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15.00 Program familijny

17.00 Program muzyczny

m∏odzie˝y ze Strazske

(partnerskiej gminy

S∏owackiej)

18.00 Wyst´p kabaretowy –

„Strefa Podmiejska” oraz

OÊrodek Kultury w Kàtach

W´gierskich

19.00 Muzyka dla wszystkich

pokoleƒ

20.30 Gwiazda Wieczoru 

WW ii ll kk ii
22.00 Pokaz ogni sztucznych

podczas festynu:

– siatkówka pla˝owa

– biegi prze∏ajowe

– przeciàganie liny

– pokazy ochotniczych stra˝y

po˝arnych

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· Poranek teatralny

1111..0066..0055 rr..,, ggooddzz.. 1111::0000

G m i n n y  O Ê r o d e k

K u l t u r y ,  

N i e p o r ´ t  u l .  D w o r c o w a  9 B

GOK w Niepor´cie zaprasza na Po-

ranek teatralny pt. „Alibaba i 40

rozbójników” w wykonaniu artystów

scen warszawskich. 

Wst´p p∏atny: 5 z∏.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· Turniej bryd˝a
sportowego

1177..0066..0055 rr.. ggooddzz.. 1177::0000

G m i n n y  O Ê r o d e k

K u l t u r y ,  

N i e p o r ´ t  u l .  D w o r c o w a  9 B

Wójt Gminy Niepor´t zaprasza na

Turniej Bryd˝a Sportowego (na zapis

maksymalny) w dniu 17 czerwca

2005 r. rozgrywany z okazji Âwi´ta

Gminy.

Wpisowe – 15 z∏ (w ca∏oÊci prze-

znaczone na nagrody), na miejscu

bufet.

Dodatkowe informacje: Leszek Âwie-

rzyƒski, tel. 767-04-40
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Przejrzysty Niepor´t

Gmina Niepor´t przystàpi∏a do spo∏ecz-
nej akcji „przejrzysta Polska” prowadzo-

nej przez „Gazet´ Wybor-
czà” przy wsparciu Polsko-
-Amerykaƒskiej Fundacji
WolnoÊci, Programu Prze-

ciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego,
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ban-
ku Âwiatowego. Akcja promujàc uczci-
woÊç i skutecznoÊç w samorzàdach ma
przyczyniç si´ do poprawy jakoÊci ˝y-
cia publicznego oraz pobudzenia aktyw-
noÊci obywatelskiej. Gmina Niepor´t
oprócz 6 zadaƒ obligatoryjnych (oprac.
opisu us∏ug Êwiadczonych w samorzà-
dzie, oprac. i wdro˝enie kodeksu etycz-
nego pracowników urz´du, oprac.
i wdro˝enie programu wspó∏pracy z or-
ganizacjami pozarzàdowymi, oprac. ma-
teria∏u przybli˝ajàcego mieszkaƒcom
strategiczny dokument rozwojowy, wpro-
wadzenie procedury naboru na ka˝dy
wakat w urz´dzie oraz przygotowanie
informatora bud˝etowego dla mieszkaƒ-
ców) wybra∏a 5 zadaƒ dodatkowych
m.in. wprowadzenie serwisu informacyj-
nego dla lokalnych mediów, czy utwo-
rzenie punktu informacyjnego w UG.

Stra˝ uchwalona

Na kwietniowej sesji Rady Gminy (28.04)
radni powo∏ali Stra˝ Gminnà. Za by∏o
14 osób, przeciw jedna, nikt nie wstrzy-
ma∏ si´ od g∏osu. Stra˝ ma sk∏adaç si´
z dwóch funkcjonariuszy i zajmowaç po-
prawà bezpieczeƒstwa i ochrona porzàd-
ku w miejscach publicznych. Do zadaƒ
stra˝ników nale˝eç b´dzie równie˝ kon-
trola ruchu drogowego, kontrolowanie
utrzymania czystoÊci i porzàdku na te-
renie gminy, a tak˝e wspó∏praca z in-
nymi instytucjami m.in. policjà. Podczas
kwietniowej sesji Rada Gminy przyj´∏a
równie˝ regulamin stra˝y okreÊlajàcy
zasady funkcjonowania formacji i obo-
wiàzki stra˝ników.

Spotkanie seniorów

27.04 w Gminnym OÊrodku Kultury spo-
tkali si´ cz∏onkowie klubów seniora:
z Niepor´tu i Zegrza P∏d. Dla zebranych
wystàpi∏y dzieci z Zespo∏u Szkolno-Przed-
szkolnego w Niepor´cie. Dzieci pod opie-
kà Iwony Bartosiewicz zaprezentowa∏y
przedstawienie „Calineczka”. Razem z se-
niorami oglàdali je niepe∏nosprawni
cz∏onkowie Klubu Integracji Spo∏ecznej.
Po spektaklu z seniorami spotkali si´:
wójt gminy Niepor´t S∏awomir Maciej
Mazur, radny Andrzej Burzyƒski oraz
Krystyna Malinowska, honorowy obywa-
tel Niepor´tu. Cz∏onkinie klubu seniora
poprosi∏y goÊci o pomoc w zorganizo-
waniu wycieczki do ogrodu botaniczne-
go w Powsinie. Ch´ç pomocy wyrazi∏
radny Burzyƒski. Kolejne wspólne spotka-
nie odb´dzie si´ w czerwcu.

❐ PZ

Wójt Gminy Niepor´t informuje, ˝e od
miesiàca czerwca 2005 roku w siedzi-
bie Gminnego OÊrodka Kultury (Stanica
Stra˝acka) w Niepor´cie przy ul. Dwor-
cowej 9a w godzinach 8.30 –14.30
rozpocznie si´ przyjmowanie osób bez-
robotnych z terenu Gminy Niepor´t we-
d∏ug nast´pujàcego harmonogramu:
PPiieerrwwsszzyy wwttoorreekk mmiieessiiààccaa – osoby
z prawem do zasi∏ku; KKaa˝̋ddyy nnaasstt´́ppnnyy
wwttoorreekk mmiieessiiààccaa – osoby bez prawa
do zasi∏ku wg podzia∏u na miejscowo-
Êci: ddrruuggii wwttoorreekk mmiieessiiààccaa:: Niepor´t,
Micha∏ów-Reginów; ttrrzzeeccii wwttoorreekk mmiiee--
ssiiààccaa:: Stanis∏awów Pierwszy, Stanis∏a-
wów Drugi, Wólka Radzymiƒska, Zegrze
Po∏udniowe, Wola Aleksandra; –
cczzwwaarrttyy wwttoorreekk mmiieessiiààccaa: Aleksandrów,
Beniaminów, Bia∏obrzegi, Izabelin, Jó-
zefów, Kàty W´gierskie, Rembelszczy-
zna, Rynia, Micha∏ów-Grabina.
Osoby bezrobotne chcàce w dalszym
ciàgu korzystaç z macierzystej jednost-
ki zapraszamy do siedziby Powiatowe-
go Urz´du Pracy w Legionowie.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
w Urz´dzie Gminy Niepor´t pod nu-
merem tel. 767 04 24.
S∏awomir M. Mazur, Wójt Gminy Niepor´t

ZZaapprroosszzeenniiaa

w skróciew skrócie➠➠

SESJA na 15-lecie

W sesji oprócz radnych obecnej
kadencji uczestniczyli równie˝ sa-
morzàdowcy z lat poprzednich oraz
zaproszeni goÊcie. Prof. Regulski
podsumowa∏ 15 lat funkcjonowania
samorzàdu, stwierdzi∏ m.in., ˝e
utworzenie samorzàdu terytorial-
nego przyczyni∏o si´ do decentrali-

zacji ustroju paƒstwa poprzez prze-
kazanie gminom szeregu kompe-
tencji. To z kolei pozwoli∏o na du-
˝o szybszy rozwój gmin, zw∏aszcza
w zakresie inwestycyjnym.

Nast´pnie g∏os zabrali kolejni
wójtowie Gminy Niepor´t. Obecni
byli: Adam Olechowski (1990 r.),
pierwszy wójt Niepor´tu, a obecnie
radny powiatowy, Wies∏aw Smo-
czyƒski (1992 – 2002) oraz S∏awo-
mir Maciej Mazur (od 2002 r.).
Wójt Mazur zwróci∏ uwag ,́ ̋ e szyb-
ki rozwój gminy, widoczny szcze-
gólnie w ostatnich latach, to w∏a-
Ênie efekt wprowadzenia i funkcjo-

nowania samorzàdu terytorialnego.
Po oficjalnych wystàpieniach An-

drzej Olechowski (od 1998 r.), obec-
ny Przewodniczàcy Rady Gminy
i Andrzej Kula, przewodniczàcy
z lat 1990 – 1998 wr´czyli zebranym
na sesji radnym, so∏tysom i zapro-
szonym goÊciom  pamiàtkowe statu-
etki oraz opracowanie obejmujàce
histori´ samorzàdu gminy Niepor´t
w latach 1990 – 2005.

Podczas sesji radni przyj´li równie˝
uchwa∏´ (14 g∏osów za, przy jednym
wstrzymujàcym) o og∏oszeniu kon-
kursu na hejna∏ Gminy Niepor´t.

❐ pz

Na S∏owacji
W dniach od 11 do 14 maja z wizytà na S∏owacji
przebywa∏a delegacja niepor´ckiego samorzàdu.
Wspó∏prac´ gminy Niepor´t i miasta Strážske
rozpocz´∏a umowa o partnerskiej wspó∏pracy
podpisana podczas uroczystej sesji Rady Gminy
Niepor´t 3 marca 2005.

Prof. dr hab.
Jerzy Regulski,
wspó∏twórca
polskiego
systemu
samorzàdu
lokalnego, by∏
goÊciem
honorowym
uroczystej
sesji Rady
Gminy
Niepor´t
(24.05). Sesj´
w Stanicy Stra˝ackiej w Nie-
por´cie zwo∏ano z okazji
15-lecia funkcjonowania
samorzàdu gminnego.

Jak pisaliÊmy w poprzednim wy-
daniu WieÊci po∏o˝one w pó∏nocno-
-wschodniej S∏owacji niemal pi´cio-
tysi´czne miasto zosta∏o wybrane
jako partner Niepor´tu nieprzypad-
kowo. Obydwie gminy majà zbli˝o-
ne perspektywy rozwoju i wysokà
atrakcyjnoÊç turystycznà. 

Do Strážske pojecha∏a delegacja
w sk∏adzie: Wójt Gminy Niepor´t –
S∏awomir Maciej Mazur, Przewodni-
czàcy Rady Gminy – Andrzej Ole-
chowski, Anna Radlak – dyrektor
GOPS oraz Anna Mata – Kierownik
Biura do spraw organizacji Gminy.

