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Âwi´to Konstytucji 3 maja

Budowa sali gimnastycznej
w Białobrzegach

Dobieg∏ koƒca monta˝ dêwiga-

rów, stanowiàcych konstrukcj´ da-

chu sali gimnastycznej przy szko-

le podstawowej w Bia∏obrzegach.

Nast´pnym etapem b´dzie wykona-

nie pokrycia dachowego. � BW

3 maja w Niepor´cie mieszkaƒcy gminy Êwi´towali 227 rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Była to wyjàtkowa uroczystoÊç, bo przypadajàca w stulecie odzyskania przez Polsk´ niepodległoÊci. 

U
roczystoÊci rozpocz´∏a msza

Êwi´ta w intencji Ojczyzny,

koncelebrowana przez ksi´-

dza Stanis∏awa Cha∏biƒskiego, któ-

ry skierowa∏ do wiernych pi´kne s∏o-

wa o patriotyzmie i mi∏oÊci do Ojczy-

zny. We mszy uczestniczy∏y poczty

sztandarowe: 9 batalionu dowodze-

nia, Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych

z Niepor´tu, Wólki Radzymiƒskiej

i Kàtów W´gierskich, Szko∏y Podsta-

wowej im. Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 roku w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, SP im. Bronis∏awa

Tokaja w Niepor´cie, SP im. Wojska

Polskiego w Bia∏obrzegach, SP

im. 28. Pu∏ku Strzelców Kaniow-

skich w Wólce Radzymiƒskiej, SP

im. Wandy Chotomskiej w Józefo-

wie, SP im. Batalionu Saperów Ko-

Êciuszkowskich w Izabelinie oraz

szczep 14. Dru˝yn Harcerskich

i Gromad Zuchowych Niepor´t.

Opraw´ artystycznà mszy zapewni-

∏a Schola Otwartych Serc z parafii

w Stanis∏awowie Pierwszym. 

Po mszy, na Placu WolnoÊci sta-

n´∏a Kompania Honorowa z 9 ba-

talionu dowodzenia pod dowódz-

twem porucznika Konrada Jani-

kowskiego, poczty sztandarowe,

przedstawiciele wojska, w∏adz sa-

morzàdowych, policji, stra˝y po˝ar-

nej oraz mieszkaƒcy. 

W przemówieniu, wójt Maciej

Mazur przypomnia∏, jak wielkà ro-

l´ w ˝yciu Polaków odegra∏a

uchwalona Konstytucja, mimo i˝

obowiàzywa∏a zaledwie przez 14

miesi´cy. Zdaniem jej twórców

by∏a „ostatnià wolà i testamentem

gasnàcej ojczyzny”. W trudnych

czasach zaborów Polacy uwa˝ali

obchody rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji za swój patriotyczny obo-

wiàzek. Si∏a jej przes∏ania i sta∏a

obecnoÊç w ÊwiadomoÊci narodu

mia∏y ogromny wp∏yw na zachowa-

nie ciàg∏oÊci polskiej kultury. 

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego

odczyta∏ major Sebastian Jurkow-

ski, a po nim rozleg∏a si´ trzykrot-

na salwa honorowa. UroczystoÊci

zakoƒczy∏a defilada Kompanii Ho-

norowej oraz pocztów sztandaro-

wych na Placu WolnoÊci, dla któ-

rej pi´knym t∏em by∏a bia∏o-czer-

wona flaga zdobiàca budynek

Urz´du Gminy. � B.Wilk

fotorelacja na str. 5

Nowe wiaty autobusowe
na przystankach komunikacji gminnej
Na przystankach auto-

busowych znajdujàcych

si´ przy ulicach: Ma∏o-

∏´cka, Nowolipie, Iza-

beliƒska, Przysz∏oÊç,

Wolska w Woli Alek-

sandra i Akacjowa

w Kàtach W´gierskich

zamontowane zosta∏y

24 nowe wiaty autobu-

sowe. Koszt wiat wraz

z monta˝em wyniós∏

96 tys. z∏otych. 

� BW

Wi´cej informacji

o gminnych 

inwestycjach 

na stronach 2–3
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Trwajà prace nad projektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631, w których
czynnie uczestniczy wójt Maciej Mazur.

W porcie w Niepor´cie, w sàsiedztwie oddanego w ubiegłym roku placu zabaw, stan´ła siłownia plenerowa.
Rodzice wraz z dzieçmi mogà tu aktywnie sp´dzaç czas.

W ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. planuje realizacj´ gazociàgu wysokiego
ciÊnienia relacji Rembelszczyzna – Mory. 

