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w skróciew skrócie
CA¸OTYGODNIOWE 736 ZAMIAST 804

Dzi´ki staraniom gmin Niepor´t i Legionowo
z dniem 1 lipca 2009 r. linia 804 zostaje przekszta∏-
cona w ca∏otygodniowà o numerze 736.
W dni powszednie trasa autobusu 736 oraz jego cz´sto-
tliwoÊç pozostanà bez zmian. W dni wolne od pracy
autobus b´dzie mia∏ tras´ skróconà i kursowaç b´dzie
co 2 godziny. Szczegó∏y mo˝na znaleêç na stronie
www.ztm.waw.pl w zak∏adce: rozk∏ady jazdy.

WAKACYJNY PLAC ZABAW

Dyrektor przedszkola w Niepor´cie informuje, ˝e
w okresie wakacyjnym otwarty b´dzie plac zabaw
przy placówce, dla dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 lat). Warunkiem niezb´dnym do przebywania
dziecka na terenie placu jest opieka osoby doros∏ej,
która b´dzie za nie odpowiedzialna. 
Plac b´dzie czynny:
01.07 – 24.07 – w godz. 10.00 – 15.00 
27.07 – 06.08 – w godz. 10.00 – 12.00
07.08 – 14.08 – w godz. 10.00 – 15.00
Zwracamy si´ z proÊbà do osób, które odwiedzaç
b´dà teren zabaw, o zachowanie na nim porzàdku
i czystoÊci. 

og∏oszenieog∏oszenie
WÓJT GMINY NIEPOR¢T 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW:

•osoby nadzorujàcej terenem rekreacyjno-sportowym
w Niepor´cie „Dzika Pla˝a”,

• pracownika ds. spraw porzàdkowych. 

• ratowników.

Szczegó∏owe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç
telefonicznie pod numerem (022) 767-04-28 i 767-04-24
w godzinach pracy urz´du. Termin  sk∏adania
dokumentów up∏ywa w dniu 20 lipca 2009r. 

ÂWI¢TO Gminy Niepor´t
– powitanie lata z Radiowà Jedynkà i Budkà Suflera
Âwi´tem Gminy,
zorganizowanym wspólnie
z Programem 1 Polskiego
Radia, popularnà Jedynkà
(20.06), rozpocz´liÊmy
razem ze słuchaczami całej
Polski lato. Moc atrakcji
na scenie, zawody
sportowe, konkursy,
pokazy i finałowy koncert
Budki Suflera zapewniły
wszystkim znakomità
zabaw´.

J
u˝ w tygodniu poprzedzajàcym
festyn Jedynka zaprasza∏a s∏u-
chaczy do przyjazdu nad Zalew

Zegrzyƒski i udzia∏u w Âwi´cie
Gminy Niepor´t. W sobot´ od ra-
na w radio mo˝na by∏o pos∏uchaç
mieszkaƒców gminy opowiadajà-
cych o niej, o czekajàcych atrak-
cjach turystycznych i zach´cajàcych
do odwiedzin. Przed po∏udniem ro-
zegrane zosta∏y, zgodnie z kilkulet-
nia ju˝ tradycjà, zawody w´dkarskie
oraz turniej pi∏ki pla˝owej. Pogoda
dopisa∏a i wraz z nià do portu Êcià-
gn´∏y t∏umy goÊci. Program na sce-
nie rozpocz´li „¸owcy hitów”, czy-
li familijna warzywolandia. Nast´p-
nie prezentowali si´ m∏odsi i starsi,
utalentowani mieszkaƒcy gminy
– zespó∏ „Zegrzynianki”, Studio

Piosenki, zespó∏ wokalny i zespó∏
ludowy z Gminnego OÊrodka Kul-
tury. Z udzia∏em pracownika Ko-
mendy Policji zorganizowany zosta∏
turniej wiedzy o bezpieczeƒstwie
w ruchu drogowym, a Jedynka
sprawdza∏a znajomoÊç gminy Nie-
por´t i historii radia. Na scenie sta-
n´li równie˝ goÊcie gminy – delega-
cje samorzàdowe partnerskich miast
i gmin ze S∏owacji i Czech, w towa-
rzystwie wójta S∏awomira Macieja
Mazura, Przewodniczàcego Rady
Gminy Eugeniusza Woêniakow-
skiego oraz pos∏a Zenona Durki,
starosty Jana Grabca i prezydenta
Romana Smogorzewskiego.

Jak zwykle na terenie stan´∏a ale-
ja kolorowych stoisk, wÊród których
przechadzali si´ i starsi, i m∏odsi.

W gminnym namiocie wystawio-
na by∏a bogata oferta materia∏ów in-
formacyjnych i promocyjnych, któ-
re oferowa∏a maskotka gminy Bóbr
N, a uczestnicy programu segrega-
cji odpadów otrzymywali sadzonki
drzew. 

By∏y te˝ pokazy Ochotniczej Stra-
˝y Po˝arnej, sztuki walki i taƒca ca-
poeira, ognistej samby i teatru
ognia. Nie zabrak∏o muzyki szanto-
wej w wykonaniu „Kapeli Spod
Sto∏u” i wianków Êwi´tojaƒskich.
Kulminacyjnym punktem programu
by∏ urodzinowy koncert Budki Su-
flera, która Êwi´towa∏a trzydziesto-
pi´ciolecie dzia∏alnoÊci artystycz-
nej. Wielotysi´czny chór fanów za-
Êpiewa∏ najwi´ksze przeboje razem
z Krzysztofem Cugowskim i Feli-

cjanem Andrzejczakiem. Âwi´to
Gminy Niepor´t zakoƒczy∏ spekta-
kularny pokaz ogni sztucznych, od-
bijajàcych si´ w spokojnych wo-
dach Zalewu. 

Fotorelacja z imprezy na str. 6
� Beata Wilk

INWESTYCJE zrealizowane na terenie gminy Niepor´t
czytaj wi´cej str 4–5
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A K T U A L N O Â C I

MASZTU cciiààgg  ddaallsszzyy
W marcowym numerze WieÊci (nr 42) opisa-
liÊmy histori´ pojawienia si´ jesienià 2008 r.
na dzia∏ce w Niepor´cie masztu telefonii cy-
frowej Plus GSM i protestów mieszkaƒców.
Przypomnijmy, ˝e inwestor firma Polkom-
tel S.A. przystàpi∏ do realizacji budowy bez
wymaganych dokumentów formalno-praw-
nych, a przede wszystkim bez pozwolenia
na budow´. Na wniosek Wójta Gminy Niepo-
r´t, uwzgl´dniajàcy zastrze˝enia mieszkaƒców
i skierowany do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, wszcz´te zosta∏o po-
st´powanie administracyjne w sprawie masz-
tu. W marcu Inspektor wstrzyma∏ inwestoro-
wi prowadzenie robót budowlanych zwiàza-
nych z masztem i wykonywanych bez
wymaganego pozwolenia na budow´. Ponad-
to da∏ firmie Polkomtel 2 miesiàce na uzupe∏-
nienie koniecznych dokumentów, wymienio-
nych w Postanowieniu. 
Sprawa masztu ma ciàg dalszy. Decyzjà
z dnia 17 czerwca 2009 r. Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w Legionowie na-
kaza∏ inwestorowi rozbiórk´ masztu, zrealizo-
wanego bez wymaganego pozwolenia na budo-
w´. Powodem by∏o niez∏o˝enie w wymaganym
terminie dokumentów, okreÊlonych Postano-
wieniu wydanym w marcu br. Od decyzji tej
strony mogà si´ odwo∏ywaç w terminie 14 dni
do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