Pierwszego dnia po przyjeêdzie dele-
gacja zapozna∏a si  ́z warunkami pra-
cy w s∏owackim urz´dzie. Odwiedzi∏a
równie  ̋miejscowe szko∏y, przedszkola
i oÊrodek kultury, czyli „centrum wol-

nego czasu”. W szkole muzycznej pro-
gram artystyczny zaprezentowa∏a tam-
tejsza m∏odzie˝. (Ten sam wyst´p b´dà
mogli zobaczyç wszyscy mieszkaƒcy
naszej gminy podczas Êwi´ta gminy –
18 czerwca, bowiem potwierdzony zo-
sta∏ w tych dniach przyjazd m∏odzie˝y
s∏owackiej i radnych miasta Strážske). 

Niepor´cka delegacja zobaczy∏a
równie˝ obiekty sportowe Strážske,
w tym hale sportowe, basen, kr´giel-
ni´ i stadion. Nast´pnie goÊcie zapo-
znali si´ z pracà Domu Us∏ug Socjal-
nych, który zatrudnia 100 osób i za-
pewnia ca∏odobowà opiek´ przesz∏o
100 pensjonariuszom. W tym miej-
scu podpisano porozumienie pomi´-
dzy Domem Us∏ug Socjalnych a nie-
por´ckiem GOPS-em, która polega-
∏a b´dzie m.in. na prowadzeniu

wspólnych przedsi´wzi´ç i integracji
podopiecznych. Dzi´ki takiej wspó∏-
pracy istnieje mo˝liwoÊç pozyskania
Êrodków z Unii Europejskiej. Pod-
czas uroczystej sesji Rady Miasta
podj´to uchwa∏´ w sprawie porozu-
mienia o partnerskiej wspó∏pracy
z gminà Niepor´t, a wójt gminy S∏a-
womir Maciej Mazur przekaza∏ S∏o-
wakom w prezencie obraz Janusza
B∏achowicza, mieszkaƒca naszej
gminy.

Poza licznymi spotkaniami i odwie-
dzinami w placówkach podleg∏ych
miastu Strážske goÊcie uczestniczyli
w „Zemplinskim” jarmarku oraz
zwiedzali okolice, w tym wielokilo-
metrowe piwnice, w których le˝aku-
je znak tego regionu, wino Tokaj.

❐ RW

og∏oszenie➠



Prezentacji wykonania bud˝etu za
rok 2004 dokona∏ wójt S∏awomir Ma-
ciej Mazur wraz ze swoim zast´pcà
Markiem Stpiczyƒskim, który jest od-
powiedzialny m.in. za przygotowanie
i realizacj´ inwestycji oraz skarbnikiem
gminy Zenonà Powa∏a. Szczegó∏owe
informacje dotyczàce realizacji zadaƒ
poszczególnych dzia∏ów przygotowali
ich kierownicy.

Bud˝et po stronie dochodów za-
mknà∏ si´ kwotà 24 931 655 z∏, a wy-
datków 22 095 961 z∏. Nadwy˝ka bu-
d˝etowa wynios∏a 2 835 694 z∏. Docho-
dy zosta∏y zrealizowane w 107,8 proc.,
a wydatki w 94,8 proc. Wójt Mazur
podkreÊli∏, ˝e gminie po raz kolejny
uda∏o si´ pozyskaç Êrodki zewn´trzne
m.in. 250 tys. z∏ z Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i Sportu na budow´
gimnazjum i hali sportowej w Stanis∏a-
wowie Pierwszym oraz 300 tys. z∏
z kontraktu wojewódzkiego. W wyni-
ku porozumieƒ z zarzàdcami dróg
przebiegajàcych przez teren gminy po-
zyskano Êrodki na budow´ kilku kilo-
metrów chodników.

W ubieg∏orocznym bud˝ecie na in-
westycje wydano ∏àcznie 6,3 mln z∏
(28,5 proc. wszystkich wydatków). To
najwy˝szy udzia∏ procentowy inwesty-
cji w powiecie legionowskim. Najwa˝-
niejsze to budowa sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej, a tak˝e modernizacja
dróg i chodników. Na te ostatnie wy-
datkowano: 1 563 tys. z∏ m.in. moder-
nizujàc ul. G∏ównà w Ryni, ul. ¸àko-
wà w Stanis∏awowie Drugim, ul. D∏u-
ga w Micha∏owie-Reginowie, czy ul.
Objazdowà w Józefowie. W ub. roku
zakoƒczono kolejny etap prac na bu-
dowie gimnazjum wraz z salà gimna-
stycznà (stan surowy), wydatkujàc na
ten cel 3 mln z∏, a 300 tys. z∏ poch∏on´-
∏a budowa kanalizacji (cz´Êciowo fi-
nansowana z preferencyjnych po˝y-
czek Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej).

Zakoƒczono równie˝ pierwszy etap
trzyletniego projektu „Budowa sieci
wodociàgowej w zachodniej cz´Êci gmi-
ny Niepor´t”, realizowanego w ramach
unijnego ZPORR-u. Ca∏kowita d∏u-
goÊç wodociàgu wyniesie 11 km, a w ub.
roku na ten cel wydatkowano 654 tys.
z∏. Wójt Mazur podkreÊli∏ równie˝ fakt
rozpocz´cia prac nad szeÊcioma miej-
scowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i uchwalenia 5 z nich.

Nast´pnie odczytano opinie: Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej i Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Niepor´t.
W dyskusji nad sprawozdaniem zabra-
∏o g∏os kilku radnych. Mówiono nie
tylko o ubieg∏orocznym bud˝ecie, ale
i obecnie realizowanych inwestycjach
np. budowie gimnazjum w Stanis∏awo-
wie Pierwszym. Cz´Êç radnych podkre-
Êla∏a w swoich wypowiedziach dobrà
sytuacj´ finansowà gminy.

W g∏osowaniu jawnym Rada Gminy,
stosunkiem g∏osów: 14 za i 1 wstrzymu-
jàcy (na 15 g∏osujàcych), udzieli∏o abso-
lutorium wójtowi. Po g∏osowaniu wójt
Mazur podzi´kowa∏ radnym oraz pra-
cownikom urz´du za wspólnà realizacj´
ubieg∏orocznego bud˝etu.

❐ pz

2 wieÊci NIEPOR¢CKIE

TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH

PRZYGOTOWALI:
W∏odzimierz B∏awdziewicz
Justyna Chwojnicka
Henryka Galas
Marlena Kujawa
Halina Szarnecka
Renata Szkolniak
Darek Wróbel
Robert Wróbel (redakcja, autor zdj´ç)

Piotr Zadro˝ny (autor zdj´ç)
Joanna Zarzycka

Burzliwe dzieje lat 80. znalaz∏y w Niepor´cie
skromne, rzec mo˝na wzruszajàce, materialne
odbicie, o którym pewnie ju˝ niewielu miesz-
kaƒców pami´ta. Otó˝ w atmosferze rozwoju
ogniw SolidarnoÊci, któregoÊ dnia pojawi∏a
si´ obok kiosku Ruchu tablica informacyjna
SolidarnoÊci Rolników Indywidualnych,

gdzie przez pewien czas umieszczano wiado-
moÊci o tym, co naprawd´ dzieje si´ w kraju.
W nocy z 12 na 13 grudnia znikn´∏y 
z tablicy te informacje, a pojawi∏ si´ plakat
z dekretem o stanie wojennym. Min´∏o kilka
dni i oto najpierw plakat przykry∏ ryngraf
Matki Boskiej, a potem systematycznie, 

powoli tablica informacyjna „zmieni∏a si´”
w istniejàcà do dziÊ kapliczk .́ Ryngraf
umieÊci∏ na obwieszczeniu nie˝yjàcy ju˝
mieszkaniec Izabelina Piotr Jasiƒski.

fragment ksià˝ki „Dzieje Niepor´tu 1387–1999”
autorstwa W∏odzimierza B∏awdziewicza
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MAJOWE Êwi´to
3 maja na placu WolnoÊci w Niepor´cie odby∏y si´ gminne
obchody 214. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i pierwszej rocznicy wejÊcia Polski do Unii Europejskiej.
UroczystoÊci poprzedzi∏a msza Êwi´ta w intencji Ojczyzny.

Kapliczka przy Placu WolnoÊci w Niepor´cie

Nabo˝eƒstwo odprawi∏ ks. Zbi-
gniew Brzozowski, proboszcz
parafii N.M.P. Niepokalanego
Pocz´cia. Msz´ uÊwietni∏y swo-
jà obecnoÊcià kompania hono-
rowa oraz poczet sztandarowy
9. Pu∏ku Dowodzenia Do-
wództwa Wojsk Làdowych
w Bia∏obrzegach, a tak˝e pocz-
ty sztandarowe: Gminnego
Ko∏a nr 27 Zwiàzku Komba-
tantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych, OSP w Kàtach
W´gierskich, OSP w Wólce
Radzymiƒskiej, Komendy Po-
wiatowej Policji w Legionowie,
szko∏y podstawowej im. B. To-
kaja w Niepor´cie oraz szko∏y
podstawowej im. Wojska Pol-
skiego w Bia∏obrzegach. We
mszy uczestniczyli równie˝
przedstawiciele OSP w Niepo-
r´cie.

Po mszy wierni przeszli na
plac WolnoÊci, gdzie zebra-
nych powita∏ wójt gminy
Niepor´t S∏awomir Maciej
Mazur. W swoim przemó-
wieniu podkreÊli∏ znaczenie
Konstytucji 3 maja w historii
Polski i Europy, a tak˝e po-
zytywne efekty wejÊcia na-
szego kraju do Unii Europej-
skiej. Nast´pnie z∏o˝ono
kwiaty pod pomnikiem „Ku
czci poleg∏ych za wolnoÊç Oj-
czyzny”. Wiàzanki z∏o˝yli
m.in. Maciej Siczkowski, wi-
cewojewoda mazowiecki,
Krzysztof Oksiuta, pose∏ RP,
p∏k Zbigniew Ciekanowski,
dowódca 9. Pu∏ku Dowodze-
nia Dowództwa Wojsk Là-
dowych w Bia∏obrzegach,
pp∏k Miros∏aw Patu∏a z Cen-
trum Szkolenia ¸àcznoÊci

i Informatyki w Zegrzu oraz
przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych sàsiednich gmin
i powiatu legionowskiego.
W imieniu mieszkaƒców
gminy Niepor´t kwiaty z∏o-
˝yli wójt S∏awomir Maciej
Mazur oraz przewodniczàcy
Rady Gminy Andrzej Ole-
chowski.

Dalsza cz´Êç uroczystoÊci
odby∏a si´ w Gminnym
OÊrodku Kultury, gdzie pro-
gram artystyczny poÊwi´cony
Konstytucji 3 Maja i nasze-
mu cz∏onkostwu w UE, za-
prezentowali uczniowie ze
szko∏y podstawowej w Izabe-
linie oraz gimnazjum w Nie-
por´cie. Ostatnim elementem
uroczystoÊci by∏a degustacja
potraw regionalnych.

❐ pz

BOHATEROWIE z Józefowa
Dwóch mieszkaƒców wsi Józefów po krótkim
poÊcigu zatrzyma∏o przest´pc´, który próbowa∏
w∏amaç si´ do ich domu. Zatrzymany trafi∏ w r´ce
policji.