Gmina zgłasza wnioski do
projektu przebudowy drogi 631

GAZ-SYSTEM zbuduje nowy gazociàg

9
maja w siedzibie Mazowieckie-

go Zarzàdu Dróg Wojewódz-

kich w Warszawie odby∏o si´

posiedzenie, zwo∏ane na wniosek

wójta Macieja Mazura, poÊwi´cone

przebudowie drogi wojewódz-

kiej 631 (ul. Zegrzyƒska). W spotka-

niu udzia∏ wzi´li wicemarsza∏ek

Wies∏aw Raboszuk, starosta Robert

Wróbel, zast´pca dyrektora Depar-

tamentu NieruchomoÊci i Infra-

struktury Urz´du Marsza∏kowskie-

go Tomasz Lewandowski. Gmin´

Niepor´t reprezentowali wójt Maciej

Mazur, kierownik Dzia∏u Zagospo-

darowania Przestrzennego Maciej

Czerski oraz specjalista ds. drogo-

wych Stanis∏aw Styk. Obecni byli

tak˝e projektanci i pracownicy

MZDW. Przedmiotem rozmów by-

∏o omówienie postulatów zg∏oszo-

nych przez gmin´ i starostwo

w sprawie przebudowy fragmentu

drogi 631 na odcinku od ronda

w Zegrzu Po∏udniowym do skrzy˝o-

wania z drogà powiatowà ul. Woj-

ska Polskiego. Wójt Maciej Mazur

wnioskuje m.in. o budow´: niezb´d-

nych dróg serwisowych, bezkolizyj-

nego przejÊcia dla pieszych w rejo-

nie Dzikiej Pla˝y (sugerujàc jako

najlepsze rozwiàzanie przejÊcie pod-

ziemne), Êcie˝ki rowerowej po stro-

nie wschodniej ulicy Zegrzyƒskiej.

Wdro˝enie tych rozwiàzaƒ zlikwi-

duje problem tworzàcych si´ na tym

odcinku drogi korków, znaczàco po-

prawi tak˝e bezpieczeƒstwo pie-

szych. Wnioski wójta Macieja Ma-

zura i starosty Roberta Wróbla zo-

sta∏y przyj´te do projektu przebudo-

wy i by∏o im poÊwi´cone poniedzia∏-

kowe (14.05) spotkanie robocze,

tym razem w Urz´dzie Gminy Nie-

por´t. Najwa˝niejszym omawianym

zagadnieniem, które zdominowa∏o

przebieg rozmów z pracownikami

firmy projektowej, by∏a lokalizacja

i przebieg tras serwisowych wzd∏u˝

ulicy Zegrzyƒskiej. W opinii wójta

Mazura i starosty Roberta Wróbla

ich budowa na tym odcinku jest nie-

zb´dna, by zapewniç p∏ynnoÊç ruchu

drogowego oraz umo˝liwiç dojazd

do licznych dzia∏ek mieszkaniowych

i us∏ugowych, znajdujàcych si´

w sàsiedztwie. � BW

Projektowi temu poÊwi´cone by-

∏o spotkanie w Urz´dzie Gminy

Niepor´t z przedstawicielami fir-

my Gaz-System oraz firmy projek-

towej Tractebel. Nowy gazociàg

zapewni zwi´kszone dostawy ga-

zu i umo˝liwi pod∏àczanie si´

do sieci kolejnych odbiorców

na terenie gminy Niepor´t i gmin

sàsiednich. Inwestycja b´dzie mia-

∏a wa˝ny efekt ekologiczny – ko-

rzystanie z paliwa gazowego ozna-

cza czystsze powietrze dla nas

wszystkich. 

� BW

PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  MMaazzoowwiieecckkii  ZZaarrzzààdd  DDrróógg  WWoojjeewwóóddzzkkiicchh  pprrzzyyggoottoo--

wwuujjee  ssii´́  ddoo mmooddeerrnniizzaaccjjii  ddrrooggii 663311..  BBiieerrzzee  ppaann  cczzyynnnnyy  uuddzziiaa∏∏  ww pprraa--

ccaacchh  nnaadd pprroojjeekktteemm..  DDllaacczzeeggoo  ttaa  iinnwweessttyyccjjaa  jjeesstt  ttaakk  wwaa˝̋nnaa  ddllaa  ggmmii--

nnyy  NNiieeppoorr´́tt??