PARKOWANIE NA OSIEDLU 
W BIA¸OBRZEGACH
A teraz par´ s∏ów wyjaÊnienia, w zwiàzku
z pojawiajàcymi si´ wàtpliwoÊciami w sprawie
mo˝liwoÊci parkowania samochodów na tere-
nie Osiedla Wojskowego w Bia∏obrzegach.  
W 2007 roku, podczas zebrania wiejskiego
w Bia∏obrzegach, z∏o˝ony zosta∏ wniosek
mieszkaƒców o otwarcie bramy przy bloku
nr 24 i wprowadzenie nowej, jednokierunko-
wej organizacji ruchu.
Na poczàtku 2008 r.,po wybudowaniu przez
gmin´ chodników na terenie osiedla, Urzàd
Gminy wykona∏ sta∏à organizacj´ ruchu i usta-
wi∏ niezb´dne oznakowanie dróg wewn´trz-
nych na terenie osiedla. Wprowadzono wów-
czas ruch jednokierunkowy we wschodniej
cz´Êci osiedla, a tak˝e ustawiono znaki infor-
mujàce o strefie zamieszkania oraz o zakazie
zatrzymywania si´ i postoju na nowo wybudo-
wanych chodnikach na terenie ca∏ego osiedla.
Poza miejscami wyznaczonymi do parkowa-
nia, ogólnodostepnymi, oznaczonymi tablicà
„parking”, sà miejsca na osiedlu, na których
dopuszczane jest parkowanie samochodów
(z wy∏àczeniem chodników) zgodnie z przepi-
sami ruchu i wprowadzonà organizacjà ruchu.
W strefie zamieszkania ruch pieszy ma pierw-
szeƒstwo nad ruchem pojazdów mechanicznych,
natomiast parkowanie pojazdów odbywa si´
wy∏àcznie w miejscach do tego wyznaczonych.
W przypadku ∏amania przepisów ruchu drogo-
wego, obowiàzujàcych na terenie osiedla,
w tym tak˝e parkowanie pojazdów na chodni-
kach dla pieszych lub w innych niew∏aÊciwych
miejscach mo˝e spotkaç si´ z interwencjà Po-
licji lub Stra˝y Gminnej.

� BBWWiillkk
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

åWICZENIA „Mewa 09”

W piàtek (19 czerwca) zorganizowane zostały çwiczenia obronne
pod kryptonimem „Mewa 09”. Wzi´ły w nich udział słu˝by ratownicze,
prewencyjne i przedstawiciele sił zbrojnych z terenu gminy Niepor´t. 

D
la potrzeb przeprowadzenia
çwiczeƒ uruchomiono Gmin-
ny Zespó∏ Zarzàdzania Kry-

zysowego (GZZK), b´dàcy organem
pomocniczym wójta w zapewnieniu
wykonywania zadaƒ zarzàdzania
kryzysowego, a tak˝e Formacje
Obrony Cywilnej (FOC). Na Placu
WolnoÊci stan´∏y pojazdy: Stra˝y
Gminnej, Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej w Niepor´cie, Ochotniczej Stra-
˝y Po˝arnej w Kàtach W´gierskich,

Komisariatu Policji, JW 2474 w Bia-
∏obrzegach, Sk∏adu Zegrze, Urz´du
Gminy oraz karetka SP ZOZ. Kie-
rownikiem çwiczeƒ by∏ wójt S∏awo-
mir Maciej Mazur – Szef Obrony
Cywilnej Gminy Niepor´t. Odebra∏
on meldunek od Kierownika Dzia∏u
Bezpieczeƒstwa, Zarzàdzania Kry-
zysowego i OC Tadeusza Biernata.
Dzia∏ania na Placu obserwowali
cz∏onkowie delegacji miast i gmin
partnerskich z Czech i S∏owacji, któ-

rzy rozpocz´li w ten sposób trzy-
dniowà wizyt´ w gminie. 

W urz´dzie pracowa∏a grupa mo-
nitorowania prognoz i analiz oraz
grupa operacyjna ze sk∏adu GZZK.
Wspó∏pracowali z nimi pozostali
uczestnicy çwiczeƒ ze s∏u˝b prewen-
cyjnych, ratowniczych i si∏ zbroj-
nych z terenu gminy. ̧ àcznie w çwi-
czeniach wzi´∏o udzia∏ 46 osób
i 15 pojazdów.

� T. Biernat

Coraz ładniejsze stajà si´ tereny publiczne gminy Niepor´t.
Przybywa kwiatów, drzew i krzewów w naszym otoczeniu.

XXXVII sesja Rady Gminy Niepor´t V kadencji odbyła si´ 25 czerwca.

GMINA pi´knieje

W ramach zadaƒ zwiàzanych
z utrzymaniem i urzàdzaniem ziele-
ni na terenach publicznych, w maju
na 77 latarniach ulicznych zawieszo-
no 287 donic z pelargonià kaskado-
wà. RoÊliny ∏adnie si´ rozrastajà,
z dnia na dzieƒ przybywa czerwo-
nych i ró˝owych kwiatów. Intensyw-
ne prace trwa∏y na Placu WolnoÊci,
który zmieni∏ si´ w prawdziwy
ogród. Ozdabiajà go roÊliny 15 ró˝-
nych gatunków, a uroku rabatom do-
daje wykoƒczenie w postaci bia∏ych
kamyków i kory. Przy wykonaniu
nasadzeƒ wykorzystano specjalnà
w∏óknin´, która u∏atwia póêniejszà
piel´gnacj´ rabat, ograniczajàc wy-
rastanie chwastów. Ponadto Dzia∏

Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa za-
war∏ ca∏orocznà umow´ na utrzyma-
nie zieleni wysokiej i niskiej. Do tej
pory przyci´to krzewy i podci´to ga-
∏´zie, uniemo˝liwiajàce swobodny
przejazd na ca∏ej d∏ugoÊci Êcie˝ki ro-
werowej nad Kana∏em ˚eraƒskim,
na bie˝àco piel´gnowane, odchwasz-
czane i podlewane sà ronda drogo-
we i skwery na terenie gminy Nie-
por´t. Systematycznie dokonywane
sà ci´cia sanitarno-formujàce drzew
stwarzajàcych zagro˝enie dla otocze-
nia i bezpieczeƒstwa ruchu drogowe-
go, a tak˝e wycinane sà drzewa za-
mierajàce lub ca∏kowicie obumar∏e,
rosnàce na terenach gminnych.

� A. Ruta

Z proponowanego porzàdku obrad,
na wniosek Komisji Rady Gminy, zdj´to
cztery punkty dotyczàce nadania nazw
drogom. Po przyj´ciu uszczuplonego po-
rzàdku obrad Rada Gminy podj´∏a m.in.
nast´pujàce uchwa∏y (treÊç uchwa∏ znaj-
duje si´ w BIP):
• Uchwa∏´ nr XXXVII/57/2009 w spra-

wie: zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Niepor´t za 2008 rok.

• Uchwa∏´ nr XXXVII/58/2009 w spra-
wie: zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Gminnego OÊrodka Kultury
z siedzibà w Niepor´cie za 2008 rok.

• Uchwa∏´ nr XXXVII/59/2009 w spra-
wie: nadania imienia Gminnemu
Przedszkolu w Zegrzu Po∏udniowym. 

Rada Gminy przychyli∏a si´ do wniosku
Dyrektor Przedszkola o nadanie placówce
imienia „Akademia Ma∏ych Odkrywców”.
• Uchwa∏´ nr XXXVII/60/2009 w spra-

wie: wystàpienia z wnioskiem o zmia-
n´ nazwy zbiornika wodnego „Jezioro
Zegrzyƒskie” na „Zalew Zegrzyƒski”.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy

z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz´dowych
nazwach miejscowoÊci i obiektów fizjo-
graficznych urz´dowa nazwa jest ustala-
na, zmieniana lub znoszona na wniosek ra-
dy gminy, na której obszarze jest po∏o˝o-
na miejscowoÊç lub obiekt fizjograficzny. 

