lat nobilitowane do rangi pie-
Êni narodowych i ojczystych jak:
My, I Brygada, Piechota, ˚eby
Polska by∏a Polskà, a tak˝e utwo-
ry l˝ejsze i popularne Serce w ple-
caku, Witaj Zosieƒko, Przybyli
u∏ani, malujàce dawny obyczaj,
folklor i histori´. Piosenka mia∏a tu
czasem charakter dokumentu epo-
ki i jednoczeÊnie by∏a wzruszajà-
cym Êwiadectwem czasu. Marszo-
wy rytm, atmosfera, dekoracje oraz
wyst´p solistów sprawi∏, ˝e pu-
blicznoÊç w∏àczy∏a si´ do wspólne-
go Êpiewania. Âpiewali i starsi,
i m∏odsi, niezale˝nie od wieku.
Znów sprawdzi∏o si´ powiedzenie,
˝e – muzyka ∏àczy pokolenia!

Wr´czenia nagród laureatom fe-
stiwalu odb´dzie si´ podczas festy-
nu z okazji Dnia Dziecka.

� GGrraa˝̋yynnaa  PPaawweellcczzyykk

R
ó˝e dla Mam, recital Stani-
s∏awa Górki, wyst´p zespo-
∏u wokalnego „Studio Pio-

senki”, sportowe zmagania naj-
m∏odszych i doros∏ych, uÊmiechy
na twarzach uczestników by∏y
znakiem rozpoznawczym festynu
rekreacyjno-sportowego z okazji
„Dnia Matki”, zorganizowanego
przez Urzàd Gminy Niepor´t, pa-
rafi´ pw. NMP Wspomo˝ycielki
Wiernych w Stanis∏awowie Pierw-

szym i Gminny OÊrodek Kultury,
przy udziale radnych i so∏tysów.
Recital Stanis∏awa Górki prze-
niós∏ s∏uchaczy w klimaty muzy-
ki B. Okud˝awy W∏. Wysockiego
i J. Brela. Zespó∏ wokalny „Studio
Piosenki” po raz kolejny za swój
wyst´p otrzyma∏ gromkie brawa
publicznoÊci. Program rekreacyj-
no-sportowy „Biegnij z nami MA-
MO” zgromadzi∏ na starcie 60
uczestników biegu wzd∏u˝ Kana-

∏u ˚eraƒskiego, którzy za sporto-
wà postaw´ otrzymali medal
za uczestnictwo w biegu. Dzieci
m∏odsze te˝ zmaga∏y si´ z konku-
rencjami biegowymi, sprawdza∏y
umiej´tnoÊç celnego rzutu do ob-
r´czy czy strza∏u pi∏kà do bramki.
„Trudy” konkurencji pokona∏o
62 dzieci. Dla wszystkich uczest-
ników przewidziano nagrody.
Rozgrywki w tenisa sto∏owego
równie˝ cieszy∏y si´ zainteresowa-

niem. W zorganizowanym punkcie
pomocy medycznej uczono zasad
udzielania pierwszej pomocy,
a stoisko gastronomiczne cieszy∏o
si´ du˝ym zainteresowaniem
uczestników festynu. W opinii
wi´kszoÊci uczestników warto by-
∏o sp´dziç razem to niedzielne po-
po∏udnie.

