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„3 syreny… Serca bicie… OSP to moje ˚ycie!”
Na

motto stra˝aków

trenie gminy Niepor´t dzia∏ajà
trzy jednostki Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, a w nich 69 stra˝aków ochotników: w OSP Niepor´t 25 czynnych stra˝aków, w OSP Kàty W´gierskie –
22 i w OSP Wólka Radzymiƒska równie˝ 22
czynnych stra˝aków.
Stra˝acy ochotnicy zachowujà sta∏à gotowoÊç bojowà uczestniczàc regularnie w akcjach ratowniczych i gaÊniczych oraz udzielajàc wsparcia i pomagajàc mieszkaƒcom
w sytuacjach kryzysowych. W 2017 roku
uczestniczyli w 298 akcjach ratowniczo
– gaÊniczych, a w pierwszym kwartale 2018
roku – w 55 akcjach.

w tym numerze
WIEÂCI NIEPOR¢CKICH

Dwie z Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych w∏àczone sà do Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego: OSP Kàty W´gierskie od 2006
roku oraz OSP Niepor´t od 2009 roku.
Jednostki wyposa˝one sà w pojazdy specjalne ratowniczo-gaÊnicze oraz specjalistyczny
sprz´t ratowniczo-gaÊniczy. Dwie jednostki
posiadajà ∏odzie z silnikiem zaburtowym.
Na wyposa˝eniu jednostek jest 7 pojazdów
stra˝ackich: OSP Niepor´t ma trzy samochody ratowniczo-gaÊnicze marki: MAN, STAR
i Nissan, OSP Kàty W´gierskie równie˝ trzy
samochody ratowniczo-gaÊnicze marki:
MAN, Mercedes i Ford Transit, a OSP Wólka Radzymiƒska posiada jeden samochód ra-
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towniczo-gaÊniczy marki DAF. Ka˝dy pojazd
wyposa˝ony jest w sprz´t specjalistyczny: zestawy narz´dzi hydraulicznych: zestawy ratownicze Holmatro, u˝ywane m.in. w zdarzeniach drogowych, aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi, pompy o wysokiej
wydajnoÊci, agregaty pràdotwórcze, pi∏y
spalinowe, ubrania specjalistyczne, takie jak
np. specjalne kombinezony ochronne stosowane przy usuwaniu gniazd szerszeni, skafandry lodowe, specjalne ubranie odporne
na wysokie temperatury.
Majàc na uwadze bezpieczeƒstwo mieszkaƒców oraz koniecznoÊç jak najszybszej reakcji na zdarzenie, jednostki Ochotniczych
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Stra˝y Po˝arnych doposa˝ane sà systematycznie w pojazdy i sprz´t ratowniczy.
Bycie stra˝akiem to trudna, odpowiedzialna i niebezpieczna praca. Cieszy si´ jednak nies∏abnàcym zainteresowaniem przysz∏ych stra˝aków, a przede wszystkim wielkim szacunkiem i wdzi´cznoÊcià ludzi.
Stra˝acy ochotnicy kierujà si´ zasadà, ˝e stra˝ak to nie zawód – to sposób na ˝ycie!
Na zdj´ciach pozujà przedstawiciele trzech
gminnych jednostek OSP. Gdy wykonywaliÊmy górne zdj´cie, cz´Êç stra˝aków zosta∏a wezwana do udzia∏u w akcji poszukiwania zaginionej kobiety.
 B.Wilk, M.Olszewska
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Budowa Êcie˝ki
rowerowej w Józefowie

Rozmawiamy
z wójtem
Maciejem
Mazurem
o KOMUNIKACJI
Panie wójcie, w ostatnim numerze WieÊci Niepor´ckich pisaliÊmy o zmianach w komunikacji na terenie gminy – powsta∏a nowa linia L33 i zmieniona zosta∏a trasa L31. PoinformowaliÊmy
równie˝ mieszkaƒców o op∏atach, jakie gmina ponosi na utrzymanie komunikacji – przesz∏o 3 mln z∏otych rocznie. Czy planowane sa jeszcze jakieÊ zmiany?
Wszyscy orientujemy si´, jak du˝y ruch panuje na naszych drogach. Powoduje on korki, niszczenie nawierzchni i wp∏ywa negatywnie na Êrodowisko, a zw∏aszcza na jakoÊç powietrza. Jest
to powa˝ny problem, na rozwiàzaniu którego bardzo nam zale˝y. Osobna kwestia to wysokie ceny biletów. Gmina Niepor´t
znajduje si´ w drugiej strefie komunikacyjnej i z tego tytu∏u
mieszkaƒcy ponoszà dodatkowe koszty przy zakupie biletów. Dla
przyk∏adu – bilet 30-dniowy normalny na 1. stref´ kosztuje
110 z∏otych, a mieszkaniec Niepor´tu musi zap∏aciç 166 z∏otych,
˝eby doje˝d˝aç do Warszawy. Odpowiednio bilety 90-dniowe
kosztujà 280 i 460 z∏otych. Uda∏o nam si´ obni˝yç cen´ biletów dla mieszkaƒców gminy od paêdziernika 2017 roku, od kiedy funkcjonuje Niepor´cka Karta Komunikacyjna. Gmina dop∏aca 14 z∏otych do biletu miesi´cznego, bo tylko taka wówczas
by∏a mo˝liwoÊç do wykorzystania. Podj´liÊmy dzia∏ania i prowadziliÊmy rozmowy z przedstawicielami Warszawy oraz Zarzàdem Transportu Miejskiego w sprawie wejÊcia gminy
do pierwszej strefy komunikacyjnej, ale jest to rozwiàzanie bardzo kosztowne, wià˝àce si´ z milionowymi dop∏atami z naszego bud˝etu. Pojawi∏a si´ jednak druga propozycja – mo˝liwoÊç
zwi´kszenia dofinansowania zakupu biletów przez naszych mieszkaƒców, którzy rozliczajà si´ w Urz´dzie Skarbowym w Legionowie. Rozwa˝amy dwie wersje dop∏aty – 30 lub 60 z∏otych do biletów 30-dniowych i 100 z∏otych do biletów 90-dniowych. Wybór uzale˝niony jest od mo˝liwoÊci finansowych gminy.