Ju˝ po raz drugi rozstrzygni´ty zosta∏ przez MZDW przetarg na wy-

konanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi wojewódz-

kiej 631. Inwestycja ta wpisana zosta∏a do planu wykonawczego

do strategii rozwoju województwa mazowieckiego i na jej reali-

zacj´ przyznane zosta∏y Êrodki, które trzeba wykorzystaç w obec-

nej perspektywie unijnej. Droga 631 odgrywa kluczowà rol´ w sys-

temie komunikacyjnym nie tylko powiatu, ale ca∏ej aglomeracji,

b´dàc istotnym elementem Ma∏ej Obwodnicy Warszawskiej. Cz´Êç

nowej trasy, w okolicach Rembertowa, jest ju˝ gotowa. Zale˝y nam,

by ten uk∏ad komunikacyjny udro˝ni∏ ruch w powiecie legionow-

skim. Mówiàc o modernizacji drogi 631 mam na myÊli rozwiàza-

nie problemu ruchu tranzytowego oraz problemu ruchu wewn´trz-

nego. Z naszych obserwacji wynika, ˝e ponad 80% ruchu generu-

jà na drodze przejazdy tranzytowe. Reszta to ruch lokalny,

po∏àczony z przejazdami rekreacyjno-wypoczynkowymi, które na-

silajà si´ w sezonie letnim i podczas weekendów. W tych okresach

droga staje si´ wr´cz nieprzejezdna. Nasze wnioski, które zg∏osi-

liÊmy do prac projektowych, dotyczà przede wszystkim rozdziele-

nia ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego. 

–– JJaakkaa  bb´́ddzziiee  rroollaa  ddrróógg  sseerrwwiissoowwyycchh??

Budowa dróg serwisowych po obu stronach ulicy Zegrzyƒskiej,

o które wnioskujemy, umo˝liwi dojazd do obiektów funkcjonujà-

cych na tym obszarze, zapewni te˝ dojazd do dzia∏ek po po∏udnio-

wej stronie ulicy, do których obecnie dojazdu nie ma. Przede wszyst-

kim jednak drogi serwisowe, wraz z chodnikami i Êcie˝kami ro-

werowymi, zapewnià bezpieczeƒstwo ruchu lokalnego, w tym osób

przyje˝d˝ajàcych np. na Dzikà Pla˝´. 

–– JJaakkiiee  jjeesszzcczzee  wwnniioosskkii  zzgg∏∏oossii∏∏  ppaann  ddoo pprroojjeekkttuu??

Kolejnym wnioskiem do projektu, bardzo istotnym dla zapewnie-

nia bezpieczeƒstwa pieszych, jest budowa bezkolizyjnego podziem-

nego przejÊcia dla pieszych, które proponujemy zlokalizowaç na wy-

sokoÊci Dzikiej Pla˝y. Staramy si´ równie˝ o uwzgl´dnienie pro-

ponowanych przez nas rozwiàzaƒ, dotyczàcych skrzy˝owania drogi

wojewódzkiej z drogà powiatowà w kierunku Bia∏obrzegów, gdzie

przewidujemy rondo. Kolejna sprawa to budowa drogi serwiso-

wej i chodników na Nowolipiu. Most nad Kana∏em Królewskim,

ze wzgl´du na stan techniczny wymaga przebudowy, która zapew-

ni tak˝e p∏ynnoÊç ruchu tranzytowego oraz umo˝liwi budow´ na nim

chodników i Êcie˝ki rowerowej. Dalszy przebieg trasy, w okolicach

Wólki Radzymiƒskiej, wymaga przebudowy zjazdów, zw∏aszcza uli-

cy Topolowej i Cichej, tak by wreszcie by∏y bezpieczne dla u˝yt-

kowników drogi. Przebudowa 631 w granicach naszej gminy to

oczywiÊcie tylko fragment ca∏ego projektu, ale zale˝y nam bardzo

na jego realizacji z uwzgl´dnieniem naszych wniosków. Po∏o˝e-

nie nad Jeziorem Zegrzyƒskim sprawia, ˝e odwiedza nas bardzo

du˝o osób. Chcemy zapewniç naszym mieszkaƒcom oraz goÊciom

wygodny i bezpieczny dojazd oraz zlikwidowaç ucià˝liwe dla wszyst-

kich korki. 

–– OOssttaattnniioo  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  ddwwaa  ssppoottkkaanniiaa  zz pprroojjeekkttaannttaammii..  JJaakk  ppaann  ooccee--

nniiaa  mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  rreeaalliizzaaccjjii  zzgg∏∏oosszzoonnyycchh  pprrzzeezz  ppaannaa  ii ssttaarroosstt´́  RRoobbeerr--

ttaa  WWrróóbbllaa  wwnniioosskkóóww??

Chc´ od razu, przy tej okazji, podzi´kowaç panu staroÊcie i kole-

gom w∏odarzom powiatu legionowskiego, za jednog∏oÊne popar-

cie, którego mi udzielili. Dzi´ki temu mogliÊmy razem z panem sta-

rostà przedstawiç nasze wnioski na Zarzàdzie Województwa. Spe-

cjalnie tez dla nas, na mój wniosek, zorganizowane zosta∏o spotkanie

z projektantami, przedstawicielami MZDW i Urz´du Marsza∏kow-

skiego, pod przewodnictwem wicemarsza∏ka Wies∏awa Raboszuka.