ABSOLUTORIUM
udzielone
Podczas czwartkowej sesji (28.04) wójt gminy Niepor´t,
S∏awomir Maciej Mazur otrzyma∏ absolutorium.
G∏osowanie poprzedzi∏a kilkudziesi´ciominutowa dyskusja
nad wykonaniem bud˝etu.

Zatrzymany próbowa∏ dokonaç w∏a-
mania wczesnym rankiem, w czwartek
12 maja na jednej z posesji przy ul.
Sienkiewcza w Józefowie. Braci: Hu-
berta i Dariusza Rembelskich zbudzi∏
brz´k t∏uczonego szk∏a. W∏amywacz
próbowa∏ wejÊç do ich domu przez
okno w ∏azience. Gdy zorientowa∏ si ,́
˝e zosta∏ zauwa˝ony, zaczà∏ uciekaç.

Bracia ruszyli za nim w poÊcig. Je-
den z nich by∏ w pi˝amie i bez butów.

Drugi wsiad∏ do samochodu i zajecha∏
uciekajàcemu przest´pcy drog .́ Za-
trzymanym okaza∏ si´ 19-letni Marcin
K. z Sosnowca. WczeÊniej notowany
by∏ za rozboje, w∏amania i posiadanie
narkotyków. Komisarz Marcin Boro-
wiƒski, komendant komisariatu poli-
cji w Niepor´cie, za poÊrednictwem
mediów, pochwali∏ obywatelskà po-
staw´ obu braci.

❐ pz
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Uczniowie tworzyli nast´pujà-
ce dru˝yny: kl. 0 – Jesieƒ, kl. I –
Wiosna, kl. II – Lato, kl. III – Zi-
ma. Zawodnicy mieli okazj´ wy-
kazaç si´ umiej´tnoÊciami pla-
stycznymi, przygotowujàc plakat
wylosowanej pory roku i mu-
zycznymi, Êpiewajàc piosenk´
zwiàzanà z porà roku oraz wie-
dzà przyrodniczo-ekologicznà.
W nagrod´ dzieci otrzyma∏y dy-
plomy i pamiàtkowe szklane ku-
le symbolizujàce kul´ ziemskà.

Czekajàc na og∏oszenie wyni-
ków uczniowie s∏uchali baÊni

Hansa Christiana Andersena
czytanej przez Ma∏gorzat´ Krzy-
waƒskà – szkolnego logoped .́
Nad sprawnym przebiegiem kon-
kurencji czuwa∏a komisja w sk∏a-
dzie: p. Dariusz Wróbel, p.
Krzysztof Michalczuk, p. Agata
¸ukasiuk.

Ekoturniej by∏ doskona∏à oka-
zjà dla uczniów do rozwijania
wyobraêni, integrowania zespo-
∏ów uczniowskich oraz kszta∏ce-
nia umiej´tnoÊci prze˝ywania
sukcesów i pora˝ek. 

p Marlena Kujawa

Obieg pustych opakowaƒ 
po Êrodkach chemicznych
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych organizu-
je gospodarowanie opakowaniami poprzez wprowadzenie kaucji. 

Podmioty wprowadzajàce Êrodki ochrony roÊlin na rynek – pro-
ducenci, importerzy i ci, którzy sprowadzajà je z innego paƒstwa
UE, czyli dokonujà wewnàtrzwspólnotowej dostawy – zobowià-
zane sà do okreÊlenia wysokoÊci kaucji. Pierwotnie zgodnie z usta-
wà wynosi∏a ona od 10 do 30% wartoÊci Êrodka w opakowaniu,
co zosta∏o nast´pnie zmienione od wrzeÊnia 2004 r. Poszczegól-
nym rodzajom (wielkoÊciom) opakowaƒ przypisane sà sta∏e kwo-
ty kaukcji (od 1 z∏ do 10 z∏). Kolejni uczestnicy obrotu, tj. sprze-
dajàcy Êrodki muszà kaucj´ naliczyç i pobraç od odbiorcy – rol-
nika. Po oddaniu opakowania w miejscu zakupu Êrodka ochrony
roÊlin rolnikowi zwracana jest wp∏acona wczeÊniej kwota. Opa-
kowania przekazywane sà wprowadzajàcym Êrodki do obrotu,
którzy na swój koszt muszà je zutylizowaç.

W tym miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e w interesie samych rolni-
ków powinno le˝eç dok∏adne p∏ukanie opakowaƒ. Ârodki ochro-
ny roÊlin sà drogie, a wi´c zwracanie opakowaƒ z pozosta∏oÊcia-
mi preparatu jest niezrozumia∏ym marnotrawstwem. Niestety, do-
Êwiadczenia ubieg∏oroczne pokazujà, ˝e opakowania wracajà
zniszczone i nie do koƒca opró˝nione. Zgodnie z instrukcjà sto-
sowania Êrodka, opakowania nale˝y p∏ukaç trzykrotnie. 

Warto stosowaç si´ do unijnych przepisów gospodarowania opako-
waniami, gdy˝ s∏u˝à one przede wszystkim ochronie Êrodowiska, a tym
samym bezpieczeƒstwu cz∏owieka.

p Halina Szarnecka

Dzia∏aniem pilota˝owym by∏y
ankiety „Czy jesteÊ m∏odym eko-
logiem?”, skierowane do uczniów
klas I – VI. Wnikliwa analiza od-
powiedzi ujawnia, ˝e najwa˝niej-
szym problemem naszego otocze-
nia jest brak nawyku segregowa-
nia Êmieci oraz zbierania
surowców wtórnych. Dlatego na-
uczycielki odnowi∏y akcj´ zbiera-
nia makulatury i zu˝ytych baterii
oraz zach´ci∏y dzieci do opraco-
wania hase∏ i plakatów nt. „Na
ratunek Ziemi”. Og∏oszono rów-
nie˝ konkurs „Naj∏adniejsza sa-
la”, który zakoƒczy∏ si´ 21 kwiet-
nia. Uczniowie z du˝à odpowie-

dzialnoÊcià i zaanga˝owaniem
przystàpili do wykonania zada-
nia. Komisja z∏o˝ona z przedsta-
wicieli Rady Rodziców, Samorzà-
du Szkolnego i Rady Pedagogicz-
nej skrupulatnie ocenia∏a wyglàd
pomieszczeƒ punktami w skali
0 – 6. Najwi´cej pochwa∏ zebra∏a
sala nr 10, której opiekunami sà
uczniowie klasy I i III oraz ich
wychowawcy – Agnieszka Le-
wandowska i Joanna Zarzycka.

Drugi etap Dnia Ziemi odby∏ si´
22 kwietnia. Uczniowie klasy
I i IVb zaprezentowali ciekawy pro-
gram: przedstawienie pt. „Na ratu-
nek Ziemi”, has∏a proekologiczne

oraz poruszajàcà piosenk´ „Zo-
stawcie nam czysty Êwiat, zostawcie
zielony las...”przy akompaniamen-
cie Krystyny Smoczyƒskiej. Na
s∏owa uznania zas∏uguje bogata
i barwna dekoracja „Tchnienie
wiosny”, o którà zadba∏y dzieci ze
Êwietlicy szkolnej oraz ich twórcze
opiekunki – Ma∏gorzata Wieczo-
rek i Beata Wierzchoƒ.

Dzieƒ Ziemi w Szkole Podsta-
wowej nr1 w Niepor´cie zaanga-
˝owa∏ uczniów, rodziców i pra-
cowników. MyÊl ,́ ˝e wÊród nich
znajdà si´ Ci, którzy pospieszà
„na ratunek Ziemi”!

p Joanna Zarzycka 

Grupa mieszkaƒców sadzi∏a
drzewa z okazji Dnia Ziemi ju˝
po raz drugi. Tym razem by∏y to
sadzonki d´bów, jarz´bin, lip
i czeremchy. Jako miejsce wybra-
no polan ,́ która powsta∏a po te-
gorocznym wyr´bie lasu. Pomoc

merytorycznà i technicznà za-
pewni∏ jeden z miejscowych le-
Êniczych. Sadzenie lasu mia∏o
równie˝ aspekt wychowawczy.
Rodzicom pomaga∏y bowiem
dzieci.

p oprac. pz

Informujmy, ˝e od 1 maja 2005r.
rozpocz´∏y nowà dzia∏alnoÊç
gminne punkty odbioru segrego-
wanych odpadów komunalnych
zlokalizowane w: 

– Ryni – przy ul. G∏ównej,
– Niepor´cie – przy ul. Ma∏o-

∏´ckiej,
– Woli Aleksandra – przy ul.

Wolskiej,
– Micha∏owie-Grabinie – przy

ul. Przyrodniczej.
Gminne punkty przyjmujà wy-

∏àcznie odpady komunalne pose-
gregowane na cztery rodzaje: pa-
pier, metal,
szk∏o, plastik;
p o w s t a j à c e
w indywidual-
nych gospodar-
stwach domo-
wych i dostar-
c z a n e
w y ∏ à c z n i e
przez miesz-
kaƒców gm.
Niepor´t. Pose-
gregowane od-
pady przyjmo-
wane sà nieod-
p∏atnie, w iloÊci
nieprzekracza-
jàcej 120 litrów jednorazowo na
ka˝dy rodzaj odpadów. Punkty
nie przyjmujà posegregowanych
odpadów od podmiotów gospo-
darczych. Punkty prowadzone sà
na wygrodzonym oraz odpowied-
nio oznaczonym terenie, z za-
strze˝eniem, ˝e nadzór nad za-
pewnieniem w∏aÊciwego ich funk-
cjonowania zapewniajà osoby,
zatrudnione przez gmin´ do ich
prowadzenia.

W ka˝dym z punktów usta-
wiona zosta∏a tablica informujà-
ca, na której znajduje si´ Regu-
lamin punktu oraz dni i godziny
otwarcia:

– w miejscowoÊciach Niepor´t
i Micha∏ów – Grabina: ponie-
dzia∏ek 15.00-18.00, Êroda
15.00-18.00, sobota 12.00-
17.00, 

– w miejscowoÊciach Rynia
i Wola Aleksandra: wtorek
15.00-18.00, czwartek 15.00-
18.00, sobota 12.00-17.00

Warto
     Wiedzieç...

Grupa doktorantów ze Szko∏y G∏ównej Handlowej wraz
z przyjació∏mi (mieszkaƒcami gminy Niepor´t) posadzi∏a 
kilkaset drzew ró˝nych gatunków w pobli˝u miejscowoÊci
Kàty W´gierskie. W ten sposób Êwi´towali Dzieƒ Ziemi (22.04). 

NIE B¢DZIE nas, b´dzie las

Na ratunek Ziemi
Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja
w Niepor´cie stajà si´ tradycjà placówki. W tym roku nauczycielki – Alina
Zalewska i Joanna Zarzycka czuwa∏y nad przygotowaniem i przebiegiem
programu „Czysty Âwiat”.

DZIE¡ Ziemi w SP im. Wojska
Polskiego w Bia∏obrzegach
Aby uczciç Âwiatowy Dzieƒ Ziemi 22 kwietnia 2005 roku
uczniowie klas 0-III ju˝ po raz czwarty wzi´li udzia∏
w Ekoturnieju. Tematem przewodnim imprezy
przyrodniczo-ekologicznej by∏y „Cztery pory roku”.