Po podpisaniu
umowy, wykonawca
Êcie˝ki rowerowej
w Józefowie,
od granicy gminy
do ronda im.
kardynała Stefana
Wyszyƒskiego,
przystàpił do prac
budowlanych.
Obecnie realizowane sà prace ziemne. Po oczyszczeniu pobocza i wykonaniu korytowania, uk∏adane sà
kraw´˝niki i przygotowywane jest
pod∏o˝e do wykonania nawierzchni Êcie˝ki. Inwestycja realizowana
jest w partnerstwie z oÊmioma samorzàdami: Legionowem (lider
projektu), Czosnowem, ¸omiankami, Nowym Dworem Mazowieckim, Radzyminem, Wieliszewem
i Jab∏onnà, w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020 – Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wzd∏u˝ ul.Stru˝aƒskiej powstaje Êcie˝ka rowerowa o nawierzchni asfaltowej szerokoÊci 2 m i d∏ugoÊci 2,2 km oraz ciàg pieszy
i zjazdy do posesji o nawierzchni
z kostki betonowej. Projekt obejmuje tak˝e oznakowanie tras zgod-

Budowa sali sportowej
w Białobrzegach

Czy dop∏aty zwi´kszà wed∏ug Pana zainteresowanie pasa˝erów
gminnà komunikacjà lokalnà?
Obecnie z Niepor´ckiej Karty Komunikacyjnej korzysta z ok. 400
osób. Przewidujemy, ˝e wzrost dop∏at do biletów, który
spowoduje, ˝e ich cena b´dzie porównywalna z cenà biletów
w I strefie, zwi´kszy istotnie zainteresowanie korzystaniem z komunikacji lokalnej. Liczymy na zmniejszenie liczby samochodów i chocia˝ cz´Êciowe odkorkowanie dróg. B´dzie to du˝e udogodnienie dla osób uczàcych si´ i pracujàcych poza terenem gminy.Dojazd autobusem do Warszawy jest niejednokrotnie
∏atwiejszy ni˝ samochodem, a wykorzystanie metra powoduje
jeszcze szybsze dotarcie na miejsce. Komunikacja przez nas op∏acana b´dzie wykorzystana bardziej efektywnie. Ale najwa˝niejsze, ˝e zmniejszenie liczby samochodów oznacza czystsze powietrze, a na tym szczególnie nam zale˝y.

Trwajà roboty murarskie – budynek
g∏ówny sali przygotowywany jest
do monta˝u wiàzarów dachowych,
który wykonany zostanie na prze∏omie kwietnia i maja. Âciany zewn´trzne zaplecza sportowego,
z wmontowanymi ju˝ oknami,
ocieplane sà we∏nà mineralnà i rozpocz´to wykonanie elewacji. Cz´Êç
zaplecza szatni sportowych jest
ju˝ zadaszona i budowane sà Êcianki dzia∏owe. W najbli˝szych dniach
rozpocznie si´ monta˝ instalacji
elektrycznej.
 BW

Dzi´kuj´ za rozmow´.

Termomodernizacja
z dofinansowaniem

 Rozmawia∏a Beata Wilk

ne z ZIT i jednà stacj´ postoju rowerów.
W ramach tego samego projektu budowana jest droga rowerowa
wzd∏u˝ ulicy Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach w kierunku Beniaminowa, do granicy z gminà Radzymin.
WartoÊç projektu na terenie gminy Niepor´t wynosi 6,6 mln z∏, a dofinansowanie wyniesie 5,3 mln z∏.
 BW

Szko∏a Podstawowa
Wólka Radzyminska

Gmina realizuje projekt
termomodernizacji budynku
szkoły w Niepor´cie i w Wólce
Radzymiƒskiej, którego efektem
b´dzie 50% spadek
zapotrzebowania na energi´.
Koszt projektu to 2,4 mln
złotych, a na jego realizacj´
gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokoÊci 1,92 mln zł.

Modernizacja ulicy
Dworcowej – II etap
Wykonawca inwestycji, firma przedsi´biorstwo Budowy Dróg i Mostów
z Miƒska Mazowieckiego, rozpoczàł prace budowlane od rozbiórki
kraw´˝nika po wschodniej stronie ulicy, parkingu i chodnika przy stacji
PKP w Niepor´cie.
Po pracach rozbiórkowych zostanie
ustawiony nowy kraw´˝nik oraz
wykonana nawierzchnia z kostki
betonowej na zjazdach, parkingu
i chodniku. Po zakoƒczeniu robót
brukarskich rozpocznà si´ prace

zwiàzane z wykonaniem nowej
nawierzchni asfaltowej.
Zakoƒczenie prac planowane jest
w czerwcu, ich koszt wyniesie 1,5
mln z∏.
 BW
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Przyznana kwota zrefunduje poniesione ju˝ przez gmin´ wydatki
na wymian´ okien w szkole w Niepor´cie, wykonanie izolacji Êcian
zewn´trznych i fundamentów, docieplenie stropodachów, wymian´
instalacji c.o. oraz oÊwietlenia
na ledowe w szkole w Wólce Radzymiƒskiej. W 2018 roku zrealizowana zostanie modernizacja instalacji c.o. w szkole w Niepor´cie,

modernizacja kot∏owni w obydwu
budynkach, wymiana oÊwietlenia
na ledowe w szkole w Niepor´cie
oraz monta˝ kolektorów s∏onecznych i paneli fotowoltaicznych
na dachach. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budyn-

ków, zapotrzebowanie na energi´
spadnie w nich o po∏ow´. Obecnie
trwajà procedury zwiàzane z przygotowaniem i og∏oszeniem przetargu, który wy∏oni wykonawc´ inwestycji. Jej realizacja odb´dzie si´
w okresie wakacji.
 BW