Intencjà uchwa∏y jest ujednolicenie
nazwy sztucznego zbiornika wodnego

znajdujàcego si´ na terenie Gminy Nie-
por´t tak, aby oficjalnà i obowiàzujàcà
zosta∏a u˝ywana zwyczajowo nazwa
„Zalew Zegrzyƒski”, która jest zgod-
na ze stanem faktycznym: „Zalew” jest
bowiem zbiornikiem wodnym, utworzo-
nym w wyniku trwa∏ego zalania okreÊlo-
nego obszaru wodà, podczas gdy „Jezio-
ro” to naturalny Êródlàdowy zbiornik
wodny.

Wobec tego, i˝ zwyczajowo utrwalo-
nà i powszechnie u˝ywanà nazwà tego
zbiornika jest nazwa „Zalew Zegrzyƒ-
ski”, co da∏o wyraz np. w nazwie Zwiàz-
ku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego, które-
go Zgromadzenie wyrazi∏o poparcie dla
dzia∏aƒ zmierzajàcych do zmiany nazwy
„Jezioro Zegrzyƒskie” na nazw´ „Zalew
Zegrzyƒski” w odpowiedniej uchwale,
uzasadnione jest prawne usankcjonowa-
nie tej nazwy jako w∏aÊciwej. 

Zatem celem usuni´cia sprzecznoÊci,
uzasadnione jest wystàpienie za poÊred-
nictwem Wojewody Mazowieckiego
do w∏aÊciwego Ministra do Spraw Admi-
nistracji Publicznej o zmian´ nazwy
zbiornika wodnego z nazwy „Jezioro Ze-
grzyƒskie” na nazw´ „Zalew Zegrzyƒski.
• Uchwa∏a nr XXXVII/61/2009 w spra-

wie: przystàpienia do sporzàdzenia
„Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru Pilawa
– Wschód, w gminie Niepor´t”.

� J.Joƒska

OBRADY Rady Gminy

STOWARZYSZENIE 
„MI¸OÂNIKÓW HISTORII 

REGIONU GMINY NIEPOR¢T” 
20 maja zarejestrowane zosta∏o
w Starostwie Powiatowym w Legiono-
wie Stowarzyszenie Zwyk∏e „Mi∏oÊni-
ków Historii Regionu Gminy Niepo-
r´t”. Stowarzyszenie liczy obecnie dziewi´ciu
cz∏onków za∏o˝ycieli i po zwi´kszeniu liczby
do pi´tnastu b´dzie podlega∏o rejestracji jako
pe∏noprawne stowarzyszenie statutowe. W swo-
jej dzia∏alnoÊci Stowarzyszenie realizuje cele
i zadania zwiàzane z dokumentowaniem wyda-
rzeƒ historycznych na naszym terenie, zapoczàt-
kowane przez Ko∏o Historyczne dzia∏ajàce
od czerwca 2008 roku przy Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie. Spotkania cz∏onków Sto-
warzyszenia odbywajà si´ w GOK w zale˝noÊci
od potrzeb, ponadto organizujemy wyjazdy te-
renowe po gminie w ciekawe miejsca, celem ich
przeglàdu i zbierania o nich informacji
od mieszkaƒców. Po wakacjach planujemy spo-
tkania cykliczne, comiesi´czne, w ustalonym
wczeÊniej dniu tygodnia. Wszystkich zaintereso-
wanych poznawaniem dziejów historycznych re-
gionu gminy Niepor´t zapraszamy do wspó∏pra-
cy lub wstàpienia do Stowarzyszenia. 
Kontakt telefoniczny lub e-mailowy do
za∏o˝ycieli: 
– W∏odzimierz B∏awdziewicz tel.772-51-78, 
– Edward Palczyƒski tel. 0-604-588-895, 
– Dariusz Wróbel 0-696-170-401,

d.wrobel@nieporet.pl 
lub GOK w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a,
tel. 774-83-26, nieporet@goknieporet.pl.

� Dariusz Wróbel 
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13 czerwca w Wólce Radzymiƒskiej dokonano otwarcia
przebudowanego odcinka drogi powiatowej – ulicy Szkolnej. 

OTWARCIE ulicy Szkolnej 
w Wólce Radzymiƒskiej

Nadeszła chwila, której uczniowie oczekiwali ju˝
od pierwszych dni nauki – zakoƒczenie roku szkolnego.
Przedstawiamy fotorelacj´ z tego wydarzenia
w placówkach oÊwiatowych w gminie Niepor´t.

C
eremoni´ rozpocz´∏a kierow-
nik Urz´du Stanu Cywilnego
Ma∏gorzata Gajda. Nast´pnie

g∏os zabrali Wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur oraz Prze-
wodniczàcy Rady Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woêniakowski. Po ofi-
cjalnych przemowach pe∏nych gorà-
cych gratulacji i ˝yczeƒ, nastàpi∏o

odznaczenie dziewi´ciu par medala-
mi za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒ-
skie. OdÊpiewano huczne sto lat za-
intonowane przez Przewodniczàce-
go, w które w∏àczy∏ si´ goÊç
specjalny uroczystoÊci – Stanis∏aw
Górka, aktor znany m.in. z telewizyj-
nego serialu „Plebania”, specjalizu-
jàcy si´ w kameralnych formach wo-

kalno – aktorskich. Po programie ar-
tystycznym przyszed∏ czas na wspól-
ne zdj´cia, wymian´ doÊwiadczeƒ
oraz ̋ yczenia od najbli˝szych: dzie-
ci, wnuków i prawnuków.

Wszystkim Jubilatom ˝yczymy stu
lat w zdrowiu i wszelkiej pomyÊlnoÊci!

� M. Rajska

JUBILEUSZOWE medale

KONIEC roku
szkolnego

W 2008 roku Gmina Niepor´t oraz
Starostwo Powiatowe podpisa∏y po-
rozumienie, które do∏àczone zosta∏o
do wniosku o dofinansowanie inwe-
stycji z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008 -
2011. Na mocy porozumienia gmi-
na zabezpieczy∏a Êrodki w∏asne na t´
inwestycj´ w wysokoÊci 200.000 z∏.
Dofinansowanie w wysokoÊci 50 %
wartoÊci inwestycji tzw. ‘schety-
nówka” przyznane zosta∏o w koƒ-
cu 2008 roku. Dzi´ki dobrej wspó∏-

pracy z powiatem uda∏o si´ dokonaç
generalnej przebudowy odcinka
o d∏ugoÊci 1,28 km, ca∏kowity koszt
inwestycji wyniós∏ 1.324.467,99 z∏.
Podczas sobotniej uroczystoÊci obec-
ni byli: Wojewoda Mazowiecki – Ja-
cek Koz∏owski, Cz∏onek Zarzàdu
Województwa Mazowieckiego
– Waldemar Roszkiewicz, Jan Gra-
biec – Starosta Legionowski, Janusz
Kubicki – Wicestarosta Legionow-
ski, Lucjan Chrzanowski – Zast´pca
Prezydenta Miasta Legionowa, S∏a-

womir Maciej Mazur
– Wójt Gminy Niepo-
r´t, Eugeniusz Woê-
niakowski – Przewod-
niczàcy Rady Gminy
Niepor´t, reprezentan-
ci w∏adz powiatu
i gminy oraz miesz-
kaƒcy. Dokonano uro-
czystego otwarcia od-
cinka, poprzez prze-
ci´cie wst´gi, które
ostatecznie zakoƒczy-
∏a bardzo m∏oda
mieszkanka Wólki Ra-
dzymiƒskiej. PoÊwi´-
cenia drogi dokona∏
ks. Jerzy Sieƒkowski.