GMINNE punkty odbioru 
segregowanych odpadów 
komunalnych

I. Gminny punkt odbioru segregowa-
nych odpadów komunalnych zwa-
ny dalej „Punktem” przyjmuje wy-
∏àcznie odpady komunalne pose-
gregowane na cztery rodzaje:
papier, metal, szk∏o, plastik, po-
wstajàce w gospodarstwach domo-
wych i dostarczane wy∏àcznie przez
mieszkaƒców gminy Niepor´t,
w iloÊci nieprzekraczajàcej 120 li-
trów jednorazowo, na ka˝dy rodzaj
odpadów. 

II. Punkt nie przyjmuje posegregowa-
nych odpadów od podmiotów go-
spodarczych.

III. Posegregowane odpady z indywi-
dualnych gospodarstw domo-
wych przyjmowane sà nieodp∏at-
nie. 

IV. Posegregowane odpady nale˝y
wrzucaç do pojemników ozna-
czonych odpowiednim napisem:

– Do pojemnika oznaczonego napi-
sem PAPIER: Mo˝na wrzucaç: ga-
zety i czasopisma, prospekty, papier
bez fragmentów foliowych czy alu-
miniowych, zeszyty, ksià˝ki w mi´k-
kich ok∏adkach, torebki papierowe,
kartony poci´te na mniejsze kawa∏-
ki, czyste arkusze tektury falistej itp.
Nie wolno wrzucaç: tektury i papie-

ru zabrudzonego czy t∏ustego, tektu-
ry i papieru z dodatkami folii czy alu-
minium, papieru faksowego, kalek,
ksià˝ek w twardych oprawach itp. 

– Do pojemnika oznaczonego napi-
sem PLASTIK mo˝na wrzucaç:
butelki po napojach (bez nalepek

i zakr´tek), butelki po p∏ynach do
mycia, folie, worki foliowe, toreb-
ki plastikowe (reklamówki), po-
jemniki oznaczone symbolami
PET, HDPE, PE, PP itp. Nie wol-
no wrzucaç: opakowaƒ po lekar-
stwach, pojemników po Êrodkach
ochrony roÊlin, olejach silniko-
wych i innych chemikaliach, po-
jemników po wyrobach garma˝e-
ryjnych, jogurtach, zabawek, klisz
fotograficznych, plastikowych
wyrobów technicznych itp.

– Do pojemnika oznaczonego napi-
sem SZK¸O mo˝na wrzucaç: butel-
ki (bez nalepek, kapsli, zakr´tek
itd.) i s∏oiki u˝ywane do ˝ywnoÊci
itp. Nie wolno wrzucaç: luster, szyb,
soczewek od okularów, naczyƒ ˝a-
roodpornych, ̋ arówek, Êwietlówek,
szklanek, talerzy, ceramiki, kryszta-
∏ów, lamp, doniczek itp.

– Do pojemnika oznaczonego napi-
sem METAL mo˝na wrzucaç:
drobny z∏om ˝elazny i z metali ko-
lorowych (bez dodatków np. plasti-
ku), czyste puszki po konserwach
i napojach, folie aluminiowe, za-
kr´tki metalowe, kapsle itp. Nie
wolno wrzucaç: opakowaƒ po lakie-
rach, farbach, areozolach i innych
chemikaliach, cz´Êci silników, cz´Êci
samochodowych, baterii itp.
Regulamin opracowano w oparciu

o ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628
z poên. zm.), Rozporzàdzenie Mini-
stra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia
2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), ustaw´
z dnia 13 wrzeÊnia 1996r. o utrzyma-
niu czystoÊci i porzàdku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póên. zm.)
oraz Uchwa∏´ Nr 157/XV/03 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 13.10.2003r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania
porzàdku i czystoÊci na terenie Gmi-
ny Niepor´t (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2003r. Nr 277, poz. 7324 z póên.
zm.).

Regulamin ustalony Zarzàdzeniem
Nr 170/2005 z dnia 10 maja 2005 r.
Wójta Gminy Niepor´t.

❐ Renata Szkolniak

REGULAMIN GMINNEGO PUNKTU ODBIORU 
SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH:
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– Otrzymujàc w 2002 roku mandat
radnego z pewnoÊcià mia∏ Pan wizj´
przedsi´wzi´ç, które powinien zreali-
zowaç nasz samorzàd w bie˝àcej ka-
dencji. W jakim stopniu Paƒskie pla-
ny prze∏o˝y∏y si´ na konkretne dzia-
∏ania.

– Cz∏owiek zostajàcy radnym,
majàcy 23 lata ma wiele wizji i wiel-
kà ch´ç do dzia∏ania. Problem tyl-
ko w tym, ˝e moje dzia∏ania nie do
koƒca postrzegane sà jako s∏uszne.
Mimo to i up∏ywu czasu ch´ci cià-
gle sà a i doÊwiadczenia przyby∏o.

Zdecydowa∏em si´ kandydowaç na
radnego z so∏ectwa Micha∏ów – Re-
ginów, gdy˝ uwa˝a∏em, ˝e swojà
pracà i zaanga˝owaniem sprawi ,́ i˝
moja miejscowoÊç b´dzie bardziej
zauwa˝alna w planowanych bud˝e-
tach gminy Niepor´t w tej kadencji.
Dlatego moim zdaniem, by zmieniç
obraz niepr´ckiego samorzàdu mu-
simy dalej zmieniaç obraz naszych
miejscowoÊci. 

– Jako przewodniczàcy komisji
Zagospodarowania Przestrzennego
mo˝e Pan wziàç g∏´boki oddech.
Gmina w przesz∏o 95% pokryta jest
miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego. Jaki jest
w tym udzia∏ komisji i jakie g∏ówne
problemy radni w tej kwestii musieli
rozstrzygaç?

– Praca komisji ZP w tej kadencji
to kontynuacja prac nad zacz´tymi
planami w latach poprzednich. Mu-
sz´ przyznaç, ˝e nie by∏o ∏atwo, bo-

wiem pozostawiono nam w spadku
dziesiàtki zarzutów i protestów wnie-
sionych do wy∏o˝onych projektów
planów. Wed∏ug mnie nie by∏y naj-
lepsze, dlatego komisja stara∏a si´ jak
tylko mog∏a, by by∏y one bardziej ko-
rzystne i przejrzyste dla mieszkaƒ-
ców, którzy z niecierpliwoÊcià czeka-
li na te akty prawa miejscowego.
Musz´ przyznaç, ˝e to wielki sukces
wszystkich osób pracujàcych nad
planami, gdy˝ dziÊ w trybie aktual-
nych przepisów bez MPZP nie ma
inwestycji a przez to szybkiego
i zrównowa˝onego rozwoju gminy.
Z wykszta∏cenia jestem geodetà
i pracujàc na co dzieƒ w tym zawo-
dzie widz ,́ ˝e z tà materià nie jest
najlepiej w innych gminach naszego
powiatu oraz ca∏ej Polsce. Bardzo
bym sobie ̋ yczy∏, aby nasza komisja
w nied∏ugim czasie zaj´∏a si´ tak˝e
ostatecznym wyrzuceniem z naszej
gminy przebiegu trasy Olszynki

Grochowskiej i zainicjowa∏a dzia∏a-
nia prowadzàce do nowelizacji na-
szego planu ogólnego i tworzenia
tzw. planów miejscowych. 

– Jakie sà Paƒskie zamierzenia na
dalszà cz´Êç kadencji?

– Tak, jest wiele tematów, które
nie dajà mi spaç po nocach. Wi´k-
szoÊç z nich zwiàzana jest z dalszà
realizacjà inwestycji drogowych,
które zmienià wizerunek Micha∏o-
wa-Reginowa, ale tak˝e zwiàzane sà
z dzia∏aniem Domu Kultury w na-
szym so∏ectwie. JeÊli chodzi o to
pierwsze, to mam na myÊli dalszà
budow´ chodnika wzd∏u˝ ulicy
Warszawskiej z przejÊciem dla pie-
szych przez Kana∏ Bródnowski, któ-
ra w znaczàcy sposób poprawi bez-
pieczeƒstwo mieszkaƒców, zarówno
doros∏ych jak i dzieci, oraz gruntow-
nà przebudow´ ulicy Nowodwor-
skiej b´dàcej drogà wojewódzkà.
Bardzo wa˝ne jest tak˝e dalsze as-

faltowanie dróg gminnych, które,
niestety, w Micha∏owie nadal sà
drogami gruntowymi. Je˝eli chodzi
o Dom Ogrodnika to myÊl ,́ ˝e po-
trzeba du˝ych zmian w sposobie za-
rzàdzania obiektem i dofinansowa-
nia go tak, aby by∏ on miejscem spo-
tkaƒ dzieci, m∏odzie˝y oraz ca∏ej
spo∏ecznoÊci lokalnej. Moim zda-
niem nale˝y przebudowaç ten
obiekt, aby móg∏ spe∏niaç wi´cej
funkcji ni˝ te, o których myÊlano
przy jego budowie.

p Rozmawia∏ Robert Wróbel

W TRAKCIE KADENCJI

Rozmawiamy 
z RAFA¸EM 
KASI¡SKIM,
radnym, przewodniczàcym Gminnej
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

i n w e s t y c j e

GMINA W UNII

Wspó∏finansowanie inwestycji
mo˝e si´gaç do 80% wartoÊci
inwestycji lub do 450 tys. z∏ na
danà inwestycj´. Program,
o którym mowa to Sektorowy
Program Operacyjny „Restruk-
turyzacja i modernizacja sekto-
ra ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006”
dla dzia∏ania „Odnowa wsi oraz
ochrona i zachowanie dziedzic-
twa kulturowego”. Z tego pro-
gramu Gmina chce pozyskaç
fundusze na przysz∏orocznà bu-
dow´ wielofunkcyjnego boiska
o sztucznej nawierzchni przy ul.
Dworcowej w Niepor´cie.
Obiekt zlokalizowany by∏by na
terenie szkolnym, pomi´dzy

szko∏à a Stanicà Stra˝ackà. Sza-
cunkowy koszt projektu i budo-
wy samego boiska o wymiarach
69x44m to prawie 530 tys. z∏.
Do po∏owy czerwca w Urz´dzie
Marsza∏kowskim b´dzie trwa∏
nabór wniosków o dofinanso-
wanie inwestycji z wykorzysta-
niem powy˝szego programu
i w ciàgu kilku najbli˝szych
miesi´cy powinno si´ wyjaÊniç
czy wniosek Gminy Niepor´t
otrzyma wspomniane dofinan-
sowanie. Zgodnie z wymogami
przyznawania dotacji pierw-
szeƒstwo b´dà mia∏y Gminy
o ni˝szych dochodach oraz
o wysokiej stopie bezrobocia.

❐

Nowe boisko przy Dworcowej
Jest szansa pozyskania znacznego dofinansowania ze Êrodków
unijnych na budow´ m.in. obiektów sportowych na terenach
wiejskich.