ROZBUDOWUJEMY GMINNÑ SIEå WODOCIÑGOWÑ
Podpisana została umowa na budow´ nowych odcinków sieci wodociàgowej na terenie gminy Niepor´t.
Wykonawca, firma KOW-KAN w Nasielsku wykona trzy zadania:
 budow´ sieci wodociàgowej w ul. Borki w Józefowie o długoÊci 368,5 mb.
 budow´ sieci wodociàgowej w ul. Powstaƒców w Niepor´cie o długoÊci 193 mb

 budow´ sieci wodociàgowej w ul. Promykowej w Stanisławowie Pierwszym o długoÊci 638 mb.
Zakoƒczenie prac zaplanowane zostało w terminie do dnia 10
wrzeÊnia 2018 r.
Łàczny koszt wykonania infrastruktury wodociàgowej wyniesie 318 260 zł.
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dotyczàce projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Józefów
– rejon Kana∏u Bródnowskiego, w gminie Niepor´t”

Budowa gminnej sieci
kanalizacyjnej
w Michałowie-Grabinie
Trwa budowa kanalizacji w ulicach
Kwiatowej i Przyrodniczej. Po zakoƒczeniu prac ziemnych, Wykonawca przystàpi do odtwarzania nawierzchni dróg. Nowa sieç kanalizacyjna liczyç b´dzie 5,1 km,
wybudowane te˝ zostanà 3 przepompownie Êcieków oraz zmodernizowana zostanie istniejàca przepompownia na osiedlu. Zakoƒcze-

nie prac zaplanowane zosta∏o
w koƒcu wrzeÊnia 2018 roku.
W po∏owie kwietnia nastàpi otwarcie ofert w przetargu prowadzonym
przez MPWiK na budow´ kanalizacji w ulicy Orneckiej, która
umo˝liwi odprowadzenie Êcieków
z osiedla w Micha∏owie-Grabinie
do istniejàcej kanalizacji na terenie
Bia∏o∏´ki.
 BW

Budowa kanalizacji
na osiedlu w Białobrzegach
i Zegrzu Południowym
Na osiedlu w Bia∏obrzegach dobieg∏y koƒca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie odtwarzana jest nawierzchnia dróg i chodników oraz
trwajà prace przy zagospodarowaniu
terenu przepompowni Êcieków.
Wkrótce rozpocznie si´ rozruch
przepompowni, a po jego zakoƒczeniu i odbiorze pompowni przez
MPWiK, Wykonawca przystàpi
do przy∏àczania poszczególnych
bloków do nowej sieci kanalizacyjnej. Odbiór koƒcowy inwestycji nastàpi do koƒca czerwca 2018 roku.
Na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym równie˝ zakoƒczona zosta∏a budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wi´kszoÊç
bloków jest ju˝ pod∏àczona do no-

wej sieci i Êcieki sà przepompowywane do istniejàcej kanalizacji.
Kontynuowane sà prace przy wyposa˝aniu i zagospodarowaniu terenu przepompowni Êcieków, która zlokalizowana jest przy ulicy
Warszawskiej. Wkrótce budowane
b´dà przewody t∏oczne, ∏àczàce
pompowni´ Êcieków z istniejàcymi
przewodami kanalizacyjnymi.
Po zakoƒczeniu robót nastàpi rozruch pompowni przez MPWiK
i ostatnie bloki zostanà pod∏àczone do nowej sieci.
W najbli˝szych tygodniach Wykonawca przystàpi do odtwarzania
nawierzchni drogowych na osiedlu.
Zakoƒczenie inwestycji planowane jest w czerwcu 2018 roku.
 BW

W zwiàzku ze zło˝eniem pism w dniu 10.04.2018 r.
do Urz´du Gminy Niepor´t zawierajàcych uwagi do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Niepor´t”, wyło˝onego
do publicznego wglàdu, zapraszam zainteresowanych,
w tym osoby, które zło˝yły uwagi i wnioski do projek-

tu planu, na spotkanie w dniu 23.04.2018 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t, którego przedmiotem b´dzie omówienie i wyjaÊnienie przyj´tych w planie rozwiàzaƒ.
Wójt Gminy Niepor´t
mgr Sławomir Maciej Mazur

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
O G ¸ O S Z E N I E

o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru so∏ectwa Micha∏ów-Grabina, w gminie Niepor´t”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póên.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XLV/83/2013 z dnia 26 wrzeÊnia 2013 r. zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego
wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Niepor´t” wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach od 07.05.2018 r.
do 06.06.2018 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t
Dział Zagospodarowania Przestrzennego, w godzinach
od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu
miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu
14.05.2018 r. w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi wniesione za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wójt Gminy Niepor´t
mgr Sławomir Maciej Mazur

O G ¸ O S Z E N I E

o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy
– rejon po pó∏nocnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Niepor´t”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póên.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XXXIX/29/2013 z dnia 25 marca 2013 r. zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego
wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy – rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Niepor´t” wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach od 07.05.2018 r.
do 06.06.2018 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t
Dział Zagospodarowania Przestrzennego, w godzinach
od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu
miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu
21.05.2018 r. w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie
do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r.
Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi
wniesione za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wójt Gminy Niepor´t
mgr Sławomir Maciej Mazur

Plaga podpaleƒ traw w naszej gminie niestety nadal trwa. W ostatniej akcji ratowniczej w Stanisławowie Drugim brały udział cztery jednostki stra˝y po˝arnej, w tym dwie z OSP Kàty
W´gierskie. Stra˝acy przypominajà, ˝e wypalanie traw jest w surowo zabronione! Grozi za to kara grzywny do 5 tys. zł, a nawet do 10 lat pozbawienia wolnoÊci.