� UU..  MMiittkkaa--KKaarraannddzziieejj

Najliczniejszà w tym roku grup´
wyst´pujàcych stanowi∏y przedszko-
laki. Na scenie i widowni zaroi∏o si´
od kolorowych bajkowych postaci.
Przedszkole w Bia∏obrzegach zapro-
ponowa∏o Czerwonego Kapturka
w nowej formie teatru cieni. Zadanie
nie by∏o ∏atwe, ale sàdzàc po zainte-
resowaniu widowni, przekaz by∏ czy-
telny i zrozumia∏y. Kolejne przedsta-
wienie to opowieÊç o tym „Jak roba-
czek Êwi´tojaƒski otrzyma∏ Êwietlistà
szatk´”, w wykonaniu przedszkola-
ków z Wólki Radzymiƒskiej. Narra-
tor tego spektaklu zyska∏ uznanie ju-
rorów iloÊcià opanowanego tekstu.
Tytu∏owy robaczek by∏ rzeczywiÊcie
bardzo malutki, ale ju˝ znakomicie
radzi∏ sobie na scenie i gra∏ swobod-
nie, bez Êladu tremy. WÊród prezen-
towanych tytu∏ów nie zabrak∏o
„Kaczki dziwaczki”, po którà ch´tnie
si´gajà najm∏odsi aktorzy i ich opie-
kunowie. Tym razem obejrzeliÊmy
perypetie ekstrawaganckiej kaczej
damy w wykonaniu wychowanków
przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym.
W ostatniej scenie kaczka znikn´∏a
w pokaênych rozmiarów srebrnej
brytfannie, z której spoglàda∏a z fi-

glarnym uÊmiechem. Grupa „Je˝yki”
z przedszkola w Niepor´cie opowie-
dzia∏a o tym, co dzia∏o si´ „Na wio-
sennej ∏àce”. Wszyscy bardzo mar-
twili si´ wspólnie z malutkà biedron-
kà, która zgubi∏a kropki i rzewnie
p∏aka∏a. Historia oczywiÊcie dobrze
si´ skoƒczy∏a, jak to w bajkach bywa,
a dzieciaki na scenie znakomicie si´
bawi∏y. W wykonaniu nieco star-
szych uczniów z klas 0-III (SP Nie-
por´t) obejrzeliÊmy „Kopciuszka”,
któremu widownia wiernie kibicowa-
∏a. Najstarsi wykonawcy z ko∏a te-
atralnego „˚art” (równie˝ SP Niepo-
r´t) zaprosili nas do swojej „Zwario-
wanej klasy” i rozbawili serdecznie
beztroskim stosunkiem do posiadanej
wiedzy. Jury konkursu – Ewa Smo-
liƒska i Krzysztof Ko∏toƒski (twórcy
Impresariatu Teatralnego Klasyki
M∏odzie˝owej KEMA) wysoko oce-
ni∏o efekty pracy nauczycieli i opie-
kunów, przede wszystkim te, które
mo˝na by∏o us∏yszeç. Wyst´pujàce
dzieci mówi∏y wyraênie i g∏oÊno,
z rzadka tylko korzystajàc z mikrofo-
nu. To bezcenna umiej´tnoÊç, o czym
nie tylko aktorzy dobrze wiedzà. 

M∏odzi wykonawcy otrzymali na-
grody w postaci dyplomów i Melo-
ników (w ró˝nych odcieniach kolo-
ru niebieskiego), po które wyciàga∏
si´ las ràk. Wyniki Przeglàdu: B∏´kit-
ny Melonik – Przedszkole w Wólce
Radzymiƒskiej, Niebieski Melonik
– Grupa „Je˝yki” z Przedszkola
w Niepor´cie, Granatowy Melonik
– Przedszkole w Zegrzu Po∏udnio-
wym. � BBWWiillkk

Na terenie parafii w Stanisławowie Pierwszym, 24 maja słychaç było muzyk´, towarzyskie rozmowy i gwar dzieci
startujàcych w konkurencjach sportowych. Tak bawiono si´ z okazji Êwi´ta parafii i Dnia matki.

W Gminnym OÊrodku Kultury odby∏ si´ III Gminny Przeglàd
Dzieci´cych i M∏odzie˝owych Grup Teatralnych „B∏´kitny Melonik”. 

Kolejnymi goÊçmi muzycznej sceny
w Gminnym OÊrodku Kultury byli mu-
zycy Estrady Kameralnej Filharmonii
Narodowej. Utwory wybitnych twórców
latynoskiego kr´gu kulturowego przygo-
towa∏y s∏uchaczy do spotkania z bogac-
twem ˝ycia na Wyspach Galapagos. 

