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Pla˝e czekajà
Paƒstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Le-
gionowie w oparciu o wyniki badaƒ przeprowadzo-
ne w miesiàcach kwiecieƒ – maj 2006r. informu-
je, o dopuszczeniu do kàpieli:
1. Kàpielisko „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie
2. Kàpielisko przy OÊrodku Rekreacyjno-Sportowym

„WODNIK” w Niepor´cie
3. Kàpielisko przy OÊrodku „Mazowsze” w Bia∏o-

brzegach
4. Kàpielisko przy OÊrodku Sportów Wodnych „Port

Pilawa” w Bia∏obrzegach
5. Kàpielisko przy OÊrodku „Zalew” w Ryni
6. Kàpielisko przy Hotelu 500 w Zegrzu
7. Kàpielisko przy OÊrodku „Promenada” w Ryni
8. Kàpielisko przy Wojskowym Domu Wypoczyn-

kowym w Ryni

w skróciew skrócie

Linie uruchomi∏a spó∏ka „Koleje Mazo-
wieckie” (KM), utworzona przez PKP
Przewozy Regionalne i samorzàd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Oficjalna inau-
guracja nowego po∏àczenia odby∏a si´
(31.05) na stacji Warszawa-Gdaƒska.
– UruchomiliÊmy „Zegrzyk”, aby u∏atwiç
warszawiakom dojazd nad Zalew Zegrzyƒ-
ski – wyjaÊni∏a Halina Sekita, prezes KM.
Wst´g´ przecinali m.in. przedstawiciele ko-

lei, samorzàdu wojewódzkiego oraz wójt
Gminy Niepor´t.

– Chcia∏bym podzi´kowaç przedstawicie-
lom Urz´du Marsza∏kowskiego, Starostwa
Powiatowego, kolei i organizacjom pozarzà-
dowym za pomoc i wspó∏prac´ przy urucho-
mieniu szynobusu. Chcemy, aby po∏àczenie
si´ rozwija∏o, wierz´, ̋ e uda si´ wprowadziç
wspólny bilet, który objà∏by nie tylko metro,
szynobus, ale i wodny tramwaj, kursujàcy

nad Zalew – deklarowa∏ S∏awomir Maciej
Mazur, wójt Gminy Niepor´t. Propozycj´
podchwyci∏ Jan Engelgard, wicemarsza∏ek
Województwa Mazowieckiego, który zade-
klarowa∏ dalszà wspó∏prac´ z samorzàdem
lokalnym.

Ostatniego ci´cia na otwarciu linii dokona∏
Kamil Dworakowski, uczeƒ gimnazjum w Nie-
por´cie. Propozycja nazwy „Zegrzyk” zg∏oszo-
na przez pi´tnastolatka wygra∏a konkurs og∏o-

szony przez prezes Kolei Mazo-
wieckich i Wójta Gminy
Niepor´t. Kamil otrzyma∏ jako
nagrod´ odtwarzacz DVD.

Po cz´Êci oficjalnej pociàg
ruszy∏ w swój pierwszy kurs.
Na pok∏adzie odby∏a si´ kon-
ferencja prasowa dla zebra-
nych przedstawicieli mediów.
W drodze do Niepor´tu szyno-
bus zatrzyma∏ si´ na dwóch
stacjach kolejowych m.in.
w Legionowie, gdzie wsiedli
przedstawiciele w∏adz miasta
i powiatu. Inauguracyjny kurs
zakoƒczy∏ si´ na stacji w Nie-
por´cie, skàd zebrani przesie-
dli si´ na statek spacerowy.
W trakcie dwugodzinnego rej-
su mogli podziwiaç z pok∏adu
uroki Zalewu Zegrzyƒskiego.

� Piotr Zadro˝ny
Robert Wróbel

„ZEGRZYK”
ju˝ kursuje nad Zalew
3 czerwca rozpoczà∏ regularne kursy szynobus
„Zegrzyk” z Warszawy do Niepor´tu. Na razie
nad Zalew Zegrzyƒski mo˝na dojechaç pociàgiem
jedynie w weekendy, ale ju˝ od 24 czerwca
szynobus b´dzie kursowa∏ codziennie.