STOP wypalaniu
traw!
Ten proceder jest bardzo niebezpieczny, poniewa˝ stwarza wysokie
zagro˝enie po˝arowe. Trawy palà
si´ bardzo szybko, ogieƒ cz´sto wymyka si´ spod kontroli i przenosi
na pobliskie zabudowania lub las.
W przypadku wysokich traw po˝ar
mo˝e rozprzestrzeniaç si´ z pr´dkoÊcià nawet 60 km/h. W p∏omieniach
ginie wszystko, co zyje w trawie
– owady, p∏azy, gady, drobne ssaki. Nieod∏àcznym towarzyszem

ognia jest zawsze dym. Ten, który
pochodzi z wypalania, potrafi byç
bardzo trujàcy. Przede wszystkim
znajdujà si´ w nim rakotwórcze w´glowodory, dwutlenek w´gla oraz
dwutlenek siarki. Taka mieszanka
mo˝e spowodowaç zatrucia,
a w konsekwencji – choroby: alergie, nowotwory.
Wypalanie traw powoduje
SZKODY, a nie przynosi korzyÊci!
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Akademia
w 13. rocznic´
Êmierci
Êw. Jana
Pawła II
26 marca w Szkole Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie odby∏a si´ akademia poÊwi´cona pami´ci Êwi´tego Jana Paw∏a II, przygotowana w zwiàzku z 13. rocznicà
Êmierci Papie˝a, która przypada 2

kwietnia. Program poetycki sk∏ada∏
si´ z tekstów poetyckich, pieÊni
i wspomnieƒ o Êw. Karolu Wojtyle, a tak˝e z utworów muzycznych
zagranych przez uczniów na instrumentach: keyboardzie, flecie i gi-

tarze. Przygotowali go uczniowie
klas: VI a i I b pod kierunkiem wychowawczyƒ: p. Anny Kalinowskiej i p. Agnieszki J´drzejczak,
przy wsparciu szkolnego chóru
pod batutà pani Joanny Bo˝yk.

Akademie papieskie na sta∏e
wpisa∏y si´ w tradycj´ szko∏y.
Od 13 lat uczniowie i nauczyciele
piel´gnujà pami´ç o wielkim Polaku – Papie˝u, który nim odszed∏,
powiedzia∏: „Przecie˝ nie ca∏y

umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa”.
Niech niezniszczalna pozostanie
tak˝e nasza pami´ç o Nim i nauce,
którà zostawi∏.
 Iwona Kopka

Pierwszego dnia wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej w Białobrzegach udali si´ z wizytà do swoich
rówieÊników – uczniów Szkoły Podstawowej im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej.
Przygotowali dla nich warsztaty o tematyce szeroko poj´tego bezpieczeƒstwa w sieci.

Sieciowy zawrót głowy
– czyli bàdêmy cyberbezpieczni wiosnà!
XV Dyktando
o pióro dyrektora szkoły

Warsztaty dotyczy∏y bezpieczeƒstwa cyfrowego, szacunku i kultury w sieci, netykiety i praw autorskich. Uczniowie w ró˝nych formach, tak˝e artystycznych,
poruszyli kwesti´ negatywnych
i niebezpiecznych zjawisk: uzale˝nienia od telefonu, hejtu i innych
zagro˝eƒ cyfrowych.
Warsztaty by∏y jednym z wielu

dzia∏aƒ podj´tych w ramach realizacji ca∏orocznego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna
Szko∏a Cyfrowa. Jest to projekt
ogólnopolski, realizowany przez
MEN, a g∏ównym jego zadaniem
jest znalezienie odpowiedzi na problemy i wyzwania zwiàzane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich

szko∏ach. Udzia∏ w projekcie bierze ok. 10% szkó∏ w Polsce. Nasza
szko∏a jest w gronie 10% najbardziej zaanga˝owanych w bezpieczeƒstwo cyfrowe placówek w kraju.
 oprac i fot: koordynatorzy
projektu Magdalena Michalak
i Agnieszka Zbrze˝na

W marcu w szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie odbyło
si´ XV Dyktando o pióro dyrektora szkoły, w którym wzi´li udział uczniowie
klas III-VII w trzech kategoriach wiekowych: klasy III, klasy IV-V, klasy VI-VII.
Organizatorki, panie: Gra˝yna MiÊkowicz, Iwona Kopka, Kamila
Kruk, Emilia Turek, Agnieszka
Lewandowska i Maria Zieliƒska
przygotowa∏y teksty sprawdzajàce
znajomoÊç zasad ortograficznych
poznanych na poszczególnych etapach edukacyjnych.
We wszystkich grupach wiekowych rywalizacja by∏a zaci´ta,
w dwóch najm∏odszych zwyci´zcy
zostali wy∏onieni dopiero w wyniku dogrywek.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia si´ nast´pujàco:
Zwyci´zcy XV Dyktanda o pióro
dyrektora szko∏y:
• grupa kl. III – Mi∏osz Kopka,
kl. III c
• grupa kl. IV-V – Jekatarina Repina, kl. V a
• grupa kl. VI-VII – Aleksander
Krzy˝anowski, kl. VII b
Ponadto, w zwiàzku z wysokim poziomem konkursu, komisja konkursowa postanowi∏a przyznaç nagrody za zaj´cie II i III miejsca we
wszystkich kategoriach.