Uczennice SP w Wólce Radzymiƒskiej,
reprezentujàc powiat legionowski
w XIV edycji konkursu wiedzy o policji
„Poznajmy si´ bli˝ej”, zaj´∏y w etapie wo-
jewódzkim drugie miejsce. 

GORÑCE rytmy

II MIEJSCE
w województwie!

DZIE¡ Matki 
w Stanisławowie Pierwszym

PRZEGLÑD teatralny „Bł´kitny Melonik”

Pod wspólnym szyldem muzyki latyno-
amerykaƒskiej pojawi∏y si´ taƒce, rytmy
i style charakterystyczne dla krajów Ame-
ryki ¸aciƒskiej. Mieszanka hiszpaƒskich
elementów melodycznych z rytmami ku-
baƒskimi, z wp∏ywami jazzu, afrokaraib-
skimi, a nawet alpejskimi i w∏oskimi, z∏o-
˝y∏a si´ na goràcy repertuar. Zabrzmia∏ on
w znakomitych aran˝acjach na gitar´,
skrzypce i flet. Wykonawcami byli: Ja-
nusz Raczyƒski (gitara, charango),
Agnieszka Cypryk (skrzypce) i Ryszard
Borowski (flet). 

Drugà cz´Êç spotkania wype∏ni∏y opo-
wieÊci podró˝nika Bogumi∏a Rzucid∏o
(kolejny ju˝ raz spotykajàcego si´ z miesz-
kaƒcami gminy) o jego pobycie na Wy-
spach Galapagos. Ilustrowane by∏y pi´k-
nymi zdj´ciami, ukazujàcymi egzotycznà
flor´ i faun´ archipelagu. Spotkanie zakoƒ-
czy∏ hiszpaƒski film dokumentalny, pre-
zentujàcy ˝ycie na ˝ó∏wich wyspach. 

� BBWWiillkk

Ilona Nagraba (kl. IV), Magda Wize
(kl. V) oraz Paulina Nagraba (VI kl.) star-
towa∏y w III etapie konkursu „Poznajmy
si´ bli˝ej” pod opiekà nauczycielek Urszu-
li No˝yƒskiej i Agnieszki Mateckiej.
Po zwyci´stwie w etapie powiatowym,
który wymaga∏ rozwiàzania testu spraw-
dzajàcego wiedz´ z zakresu historii poli-
cji, jej struktury i funkcjonowania oraz za-
sad bezpiecznego poruszania si´ po dro-
gach, na szczeblu wojewódzkim musia∏y
zaprezentowaç 10-minutowà dram´ na te-
mat „Zachowaj trzeêwy umys∏”. Wyst´p
dziewczàt bardzo spodoba∏ si´ jury i pu-
blicznoÊci i przyniós∏ im II miejsce. Otrzy-
ma∏y pamiàtkowe medale, dyplomy, pu-
char dla szko∏y oraz nagrody indywidual-
ne: odtwarzacze MP 4, s∏uchawki oraz
pami´ci przenoÊne. 

Dziewcz´tom gratulujemy sukcesu,
a wszystkich uczniów zach´camy do wzi´-
cia udzia∏u w konkursie ju˝ za rok!� BBWW

W ramach obchodów 50-lecia istnienia, a tak˝e realizacji
projektu Tradycja zobowiàzuje – w Szkole Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach odby∏ si´ Festiwal Piosenki
Patriotycznej i ˚o∏nierskiej.

FESTIWAL Piosenki
Patriotycznej i ˚ołnierskiej 
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Konkurs adresowany jest do uczniów
pierwszych i drugich klas gimnazjal-
nych z gmin: Niepor´t, Jab∏onna, Le-
gionowo, Serock, Wieliszew, Da-
brówka i Radzymin. G∏ównym orga-
nizatorem jest Zwiàzek Gmin Zalewu
Zegrzyƒskiego, przy wspó∏udziale
miast i gmin nale˝àcych do Zwiàzku
oraz policji i WOPR. 