Kolejne spotkanie odby∏o si´ ju˝ w Urz´dzie Gminy, podczas któ-

rego bardziej szczegó∏owo omawialiÊmy zg∏aszane przez nas do pro-

jektu wnioski. Zosta∏y one przez projektantów wst´pnie przyj´te

i mam nadziej´, ˝e zostanà zrealizowane. 

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Rozmawiamy
z wójtem 
Maciejem 
Mazurem
o MODERNIZACJI
DROGI 631

Prace przy budowie si∏owni zapla-

nowano wprawdzie do 10 czerwca,

ale urzàdzenia ju˝ stojà i mo˝na

z nich korzystaç. Zamontowano je-

denaÊcie stanowisk, m.in. biegacz

dwustanowiskowy, prasa no˝na,

twister trzystanowiskowy, orbi-

trek, wyciàg górny. Koszt si∏owni

to kwota 44 tys. z∏otych. 

Wkrótce w pobli˝u si∏owni roz-

pocznie si´ te˝ budowa skateparku,

zaplanowana do wrzeÊnia tego ro-

ku. Obecnie trwajà procedury prze-

targowe – badane sà oferty, które

wp∏yn´∏y na przetarg. Na realizacj´

obydwu inwestycji gmina otrzyma-

∏a dofinansowanie w wysokoÊci

300 tys. z∏otych. 

Budowa skateparku i si∏owni

plenerowej to kolejne kroki do pe∏-

nego zagospodarowania Komplek-

su Rekreacyjno-Wypoczynkowego

i stworzenia w nim warunków

do aktywnego wypoczynku i upra-

wiania sportu.

� BW
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UWAGA! Punkt bezpłatnych
porad prawnych w nowym miejscu
Od dnia 1 maja 2018 roku punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych
znajduje si´ w budynku Urz´du Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pokój numer 9.
Terminy przyj´ç interesantów: czwartki i piàtki, w godz. 9.00–13.00.

Siłownia plenerowa w Kompleksie 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa



Na osiedlu w Bia∏obrzegach i Ze-

grzu Po∏udniowym dobieg∏y koƒ-

ca prace przy budowie kanalizacji

sanitarnej i deszczowej. Odbiór in-

westycji zaplanowany jest w koƒ-

cu czerwca. Na osiedlu w Bia∏o-

brzegach zaawansowane sà prace

przy odtwarzaniu nawierzchni dróg. 

Na osiedlu w Micha∏owie-Grabinie

prace toczà si´ obecnie w ulicy

Kwiatowej. Ta inwestycja zaplano-

wana jest do koƒca wrzeÊnia. � BW
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PKP Linie Kolejowe S.A. planujà przywrócenie ruchu pasa˝erskiego na trasie Wieliszew – Zegrze Południowe.
Obecnie przygotowywane jest studium wykonalnoÊci, b´dàce niezb´dnym załàcznikiem wniosku
o dofinansowanie realizacji inwestycji. 

Sieç Êwiatłowodowa
w gminie 

Budowa kanalizacji

Powiat Legionowski realizuje zadanie pt.

„Sporzàdzenie uproszczonych planów urzàdzenia lasów 
nieb´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa 

nale˝àcych do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”. 
W imieniu powiatu zadanie wykonuje firma TAXUS UL, któ-
ra we wszystkich sołectwach na terenie gminy Niepor´t prze-
prowadza w terminie od kwietnia do 31 sierpnia 2018 ro-
ku taksacj´ lasów. Na jej podstawie zostanie opracowany pro-
jekt uproszczonego planu urzàdzenia lasów, który nast´pnie
b´dzie przedło˝ony w Urz´dzie Gminy Niepor´t celem wnie-
sienia uwag i ewentualnego wyeliminowania rozbie˝noÊci.
Projekt uproszczonego planu urzàdzenia lasu wykłada si´
do publicznego wglàdu na okres 60 dni w siedzibie Urz´du

Gminy. O wyło˝eniu projektu uproszczonego planu urzàdze-
nia lasu wójt informuje pisemnie właÊcicieli lasów, z zazna-
czeniem, ̋ e uproszczony plan urzàdzania lasu b´dzie pod-
stawà do naliczenia podatku leÊnego.
W terminie 30 dni od daty wyło˝enia projektu uproszczone-
go urzàdzenia lasu zainteresowani właÊciciele lasów mogà
składaç zastrze˝enia i wnioski w sprawie planu. Decyzje
w sprawie uznania lub nieuznania zastrze˝eƒ lub wniosków
wydaje starosta.

OO GG ¸̧ OO SS ZZ EE NN II EE

Wójt Gminy Niepor´t informuje, 
˝e w miesiàcu czerwcu 2018 r. wprowadzono zmiany 
w rozkładzie czasu pracy Urz´du Gminy Niepor´t:

• 1 czerwca (piàtek) dzieƒ wolny od pracy,
• 9 czerwca (sobota) praca w godzinach 

od 8.00 do 16.00.