Oto laureaci:
• grupa kl. III
II miejsce – Maksymilian ¸ysoniewski, kl. III b
III miejsce – Szymon Matuszów,
kl. III c
• grupa kl. IV-V
II miejsce – Zuzanna Kowalska,
kl. V b
III miejsce – Alicja Wilczyƒska,
kl. IV b
• grupa kl. VI-VII
II miejsce – Magdalena Wielgus,
kl. VII b
III miejsce – Zuzanna Ludziejewska, kl. VII a
26 marca dyrektor szko∏y pani
Edyta KuÊ wr´czy∏a nagrody. Zwyci´zcy otrzymali w nagrod´ pi´kne pióra, natomiast laureaci II i III miejsca – nagrody
ksià˝kowe. Wszystkie nagrody
ufundowa∏a Rada Rodziców, której
organizatorzy serdecznie dzi´kujà
za wspó∏prac´. Mistrzom ortografii serdecznie gratulujemy sukcesów!
 SP Niepor´t

Sukces Aleksandry Zieliƒskiej
Z wielkà radoÊcià i dumà informujemy, ˝e Aleksandra Zieliƒska,
uczennica klasy 7a, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, została laureatkà Kuratoryjnego Konkursu z J´zyka Polskiego.
Jest to pierwszy tak du˝y sukces
naszej szko∏y w konkursie tej
rangi. Nigdy wczeÊniej nie uda∏o
si´ zdobyç tego wyró˝nienia ˝adnemu uczniowi. Nie doÊç na tym:
Ola jest jedynà laureatkà tego konkursu z gminy Niepor´t i z powia-

tu legionowskiego na poziomie
szko∏y podstawowej. Przypominamy, ˝e konkursy przedmiotowe
organizowane przez kuratoria
oÊwiaty to konkursy o najwy˝szym stopniu trudnoÊci, a tytu∏ laureata otwiera uczniowi drzwi

do wymarzonej szko∏y ponadpodstawowej.
Serdecznie gratulujemy Oli i ˝yczymy jeszcze wielu sukcesów
w jej karierze uczniowskiej!
 Opiekun Ewa Zienkiewicz

Nowi Partnerzy Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+:
• CAMBRIDGE SCHOOL
– ul. Pionierska 4, 05-126 Niepor´t •
tel: 608-877-455 • mail:
office.cambridgeschool@gmail.com
• www.cambridgeschool.com.pl

Szko∏a oferuje zni˝ki w wysokoÊci: 5% na zaj´cia indywidualne
i grupowe oraz 10% na zaj´cia
dla rodzeƒstw lub rodziców.
Cambridge School to szko∏a, która powsta∏a z myÊlà o wszystkich,
którzy chcà rozwijaç zdolnoÊci j´zykowe i przedmiotowe, pod-

nieÊç kwalifikacje zawodowe,
czy sp´dziç mi∏o czas uczàc si´
czegoÊ nowego. Dogodna lokalizacja, a tak˝e m∏oda, profesjonalnie wykszta∏cona i pe∏na pasji kadra, dostosowuje metody nauczania do indywidualnych potrzeb
swoich s∏uchaczy, przez co nauka
jest przyjemna i efektywna. Prowadzimy zarówno zaj´cia grupowe, jak i indywidualne, a oferta
proponowanych przez nas kursów
dostosowuje si´ do potrzeb na-

szych klientów. Programy nauczania j´zyków obcych dostosowane sà do poziomów bieg∏oÊci
j´zykowej opracowanych przez
Rad´ Europy (CEFR).
Korepetycje przedmiotowe dostosowane sà do wymogów zamieszczanych w programach nauczania
MEN oraz sà zgodne z informatorami egzaminacyjnymi CKE.
• SISKAM Kamila Kutrowska –
ul. Jana Kazimierza 279/3,

Stanisławów Pierwszy,
05-126 Niepor´t • tel. 512 681 855
• mail: biuro@siskam.pl

W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej firma
oferuje 10% zni˝ki na ubezpieczenia majàtkowe.
tel. 501 099 337

W ramach prowadzonych us∏ug
kosmetycznych firma oferuje 10%
zni˝ki na ka˝dà realizowanà us∏ug´.

• AVAILO Sp. z o.o. – Jasionka 948,
36-002 Jasionka • tel. 530 904 00 •
mail: elzbieta.brechwa@availo.p

Firma prowadzi porady prawne online. Oferuje 10% zni˝ki na zakup
pakietu „Prawnik na Teraz”. 
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XV Ogólnopolski
Tydzieƒ Bibliotek
W dniach od 8 do 15 maja 2018 odb´dzie si´ XV Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek pod has∏em
(Do)WolnoÊç Czytania. Z tej okazji
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Biblioteki Publicznej
Gminy Niepor´t przy ul. Dworcowej 9A. W czasie Tygodnia Bibliotek przewidzieliÊmy dla Paƒstwa
wiele atrakcji. Pierwszego dnia,
czyli 8 maja (wtorek), zapraszamy
od 11.00 po nowoÊci ksià˝kowe dla
dzieci, m∏odzie˝y oraz doros∏ych.
W tym dniu b´dà Paƒstwo mogli pocz´stowaç si´ równie˝ ciastem oraz
kawà. W kolejnych dniach, czyli
od 9 do 15 maja, zapraszamy na kolejnà edycj´ Wymiany Ksià˝ek 5
za 5, podczas której b´dzie mo˝na
wymieniç ksià˝ki z prywatnej biblioteczki na inne pozycje dost´pne u nas, w tym ksià˝ki nowe, które
otrzymaliÊmy z tej okazji od wydawnictwa Czarna Owca. Wydaw-