ROZPOCZ¢CIE
budowy
wodociàgów
Na poczàtku czerwca rusza budowa kolejnych
etapów gminnego wodociàgu. W tym roku
zamówienie publiczne na wykonanie sieci
wodociàgowej zosta∏o podzielone na trzy
cz´Êci, tak aby równoczeÊnie sz∏a budowa
na ca∏ym terenie. 

Pierwsza cz´Êç, tj. od stacji
uzdatniania wody w Niepo-
r´cie wzd∏u˝ ul. Jana Kazi-
mierza do ul. Izabeliƒskiej
i dalej w ul. Koncertowej a˝
do nowo budowanego gim-
nazjum, realizowana b´dzie
przez firm´ „Zwierzchow-
ski” ze Zgorza∏y za kwot´
prawie 285 tys. z∏. Druga
cz´Êç, od gimnazjum do ul.
PrzyleÊnej w Kàtach W´gier-
skich, b´dzie wykonywana
przez firm´ „Inwokan”
z Wyszkowa za ponad 155
tys. z∏. Natomiast trzecia

cz´Êç dotyczy budowy wodo-
ciàgu we wsi Micha∏ów-Gra-
bina, a wykonawcà b´dzie
firma „Instal” z Soko∏owa
Podlaskiego za ok. 97 tys. z∏.
Ca∏kowita d∏ugoÊç tegorocz-
nego wodociàgu ma mieç
prawie 3,7 km d∏ugoÊci. in-
formujemy tak˝e o mo˝liwo-
Êci pod∏àczania si´ indywidu-
alnych odbiorców do gmin-
nego wodociàgu, zarówno
tego ju˝ istniejàcego jak i do
nowo budowanego zaraz po
zakoƒczeniu jego budowy. 

p teksty Justyna Chwojnicka

OÂWIETLENIE na Wspólnej
i Stru˝aƒskiej w Józefowie
Wybrani zostali wykonawcy budowy oÊwietlenia
ulicznego w Józefowie i ju˝ w czerwcu rozpocznà
prace. 

Na ulicy Wspólnej (12 s∏u-
pów z oprawami) robotami
zajmie si´ firma „Lumen”
z Legionowa, która wygra∏a
przetarg proponujàc niewiele
ponad 30 tys. z∏. Natomiast

przetarg na budow´ oÊwietle-
nia ulicy Stru˝aƒskiej (13
lamp od ulicy Nieca∏ej do
ulicy LeÊnej) wygra∏a firma
„Elzar” z Warszawy za ok.
40 tys. z∏.

; PROJEKT Przysz∏oÊci
Opracowany zosta∏ projekt ulicy Przysz∏oÊç

ciàgnàcej si´ na d∏ugoÊci ok. 2,5 km od skrzy-
˝owania z ul. Izabeliƒskà do skrzy˝owania
z ul. Stru˝aƒskà. Projekt za kwot´ 45 tys. wy-
kona∏a firma „Procton” z Warszawy. Przebu-
dowa ulicy Przysz∏oÊç (droga powiatowa) b´-
dzie wspó∏finansowana ze Êrodków Powiatu
Legionowskiego. WysokoÊç dotacji to kwota
900 tys. z∏. Planowane rozpocz´cie prac to
sierpieƒ/wrzesieƒ tego roku.

; CZERWIEC – gdzie budowa
Zgodnie z zamierzeniami w czerwcu pla-

nuje si´ realizacj´ nast´pujàcych dróg i chod-
ników: budowa chodnika wzd∏u˝ ulicy Wol-
skiej w Woli Aleksandra, budowa wjazdu na
ulic´ LeÊnà w Micha∏owie-Reginowie, budo-
wa ulicy Kàpielowej wraz z przykanalikami
w Bia∏obrzegach, budowa drogi bez nazwy
od ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie, budo-
wa ulicy LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej
oraz budowa ul. G∏ównej w Ryni. Ca∏kowi-
ty koszt wykonania tych inwestycji to ok.
510 tys. z∏. 

; KANALIZACJA w ul. Koncertowej
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg na wybór

wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej
w ulicy Koncertowej w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Kanalizacja grawitacyjna o d∏. 520 mb
oraz t∏oczna o d∏. 203 mb wraz z pompownià
Êcieków b´dzie poprowadzona wzd∏u˝ ul.
Koncertowej od istniejàcej kanalizacji na
osiedlu G∏ogi do budowanego gimnazjum.
W przysz∏oÊci, w miar´ mo˝liwoÊci przerobo-
wych oczyszczalni Êcieków (naprzeciwko
osiedla G∏ogi), pod∏àczone zostanà domy po-
∏o˝one na osiedlu „D´bina”. Wykonawcà in-
westycji b´dzie firma „Wodrol – Pruszków”
z Pruszkowa za kwot´ ok. 383 tys. z∏.

; PROJEKT ul. Wzgórz 
w Zegrzu P∏d.

Trwajà prace nad wykonaniem projektu bu-
dowlanego ulicy Wzgórz w Zegrzu P∏d. Pro-
jekt realizuje Biuro Projektowe „Procton”
z Warszawy za kwot´ 8 tys. z∏. Dokumenta-
cja ma byç opracowana do koƒca wakacji.

; CIÑG DALSZY chodnika przy
ul. Jana Kazimierza 
i ul. Stru˝aƒskiej

Og∏oszono przetarg na budow´ kolejnego
odcinka chodnika w Niepor´cie – od przystan-
ku Lipy w kierunku centrum. Wybudowane
zostanie ok. 1000 mb chodnika oraz zatoka au-
tobusowa dla przystanku Lipy w stron´ War-
szawy. Otwarcie ofert, z których dowiemy si´
jaka firma i za jaka kwot´ b´dzie w stanie zre-
alizowaç zamówienie, nastàpi 17 czerwca br.
Budowany b´dzie równie˝ ostatni etap chod-
nika (przejÊcie przez most) wzd∏u˝ ul. Stru˝aƒ-
skiej w Stanis∏awowie Pierwszym ∏àczàcy
chodniki po obu stronach przeprawy mosto-
wej. Na razie rozpocz´to procedury przetargo-
we, w wyniku których wy∏oniony zostanie wy-
konawca tej inwestycji.

PLANY I BUDOWAWA

OTWARCIE
Pla˝owej
31 maja w Bia∏obrzegach
oficjalnie otwarto
zmodernizowanà ulic´
Pla˝owà. Wst´g´ przecinali
wspólnie: wójt gminy
S∏awomir Maciej Mazur,
bosman Portu Pilawa
Bogdan Âlaziƒski, so∏tys
Bia∏obrzegów Regina
Soko∏owska oraz
przedstawiciel wykonawcy.

Remont 250 metrów nawierzchni
ulicy Pla˝owej wykona∏a spó∏ka
Dromo z Warszawy. Prace polega-
∏y na po∏o˝eniu nowej nak∏adki as-
faltowej na przebudowanej betonowej
nawierzchni. Ich koszt zamknà∏ si´
kwotà ponad 126 tys. z∏. Moderni-
zacja ulicy u∏atwi dojazd do portu
Pilawa i kilku prywatnych posesji
le˝àcych nad brzegiem Zalewu Ze-
grzyƒskiego. – To by∏a bardzo po-
trzebna inwestycja w naszym so-
∏ectwie. Zw∏aszcza latem w∏aÊcicie-
le nieruchomoÊci po∏o˝onych
w g∏´bi osiedla mieli olbrzymie
trudnoÊci z dojazdem do w∏asnych
domów – mówi∏a po otwarciu uli-
cy so∏tys Soko∏owska. p pz
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Koncert kwartetu Premiera
pod tytu∏em „Europa bez gra-
nic” odby∏ si´ w ramach rozpo-
cz´tych w gminie Niepor´t uro-
czystoÊci obchodów 214 roczni-
cy uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz pierwszej rocznicy
wstàpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Kwartet w sk∏adzie:
Mariusz Kielan (skrzypce), Jaro-
s∏aw Jekie∏ek (kontrabas), Wi-
told Jarosiƒski (akordeon) i Ad-
rian Janda (klarnet) zagra∏ utwo-

ry m.in. Witolda Jarosiƒskiego,
Johannesa Brahmsa czy Krzesi-
mira D´bskiego. Zebrani
w GOK melomani mogli rów-
nie˝ us∏yszeç melodie tradycyjne.

Wyst´pujàcy artyÊci to absol-
wenci Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie, na co
dzieƒ wspó∏pracujàcy z Polskim
Radiem. Sobotni koncert popro-
wadzi∏ Andrzej Krusiewicz.

❐ Pz

Przedstawienie zosta∏o zadedy-
kowane „Tym, którym odebrano
˝ycie, bo byli Polakami i wiernie
s∏u˝yli swojej Ojczyênie”. Pro-
gram przekazywa∏ nie tylko fak-
ty historyczne, ale poprzez silny

∏adunek emocjonalny zawarty
w wierszach i piosenkach by∏
wspania∏à lekcjà patriotyzmu.
W przedstawieniu przewija∏a si´
myÊl, ˝e zbrodnia katyƒska nie
mo˝e zostaç zapomniana. By∏ to

akt ludobójstwa, który nie mo˝e
ulec przedawnieniu. PodkreÊli∏ to
tak˝e w swym wystàpieniu wójt
S∏awomir Maciej Mazur dodajàc,
˝e wszystkie fakty zwiàzane
z mordem katyƒskim powinny
zostaç wyjaÊnione, aby kontakty
mi´dzy narodami polskim i rosyj-
skim poprawnie si´ rozwija∏y.

Wieczornica by∏a ogromnym
prze˝yciem zarówno dla m∏o-
dzie˝y gimnazjum, jak i dla za-
proszonych goÊci, wÊród których
byli kombatanci, przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych, nauczy-
ciele i uczniowie szkó∏ podstawo-
wych oraz mieszkaƒcy gminy.
Widzowie zwrócili uwag´ na wy-
soki poziom artystyczny przed-
stawienia oraz wspania∏à posta-
w´ i zaanga˝owanie uczniów
gimnazjum. Podzi´kowania i gra-
tulacje za przygotowanie uroczy-
stoÊci sk∏adano równie˝ nauczy-
cielom: Jolancie Mazur, Marze-
nie Muda, Barbarze Jankowskiej
oraz Iwonie Bartosiewicz. 

❐ Gim

Na scenie GOK-u zaprezento-
wa∏o si´ blisko 200 m∏odych arty-
stów, których wyst´py oglàdali
koledzy i rodzice. W m∏odszej ka-
tegorii wiekowej (przedszkolaki)
wyró˝niono dyplomami i nagro-
dami wszystkich uczestników. –
Tutaj bardziej chodzi o prezenta-
cje mo˝liwoÊci dzieci i porówna-
nie pracy w∏o˝onej przez pedago-
gów w przygotowanie przedsta-
wieƒ – wyjaÊnia Beata Wilk,
dyrektor GOK w Niepor´cie.