Odbudowa linii kolejowej nr 28
Wieliszew – Zegrze Południowe 

Modernizacja
ulicy 
Dworcowej

Przypomnijmy – ruch przewozowy

na linii Wieliszew – Zegrze Po∏u-

dniowy zosta∏ zawieszony w 1994

roku, z powodu z∏ego stanu infra-

struktury i spadku liczby pasa˝e-

rów. Zdemontowana zosta∏a sieç

trakcyjna i rozebrany budynek

dworca na stacji w Zegrzu Po∏u-

dniowym. W ostatnich latach lokal-

ne po∏àczenia kolejowe zyska∏y

jednak bardzo na znaczeniu. Za-

pewniajà szybkie dojazdy do pra-

cy, szkó∏ czy w miejsca atrakcyjne

turystycznie. Starania gmin o przy-

wrócenie funkcjonowania po∏àcze-

nia zaowocowa∏y podpisaniem

w 2015 roku przez PKP PLK,

Marsza∏ka Województwa, ZTM

w Warszawie oraz przedstawicieli

9 samorzàdów lokalnych, w tym

wójta Macieja Mazura, listu inten-

cyjnego w celu przeprowadzenia

rewitalizacji linii kolejowej. G∏ów-

nym inwestorem tej inwestycji zo-

sta∏y PKP PLK, które obecnie wy-

konujà dokumentacj´ przedprojek-

towà, czyli studium wykonalnoÊci.

W zakres planowanych prac wcho-

dzi m.in.: wymiana nawierzchni

na ca∏ej linii wraz z odtworzeniem

odwodnienia, przystosowanie to-

rów do osiàgania przez pociàg pr´d-

koÊci nie mniejszej ni˝ 60 km/h,

budowa przystanku osobowego

w Zegrzu Po∏udniowym oraz nowe-

go w rejonie skrzy˝owania z dro-

gà wojewódzkà 631. Przywrócenie

funkcjonowania po∏àczenia zapew-

ni mieszkaƒcom Zegrza Po∏udnio-

wego szersze mo˝liwoÊci komuni-

kacji z Warszawà i Legionowem,

u∏atwi te˝ przejazdy turystyczne

nad Jezioro Zegrzyƒskie.

Po przygotowaniu pe∏nej doku-

mentacji mo˝liwe b´dzie przystà-

pienie do realizacji zaplanowa-

nych prac. Projekt znajduje si´

na liÊcie podstawowej w Krajowym

Programie Kolejowym do 2023 ro-

ku i przewidziany jest do realiza-

cji w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

� BW

Budowie sieci Êwiat∏owodowej

na terenie gminy poÊwi´cone by∏o

spotkanie wójta Macieja Mazura

z panià Wiolettà Czarnik z Centrum

Rozwoju Wsparcia Regionalnego

Orange Polska. Rozmowy dotyczy-

∏y szczegó∏ów budowy przez Oran-

ge sieci Êwiat∏owodowej na terenie

gminy. Jako pierwsze otrzymajà

dost´p do szerokopasmowego In-

ternetu gminne szko∏y, bo ju˝

w sierpniu tego roku. Na etapie

przygotowania inwestycji miesz-

kaƒcy otrzymajà ankiety, w których

mo˝na b´dzie zg∏osiç ch´ç przystà-

pienia do projektu. � BW

W Beniaminowie do wykonania posta∏o wykonanie

zjazdów do posesji i oznakowania poziomego i pio-

nowego Êcie˝ki. Prace budowlane trwajà na odcinku

w kierunku Bia∏obrzegów. Wykonano ju˝ znacznà

cz´Êç korytowania, a pod∏o˝e przygotowane jest

do po∏o˝enia nawierzchni asfaltowej. Âcie˝ka b´dzie

mia∏a d∏ugoÊç blisko 4,5 km. 

W Józefowie powstaje jednoczeÊnie Êcie˝ka rowero-

wa i towarzyszàcy jej ciàg pieszy o d∏ugoÊci 2,2 km.

Koszt wykonania obydwu inwestycji to kwota 6,6 mln

z∏, z czego 5,3 mln z∏otych gmina pozyska∏a ze Êrod-

ków unijnych. � BW

JózefówBeniaminów

Micha∏ów-Grabina

Bia∏obrzegi

Budowa Êcie˝ek
rowerowych w gminie

Na ulicy i parkingu trwajà prace

brukarskie. Wykonane zosta∏y ju˝

zjazdy do posesji oraz chodnik

przy stacji PKP, a pod∏o˝e parkin-

gu przygotowywane jest do wy∏o-

˝enia kostkà. Po zakoƒczeniu tych

prac, zostanie wykonana nowa na-

wierzchnia asfaltowa ulicy. 

� BW

UWAGA PRZEDSI¢BIORCO!!!
CZY TWÓJ WPIS DO CEIDG ZAWIERA numer PESEL?