nictwo regularnie pomaga nam
w organizowaniu tego przedsi´wzi´cia. Warunkiem uczestnictwa
w wymianie jest przyniesienie ze sobà do 5 sztuk ksià˝ek wydanych
po 2000 roku. Wymianie nie podlegajà podr´czniki szkolne i akademickie, atlasy, s∏owniki, instrukcje
obs∏ugi oraz ksià˝ki brudne i zniszczone. Dodatkowo w bibliotece
znajdà Paƒstwo stoisko „Czytelnicze S.O.S”, gdzie bibliotekarka b´dzie pomagaç niezdecydowanym
w wyborze odpowiedniej ksià˝ki lub
audiobooka. Serdecznie zapraszamy
zarówno naszych sta∏ych czytelników, jak i osoby, które nie majà za∏o˝onej karty bibliotecznej, do odwiedzenia nas w tych dniach. Wi´cej informacji o tygodniu bibliotek
znajduje si´ na bibliotecznym blogu pod adresem: http://bibliotekanieporet.blogspot.com/.
 Biblioteka Publiczna GN

27 marca w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
odbyła si´ IX edycja Gminnego Konkursu dla uczniów klas III
,,Màdra Głowa” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niepor´t
Sławomira Macieja Mazura.

Màdra Głowa

Uczniom towarzyszyli tego dnia
Przyjaciele Szko∏y: Przewodniczàca Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Kamiƒska
oraz Wiceprzewodniczàcy Rady
Gminy Marian Oszczyk, który
od pierwszej edycji konkursu zaanga˝owany jest w jego organizacj´.
W konkursie udzia∏ wzi´∏o 18
uczniów klas III z 6 szkó∏ podstawowych gminy Niepor´t: SP Bia∏obrzegi, SP Izabelin, SP Wólka
Radzymiƒska, SP Józefów i SP Stanis∏awów Pierwszy.
Uczniowie oprócz wiedzy ogólnej musieli wykazaç si´ znajomoÊcià ortografii.

Komisja konkursowa, w sk∏ad
której wchodzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkó∏ bioràcych udzia∏ w konkursie, przyzna∏a:
• I miejsce – Nataniel El˝anowski
SP Józefów
• II miejsce – Szymon Matuszów
SP Niepor´t, Nina Steblik SP Bia∏obrzegi
• III miejsce – Antoni Kowalski SP
Wólka Radzymiƒska
• Wyró˝nienie – Jakub Gradek SP
Stanis∏awów Pierwszy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim „màdrym g∏owom” – uczestnikom konkursu!
 SP Józefów

KULTURA 5

Grand Prix dla teatru
Strefa Podmiejska!
W odbywajàcym si´
w miniony weekend
(13–15 kwietnia)
IV Ogólnopolskim
Festiwalu Teatralnym
„Blackout”, najwy˝sze
laury zdobył teatr
z Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie.
rofesjonalne jury imprezy organizowanej przez Miejski
Dom Kultury w Wo∏ominie,
wysoko oceni∏o umiej´tnoÊci aktorskie oraz re˝yseri´ spektaklu
„Na pe∏nym morzu” wg S∏awomira Mro˝ka i przyzna∏o artystom Strefy Podmiejskiej Grand Prix!
Przedstawienie by∏o jednym z jedenastu spektakli zakwalifikowanych do tegorocznej edycji
„Blackoutu”. Niepor´cki zespó∏
w sk∏adzie: Micha∏ Ko∏nierzak,
Aleksander ˚ulewski, Kamil Krzy˝anowski i Jakub Powa∏a pokona∏
teatry z Warszawy, Lublina, Garwolina, Krakowa, Chojnic, Che∏mna, T∏uszcza i Zielonki.

P

fot. ¸ukasz Szewczak

To czwarte festiwalowe zwyci´stwo tego tytu∏u. Strefa Podmiejska,
pracujàca nieprzerwanie pod opiekà Bogus∏awy Oksza-Klossi, wygra∏a ju˝ mro˝kowskim przedstawieniem jednà z edycji Garderoby

Bia∏o∏´ki, teresiƒski festiwal Galimatias oraz Asteriad´ we W∏ochach. Dumni z kolejnych trofeów,
˝yczymy naszym gwiazdom dalszych sukcesów!
 GOK

Strefa Szefa na podium!
Spektakl „Nasze miasto” w wykonaniu niepor´ckiej grupy teatralnej Strefa Szefa zdobył I miejsce w konkursie
teatralnym XVII Mazowieckiego Festiwalu Dzieci´cej i Młodzie˝owej TwórczoÊci Artystycznej ASTERIADA.
Podczas Gali Fina∏owej, w Ok´ckiej Sali Widowiskowej Domu
Kultury „W∏ochy”, przedstawiciele zespo∏u odebrali nagrod´ wraz
z pucharem i pamiàtkowym dyplomem dla zwyci´zców. Osobne podzi´kowania organizatorzy ASTERIADY z∏o˝yli na r´ce re˝ysera

i opiekuna grupy – Bogus∏awy
Oksza-Klossi.
Grudniowa premiera spektaklu
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie sta∏a si´ wa˝nym wydarzeniem kulturalnym, sk∏aniajàcym widzów w zabieganym, przedÊwiàtecznym okresie do zadumy

i refleksji.
Kilka lat temu, laureatem Grand
Prix XIII ASTERIADY by∏a Strefa Podmiejska, równie˝ reprezentujàca GOK w Niepor´cie.
Gratulujemy naszym utalentowanym artystom i ˝yczymy dalszych
sukcesów!
 GOK