� M. Rajska

Wyró˝nieni ma∏˝onkowie

25 czerwca w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie miała miejsce uroczystoÊç wr´czenia
medali za długoletnie po˝ycie mał˝eƒskie. Przybyły na nià wraz z rodzinami pary Êwi´tujàce 
65-lecie, 60-lecie oraz 50-lecie wspólnej mał˝eƒskiej drogi.

Otwarcie ulicy Szkolnej

Zakoƒczenie roku szkolnego w SP w Bia∏obrzegach

Po raz ostatni w starym budynku przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym

Spotkanie w przedszkolu w Niepor´cie Po˝egnalny polonez w gimnazjum 
w Stanis∏awowie Pierwszym

SP w Józefowie – nagroda dla najlepszej klasy

Nagrody w SP w Niepor´cie

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce w SP w Izabelinie Zakoƒczenie roku szkolnego w SP w Wólce Radzymiƒskiej
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INWESTYCJE zrealizowane    
w okresie styczeƒ-czerwiec 2009 r. oraz inwestycje w trakcie realizacji
Przedstawiamy
Paƒstwu informacj´
o inwestycjach
zrealizowanych
na terenie gminy
w pierwszym
półroczu oraz
o inwestycjach,
któych zakonczenie
przewidziane jest
w najbli˝szym czasie

Przedszkole w Zegrzu
Po∏udniowym

ul. Krzywa w Stanis∏awowie Pierwszym ul. Ch∏odna w Niepor´cie Nowa wiata autobusowa w Rembelszczyênie OÊwietlenie ulicy Âwierkowej

Budowa nowego 
przedszkola 

w Zegrzu Południowym
Trwajà obecnie prace elewacyjne i roboty wy-
koƒczeniowe. Budowa rozpocz´∏a si´ jesie-
nià 2008 r. Kubatura – 5142 m3, powierzch-
nia u˝ytkowa – 536 m2. Budynek jest partero-
wy, niepodpiwniczony, 3 sale do zaj´ç
z zapleczem sanitarno-magazynowym, sala
do zaj´ç indywidualnych, kuchnia z zapleczem
magazynowym, zaplecze socjalne, sekretariat.
Wykonawca – ISBUD z Pu∏tuska, przewidy-
wany koszt – 2 mln 632 tys. z∏, termin zakoƒ-
czenia inwestycji – 30 lipca 2009 r. 

Inwestycje drogowe:
1. przebudowa ulicy wewn´trznej

od ulicy Ró˝anej w Niepor´cie
– nowa nawierzchnia ciàgu pieszo-jezdnego

z kostki betonowej o d∏ugoÊçci 60 metrów
– wykonawca – firma Partner z Chotomowa
– koszt – 58 tys. z∏

2. ulica wewn´trzna od ulicy Ró˝anej
w Niepor´cie

– wykonano ciàg pieszo-jezdny o nawierzch-
ni z kostki betonowej d∏ugoÊci 60 m

– wykonawca – firma Rymix-Bis z Warszawy
– koszt – 35,2 tys. z∏

3. ulica Krzywa w Stanis∏awowie Pierw-
szym

– ciàg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki
betonowej d∏ugoÊci 145 metrów,

– wykonawca – firma Dowbud C z Warszawy,
– koszt – 118 997 z∏

4. parking nad Zalewem
Parking powsta∏ przy drodze lokalnej, stano-
wiàcej czwarty wlot na rondo, na skrzy˝owa-
niu ul. Zegrzyƒskiej i Jana Kazimierza w Nie-
por´cie. Zagospodarowanie terenu rozpocz´-
to w ubieg∏ym roku, równolegle z budowà
ronda. Powsta∏a wówczas droga oraz parking
na 38 miejsc, które zapewni∏y obs∏ug´ dzia-
∏ek gminnych na po∏udniowym wybrze˝u Za-
lewu Zegrzyƒskiego. W 2009 roku zbudowa-
no parking na kolejne 60 miejsc, które
w znacznym stopniu rozwià˝à problemy z par-
kowaniem. 
– nawierzchnia z kostki betonowej – 1300 m2

– 60 miejsc parkingowych
– wykonawca – firma STD Nasi∏owski z Zie-

lonki
– koszt – 169 tys. z∏

5. przebudowa chodników na Osiedlu Las
w Niepor´cie

– nowà nawierzchni´ z kostki betonowej
otrzyma∏y ulice: PodleÊna, Pionierska i cz´Êç
ul. Ch∏odnej

– wykonawca – firma Rymix-Bis z Warszawy
– koszt prac – 125 tys. z∏

6. ulica Zwyci´stwa w Aleksandrowie
– po∏o˝ono 660 mb nawierzchni chodnikowej

z kostki betonowej
– wykonawca – Sob-Bruk z Kaczkowa Starego
– koszt inwestycji – 110 tys. z∏

7. chodnik na ulicy Szkolnej w Józefowie 
– wykonawca: MBT Sp. z o.o. Marki 
– koszt – ok. 51 tys. z∏
– po∏o˝ono 390 mb nawierzchni chodnika

z kostki betonowej

8. ulica Wa∏owa w Kàtach W´gierskich
– nawierzchnia asfaltowa na podbudowie

z kruszywa, wraz z kraw´˝nikami,
– ca∏a ulica d∏ugoÊci 390 metrów
– koszt – 269 tys. z∏
– wykonawca – Polhild z Koby∏ki

9. ul. Sienkiewicza w Józefowie
– nawierzchnia asfaltowa d∏ugoÊci 442 mb

– wykonawca – firma Drogi i Mosty Kacice
– koszt – 270,5 tys. z∏

10. w trakcie realizacji – przebudowa ulicy
Ma∏o∏´ckiej w miejscowoÊciach: Niepor´t,
Aleksandrów, Izabelin
Dobiega koƒca pierwszy etap prac realizowa-
nych przez firm´ „Margot” z Warszawy – bu-
dowa chodnika o d∏ugoÊci 2,2 km. W nast´p-
nym etapie wykonawca przystàpi do remon-
tu jezdni. Nawierzchnia zostanie
naprawiona w miejscach najbardziej uszko-
dzonych (zapadni´cia, sp´kania), a nast´pnie
spryskana emulsjà, posypana grysem bazal-
towym (20 kg/m2) i uwa∏owana, na odcinku
d∏ugoÊci 3 km. Ca∏oÊç robót zakoƒczona zo-
stanie do 31 lipca. Ich koszt wyniesie
ok. 838,5 tys.z∏.

Nowe wiaty 
autobusowe

W lutym i marcu wymieniono 5 wiat autobu-
sowych na przystankach: w Rembelszczyênie
przy gazowni w stron´ Warszawy i Niepor´-
tu, na rondzie w Rembelszczyênie w stron´
Legionowa i Niepor´tu, w Wólce Radzymiƒ-
skiej przy ul. Szkolnej. Koszt zakupu i mon-
ta˝u wiat – 28 tys. z∏.
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na terenie gminy Niepor´t

Dzika Pla˝a w Niepor´cie Budynek socjalny na terenie Dzikiej Pla˝y

Docieplenie elewacji szko∏y w Bia∏obrzegach

Wmurowanie kamienia w´gielnego pod budow´ p∏ywalni 

Parking nad Zalewem

Zagospodarowanie Dzikiej Pla˝y
Trwajà prace budowlane na terenie Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie, w ramach realizacji przedsi´wzi´cia – Za-
gospodarowanie Dzikiej Pla˝y. Powsta∏ budynek na te-
renie pla˝y, w którym znajdowaç si´ b´dà sanitariaty
oraz pomieszczenie dla ratowników. Trwa budowa Êcie-
˝ek spacerowych, wy∏o˝onych kostkà, o ∏àcznej d∏ugo-
Êci ok. 1km. Teren oÊwietlaç b´dzie 28 lamp. Rozpocz´-
to te˝ powi´kszanie piaszczystej pla˝y – dosypano ju˝
cz´Êç z ok. 2 tys. m3 piasku. 
Koszt tego etapu inwestycji to ok. 1,5 mln. z∏. W nast´p-
nym etapie wybudowane zostanie molo oraz pomost p∏y-
wajàcy, odgradzajàcy kàpielisko strze˝one. ¸àczny
koszt zagospodarowania Dzikiej Pla˝y wyniesie
ok. 2,5 mln z∏. Gmina stara si´ o uzyskanie dotacji z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego w ramach dzia∏ania 6.2 – Turystyka. Ter-
min zakoƒczenia obecnego etapu prac przewidziano
w koƒcu czerwca.