W przypadku gdy wpis przedsi´biorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL,
a przedsi´biorca nie uzupełni go w terminie do dnia 19 maja 2018 r.

wpis zostanie automatycznie wykreÊlony z CEIDG
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Koncert chóru 
Echo Niepor´tu
Z okazji obchodów 227. rocznicy uchwale-

nia Konstytucji 3 maja, chór Echo Niepor´-

tu przygotowa∏ spektakl muzyczno-literacki

„Âwi´ta Mi∏oÊci Kochanej Ojczyzny”, któ-

ry zaprezentowa∏ w sali Gminnego OÊrodka

Kultury. � BW

Laureaci ze szkoły
w Stanisławowie Pierwszym
To ju˝ kolejna edycja, tym razem XV, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana M´czennika „O autentycznà wiar´”
i „O ludzkie serce człowieka”, w której nasi uczniowie zostali laureatami.

W tym roku po raz pierwszy odbył si´ Konkurs Chemiczny Alechemik. W konkursie wzi´ło
udział 17 uczniów klas siódmych szkół podstawowych z Białobrzegów, Wólki
Radzymiƒskiej, Józefowa, Stanisławowa Pierwszego, Izabelina i Niepor´tu.

Szczególnie wa˝nym tematem w roku szkolnym 2017/2018 jest bezpieczeƒstwo cyfrowe
dzieci i młodzie˝y. Szkoła w Białobrzegach wzi´ła udział w III edycji Konkursu 
„JesteÊmy cyfrowobezpeczni!”. 

Zadaniem ka˝dego uczestnika by∏o przygo-

towanie utworów poetyckich mówiàcych

o mi∏oÊci, przyjaêni, dobroci wzgl´dem dru-

giego cz∏owieka. Nasi m∏odzi poeci rywali-

zowali z rówieÊnikami z ca∏ej Polski. WÊród

nagrodzonych znaleêli si´: Patrycja Dàbkow-

ska oraz Joanna Kos z klasy III a gimnazjum,

które zdoby∏y I nagrod´ w kategorii twór-

czoÊç m∏odzie˝y. W tej samej kategorii II na-

grod´ otrzyma∏a Joanna Bancyrek, tak˝e

z klasy III a gimnazjum. WÊród uczniów

szko∏y podstawowej I miejsce, w kategorii

twórczoÊç dzieci, przyznano Janowi Kutra

z klasy VII a.

Wszystkim laureatom gratulujemy i ˝yczy-

my dalszych sukcesów. � P.I.K.

Ka˝da szko∏a wytypowa∏a

w I etapie trzech najlep-

szych,,chemików'' w ka˝dej

szkole, a nast´pnie w Szkole

Podstawowej w Izabelinie od-

by∏ si´ etap gminny konkursu.

W pierwszej cz´Êci etapu fina-

∏owego uczniowie pisali test,

a nast´pnie w oczekiwaniu

na wyniki obejrzeli pokazy

ciekawych doÊwiadczeƒ che-

micznych, które przygotowali

uczniowie klas siódmych szko-

∏y w Izabelinie.

Komisja konkursowa sk∏ada-

jàca si´ z nauczycieli chemii

pracujàcych w szko∏ach gminy

Niepor´t przyzna∏a: I miejsce – Aleksandro-

wi Czarnowskiemu (SP Niepor´t), II miejsce

– Mateuszowi Derba (SP Izabelin), III miej-

sce – Alicji Podolskiej (SP Izabelin) oraz wy-

ró˝nienia: Marcin Ma∏ecki (SP Józefów), Ju-

lita Paw∏owska (SP Bia∏obrzegi), Jakub

Chmielak (SP Józefów), Ewa Madej (SP Bia-

∏obrzegi), Paulina Baumgart (SP Niepor´t),

Feliks Zdunek (SP Józefów).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-

nikom konkursu przygotowania i wykazania

si´ wiedzà chemicznà. � SP Izabelin

W celu podsumowania projektów i inicjatyw,

podejmowanych w ramach Konkursu, zosta∏

zorganizowany XVI Sejmik Uczniowski

pod has∏em „BÑDèMY RAZEM CYFRO-

WOBEZPIECZNI”. 

Do Sejmiku uczniowie przygotowywali si´

ca∏y rok szkolny. Klasy 0–VII realizowa∏y

przydzielone zadania, których efekty zosta-

∏y zaprezentowane podczas obrad Sejmiku

w formie odczytanych przez uczniów spra-

wozdaƒ i na prezentacji multimedialnej. 

Uczestnicy XVI Sejmiku Uczniowskiego

podj´li uchwa∏´, w której zobowiàzali si´

m.in. do stosowania programów zabezpiecza-

jàcych sprz´t cyfrowy, dbania o swojà pry-

watnoÊç w Internecie, szanowania siebie i in-

nych – nie tylko w sieci, krytycznego pod-

chodzenia do niesprawdzonych informacji

oraz korzystania z edukacyjnych mo˝liwoÊci

Internetu.