Z pami´tnika obserwatora karmnika

KOS ZWYCZAJNY
Zima zawsze ciàgnie si´ w nieskoƒczonoÊç
i daje si´ we znaki kierowcom,
drogowcom, pieszym, właÊcicielom
domków, którzy zastanawiajà si´,
czy starczy im opału i wszystkim tym,
którzy majà dosyç czarno-białego
krajobrazu. Ju˝ na poczàtku marca mamy
nadziej´, ˝e wiosna zaraz przyjdzie,
a ona bywa kapryÊna jak prawdziwa
kobieta, która mówi: „ju˝ wychodz´”,
a jeszcze suszy włosy w łazience…
Czekamy wi´c na wiosn´ i wypatrujemy jej
pierwszych oznak.
Ja zawsze czekam na pierwsze wiosenne
Êpiewy kosa. W tym roku us∏ysza∏am je dok∏adnie 8 marca. PomyÊla∏am sobie, ˝e to
wspania∏y prezent na Dzieƒ Kobiet. Kosy,
choç nie odlatujà na zim´ do ciep∏ych kra-

jów, nie sà tak aktywne i cz´sto spotykane.
Sà to ptaki wielkoÊci szpaka, samce majà jednolicie czarne ubarwienie, jaskrawy, pomaraƒczowy dziób i pomaraƒczowà otoczk´ wokó∏ oczu. Cz´sto mylone sà ze szpakami. Kolorystyka upierzenia samic jest bardziej
zró˝nicowana: oliwkowobràzowa, miejscami
wpadajàca w szaroÊç i kolor czerwonobràzowy. W∏aÊnie na prze∏omie lutego i marca zaczyna si´ okres godowy tych pi´knych ptaków. Samce zasiadajà wtedy na czubku drzewa, latarni lub antenie telewizyjnej,
zazwyczaj wieczorem i wyÊpiewujà bardzo
melodyjne frazy. W ich Êpiewie mo˝na wyró˝niç gwizdanà cz´Êç motywu i cichszy, bardziej Êwiergotliwy dodatek. Samce posiadajà w repertuarze nierzadko ponad 30 motywów, b´dàcych kombinacjami ró˝nych
elementów, a na obszarach zurbanizowanych
przejmujà do swych pieÊni równie˝ odg∏osy

cywilizacji, jak syreny karetek czy dzwonki
telefonów komórkowych.
Kosy sp´dzajà wi´kszà cz´Êç dnia na ziemi lub nisko na ga∏´ziach. W zale˝noÊci
od pod∏o˝a, przemieszczajà si´ biegajàc lub
podskakujàc. Na ziemi szukajà po˝ywienia,
gdy˝ od˝ywiajà si´ g∏ównie d˝d˝ownicami
i chrzàszczami. Regularnie przez nie zjadane sà równie˝ Êlimaki, pijawki, wije, paj´czaki oraz ró˝ne stadia owadów. Zaobserwowano równie˝ kosy ∏owiàce ryby. W przypadku braku po˝ywienia, kosy muszà
zadowoliç si´ mniejszymi owadami, takimi
jak np. mszyce. Bioràc pod uwag´ gusty kulinarne tych wiosennych Êpiewaków, sà one
bardzo po˝àdane w naszych ogrodach przydomowych.
Kosy ju˝ Êpiewajà. Spragnieni wiosny,
otwórzmy okno wieczorem i wpuÊçmy
do domu Êpiew kosa. Przeróbmy te˝ stare pol-

skie przys∏owie na: „pierwszy Êpiew kosa
wiosn´ uczyni”, choçby tylko naszych sercach.
 Jan_ka
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Najlepsi
w powiecie!
Na rozegranych 10 kwietnia w Aquaparku
Fala w Stanisławowie Pierwszym
Mistrzostwach Powiatu Legionowskiego,
w pływaniu indywidualnym i sztafetowym
dziewczàt i chłopców klas VII Szkół
Podstawowych i kl. II i III Gimnazjum,
zwyci´˝yli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Stanisławowie Pierwszym – zarówno
w kategorii dziewczàt, jak i chłopców.
kwietnia p∏ywalni sportowej w Aquaparku „Fala”
w Stanis∏awowie Pierwszym odby∏y si´ Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w p∏ywaniu indywidualnym i sztafetowym dziewczàt i ch∏opców w kategorii
„M∏odzie˝” kl. VII Szkó∏ Podstawowych i kl. II i III Gimnazjum. Do zawodów przystàpi∏o 5 dru˝yn ch∏opców i 4 dru˝yny dziewczàt, które re-

10

prezentowa∏y gminy Legionowo
i Niepor´t. Organizatorem zawodów
by∏ Gminny i Powiatowy Szkolny
Zwiàzek Sportowy oraz OSIR GN
„Aquapark Fala”, a fundatorem nagród Starostwo Powiatowe w Legionowie. Biegi sztafetowe odbywa∏y
si´ na dystansie 6 x 25 m stylem dowolnym, a konkurencje indywidualne na dystansie 50 m stylami:
grzbietowym, dowolnym oraz kla-

sycznym. Suma czasów sztafet
i konkurencji indywidualnych by∏a
podstawà koƒcowej klasyfikacji
szkó∏ w kategorii dziewczàt i ch∏opców.
S´dzià g∏ównym, a zarazem prowadzàcym zawody, by∏a Pani Anna Wenerska ze SP w Stanis∏awowie Pierwszym, a s´dzià startowym
Pani Beata Brejnakowska – instruktor p∏ywania. Wr´czenia nagród do-

konali:Wiceprzewodniczàcy Powiatowego i Przewodniczàcy
Gminnego Szkolnego Zwiàzku
Sportowego Pan Roman Madej
i Dyrektor OSIR GN Pan Andrzej
Kula. Organizatorzy zawodów
dzi´kujà s´dziom, trenerom i opiekunom zawodników, a tak˝e Dyrektorom i nauczycielom Szkó∏
uczestniczàcych w zawodach.
 OSIR GN