Docieplenie elewacji budynku 
Szkoły Podstawowej 

w Białobrzegach 
Termomodernizacj´ budynku wraz z opaskà i malowa-
niem realizuje Firma Remontowo-Budowlana Ma∏y z Jó-
zefkowa. Koszt inwestycji to ok. 195 tys. z∏, termin jej
zakoƒczenia wyznaczono w sierpniu 2009 r. 

OÂWIETLENIE ulic: 
OÊwietlenie na ul. Âwierkowej i Cyprysowej w Sta-
nis∏awowie Pierwszym. Koszt – ok. 86 tys. z∏. W ra-
mach zadania wybudowano 34 s∏upy oÊwietleniowe S60
z wysi´gnikiem 0,7m wraz z linià kablowà.
Zakoƒczono prace nad wykonaniem dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na ul. Spacerowej w Ryni. 
Koƒczà si´ równie˝ prace nad wykonaniem dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej: w cz´Êci ul. Stru˝aƒ-
skiej w Józefowie oraz w cz´Êci ul. Stru˝aƒskiej
w Rembelszczyênie.
Og∏oszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej oÊwietlenia ul. Jana Kazimierza
w miejscowoÊci Niepor´t, po stronie zachodniej na od-
cinku od Placu WolnoÊci do wiaduktu PKP. 

Inwestycje wodociàgowe
W Józefowie dobieg∏a koƒca budowa rurociàgu zrzu-
towego wód pop∏ucznych oraz awaryjnego spustu wo-
dy czystej ze Stacji Uzdatniania Wody do Kana∏u Bród-
nowskiego. Rurociàg zlokalizowany zosta∏ w pasie dro-
gowym ulicy Szkolnej oraz drogi gminnej. Jego d∏ugoÊç
wynosi ok. 1100 metrów. Prace wykona∏a firma Inwo-
kan z Wyszkowa, a ich koszt wyniós∏ ok. 235 tys. z∏.
W Ryni realizowany jest III etap budowy sieci wodo-
ciàgowej – w ul. G∏ównej, w ul. Stegny i w ul. Polnej.
¸àczna d∏ugoÊç nowo powstajàcej sieci wyniesie 1744 m.
W ramach zamówienia wykonane zostanie równie˝ przy-

∏àcze do budynku komunalnego przy ul. G∏ównej. Koszt
inwestycji wyniesie 466 tys. z∏, prace wykonuje forma
PP2 z Zielonki, w terminie do 30 wrzeÊnia.
II etap wodociàgowania realizowany jest w Beniami-
nowie, wzd∏u˝ drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego,
na odcinku d∏ugoÊci ok. 3400 m. Wykonawcà jest fir-
ma Gaw-Bud z ¸osic, koszt prac to blisko 360 tys. z∏.
Zakoƒczenie inwestycji przewidziane jest 30 lipca. 
Firma DKM Laskowscy buduje sieç wodociàgowà
w ul. LeÊnej w Józefowie (644 m.), ul. Sosnowej w Kà-
tach W´gierskich (258 m.) i przy ul. Cyprysowej w Sta-
nis∏awowie Pierwszym (135 m). Prace zakoƒczà si´ 30
wrzeÊnia, a ich koszt wyniesie 168 tys. z∏.
Gmina stara si´ o pozyskanie preferencyjnych kredytów
z Banku Ochrony Ârodowiska na realizacj´ inwestycji.

Rozstrzygni´cie 
przetargu na budow´ pływalni 

w Stanisławowie Pierwszym 
P∏ywalnia dobudowana zostanie do budynku gimnazjum
od strony Kana∏u ˚eraƒskiego. Powierzchnia u˝ytkowa
wynosiç b´dzie przesz∏o 2 tys. m2. Dominujàcym ele-
mentem architektonicznym b´dzie wie˝a, prowadzàca
do zje˝d˝alni Êlimakowej o d∏ugoÊci ok. 90 metrów.
Ró˝nica wzniesieƒ do pokonania to prawie 7 metrów,
gwarantujàcych atrakcyjny zjazd do basenu rekreacyj-
nego. G∏ówny element p∏ywalni stanowiç b´dzie basen
sportowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 12,5x25m
i pow. 312 m2, o g∏´bokoÊci od 135 do 180 cm. Ponad-
to skorzystaç mo˝na b´dzie z wanny z hydromasa˝em
(dla 6 osób) oraz sauny suchej. Obserwowanie zawodów
p∏ywackich umo˝liwià trybuny na 100 osób. 
W tegorocznym bud˝ecie zaplanowano 500 tys. z∏
na rozpocz´cie inwestycji. Gmina z∏o˝y∏a wniosek o do-
finansowanie projektu z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego, które wynieÊç
mo˝e do 85% kosztów budowy obiektu.
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg na budow´ p∏ywalni. Wy-
brano ofert´ konsorcjum firm Przedsi´biorstwo Budow-
nictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. lider konsor-
cjum i OPB Holding Ireneusz S∏owik Ostróda – cz∏o-
nek konsorcjum z Ostródy. 
Podczas uroczystoÊci zakoƒczenia roku szkolnego klas
trzecich (19.06) wmurowany zosta∏ kamieƒ w´gielny
pod budow´ p∏ywalni. Prace rozpocznà si´ w okresie wa-
kacyjnym.

OGŁOSZONE przetargi:
1. na budow´ nowej szko∏y podstawowej w Izabeli-
nie; poczàtek prac zaplanowany jest na wrzesieƒ 2009 r.,
termin zakoƒczenia na maj 2011 r,
2. na projektowanie i budow´ chodnika na ul. Woj-
ska Polskiego w Bia∏obrzegach,
3. na projektowanie i budow´ ulicy Radosnej wraz
z oÊwietleniem ulicznym oraz z przejÊciem przez Ka-
na∏ Bródnowski w miejscowoÊci Stanis∏awów Drugi;
4. budow´ parkingów i chodników na Placu WolnoÊci.

� Beata Wilk
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MAZOVIA Volleyball Cup 
Legionowo 2009 w Gminie Niepor´t 

W dniach 12–13 czerwca
w hali sportowej
gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku
w Stanisławowie
Pierwszym rozgrywane
były mecze piłki
siatkowej w ramach
I Mi´dzynarodowego
Turnieju Piłki Siatkowej
dziewczàt
z rocznika 1992
i młodszych: „MAZOVIA
VOLLEYBALL CUP
– LEGIONOWO 2009”.
Patronat nad imprezà
objàł Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
Adam Struzik.

G
∏ównym organizatorem tur-
nieju by∏o Legionowskie To-
warzystwo Siatkówki „Le-

gionovia”, a jednym ze wspó∏orga-
nizatorów Urzàd Gminy Niepor´t. 