Udzia∏ w projekcie „JesteÊmy cyfrowobez-

pieczni!” i dzia∏ania podejmowane w ra-

mach XVI Sejmiku Uczniowskiego bez

wàtpienia wp∏ynà na wzrost ÊwiadomoÊci do-

tyczàcej cyfrowego bezpieczeƒstwa i kultu-

ry zachowaƒ podejmowanych na co dzieƒ

w Internecie.

� Koordynatorzy projektu: 

Magdalena Michalak 

Agnieszka Zbrze˝na 

Gminny Konkurs Chemiczny Alechemik

XVI Sejmik Uczniowski 
w Białobrzegach
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Zespół „Młodzie˝ 50+”
zdobył Ursus!

Biblioteka zaprasza
na spotkanie z Małgorzatà 
Gutowskà-Adamczyk

To by∏ wyjàtkowy wyst´p zespo∏u,

który przyniós∏ mu ogromne uzna-

nie jury i publicznoÊci. Podczas fi-

na∏owej gali cz∏onkowie chóru

odebrali 6 pucharów, b´dàcych

wyrazem uznania dla ich talentu

i pracy: I miejsce dla zespo∏u wo-

kalno-instrumentalnego, I miejsce

dla Êpiewajàcego Super Seniora

– Igora Jaszczuka, nagrod´ specjal-

nà dla instrumentalisty-wokalisty

– Janusza Âwierczewskiego,

III miejsce dla solisty ex aequo dla

– Aliny Barygi, Krystyny Smo-

czyƒskiej i Kazimierza Kornatow-

skiego. Serdecznie gratulujemy ze-

spo∏owi „M∏odzie˝ 50+” oraz jego

opiekunowi artystycznemu, Marcie

Pniewskiej-Przygodzkiej, która jest

autorem sukcesów podopiecznych. 

� BW

Z szeÊcioma pucharami wrócił zespół „Młodzie˝ 50+” z VI Przeglàdu Piosenki Polskiej 
„Kocham Ci´ Ojczyzno” w Ursusie. 

Âwi´to Konstytucji 3 majaÂwi´to Konstytucji 3 maja

25 maja o godzinie 17.00 goÊciem
w Bibliotece Publicznej Gminy
Niepor´t b´dzie znakomita pisarka
i scenarzystka – Małgorzata
Gutowska-Adamczyk. 

Pani Ma∏gorzata jest autorkà popu-

larnych ksià˝ek historyczno-oby-

czajowych oraz sag rodzinnych,

które cieszà si´ du˝ym zaintereso-

waniem czytelników Biblioteki Pu-

blicznej Gminy Niepor´t. Autorka

napisa∏a mi´dzy innymi cykl ksià-

˝ek z serii „Cukiernia pod Amo-

rem”, za który uhonorowano jà na-

grodà Ksià˝ka Roku Portalu Gra-

nice.pl. Za pierwszy tom cyklu

zatytu∏owany „Zajezierscy” pani

Magorzata otrzyma∏a Nagrod´ Blo-

gerów Ksià˝kowych Z∏ota Zak∏ad-

ka. Napisa∏a równie˝ szereg ksià-

˝ek dla m∏odzie˝y, a wÊród nich

„110 ulic”, „13. Poprzeczna”, „220

lini”. PowieÊci pani Ma∏gorzaty to

opowieÊci pe∏ne ciep∏a i niezwy-

k∏ych wydarzeƒ, wciàgajàcej akcji,

jak równie˝ wiedzy historycznej.

Wszystkich, którzy czytali powie-

Êci pani Ma∏gorzaty oraz osoby,

które nie mia∏y tej okazji zaprasza-

my serdecznie do biblioteki na spo-

tkanie autorskie. W jego trakcie b´-

dzie mo˝na kupiç powieÊç autorki.

Pragniemy równie˝ poinformowaç,

i˝ podczas wspomnianego spotka-

nia wypo˝yczalnia b´dzie nieczyn-

na. Zwroty oraz wypo˝yczenia

ksià˝ek b´dà mo˝liwe do godzi-

ny 16.45. � E. Jóêwiak
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Szalone lata dwudzieste na pikniku w Niepor´cie
Barwny program artystyczny i mnóstwo atrakcji towarzyszàcych wyst´pom czekały w sobot´ (12.05) na goÊci Niepor´ckiego Pikniku
Historycznego. Atmosfera beztroskich lat dwudziestych sprzyjała udanej zabawie. 