KLASYFIKACJA KO¡COWA DZIEWCZÑT:
1. miejsce SP Stanisławów Pierwszy
2. miejsce PZSO Konopnicka Legionowo
3. miejsce NSP Jana Pawła II Legionowo
4. miejsce SP nr 8 Legionowo
KLASYFIKACJA KO¡COWA CHŁOPCÓW:
1. miejsce SP Stanisławów Pierwszy
2. miejsce Gimnazjum nr 2 Legionowo
3. miejsce SP nr 8 Legionowo
4. miejsce PZSO Konopnicka Legionowo
5 miejsce NSP Jana Pawła II Legionowo

Marcowe zwyci´stwa
zawodników UKS Fala Niepor´t
Marzec był okresem wyt´˝onych
treningów i rywalizacji dla
zawodników UKS Fala Niepor´t.
10 MARCA przy ul. Ksi´cia Trojde-

Sukces Tenisistów
Stołowych z SP w Józefowie
Tegoroczne rozgrywki tenisa sto∏owego przynios∏y ogromnà niespodziank´. Obie dru˝yny dziewczàt
i ch∏opców w sk∏adzie: Marzena
Strzemieczna, Olga Sternik, Kacper
K´sicki, Marcin Ma∏ecki, Kacper
Arciszuk wywalczy∏y pierwsze
miejsca w gminie, a nast´pnie na
powiatowych fina∏ach stan´∏y
na podium. Ch∏opcy uplasowali si´
na trzeciej pozycji, a dziewcz´ta
zdoby∏y pierwsze miejsce, czym

zapewni∏y sobie awans do kolejnej
edycji rozgrywek na szczeblu mi´dzypowiatowym. Zawody odby∏y
si´ w marcu w Serocku. Po∏àczenie
debiutujàcej w rozgrywkach szkolnych Olgi i bardzo doÊwiadczonej
Marzeny oraz pomocy p. trener Janiny Lengiewicz pozwoli∏o dziewcz´tom po bardzo wyrównanych
meczach wywalczyç bràz. Serdecznie gratulujemy!
 SP Józefów

na w Warszawie na trzeciej rundzie
eliminacji Od M∏odzika do Olimpijczyka do rywalizacji przystàpi∏o ponad 1000 zawodników z ca∏ej
Polski. Uczniowskà Fale Niepor´t
reprezentowa∏o 17 p∏ywaków, którzy zdobyli 4 medale – dwa srebrne i dwa bràzowe. Reszta zawodników równie˝ spisa∏a si´ znakomicie, zajmujàc wysokie lokaty
i znaczàco poprawiajàc swoje rekordy ˝yciowe.
16 MARCA w Pruszkowie odby∏y si´

lepszej strony. Zawodnicy w wi´kszoÊci startów odnotowywali popraw´ swoich wyników, co prze∏o˝y∏o si´ na zaj´cie 1 miejsca w tabeli post´pów wÊród 21 klubów
p∏ywackich.

Otwarte Mistrzostwa Okr´gu Warszawsko-Mazowieckiego. W rocznikach 14 lat i starszych, reprezentacja UKS Fala Niepor´t
w sk∏adzie: Aleksandra Gradek,
Aleksandra Elsner, Franciszek Gera, Zuzanna Skoczylas i Agata
Rochmiƒska pokaza∏a si´ z jak naj-

22 i 23 MARCA do rywalizacji w Wojewódzkich Dru˝ynowych Mistrzostwach M∏odzików przystàpi∏y
roczniki 2005–2006. Dwa srebrne
medale z tej imprezy przywioz∏a
Maria Chojnowska na 100 i 200 m
stylem klasycznym, po jednym

srebrnym Anna S∏omiƒska na
100 m stylem motylkowym oraz
B∏a˝ej Dybek na 200 m stylem klasycznym. Mimo ˝e zawodnicy
obecnie ci´˝ko trenujà, a szczyt formy szykowany jest na koniec roku
szkolnego, nie przeszkodzi∏o to
w uzyskaniu wartoÊciowych lokat.
Na wyró˝nienie zas∏ugujà równie˝
Jan Zaborski, Maja Korzeniowska
i Marta Pasiƒska za pobicie sowich
rekordów ˝yciowych.
Gratulujemy!
 B.Krawczak

9 kwietnia w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym rozegrano IV edycj´ turnieju siatkarskiego w ramach Grand Prix Jeziora Zegrzyƒskiego o Puchar Dyrektora Szkoły.

Siatkarskie Grand Prix Jeziora Zegrzyƒskiego
W IV edycji turnieju siatkarskiego
w ramach Grand Prix Jeziora Zegrzyƒskiego o Puchar Dyrektora
Szko∏y udzia∏ wzi´∏o 6 dru˝yn, turniej rozegrano systemem „ka˝dy
z ka˝dym dwa sety bez wzgl´du
na wynik”.
Uroczystego wr´czenia pucharów dru˝ynom oraz statuetek dla
najlepszych zawodniczek w dru˝ynie dokona∏a Pani Lidia Kowalczyk
Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej
w Stanis∏awowie Pierwszym. Organizatorem turnieju by∏ nauczyciel
wychowania fizycznego Dariusz
PieÊniak.
 BW

KO¡COWA KLASYFIKACJA:
I miejsce: SP Nr 8 w Legionowie I
Il miejsce: SP w Stanisławowie Pierwszym II
III miejsce: SP Nr 8 w Legionowie Il
IV miejsce: SP w Dàbrówce
V miejsce: SP w Serocku
VI miejsce: SP w Stanisławowie
Pierwszym II
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MAJU 2018 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki, Agawy

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista, Olimpijska

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA
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