Uczestnicy konkursu muszà wyka-
zaç si´ m.in. znajomoÊcià zagadnieƒ
z krajoznawstwa i historii gmin two-
rzàcych ZGZZ, zasad bezpiecznego
uprawiania turystyki i korzystania
z akwenu wodnego. Startujàce w eta-
pie gminnym zespo∏y zmierzy∏y si´
z cz´Êcià pisemnà oraz ustnà, prezen-
towa∏y kartk´ z kalendarza szko∏y, za-
ch´ca∏y do korzystania z tras tury-
stycznych. Cz´Êç praktyczna spraw-
dza∏a umiej´tnoÊci udzielania
pierwszej pomocy osobie poszkodo-
wanej. 

Po podsumowaniu wyników komi-
sja wytypowa∏a do udzia∏u w etapie

regionalnym, który odb´dzie
si´ 1 czerwca w Serocku, 4 osoby:
Micha∏a Banaszka, Alicj´ Kamiƒskà,
Dariusza Ka∏yƒczaka oraz Paw∏a Ma-
Êlucha. 

Dwunastu laureatów etapu gminne-
go odebra∏o atrakcyjne nagrody z ràk
wójta Macieja Mazura podczas spo-
tkania w Urz´dzie Gminy. Serdeczne
s∏owa podzi´kowania skierowane zo-
sta∏y do nauczycieli, za pomoc udzie-
lonà uczniom w przygotowaniach
do startu w turnieju oraz do organiza-
torów etapu gminnego, za opracowa-
nie potrzebnych materia∏ów. 

Przy∏àczamy si´ do gratulacji dla
laureatów oraz ˝yczymy dalszych
sukcesów zespo∏owi, reprezentujàce-
mu gmin´ w nast´pnym etapie kon-
kursu. 

WiadomoÊç z ostatniej chwili
– uczniowie reprezentujàcy gmin´
w etapie regionalnym zaj´li II miej-
sce. Gratulujemy.

� BBWWiillkk

Organizatorkami konkursu sà nauczy-
cielki SP w Józefowie – Jolanta Wojdal-
ska i Agnieszka Sysiak. Fundatorem
nagród jest Gminna Komisja Ochrony
Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Pu-
blicznego, której przewodniczy Jerzy
Maciejewski. Sponsorem konkursu jest
równie˝ Marian Oszczyk – radny wsi Jó-
zefów.

Na konkursie obecni byli goÊcie: Je-
rzy Maciejewski i Anna GrzeÊkiewicz
z Komisji Ochrony Ârodowiska, Dariusz
Wróbel kierownik Dzia∏u Ochrony Âro-
dowiska i Rolnictwa UG Niepor´t
i W∏odzimierz Gnatowski – leÊnik.

Konkurs odbywa si´ na dwóch pozio-
mach: – dla klas IV-VI – test z wiedzy
przyrodniczej i dla klas 0-III – praca
plastyczna. Do testu przystàpi∏o 15 fina-
listów (po 3 z ka˝dej szko∏y) wy∏onio-
nych po pierwszym, szkolnym etapie.
Do konkursu przygotowujà uczniów
nauczyciele przyrody z poszczególnych
szkó∏: Marlena Kujawa (Bia∏obrzegi),
Iwona Zubel (Izabelin), Jolanta Wojdal-
ska (Józefów), Alina Zalewska (Niepo-
r´t)i Maria Markiewicz (Wólka Radzy-
miƒska). Poziom konkursu by∏ bardzo
wyrównany. Wyniki przedstawiajà si´
nast´pujàco: 1 miejsce Magdalena Fur-
man ZSP Wólka Radzymiƒska – 57/60
pkt., 2 miejsce Ilona Matusiak ZSP Wól-
ka Radzymiƒska – 56/60 pkt., 3 miejsce
Karol Wojda SP Niepor´t – 55/60pkt.
Kolejnych szeÊcioro finalistów uzyska-
∏o wynik 54/60 pkt. Byli to: Aleksandra
Rz´sa SP Józefów, Marta Âwieca SP
Izabelin, Kamil Marzec SP Bia∏obrzegi,
Jan Wysieƒski SP Niepor´t, Wiktoria
Ostrowska SP Józefów, Katarzyna Ka-
∏uska ZSP Wólka Radzymiƒska. Pozo-

stali finaliÊci to: Marcin Kujawa – Bia-
∏obrzegi, Agata Maliszewska – Izabelin,
Krzysztof Olczyk – Niepor´t, Kamil Za-
jàc – Józefów, Martyna Zajàc – Izabe-
lin, Krzysztof Dul´ba – Bia∏obrzegi.