Na
scenie zaprezentowa∏y si´

zespo∏y szkolne i przed-

szkolne, sekcje artystycz-

ne z oÊrodków kultury, chóry senio-

rów i profesjonalne zespo∏y. By∏o

miasteczko ruchu drogowego, zaba-

wa z teatrem Pod Orze∏kiem, gasze-

nie po˝aru ze stra˝akiem, pokazy

sportowe, tradycyjny kataryniarz,

rejsy statkiem po Kanale Królew-

skim i wyÊcig na 100 metrów.

Do dyspozycji dzieci by∏y dmucha-

ne zje˝d˝alnie, a klaun zachwyca∏ je

ogromnymi bankami mydlanymi.

Mieszkaƒcy ch´tnie oglàdali wysta-

w´ dotyczàcà lat dwudziestych przy-

gotowanà przez Niepor´ckie Stowa-

rzyszenie Historyczne, a tak˝e mo-

gli otrzymaç specjalnie bità monet´

okolicznoÊciowà. Aby nie zabrak∏o

wieczorem si∏y do potaƒcówki

„na dechach”, organizatorzy ofero-

wali darmowy pocz´stunek i lody

na deser. W sentymentalnà przed-

wojennà podró˝ muzycznà w szalo-

ne lata dwudzieste zabra∏a nas wie-

czorem Warszawska Orkiestra Sen-

tymentalna. Zgodnie z has∏em

przewodnim, na imprezie pojawili

si´ goÊcie w strojach nawiàzujàcych

do mody mi´dzywojnia. W ten spo-

sób uda∏o si´ przywo∏aç pierwsze la-

ta wolnoÊci, w setnà rocznic´ odzy-

skania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.

Póênym wieczorem muzyczny na-

strój na nieco ostrzejszy zmieni∏ ze-

spó∏ Parafrazers. 

A wszystko to przygotowali

wspólnymi si∏ami: so∏tys i Rada So-

∏ecka wsi Niepor´t, niepor´ccy rad-

ni, Gminny OÊrodek Kultury, stra-

˝acy z OSP Niepor´t, Niepor´ckie

Stowarzyszenie Historyczne oraz

Mazowieckie Centrum Polityki Spo-

∏ecznej. Gratulujemy im Êwietnej or-

ganizacji pikniku i dzi´kujemy

za udanà zabaw´ i za ca∏y wspania-

∏y dzieƒ!

� B.Wilk

Mistrzowie kuchni
w przedszkolu

Finał
Siatkarskiej
Ligii
Młodziczek

11 maja w przedszkolu Akademia

Ma∏ych Odkrywców w Zegrzu Po-

∏udniowym odby∏a si´ V edycja

konkursu pod patronatem Wójta

Gminy Niepor´t „Smacznie zdro-

wo kolorowo – moc koloru czerwo-

nego. Do konkursu przystàpi∏o 8

dru˝yn, dzieci szeÊcioletnich ze

szkó∏ i przedszkoli z gminy Niepo-

r´t. Tematem przewodnim by∏o

stworzenie dania, deseru lub przy-

stawki w kolorze czerwonym. Ma-

li kucharze z ogromnym zaanga˝o-

waniem i talentem przystàpili

do pracy. Efekty tej rywalizacji by-

∏y tak smaczne, pi´kne i umiej´tnie

skomponowane, ˝e jury przyzna∏o

wszystkim zespo∏om pierwsze

miejsce. Te dzieci wiedzà ju˝, ˝e

podstawà zdrowego od˝ywiania sà

warzywa i owoce. 

� BW

12 maja w Stanis∏awowie Pierw-

szym odby∏ si´ fina∏ Siatkarskiej Li-

gii M∏odziczek. W trzecim turnie-

ju z cyklu udzia∏ wzi´∏y dru˝yny

z P∏ocka, Mi´dzyborowa, Mysia-

d∏a, warszawski MOS Wola, UKS

Plas oraz dru˝yna gospodarzy UKS

D´bina. Ostateczne zwyci´stwo

odnios∏y siatkarki MUKS Krótka

Mysiad∏o. Wójt Maciej Mazur wr´-

czy∏ wszystkim dru˝ynom pamiàt-

kowe puchary oraz nagrod´ dla naj-

lepszej zawodniczki w ka˝dym ze-

spole. � BW

Złota
Marylka!
Mieszkanka gminy Niepor´t, absol-

wentka klasy sportowej Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym

i wychowanka UKS „D´bina”

Maryla Karczmarczyk, zdoby∏a 6

maja w Rumii z dru˝ynà LTS Le-

gionovia tytu∏ Mistrza Polski Ka-

detek! Fina∏ Mistrzostw Polski Ka-

detek obserwowa∏a delegacja

dziewczàt i ch∏opców Uczniow-

skiego Klubu Sportowego „D´bi-

na” NIEPOR¢T, macierzystego

klubu Marylki. WIELKIE GRA-

TULACJE!!!

� DP
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  CCZZEERRWWCCUU 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)

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

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
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