W starszej kategorii wiekowej
jak co roku przyznano „S∏onecz-
ne Kurtyny”. W tym roku otrzy-
mali je: teatrzyk z Zespo∏u Szkol-
no-Przedszkolnego w Niepor´cie
za przedstawienie „Calineczka”,
grupa ze Szko∏y Podstawowej
w Bia∏obrzegach za przedstawie-
nie „Domeczek” (w kategorii –
najlepszy ruch sceniczny) oraz in-
dywidualnie: Przemek Michnie-
wicz za rol´ Wilka w „Czerwo-
nym Kapturku” oraz Natalia
Trochonowicz za rol´ Calineczki
w „Calineczce”. Jury przyzna∏o

równie˝ nagrody dodatkowe: dla
teatru ze Szko∏y Podstawowej im.
B. Tokaja w Niepor´cie za przed-
stawienie „Kapciuszek” (II na-
groda) oraz dla uczniów ze Szko-
∏y Podstawowej z Józefowa za
przedstawienie „Czerwony Kap-
turek (III nagroda).

Wyst´py uczniów szkó∏ z terenu
gminy ocenia∏o jury z∏o˝one
z profesjonalistów (aktorów scen
warszawskich): Jaros∏awa Domi-
na oraz Beaty Bandurskiej. Wy-
ró˝nieni uczestnicy przeglàdu
oprócz dyplomów otrzymali na-
grody rzeczowe m.in. keyboardy
i odtwarzacze CD. – Z roku na
rok wzrasta poziom przygotowy-
wanych przez uczniów i nauczy-
cieli prezentacji teatralnych. Wi-
daç rywalizacj´ i ch´ç pokazania
si´ z jak najlepszej strony. Co naj-
wa˝niejsze dzieci „∏apià teatralne-
go bakcyla” i zdobyte podczas
przeglàdu doÊwiadczenia wyko-
rzystujà po szko∏à – wyjaÊnia dy-
rektor Wilk.

❐ Pz

EUROPA bez granic
Muzyk´ powa˝nà z ró˝nych regionów Europy mo˝na
by∏o us∏yszeç podczas sobotniego (23.04) koncertu, który
odby∏ si´ w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie.

KATY¡ – prawda
i pami´ç
22 kwietnia 2005 roku w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie odby∏a si´ wieczornica
upami´tniajàca ofiary mordu katyƒskiego.
Program, przygotowany przez uczniów
i nauczycieli Gimnazjum w Niepor´cie, sk∏ada∏ si´
z dwóch cz´Êci: filmu dokumentalnego pt.
„Zbrodnia katyƒska” oraz monta˝u historyczno-
literacko-muzycznego „Katyƒ – prawda i pami´ç”.

W ka˝dy piàtek wyÊwietlane sà
na du˝ym ekranie filmy. Domi-
nujà znane, kasowe tytu∏y np.
„Bruce Wszechmogàcy”, czy
„Traffic”, choç zdarza si´ i am-
bitniejsze tytu∏y np. „Czekola-
da” Lasse Hallstroma.

Wst´p jest bezp∏atny. Filmy
wyÊwietlane sà na telewizorze
panoramicznym (przekàtna
52”), a dêwi´k rozprowadzany
jest poprzez zestaw g∏oÊników.
Projekcje odbywajà si´ w piàtki
o godz. 18:00. Na miejscu mo˝-

na zamówiç kaw´ lub herbat´
w klubowej kawiarence. – To
oferta g∏ównie dla uczniów
i studentów, a tak˝e dla tych,
którzy nie mogà lub nie chc´ je-
chaç do Warszawy na seans –
wyjaÊnia Beata Wilk, dyrektor
niepor´ckiego GOK-u.

❐ Pz

Uwaga! W dniu 17.06 seans
nie odb´dzie si´ ze wzgl´du na
planowany na ten dzieƒ Turniej
Bryd˝a Sportowego.

S¸ONECZNE
Kurtyny przyznane
Ju˝ po raz szósty Gminny OÊrodek Kultury
w Niepor´cie zorganizowa∏ Przeglàd Teatrzyków
„S∏oneczna Kurtyna” (17-18.05). W tym roku
wzi´∏o w nim udzia∏ 10 (6 szkolnych
i 4 przedszkolne) dzieci´cych teatrzyków z terenu
ca∏ej gminy.

wieÊci NIEPOR¢CKIE

Pó∏fina∏ 
rozstrzygni´ty
W czwartek (12.05)
w Gimnazjum nr
4 w Legionowie odby∏ si´
pó∏fina∏ mi´dzygminnego
etapu Turnieju Wiedzy
o Regionie Zalewu
Zegrzyƒskiego. 
Komisja konkursowa wy∏oni∏a
szóstk´ gimnazjalistów, w tym
dwóch reprezentantów gminy Nie-
por´t, którzy zmierzà si´ w finale.

W pó∏finale turnieju wzi´∏o
udzia∏ 50 gimnazjalistów z Ja-
b∏onny, Legionowa, Niepor´tu,
Serocka i Wieliszewa (10 osobo-
we reprezentacje). Komisja kon-
kursowa wy∏oni∏a 6 najlepszych:
• Jakub Piwek, gm. Wieliszew
• Paulina Wróbel, gm. Niepor´t
• Anna Pieƒkos, gm. Wieliszew
• Magdalena Dziedzic, m. Legio-

nowo
• Monika Blicharska, gm. Jab∏on-

na
• Dominika Ze∏´ska, gm. Niepor´t

10 czerwca wezmà oni udzia∏
w finale konkursu, który odb´-
dzie si´ w Serocku.

❐ Pz

Kino w GOK
Od stycznia w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie dzia∏a kino. 



6 wieÊci NIEPOR¢CKIE

 Wieczorem dla zebranych kilku tysi´cy mieszkaƒców
Niepor´tu, Warszawy i innych okolicznych
miejscowoÊci wystàpili bracia Golcowie wraz
z zespo∏em. Pod scen´ podjechali na pok∏adzie jachtu
klasy Skippi 650, który chwil´ póêniej zosta∏
ochrzczony przez Paw∏a Golca i Beat´ Cygan. Zespó∏
Golec uOrkiestra w ciàgu dwugodzinnego koncertu
zagra∏ najwi´ksze swoje przeboje m.in. Âciernisko,
Lornetka, czy S∏odycze. Po koncercie bracia d∏ugo
jeszcze rozdawali autografy i pozowali do zdj´ç
z fanami.
❐ fot. Robert Wróbel, Piotr Zadro˝ny. Tekst Piotr Zadro˝ny

f o t o r e p o r t a ˝

 Grupa Golec uOrkiestra by∏a gwiazdà pikniku, który odby∏ si´
podczas d∏ugiego weekendu (30.04 – 1.05) w porcie jachtowym
w Niepor´cie. Majówka towarzyszy∏a regatom ˝eglarskim
Toyota ˚eraƒ Cup, rozegranym na otwarcie sezonu.

 Toyota ˚eraƒ Cup to pierwsza impreza ˝eglarska rozegrana
w tym roku na Zalewie ˚egrzyƒskim. Wystartowa∏o w niej
ponad 60. za∏óg w 11 klasach. Najliczniej reprezentowane by∏y
klasy: T, Skippi 650, Puck, Majestic 24W oraz Katamaran.
˚eglarzom sprzyja∏a pogoda. Wiatr wprawdzie nie by∏ zbyt
silny, ale umo˝liwi∏ rozegranie wszystkich zaplanowanych
startów. Wielu ˝eglarzy rozpocz´∏o sezon na nowych jachtach.
Regaty by∏y wi´c okazjà do sprawdzenia wszystkich ustawieƒ
i parametrów ∏odzi.

 Regaty Otwarcia Sezonu obserwowali licznie zgromadzeni na
brzegu kibice. W niedziel´ przygotowano dla nich nawet statek,
który p∏ywa∏ po Zalewie Zegrzyƒskim. Dla tych, którzy
pozostali na làdzie równie˝ przygotowano szereg atrakcji.
Najm∏odsi mogli sprawdziç swoje umiej´tnoÊci na dmuchanych
torach przeszkód i pobawiç si´ z clownami. Dla starszych
zorganizowano dyskotek´ pod chmurkà. W trakcie Majówki
z Toyotà ˚eraƒ mo˝na by∏o obejrzeç prezentacj´ modeli
samochodów marki Toyota, wys∏uchaç koncertu szantowego,
czy zobaczyç pokaz grupy taekwon-do, zaprezentowany przez
zawodowà grup´ Te Ychang.

Bracia Golcowie

Bandera w gór´

...nie dopisa∏ tylko wiatr

Odprawa sterników

Turniej siatkówki pla˝owej

Wyst´py zespo∏ów gminnych Festyn prawdziwie rodzinny

Pokaz tekwon-do

Koncert szant

Laureaci regat

Uroczyste rozpocz´cie regat

Majówka w porcie
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OTWARTE
biblioteki
W dniach 8 – 15 maja w ca∏ej Polsce
obchodzony by∏ tydzieƒ bibliotek
i bibliotekarzy. W Niepor´cie swoje
Êwi´to pracownicy bibliotek
obchodzili pod has∏em „Biblioteka
otwarta dla Ciebie”.

IZABELIN
najlepszy
Uczniowie Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie pokonali rywali z 14
szkó∏ z terenu powiatu i zdobyli
pierwsze miejsce w pó∏finale
konkursu „Poznajmy si´ bli˝ej”.
XI edycj´ konkursu zorganizo-
wa∏a Komenda Powiatowa Poli-
cji w Legionowie przy wspó∏pra-
cy z Warszawskim Kuratorium.

Celem konkursu jest zdobycie
wiedzy przez uczniów klas IV–VI na
temat niebezpieczeƒstw i zagro˝eƒ
z jakimi mogà si´ spotkaç najm∏od-
si. Tematyka konkursu uwzgl´dnia
wiedz´  o pracy Polskiej Policji.

W tym roku pó∏fina∏ powiatowy
konkursu obejmowa∏: test teore-
tyczny (20 pytaƒ) i sprawdzian
umiej´tnoÊci fizycznych. Pó∏fina∏
odby∏ si´ w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym im. Legionów Polskich
w Legionowie (18 i 21.04).

Pó∏fina∏ powiatowy wygra∏a
szkolna dru˝yna z Izabelina (Maciej
Milczarczyk, Emilka Go∏´biowska
i Karolina Broze), którzy m.in.
zdobyli 53 na 60 mo˝liwych punk-
tów w teÊcie wiedzy, troch´ gorzej
wypadli w konkurencjach sprawno-
Êciowych. Przypomnijmy, ˝e ta
szko∏a, równie˝ w ubieg∏ym roku
nie mia∏a sobie równych w powiecie
i przesz∏a do fina∏u warszawskiego
konkursu „Poznajmy si´ bli˝ej”,
zajmujàc drugie miejsce w Garnizo-
nie Warszawskim.

W konkursie bra∏y udzia∏ 4 szko-
∏y z terenu gminy Niepor´t. Oprócz
Izabelina, startowa∏y równie˝ dru-
˝yny z Niepor´tu, Wólki Radzy-
miƒskiej i Józefowa.

p pz

24 maja w Serocku odby∏ si´ Turniej szóstek pi∏karskich Ile De France.