Nagrody za I, II i III miejsce to apa-
rat fotograficzny i odtwarzacze mp4,
a za pozosta∏e ksià˝ki o tematyce przy-
rodniczej. Na konkurs plastyczny wp∏y-
n´∏o 20 prac. Komisja w sk∏adzie: dyrek-
tor Agnieszka Powa∏a, nauczyciel pla-
styki – Barbara Krawczak oraz
zaproszeni goÊcie, nagrodzi∏a nast´pujà-
ce prace: 1 miejsce Daniel Komor SP
Niepor´t, 2 miejsce Julia Banaszak ZSP
Wólka Radzymiƒska, 3 miejsce Nikola
Sobiech SP Józefów. Wyró˝nienie
otrzyma∏y: Karolina Pyszkiewicz ZSP
Wólka Radzymiƒska i Natalia Bartkow-
ska SP Izabelin.

Wr´czajàc nagrody, Jerzy Maciejew-
ski ̋ yczy∏ nauczycielom i uczniom suk-
cesów w kolejnych edycjach konkursu.
Mi∏ym akcentem na zakoƒczenie by∏
krótki program artystyczny w wykona-
niu uczniów klasy II i I, przygotowanych
przez Agnieszk´ Sysiak.

� JJ..  WWoojjddaallsskkaa,,  AA..  SSyyssiiaakk,,  
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R
ajd tradycyjnie organizowany
jest przez Dyrektora Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie, we

wspó∏pracy z leÊniczym Czarnej Stru-
gi Jerzym Dy∏o, który od lat patronu-
je wszelkim przedsi´wzi´ciom szko-
∏y prowadzonym na rzecz edukacji
ekologicznej. Taki jest te˝ cel ka˝de-
go z rajdów: oprócz w´drówki pi´k-
nymi szlakami i pieczenia kie∏basek
przy ognisku, warto zawsze pos∏u-
chaç opowieÊci pana leÊniczego na te-
mat ekologii tak niezwyk∏ego Êrodo-
wiska jak las. Zaniepokojony coraz
liczniejszymi przypadkami ingerencji
ludzi w ˝ycie leÊnych zwierzàt, tego-
roczne spotkanie przeznaczy∏
na przypomnienie koniecznoÊci za-
chowania wobec nich du˝ego dystan-
su. T∏umaczy∏, jak okrutne bywajà
konsekwencje zabierania m∏odych
zwierzàt z ich naturalnych legowisk
czy tez udzielania niew∏aÊciwej po-
mocy rannej zwierzynie. Trzeba przy-
znaç, ˝e s∏uchajàc wypowiedzi pa-

na leÊniczego, cz´sto okraszonych
anegdotà, ∏atwiej zrozumieç, jakim
zagro˝eniem jest dla leÊnej zwierzy-
ny kontakt z cz∏owiekiem. 

Organizowane wiosnà rajdy sku-
piajà szerokie grono ludzi w ró˝nym
wieku. Sà wÊród nich ci, którzy
uczestniczà w ka˝dym spotkaniu
oraz tacy, którzy przyszli po raz
pierwszy. Tym razem zebra∏a si´
czterdziestoosobowa grupa ch´t-
nych, aby wspólnie sp´dziç czas, po-
dziwiajàc malownicze szlaki po∏o˝o-
ne wokó∏ rezerwatu Puszcza S∏upec-
ka. Trasa rajdu wiod∏a od szko∏y
w Izabelinie do Uroczyska Z∏odziej-
ska Góra – pierwszego przystanku

w naszej wyprawie. Po drodze mie-
liÊmy okazj´ podziwiaç rozmaite
leÊne siedliska oraz rozrastajàcà si´
koloni´ bobrów. 