Turniej rozgrywany by∏ systemem
grupowym. Mecze fina∏owe o miej-
sca 1-4 odby∏y si´ w Legionowie

w Hali Sportowej Centrum Szkole-
nia Policji.

W pierwszym dniu turnieju w Sta-
nis∏awowie Pierwszym gra∏y dru˝y-
ny z Grodna (Bia∏oruÊ), Banik Pri-
bram (Czechy), Sachsem-Anhalt
(Niemcy) i MOSiR-u Nowy Dwór
Mazowiecki (Polska).

W drugim dniu turnieju mogliÊmy
oglàdaç mecze, w których bra∏y
udzia∏: dru˝yna Szko∏y Mistrzostwa
Sportowego z Sosnowca – Repre-
zentacja Polski, MKS Sokó∏ Rojca
Radzionków (Polska), Jiujiang (Chi-
ny), Daugavpils Ryga (¸otwa), LTS
Legionovia (Polska), MOSiR-u No-

wy Dwór Mazowiecki (Polska), Ba-
nik Pribram (Czechy).

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim dru˝ynom sportowego zapa∏u
i ˝yczymy wielu dalszych osiàgni´ç!

� Urszula Mitka-Karandziej

WYNIKI KO¡COWE TURNIEJU:

I miejsce – SMS Sosnowiec Reprezentacja Polski,

II miejsce – Slavia Bratys∏awa,

III miejsce – LTS Legionovia,

IV – Grodno Bia∏oruÊ,

V – Banik Pribram Czechy,

VI – Lanskroun Czechy,

VII – Daugavpils Ryga ¸otwa,

VIII – Rackeve VSE W´gry,

IX – Kowel Ukraina,

X – MOSiR Nowy Dwór,

XI – Sachsem-Anhalt Niemcy,

XII – Sokó∏ Rojca Radzionków,

XIII – Jiujiang Chiny.

O wyjàtkowym pechu w tym roku mogà
mówiç uczestnicy IV Turnieju Tenisa
Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Nie-
por´t. W pierwszym terminie zawo-
dów 30 i 31 maja burza, ulewa i gradobi-
cie nie pozwoli∏y na rozegranie turnieju
we wszystkich kategoriach wiekowych.
W kategorii wiekowej 10-12 lat, odr´bnie
dla dziewczàt i ch∏opców, zawodnicy uzy-
skali nast´pujàce wyniki: Dziewcz´ta
kat. wiekowa 10-12 lat: I – miejsce Da-
ria Chmara, II – Natalia Kasznicka, III –
Zuzanna ˚ychowicz. Ch∏opcy kat. wie-
kowa 10 – 12 lat: I – Kuba ˚ychowicz,
II – Filip Szmagalski, III – Filip Chmara.

Zaplanowany w kolejnym terminie
(20.06) turniej nie odby∏ si´ z uwagi
na zbyt du˝e opady deszczu. Zawodnicy
b´dà musieli cierpliwie poczekaç na lep-
sze warunki atmosferyczne. Druga cz´Êç
turnieju dla kategorii wiekowej 13-15 lat
zosta∏a zaplanowana na miesiàc wrze-
sieƒ. Szczegó∏owe informacje zostanà
podane na stronie Urz´du Gminy. Zwy-
ci´zcom turnieju gratulujemy i ˝yczymy
dalszych sportowych sukcesów.

� Urszula Mitka-Karandziej

DESZCZOWY tenis XV JUBILEUSZOWA Warszawska
Olimpiada Młodzie˝y Niepełnosprawnej

OLIMPIADA przedszkolaków Niepor´t 2009 

Zgodnie z prognozà po-
gody Êroda 3 czerwca
mia∏a byç deszczowym,
pochmurnym dniem.
Ale nie dla przedszkola-
ków grup „0” w Gminie
Niepor´t, które razem
ze s∏oƒcem spotka∏y si´
w goÊcinnych progach
szko∏y w Wólce Radzy-
miƒskiej, aby wziàç
udzia∏ w IV Gminnej
Olimpiadzie Przedszko-
laków. 

Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej jest imprezà cyklicz-
nà odbywajàcà si´ corocznie od pi´tnastu lat. Jej organizatorem jest Sto-
warzyszenie Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci M∏odzie˝y Niepe∏no-
sprawnej „Promocja”. 

Organizatorzy Olimpiady – Urzàd
Gminy Niepor´t i SP w Wólce Radzy-
miƒskiej – przygotowali 10 konkuren-
cji, w których zawodnicy mogli
sprawdziç umiej´tnoÊç celnego rzutu
pi∏kà do pojemnika, strza∏u do bram-
ki, skoków obunó˝, utrzymania wo-
reczka na g∏owie w trakcie slalomu
mi´dzy pacho∏kami. Tor przeszkód,
który wymaga∏ przejÊcia po ∏awecz-
ce, nast´pnie wejÊcia po drabince
i zjazdu po zje˝d˝alni by∏ ch´tnie wy-
konywanym zadaniem. Wi´kszoÊç
startujàcych przedszkolaków udo-
wodni∏a, ˝e posiada umiej´tnoÊç od-
bijania du˝ej gumowej pi∏ki bez ko-
niecznoÊci chwytania jej oburàcz.

„Bieg ku s∏oƒcu” wy∏oni∏ najszyb-
szych biegaczy. W konkurencji
dziewczàt zwyci´˝y∏a Maja Wroƒska
(SP Józefów), II miejsce zaj´∏a Wik-
toria Lewandowska (SP Niepor´t),
III miejsce Agnieszka Grzech (Przed-

szkole w Bia∏obrzegach). Natomiast
w konkurencji ch∏opców zwyci´˝y∏
Piotr Romanik (Przedszkole w Zegrzu
Po∏udniowym), II miejsce zajà∏ Do-
minik Usiàdek (SP Bia∏obrzegi),
III miejsce Mateusz Archacki (SP Jó-
zefów). Maja Wroƒska i Piotr Roma-
nik zostali podwójnymi laureatami
olimpiady, wygrywajàc nie tylko kon-
kurencje biegowe ale równie˝ uzy-
skujàc najwy˝szà liczb´ punktów
w pozosta∏ych konkurencjach w swo-
jej grupie startowej. Najlepsi zawod-
nicy w poszczególnych szko∏ach
i przedszkolach otrzymali nagrody.
Równie˝ pozosta∏e dzieci wyje˝d˝a-
∏y z zawodów z symbolicznà zabaw-
kà. Wspólna zabawa przebiega∏a
sprawnie dzi´ki du˝emu zaanga˝owa-
nia nauczycieli, opiekunów, rodziców
i organizatorów w mi∏ej i sympatycz-
nej atmosferze.

� Urszula Mitka-Karandziej

Ideà i przes∏aniem Olimpiady jest ak-
tywizacja dzieci i m∏odzie˝y sprawnej
inaczej w sporcie rozumianym jako
rehabilitacja, edukacja i u∏atwianie in-
tegracji ze spo∏eczeƒstwem. Uczestni-
kami Olimpiady sà dzieci i m∏odzie˝
w wieku 7-25 lat z terenu Warszawy
i Województwa Mazowieckiego, któ-
rzy startujà w wybranej przez siebie
grupie sprawnoÊciowej. W tym roku
Gmin´ Niepor´t reprezentowa∏y Pau-
lina Zienkiewicz i Weronika Szymaƒ-
ska. Dla Weroniki uczennicy Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie by∏ to bar-

dzo udany start. W swojej grupie
sprawnoÊciowej dwukrotnie stawa∏a
na podium zdobywajàc I miejsce
– z∏oty medal w konkurencji „Rzut
do celu” oraz III miejsce – bràzowy
medal w konkurencji „Strza∏ na bram-
k´”. Zgodnie z tradycjà uczestnicy
Olimpiady reprezentujàcy Gmin´
otrzymujà nagrody ufundowane przez
Urzàd Gminy. Uroczystego wr´czenia
nagród dokona∏ Wójt S∏awomir Ma-
ciej Mazur. Uczestniczkom Olimpia-
dy gratulujemy ˝yczàc dalszych suk-
cesów.