TURNIEJ szóstek pi∏karskich

W ramach tygodnia bibliotek
og∏oszony zosta∏ konkurs rysun-
kowy dla dzieci szkó∏ podstawo-
wych pt. „Ilustracja do ulubionej
ksià˝ki”. Do organizatorów na-
p∏yn´∏o blisko 40 prac plastycz-
nych wykonanych ró˝nymi techni-
kami. Teraz zbierze si´ jury, które
wybierze zwyci´zców (najlepsze

prace opublikujemy w kolejnym
wydaniu „WieÊci Niepor´ckich” –
przyp. red.). W bibliotece g∏ównej,
jak i filiach zorganizowano g∏oÊne
czytanie bajek i baÊni dla dzieci.
Najwi´cej ch´tnych by∏o w Ze-
grzu, gdzie placówka podj´∏a
wspó∏prac´ z sàsiednim przed-
szkolem.

– G∏ównym celem akcji by∏o
przypomnienie si´ dotychczaso-
wym czytelnikom i zainteresowa-
nie naszà ofertà nowych. Uwa-
˝am, ̋ e osiàgn´liÊmy sukces, a na-
sze placówki zape∏ni∏y si´
czytelnikami w ró˝nym wieku –
wyjaÊnia El˝bieta Kotowska, dy-
rektor Biblioteki Publicznej

w Niepor´cie.
W trakcie akcji
promowano rów-
nie˝ dost´p do In-
ternetu w Niepor´-
cie i filii w Micha-
∏owie-Reginowie. –
Ta akcja by∏a prze-
znaczona zw∏asz-
cza dla starszych
mieszkaƒców gmi-
ny, którzy w ten
sposób mogà po-
szukiwaç ofert pra-
cy – wyjaÊnia dy-
rektor Kotowska.

Pracownicy nie-
por´ckiej biblioteki wyszli z jesz-
cze jednà ciekawà ofertà dla czy-
telników. – ZaproponowaliÊmy
mo˝liwoÊç zwrotu zaleg∏ych ksià-
˝ek bez ˝adnych konsekwencji.
W ten sposób uda∏o si´ odzyskaç
ksià˝ki przetrzymywane przez la-
ta – wyjaÊnia dyrektor.

❐ Piotr Zadro˝ny

BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 
W NIEPOR¢CIE
Placówka w Niepor´cie i jej 3 filie (Mi-
cha∏ów-Reginów, Kàty W´gierskie, Zegrze
Po∏udniowe) dysponujà blisko 16 500 wo-
luminami. W ub. roku bibliotek´ odwie-
dzi∏o 1393 osoby (w tym 416 dzieci do
15 roku ˝ycia). W ub. roku zakupiono
1017 nowych ksià˝ek, g∏ównie: lektury
dla dzieci, kontynuacje serii wydawni-
czych, literatur´ popularnonaukowà i war-
toÊciowe pozycje beletrystyczne.
Oprócz funduszy w∏asnych w ub. roku bi-
blioteka uzyska∏a dotacj´ z Ministerstwa
Edukacji Narodowej na zakup ksià˝ek
w wysokoÊci 2 900 z∏. Dodatkowo pla-
cówki wzbogaci∏y si´ o ksi´gozbiór kra-
joznawczy, zakupiony i podarowany przez
Urzàd Gminy (m.in. przewodniki i mapy).
Najwi´kszà bolàczkà biblioteki jest brak
skomputeryzowanej bazy o dost´pnym dla
czytelników ksi´gozbiorze.

Organizatorem by∏ Urzàd Mia-
sta i Gminy Serock oraz Stowa-
rzyszenie Gmin Podwarszaw-
skich Ile De France.

W rozgrywkach bra∏y udzia∏
gminy: Niepor´t, Wieliszew, Zàb-
ki i Legionowo.

Reprezentacj´ gminy Niepor´t
stanowili uczniowie ze Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie w sk∏a-
dzie: Marcin Kostro, Konrad Wà-
sikowski, Micha∏ Kamiƒski, Mar-
cin Stromecki, Patryk Michalski,
Artur Ruszczyk, Piotr Go∏´biow-

ski, Konrad Korzeniewski, Mate-
usz Wojda, ¸ukasz Zajàc, Robert
Olechowski i Rafa∏ Paterek.

Pierwszy mecz rozegrany zosta∏
pomi´dzy reprezentacjami szkó∏
z Legionowa i Zàbek i zakoƒczy∏
si´ wynikiem 3:0 dla Legiono-
wa. Pozosta∏e wyniki rozegra-
nych spotkaƒ wyglàda∏y nast´-
pujàco:

Niepor´t – Wieliszew – 1:1
Zàbki – Niepor´t – 1:2
Serock – Legionowo – 2:1
Niepor´t – Serock – 0:0
Wieliszew – Zàbki – 0:1
Serock – Wieliszew – 1:1
Legionowo – Niepor´t – 1:1
Wieliszew –Legionowo – 1:1
Zàbki – Serock – 3:1
W klasyfikacji ∏àcznej szkó∏ gmi-

na Niepor´t zaj´∏a I miejsce, uzy-
skujàc 6 punktów. Królem strzel-
ców turnieju zosta∏ reprezentant
naszej gminy Patryk Michalski.Za

najlepszego bramkarza uznano
Marcina Kostro. Obaj ch∏opcy sà
uczniami SP w Izabelinie.

Pierwsze, drugie i trzecie miejsce
dla dru˝yn a tak˝e uzyskane tytu-
∏y dla najlepszego strzelca i bram-
karza uhonorowane zosta∏y przez
organizatorów turnieju wr´cze-
niem pucharów i dyplomów.

❐

W czasie spotkania z uczniami
opowiada∏, w jaki sposób zacz´-
∏a si´ jego przygoda z ˝eglar-
stwem, a nast´pnie jak rozwija∏a
si´ jego kariera sportowa.

Spotkanie przebiega∏o w bardzo
mi∏ej atmosferze. Mistrz ch´tnie
odpowiada∏ na liczne pytania za-
dawane przez dzieci, które chcia-
∏y dowiedzieç si´ o nim jak naj-
wi´cej. KuÊnierewicz zach´ca∏
m∏odzie˝ do uprawiania ró˝nych
dyscyplin sportu na miar´ swoich
mo˝liwoÊci, w tym tak˝e do ˝e-

glarstwa. Wizyta goÊcia zakoƒ-
czy∏a si´ odÊpiewaniem „Sto lat”
i ˝yczeniami dalszych sukcesów,
poniewa˝ 29 kwietnia nasz olim-
pijczyk obchodzi∏ urodziny. 

Jeszcze tego samego dnia Ku-
Ênierewicz spotka∏ si´ z wójtem
gminy Niepor´t, S∏awomirem
Maciejem Mazurem. Rozmowa
dotyczy∏a sposobu popularyzacji
sportów wodnych wÊród miesz-
kaƒców Niepor´tu.

p SP Bia∏obrzegi//pz

SZKO¸A w Bia∏obrzegach
goÊci∏a mistrza olimpijskiego
26 kwietnia Szko∏´ Podstawowà w Bia∏obrzegach
odwiedzi∏ mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz. 

KOLEJNE sukcesy Kamila
Kamil Dominiak, mieszkaniec Niepor´tu, ubieg∏oroczny Mistrz Polski
w kolarstwie torowym, znów odnosi sukcesy na zawodach o randze
krajowej i mi´dzynarodowej.

Ju˝ w pierwszych zawodach w K∏umnicach (9/10.04), rozpoczyna-
jàcych sezon startów, Kamil zajà∏ drugie miejsce na klasycznym dy-
stansie szosowym. Miesiàc póêniej (30.04-03.05) podczas Mi´dzyna-
rodowego WyÊcigu Kolarskiego o puchar prezydenta Grudziàdza za-
jà∏ trzecie miejsce w wÊród najaktywniejszych zawodników. ❐ pz

Skromna uroczystoÊç odby∏a
si´ 23 maja w Urz´dzie Gminy.
Nagrody w obecnoÊci pracowni-
ków urz´du i radnych wr´czy∏
wójt gminy Niepor´t, S∏awomir
Maciej Mazur. Przypomnijmy,
˝e Filip Orliƒski (15 lat) zajà∏
pierwsze miejsce, a Aleksander
Kosacki (14 lat) trzecie w OOM
w sportach zimowych „Podkar-
pacie 2005” w konkurencji Sla-
lom Gigant (równoleg∏y).

Sk∏adajàc gratulacje zawodni-
kom wójt Mazur podkreÊli∏, ˝e
zale˝y mu promowaniu sportu
i rekreacji wÊród m∏odzie˝y, m.in.
w tym celu w ub. roku powo∏ano
w niepor´ckim gimnazjum klas´
sportowà (jednym z jej uczniów
jest nagrodzony A. Kosacki). Tre-
nerem wyró˝nionych ch∏opców
jest Bartek B∏a˝ewski, prywatnie
równie˝ mieszkaniec Niepor´tu.

❐ Piotr Zadro˝ny

NAGRODA dla snowboardzistów
Dwóch uczniów niepor´ckiego gimnazjum: Filip Orliƒski i Aleksander
Kosacki, medaliÊci XI Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y
w sportach zimowych, otrzymali nagrody finansowe gminy Niepor´t
za wysokie wyniki sportowe we wspó∏zawodnictwie krajowym.



Zainteresowanym obieca∏em pod-
jàç temat w kolejnym numerze
„WieÊci niepor´ckich”, co niniej-
szym czyni .́ Proponuj´ wi´c naj-
pierw zapoznaç si´ z okreÊleniem
nazwy „jezioro” jako poj´ciem hy-
drologicznym i geomorfologicz-
nym.

Jezioro – naturalny zbiornik
Êródlàdowy, nie majàcy swobodnej
wymiany wód z morzem, stanowià-
cy wype∏nione wodà zag∏´bienie te-
renu (misa lub czasza jeziora),
o brzegach ukszta∏towanych wa-
runkami naturalnymi, np. falowa-
niem i pràdami wodnymi, akumu-
lacjà lodowcowà, erozjà i innymi.
Charakteryzuje si´ powolnà wy-
mianà wody.

Porównajmy teraz powy˝sze ze
stanem faktycznym. Zalew Ze-
grzyƒski zosta∏ utworzony w wyni-
ku wybudowania w latach 1958-
1963 stopnia wodnego w D´bem.
Otwarcie inwestycji mia∏o miejsce
22 lipca 1963 roku. Jest wi´c two-
rem pracy cz∏owieka a nie przyrody.