Z uroczyska pomaszerowaliÊmy
do Zamostek, gdzie czeka∏o ju˝
na nas ognisko. Pogoda dopisa∏a,
wi´c z powodzeniem pokonaliÊmy
doÊç d∏ugà tras´. 

Na nast´pny rajd zapraszamy jesie-
nià. Poprowadzimy Paƒstwa
do szkó∏ki leÊnej, w której mo˝na b´-
dzie zapoznaç si´ z charakterystycz-
nymi dla okolicy gatunkami drzew
i krzewów oraz historià lokalnej go-
spodarki leÊnej.

� SSPP  IIzzaabbeelliinn

9 maja odbył si´
coroczny Pieszy Rajd
Zielonym Szlakiem. To
ju˝ siódma wyprawa
sympatyków turystyki
i zdrowego stylu ˝ycia,
zainteresowanych
poznawaniem
najbli˝szej okolicy
Izabelina.

VII RAJD Pieszy 
„Zielonym szlakiem”

GMINNY konkurs „Z przyrodà na Ty”

6 maja podczas
spotkania w Urz´dzie
Gminy, wójt Maciej
Mazur wr´czył nagrody
laureatom gminnego
etapu VIII Turnieju
Wiedzy Krajoznawczo-
Turystycznej Obszaru
Zwiàzku Gmin Zalewu
Zegrzyƒskiego. 

30 kwietnia w szkole w Józefowie odbył si´ finał VI Gminnego
Konkursu Przyrodniczego „Z przyrodà na ty”, pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Niepor´t Sławomira Macieja Mazura. 

NIE STRASZNE im szerszenie

VIII TURNIEJ Wiedzy 
Krajoznawczo-Turystycznej

Z A P R O S Z E N I E

Cztery specjalistyczne kombinezony
wykonane sà z podwójnej tkaniny,
wzmocnionej specjalnà piankà.
Dzi´ki temu nawet gdy ˝àd∏o owa-
da przebije kombinezon, nie dosi´-
gnie cia∏a chronionej osoby. Ubrani
w nie stra˝acy mogà bezpiecznie
usuwaç gniazda szerszeni i os.

Od koƒca kwietnia stra˝acy z Kàtów
W´gierskich interweniowali ju˝ kil-
kakrotnie w sytuacjach, gdy sàsiedz-
two owadów mog∏o zagroziç bezpie-
czeƒstwu mieszkaƒców, m.in.
na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie
i w Stanis∏awowie Pierwszym.
Z proÊbà o pomoc, w przypadkach

wymagajàcych przyjazdu stra˝aków
w pszczelarskich kombinezonach,
mo˝na dzwoniç do OSP w Kàtach
W´gierskich – tel. 0 660 911 859 lub
do stra˝y w Legionowie na nu-
mer 998. � BBWWiillkk

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Kàtach W´gierskich otrzymała dodatkowe 
wyposa˝enie, które wykorzystuje podczas akcji pomagania mieszkaƒcom 
w pozbywaniu si´ ucià˝liwych sàsiadów...szerszeni i os. 

WÓJT GMINY NIEPOR¢T 

I KOMISJA OCHRONY ÂRODOWISKA RADY GMINY NIEPOR¢T

zapraszajà mieszkaƒców so∏ectw do udzia∏u 

w siódmej edycji Gminnego Konkursu na

NAJ¸ADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY I NAJLEPIEJ

ZAGOSPODAROWANE GOSPODARSTWO ROLNE

NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T W 2009 ROKU.

Udzia∏ w Konkursie mo˝na zg∏aszaç u so∏tysów 

lub w Urz´dzie Gminy Niepor´t do dnia 30 czerwca br.

Wójt Gminy Niepor´t Przewodniczàcy Komisji Ochrony Ârodowiska

S∏awomir Maciej Mazur Jerzy Maciejewski



Z A P R O S Z E N I E