� UM-K
Nagroda dla zdobywcy III miejsca
Filipa Chmary

Olimpiada przedszkolaków

Nagroda dla Weroniki Szymaƒskiej

Nagroda dla Pauliny Zienkiewicz
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Koncert Budki Suflera

Wyst´p Studia Piosenki z GOK w Niepor´cie

Zespó∏ wokalny Zegrzynianki

Stoisko twórców ludowych Pokaz taƒca ognia Fajerwerki koƒczàce Âwi´to Gminy Niepor´t

Pokazy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej

Wr´czenie nagród laureatom turnieju pi∏ki pla˝owej

Na scenie przedstawiciele w∏adz samorzàdowych powiatu legionowskiego oraz miasta Stražske na S∏owacji i Zwiàzku
Gmin Drahánska vrchovina w Czechach



J U B I L E U S Z E ,  W  G O K

DZIESI¢å lat min´ło

CZARNOKSI¢˚NIK z Krainy Oz

W czerwcu Klub Integracji Społecznej w Niepor´cie
Êwi´tował dziesi´ciolecie istnienia. 

7 czerwca w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odby∏a si´
premiera musicalu „Czarnoksi´˝nik z Krainy Oz – W poszukiwaniu
s∏onecznej drogi, serca, odwagi i rozumu”.

Na zakoƒczenie sezonu grupa teatralna Strefa Podmiejska pozostawi∏a
premier´ spektaklu „Smok” Eugeniusza Szwarca. ZobaczyliÊmy nowe
oblicze m∏odych wykonawców. 

Od
dziesi´ciu ju˝ lat odbywajà
si´ spotkania Klubu – naj-
pierw w starej siedzibie

Gminnego OÊrodka Kultury, a nast´p-
nie w nowych pomieszczeniach
w przy ulicy Dworcowej. Trzy Panie
od poczàtku istnienia Klubu organizu-
jà jego dzia∏alnoÊç i zajmujà si´ pod-
opiecznymi: Irena Wieczorek, El˝bieta
Ró˝aƒska i Ma∏gorzata Strze˝ek. Dzi´-
ki zaanga˝owaniu si´ w∏adz gminy

w ide´ niesienia pomocy niepe∏no-
sprawnym, zapewniony jest zawsze
transport na spotkania, zorganizowane
te˝ zosta∏y zaj´cia fizykoterapeutyczne
w oÊrodku zdrowia. GoÊciny udzielajà
te˝ cz´sto Port Pilawa OÊrodek Wypo-
czynkowy Sportów Wodnych oraz Le-
Êne Ranczo. Z okazji jubileuszu ˝yczy-
my podopiecznym Klubu zdrowia, ra-
doÊci i uÊmiechów oraz wielu przyjació∏
i sympatyków. � BW

Autorem scenariusza, na motywach
powieÊci L. Franka Bauma „Czarno-
ksi´˝nik z Krainy Oz” jest Bogus∏awa
Oksza-Klossi, która tak˝e re˝yserowa-
∏a przedstawienie. Wykorzystano teksty
piosenek Ernesta Brylla oraz bioràcej
udzia∏ w przedstawieniu Karoliny Bi-
liƒskiej. Muzyk´ do jej piosenek skom-
ponowa∏ Maciej Piwkowski, pozosta∏e
kompozycje sà autorstwa W∏adys∏awa
Kowalskiego. Nad przygotowaniem
wokalnym zespo∏u pracowa∏a Gra˝yna
Piwkowska, a Magdalena Rajska çwi-
czy∏a z wykonawcami emisj´ g∏osu.
Grup´ osób, wspó∏pracujàcych
przy tym muzycznym przedsi´wzi´ciu
zamykajà Monika Dybalska, autorka
kolorowych kostiumów i scenografii
oraz Wies∏awa Bielska, która zrobi∏a

pi´kne maki, le˝àce na ka˝dym krzeÊle
na widowni. Kwiaty pojawi∏y si´
nad g∏owami widzów, gdy bohaterowie
dotarli do zdradliwego pola maków,
a has∏o do ich podniesienia da∏a zabaw-
na tabliczka. 

Dwugodzinne przedstawienie prze-
nios∏o nas w zaczarowany Êwiat, wy-
pe∏niony muzykà i Êpiewem, w którym
dzi´ki pomocy przyjació∏ mo˝na wiele
osiàgnàç, a przede wszystkim zrozu-
mieç siebie i innych. Kilkumiesi´czna
praca m∏odych wykonawców przynio-
s∏a doskona∏e efekty i s∏uchacze prze-
˝ywali autentyczne wzruszenia. W po-
staç rezolutnej Dorotki wcieli∏a si´ Zu-
zia Garwacka. Kolorowym Strachem
na Wróble, poszukujàcym rozumu, by-
∏a Magda Dykty, Blaszanym Drwalem,
marzàcym o sercu, Ola Zawadzka, Bo-
jaêliwym Lwem, który stara∏ si´ odna-
leêç odwag´, Aleksandra ¸ukasiuk.
Karolina Biliƒska odtwarza∏a postacie
Wró˝ki z Pó∏nocy i Po∏udnia oraz Z∏ej
Czarownicy z Zachodu. Tytu∏owym
Czarnoksi´˝nikiem zosta∏ Krzysztof
Mularski. Wystàpili jeszcze Anita Kor-
czak i Szymon Dykty. � Beata Wilk

SMOK w GOK
Scenariusz i re˝yseria przedstawienia sà
dzie∏em Bogus∏awy Oksza-Klossi.
Po raz pierwszy Strefa wystawi∏a sztu-
k´ tylko dla doros∏ych. A rzecz jest
o tyranii w∏adzy, o zniewoleniu i ule-
g∏oÊci, o ludzkim tchórzostwie. A i kon-
kluzja optymizmem nie napawa
– w cieniu tyrana rosnà mu podobni,
po upadku jednego, szybko zastàpi go
nast´pny przy braku oporu ze strony
mieszkaƒców. Rosyjski pisarz trafnie
odda∏ otaczajàcà go rzeczywistoÊç, wy-
korzystujàc baÊniowà konwencj´. M∏o-

dzi wykonawcy Strefy wyszli bez
szwanku ze starcia z materià sztuki, po-
kazali dojrza∏e oblicze i znaczne ju˝
umiej´tnoÊci aktorskie. Zdobyli uzna-
nie licznej widowni, która z niecierpli-
woÊcià oczekiwaç b´dzie na nast´pnà
propozycj´ re˝ysera. � Beata Wilk

WAKACJE 2009
Wakacyjny plan zaj´ç w Gminnym
OÊrodku Kultury oraz jego Filiach
NIEPOR¢T
Plan zaj´ç w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie w terminie
od 13 lipca do 28 sierpnia w godz.:
od 10.00 do 14.00. Zaj´cia b´dà
odbywaç si´ w dwóch grupach
wiekowych: grupa I (klasy 0, I, II, III),
grupa II (klasy IV, V, VI oraz
gimnazjum). Zaj´cia b´dà trwa∏y
po 2 godziny zamiennie grupami.
� I tydzieƒ (13, 15, 17 lipiec) 
• Warsztaty teatralne – zabawa w teatr,

instruktor: Aneta Muczyƒ
• Tenis sto∏owy instruktor: Paulina Rysz
� II tydzieƒ (20, 22, 24 lipiec) 
• Spotkanie z ksià˝kà, instruktor:

Agnieszka Kacprzyk we wspó∏pracy
z Gminnà Bibliotekà Publicznà
w Niepor´cie

• Warsztaty kulinarne, instruktor:
Paulina Rysz

� III tydzieƒ (27, 29, 31 lipiec) 
• Zabawa z taƒcem – taniec nowoczesny,

instruktor: Agnieszka Muczyƒ

STANISŁAWÓW
DRUGI
LIPIEC
� 2,7,9,16 (czwartki) 

– godz. 15.00 –17.00
• zaj´cia teatralne – animacja teatralna

lalki (instruktor Wies∏awa Bielska)
� 6,20,27 (poniedzia∏ki)
• wycieczki jednodniowe: zwiedzanie

fermy strusi, Powsin ogród
botaniczny, Sochaczew kolejka
wàskotorowa, CSN Szcz´Êliwice
(zje˝d˝alnia grawitacyjna, wjazd
kolejà linowà na taras widokowy)

� 10,24,31 (piàtki)
• wycieczki rowerowe w ciekawe

BENIAMINÓW

� 29.06.09 r. – poniedzia∏ek
• wycieczka piesza
� 30.06.09 r. – wtorek
• papieroplastyka – „Muszelka”

LIPIEC
� OÊrodek Kultury otwarty b´dzie

w godz. 13.00 – 17.00
I tydzieƒ
� 1.07.09r. – Êroda
• praca plastyczna „Moje wymarzone

wakacje” – konkurs
� 2.07.09 r. – czwartek
• warsztaty kulinarne
� 3.07.09 r. – piàtek
• zabawy na powietrzu – siatkówka
� 4.07.09 r. – sobota 
• spotkanie z mieszkaƒcami

Beniaminowa – „Powitanie wakacji”
II tydzieƒ
� 6.07.09 r. – poniedzia∏ek
• dzieƒ z filmem
� 7.07. 09 r. – wtorek
• zaj´cia komputerowe
� 8.07.09 r. – Êroda
• zaj´cia na powietrzu – gry i konkursy

sportowe
� 9.07.09 r. – czwartek
• papieroplastyka „KOLA˚” 

makieta
� 10.07.09 r. – piàtek
• ognisko 
III tydzieƒ
� 13.07.09 r. – poniedzia∏ek
• zabawy na powietrzu 

• Warsztaty plastyczne, instruktorzy:
Monika Dybalska, Paulina Rysz

� IV tydzieƒ (3, 5, 7 sierpieƒ) 
• Warsztaty plastyczne – tworzymy

bi˝uteri´ wed∏ug w∏asnego projektu
(pierÊcionki, korale, kolczyki,
bransoletki, itp.), instruktorzy: Monika
Dybalska, Paulina Rysz

• Zabawa z taƒcem, instruktor:
Magdalena Kostrzewska

� V tydzieƒ (10, 12, 14 sierpieƒ) 
• Warsztaty z masy solnej, instruktor:

Monika Dybalska, Paulina Rysz
• Warsztaty plastyczne, instruktorzy:
Monika Dybalska, Paulina Rysz
� VI tydzieƒ (17, 19, 21 sierpieƒ) 
• Warsztaty kulinarne, instruktor:
Monika Dybalska, Paulina Rysz
� Zaj´cia sportowe, instruktor: Adam

Pomaski
� VII tydzieƒ (24, 25, 26, 27, 28 sierpieƒ) 
• Olimpiada sportowa w Porcie

Jachtowym w Niepor´cie

Ponadto od 20 lipca w ka˝dy wtorek
i czwartek Gminny OÊrodek Kultury
wraz z Prezesem Portu Jachtowego
b´dà organizowaç wyjazdy do Portu
Jachtowego w Niepor´cie, na które
wymagane sà pisemne zgody
rodziców/opiekunów wraz z telefonami
kontaktowymi rodziców/opiekunów.

� Organizatorzy zastrzegajà sobie
zmiany w programie zaj´ç w okresie
wakacji.

� Wszelkich informacji udzielamy
w biurze GOK w Niepor´cie lub
pod numerem
telefonu 022 774 8326

przyrodnicze miejsca naszej gminy
(wyjazdy z OÊrodka Kultury
w Stanis∏awowie Drugim godz. 11.00)

� 21,28 (wtorki), 23,30 (czwartki)
– godz. 10.00 – 14.00

• zaj´cia rekreacyjno-sportowe w Porcie
Jachtowym w Niepor´cie

� 02,09 (czwartki) – godz. 16.00
– 19.00

• zaj´cia plastyczne, instruktor Monika
Dybalska)

SIERPIE¡
� 4,11,18 (wtorki), 7,14,21 (czwartki)

– godz. 10.00 – 14.00 

� 14.07.09 r. – wtorek
• wyjazd do kina i ZOO
� 15.07.09 r. – Êroda
• warsztaty kulinarne
� 16.07.09 r. – czwartek
• poszukiwanie skarbów – zabawa

grupowa
� 17.07.09 r. – piàtek 
• warsztaty plastyczne
IV tydzieƒ
� 20.07.09 r. – poniedzia∏ek
• zabawy na powietrzu
� 21.07.09 r. – wtorek
• dzieƒ z ksià˝kà
� 22.07.09 r. – Êroda 
• warsztaty plastyczne – Jak nam minà∏

pierwszy miesiàc wakacji?
� 23.07.09 r. – czwartek
• wycieczka piesza
� 24.07.09 r. – piàtek
• zabawa – karaoke
V tydzieƒ
� 27.07.09 r. – poniedzia∏ek
• papieroplastyka – „Pocztówka

wakacyjna”
� 28.07.09 r. – wtorek
• zabawa z dzieçmi – „Jak bezpiecznie

sp´dziç wakacje” – zagadki
� 29.07.09 r. – Êroda
• gry i zabawy na powietrzu – mecz

w pi∏k´ siatkowà
� 30.07.09 r. – czwartek
• warsztaty kulinarne 
� 31.07.09 r. – piàtek
• dzieƒ z filmem – projektor

• zaj´cia rekreacyjno-sportowe
w Porcie Jachtowym w Niepor´cie

� 5,12,19 (Êrody), 7,14,21 (piàtki)
– godz. 16.00 – 19.00

• zaj´cia plastyczne, instruktor Monika
Dybalska)

� 24, 25, 26, 27, 28
• olimpiada sportowa w Porcie

Jachtowym w Niepor´cie
� 30 (niedziela)
• zakoƒczenie wakacji

� Informacje szczegó∏owe 
pod tel. (022) 772 70 05
w godz. 17.00-20.00

SIERPIE¡ 
� OÊrodek Kultury otwarty b´dzie

w godz. 13.00 – 17.00

I tydzieƒ
� 3.08.09 r. – poniedzia∏ek
• papieroplastyka
� 4.08.09 r. – wtorek
• rozwiàzanie konkursu „Moje

wymarzone wakacje”
� 5.08. 09 r. – Êroda
• zabawa z dzieçmi – instruktor
� 6.08.09 r. – czwartek
• gry i zabawy na powietrzu 
� 7.08.09 r. – piàtek 
• warsztaty kulinarne

� 10.08.09 r. – 21.08.09 r.
URLOP WYPOCZYNKOWY

IV tydzieƒ
� 24.08.09 r. – poniedzia∏ek 
• wycieczka piesza
� 25.08.09 r. – wtorek
• dzieƒ z ksià˝kà
� 26.08.09 r. – Êroda
• OGNISKO
� 27.08.09 r. – czwartek
• warsztaty plastyczne
� 28.08.09 r. – piàtek
• wystawa prac dzieci „LATO 2009”
� 31.08.09 r. – poniedzia∏ek
• PO˚EGNANIE WAKACJI