Brzegi czaszy (lub misy) Zalewu
Zegrzyƒskiego zosta∏y utworzone
w konsekwencji okreÊlonego pozio-
mu lustra wody i mogà ulegaç
zmianom wraz ze zmianà tego po-
ziomu z wykorzystaniem jazu. Jaz
w D´bem jest jazem ruchomym, na
korpusie którego zainstalowana
jest cz´Êç ruchoma w postaci zasuw
umo˝liwiajàcych dowolne spi´trza-
nie i obni˝anie poziomu wody.
I w tym wypadku mamy do czynie-
nia z pracà cz∏owieka, a nie przyro-
dy. Choç tak˝e przyroda mo˝e wy-
musiç dzia∏ania ludzkie, np. pod-
czas powodzi, aby przygotowaç
zbiornik do przyj´cia fali powo-
dziowej zachodzi potrzeba obni˝e-
nia poziomu wody.

Uwzgl´dniajàc powy˝sze mo˝li-
woÊci, w przypadku zalewu, wy-
miana wody w zbiorniku mo˝e od-
bywaç si´ wed∏ug potrzeby. Jezio-
ro naturalne charakteryzuje si´
powolnà wymianà wody. 

Utworzenie stopnia wodnego
wymaga wielu skomplikowanych
budowli i urzàdzeƒ, których ist-
nienie potwierdza nienaturalny
charakter zbiornika (np. korpus,
zamkni´cia, filary i wiele in-
nych).

Wszystko to razem, potwierdza
moim zdaniem potrzeb´ zró˝nico-
wania nazwy zbiornika wodnego
w zale˝noÊci od warunków w ja-
kich powsta∏. Bowiem jezioro i za-
lew (o takiej charakterystyce) to
dwa ró˝ne poj´cia.

❐ W∏odzimierz B∏awdziewicz

8 wieÊci NIEPOR¢CKIE

Z dziejów gminy

JEZIORO 
czy Zalew?
W poprzednim numerze
„WieÊci Niepor´ckich”
przedstawi∏em
czytelnikom
argumentacj´
przemawiajàcà za
mylnym nazywaniem
Kana∏u ˚eraƒskiego
kana∏em „królewskim”.
Podobnie ma si´ sprawa
z u˝ywaniem okreÊlenia
„jezioro” na akwen
Zalewu Zegrzyƒskiego.

w r ´ c z e n i e  s z t a n d a r u

W latach mi´dzywojennych ta-
kich Stra˝y Ogniowych by∏o
w powiecie wi´cej, o czym Êwiad-
czy zachowana fotografia przed-
stawiajàca defilad´ stra˝aków
przed w∏adzami starostwa i gmi-
ny w 1936 roku. OczywiÊcie nie
tylko na defiladach i Êwi´towaniu
si´ koƒczy∏o, o czym Êwiadczà
wspomnienia starszych miesz-
kaƒców Niepor´tu.

Od nich to wiemy, ˝e pierw-
szym prezesem Towarzystwa i je-
go wspó∏twórcà by∏ proboszcz
parafii niepor´ckiej ksiàdz Lu-
dwik Kowieski. A wÊród pierw-
szych stra˝aków wymienia si´

m.in. Andrzeja Szczura, W∏ady-
s∏awa Red ,́ Józefa Michalskiego,
Józefa Powa∏ ,́ Feliksa Fluksa,
W∏adys∏awa Sosnowskiego, Jana
Wróbla i innych. Dowodzi∏ nimi
i organizowa∏ szkolenie W∏ady-
s∏aw Kawka.

Jak wspominajà, komendant
Kawka zwo∏ywa∏ zbiórki stra˝a-
ków w niedziele w godzinach
6:00 – 10:00, na których odbywa-
∏o si´ szkolenie. W budynku stra-
˝y, stojàcym przed wojnà przy
dzisiejszym placu WolnoÊci, stra-
˝acy pe∏nili dy˝ury. W razie po-
trzeby, alarmowano przy pomo-
cy r´cznej syreny. Prawdopodob-

nie w roku 1937 wyszykowano
stra˝acki wóz konny, zaprz´gany
w trzy pary koni od Anio∏kow-
skiego, Kostry i Powa∏y.

Po wojnie, tak jak ca∏a spo∏ecz-
noÊç gminy, wzi´li si´ do pracy
i stra˝acy. Wybudowano skrom-
nà stanic´ przy ulicy Dworcowej.
Pierwszym komendantem zosta∏
Leon Kózka, po nim funkcj´ t´
objà∏ Stanis∏aw Majewski, zaÊ
nast´pnie Jan Poczta i Jan Powa-
∏a. Obecnie dowodzi naszym od-
dzia∏em Piotr Powa∏a.

W koƒcu lat 50-tych pojawi∏ si´
na wyposa˝eniu pierwszy samo-
chód z demobilu – ZI¸. Potem
by∏ Star 20 i Star 6x6. Wszystkie
te pojazdy, choç nienowe, niejed-
nokrotnie sprawdzi∏y si´ w akcji.
Obecnie s∏u˝y nam samochód
Star 244 GBA, otrzymany w da-
rze od OSP Legionowo w 2002 r.

Dzisiejsza uroczystoÊç wià˝e si´
z jubileuszem osiemdziesi´ciole-
cia istnienia w naszej gminie od-
dzia∏u Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej. Âwi´tujemy je w naszej pi´k-
nej Stra˝nicy, oddanej do u˝ytku
staraniem w∏adz gminnych i spo-
∏eczeƒstwa. To wa˝ne w historii
naszego oddzia∏u wydarzenie
wià˝e si´ z niemniej wa˝nym fak-
tem. Bowiem dziÊ niepor´cki od-
dzia∏ OSP, której mam zaszczyt
byç prezesem, otrzymuje sztan-
dar ufundowany przez mieszkaƒ-
ców i w∏adze gminy Niepor´t. 

p druh Jaros∏aw Kawka

Historia OSP w Niepor´cie
Oficjalna historia niepor´ckiej Stra˝y Ogniowej, tak wówczas nazywa-
no spo∏eczne ogniwa tej organizacji, rozpocz´∏a si´ 31 paêdziernika 1924
r. W tym dniu w Dzienniku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego,
ukaza∏ si´ zapis o nast´pujàcej treÊci: „Na zasadzie postanowienia Wo-

jewody Warszaw-
skiego z dnia 24
paêdziernika 1924
r., Nr 1421/V zo-
sta∏o wciàgni´te
do rejestru Stowa-
rzyszeƒ i Zwiàz-
ków, pod nume-
rem rejestru 701 –
To w a r z y s t w o
Stra˝y Ogniowej
O c h o t n i c z e j
w Niepor´cie,
pow. warszawski.

Gminne uroczystoÊci z okazji
Âwi´ta Stra˝aka rozpocz´∏a msza
Êwi´ta, podczas której ksiàdz Zbi-
gniew Brzozowski, proboszcz pa-
rafii N.M.P. Niepokalanego Pocz´-
cia, poÊwi´ci∏ sztandar. Nast´pnie
uczestniczàcy w uroczystoÊciach
stra˝acy i zaproszeni goÊcie przeszli
pod Stanic´ w Niepor´cie. Tam po
podniesieniu flagi paƒstwowej
i odegraniu hymnu g∏os zabra∏ wójt

gminy S∏awomir Maciej Mazur.
PodkreÊli∏ on trud s∏u˝by stra˝a-
ków ochotników i podzi´kowa∏ za
poÊwi´cenie z jakim ratujà ludzkie
˝ycie i mienie.

Sztandar dla jednostki ufundo-
wa∏a spo∏ecznoÊç so∏ectwa Niepo-
r´t. Jej przedstawiciele: Barbara
Kawka, so∏tys wsi Niepor´t,
Adam Olechowski, radny powia-
towy oraz Mieczys∏aw Samoliƒ-

ski, odczytali akt ufundowania
sztandaru. Nast´pnie odby∏a si´
ceremonia wbicia gwoêdzi w drze-
wce sztandaru. O ich wbicie oraz
wpis do kroniki pamiàtkowej po-
proszono: S∏awomira Macieja
Mazura, wójta gminy Niepor´t,
Andrzeja Olechowskiego, prze-
wodniczàcego Rady Gminy, st.
brygadiera Adama Dàbrowskiego
z Mazowieckiej Komendy Woje-

wódzkiej PSP, dyrektora Zarzàdu
Wojewódzkiego Zwiàzku OSP
Woj. Mazowieckiego oraz druha
Wies∏awa WiÊniowolskiego, preze-
sa Zarzàdu Powiatowego OSP.

Akt nadania sztandaru dla
OSP w Niepor´cie odczyta∏ Wie-
s∏aw Regmunt, dyrektor ZW
Zwiàzku OSP Województwa Ma-
zowieckiego. Nast´pnie przedsta-
wiciele fundatorów przekazali
sztandar druhowi Piotrowi Po-
wale, naczelnikowi jednostki. Pre-
zentacji sztandaru dokona∏ po-
czet w sk∏adzie: druh Mariusz
Gajda, druh Maciej Laps oraz
druh Marcin Galas.

Kolejnym punktem uroczystoÊci
by∏a ceremonia wr´czenia odzna-
czeƒ i medali „Zas∏u˝ony dla Po-
˝arnictwa”. Dodatkowo wójt gmi-
ny Maciej Mazur wyró˝ni∏ nagro-
dà rzeczowà czterech stra˝aków.
W sobotniej uroczystoÊci, którà
zakoƒczy∏a uroczysta defilada,
wzi´∏y udzia∏ poczty sztandarowe
i reprezentacje kilkunastu jedno-
stek OSP z terenu gminy Niepor´t
i powiatu legionowskiego. Uro-
czystoÊci uÊwietni∏a orkiestra stra-
˝acka dzia∏ajàcà przy OSP Pia-
seczno pod kierownictwem kapel-
mistrza Jana Kostki.

❐ pz

Âwi´to Stra˝aka
21 maja na placu przed
Stanicà Stra˝ackà
odby∏o si´ uroczyste
wr´czenie sztandaru
jednostce Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej
w Niepor´cie. W ten
sposób stra˝acy
z gminy Niepor´t
uczcili swoje Êwi´to.

Medale
i odznaczenia
wr´czone podczas
Âwi´ta Stra˝aka
Uchwa∏à prezydium Zarzàdu
Oddzia∏u Wojewódzkiego Zwiàz-
ku Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-
nych RP Województwa Mazo-
wieckiego z dnia 6.04.05 r. od-
znaczeni zostali:
Z∏otym Medalem 
„Za zas∏ugi dla po˝arnictwa”:
– druh Henryk Gajda
– druh Janusz Oktaba
– druh Józef ˚o∏ek
Srebrnym Medalem 
„Za zas∏ugi dla po˝arnictwa”:
– druh S∏awomir Maciej Mazur
– druh Jan Stromecki
– druh Jan Powa∏a
– druh Wies∏aw Zajàc
Bràzowym Medalem 
„Za zas∏ugi dla po˝arnictwa”:
– druh Grzegorz Kawka

Uchwa∏à Prezydium Zarzàdu
Oddzia∏u Powiatowego Zwiàz-
ku Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-
nych RP w Legionowie z dnia
10.04.05 r. odznaczeni zostali:
– druh Dariusz ¸uszczyk
– druh Piotr Kawka
– druh Marcin Szybowski
– druh Krzysztof Potoczny
– druh Tomasz Janik
– druh Kazimierz R´belski
– druh S∏awomir Wierzchoƒ