Wsteg´ przecina Kamil DworakowskiNa stacji w Niepor´cie

– Inauguracyjny
przejazd
„Zegrzyka”
po∏àczony
z konferencjà
prasowà s∏u˝y∏ nie
tylko podkreÊleniu

wagi przedsi´wzi´cia, ale przede
wszystkim nag∏oÊnieniu informacji
o uruchomieniu tej linii. Przysz∏oÊç
po∏àczenia, o którà zabiegaliÊmy
przesz∏o 2 lata, uzale˝niona jest
od liczby zainteresowanych nim
pasa˝erów. Z pewnoÊcià do koƒca
wakacji b´dà to kursy codzienne.
Pod koniec sierpnia Koleje
Mazowieckie przeanalizujà wp∏ywy
z biletów i b´dziemy wiedzieli, czy
uda si´ utrzymaç po∏àczenie przez
kolejne miesiàce czy szynobus wróci
na tory dopiero podczas kolejnych
wakacji. Dlatego zach´cam
wszystkich do korzystania z tej formy
komunikacji, tym bardziej, ˝e zadbane
i estetyczne szynobusy zaprzeczajà
negatywnym stereotypom o podró˝ach
polskà kolejà.

S∏awomir Maciej Mazur, 
Wójt Gminy Niepor´t

Wype∏nij 
ankiet´ 
– pop∏yƒ
statkiem
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W Âwi´to Gminy Niepor´t
– dnia 25.06.2006 r.
b´dzie kursowa∏ autobus
do portu w Niepor´cie.

LINIA 1

Trasa autobusu i godziny odjazdów:

Zegrze P∏d.
– 13.45; 16.00; 18.00; 19.15

Micha∏ów Reginów
– 13.50; 16.05; 18.05; 19.20

Stanis∏awów Drugi
– 13.55; 16.10; 18.10; 19.25

Józefów
– 14.05; 16.20; 18.20; 19.35

Kàty W´gierskie
– 14.15; 16.30; 18.30; 19.45

Rembelszczyzna
– 14.20; 16.35; 18.35; 19.50

Stanis∏awów Pierwszy
– 14.25; 16.40; 18.40; 19.55

Izabelin
– 14.30; 16.45; 18.45; 20.00

Wólka Radzymiƒska
– 14.40; 16.55; 18.55; 20.10

Port Niepor´t
– 14.50; 17.05; 19.05; 20.20

Powrót autobusu z portu
w Niepor´cie powy˝szà trasà: 
oko∏o godz. 23.00.

LINIA 2

Trasa autobusu i godziny odjazdów:

Beniaminów – 15.00; 17.15

Bia∏obrzegi – 15.05; 17.20

Rynia – 15.15; 17.30

Port Niepor´t – 15.25; 17.35

Powrót autobusu z portu
w Niepor´cie powy˝szà trasà: 
oko∏o godz. 22.45.

Zatrzymujà si´ na przystankach
komunikacji!!!

Przejazd autobusami jest
BEZP¸ATNY!

AUTOBUSEM
NA ÂWI¢TO

N
a granicy gminy
arcybiskupa powi-
ta∏a oficjalna re-

prezentacja w∏adz oraz
m∏odzi mieszkaƒcy

Miejsce spotkania ozda-
bia∏y flagi narodowe, ko-
Êcielne i gminne oraz kwia-
ty. W imieniu mieszkaƒ-
ców Ksi´dza Arcybiskupa
przywitali wójt gminy S∏a-
womir Maciej Mazur, za-
st´pca Przewodniczàcego
Rady Gminy Marian
Oszczyk, radni Wojciech
Bo˝uta i Jerzy Maciejew-
ski. Licznà grup´ oczekujàcych sta-
nowili mieszkaƒcy z dzieçmi, które
wr´czy∏y Jego Ekscelencji kwiaty.

WÊród witajàcych wyró˝nia∏a si´
du˝a grupa motocyklistów, która

zwróci∏a uwag´ dostojnego goÊcia
– powitaniu towarzyszy∏a wymia-
na zdaƒ na temat stojàcych Harley
Dawidsonów.

� Beata Wilk

WIZYTA duszpasterza
W Êrod´, 7 czerwca, do parafii NMP Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanis∏awowie Pierwszym przyjecha∏ Jego Ekscelencja Ksiàdz
Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê. UroczyÊcie powitany zosta∏ przez
mieszkaƒców i w∏adze samorzàdowe na granicy z Warszawà.

Jego Ekscelencja dokona∏ poÊwi´cenia nowych drzwi do Êwiàtyni (wy-
konanych z bràzu), a w czasie mszy Êwi´tej udzieli∏ Sakramentu Bierz-
mowania przesz∏o stuosobowej grupie m∏odzie˝y

Od granicy gminy do koÊcio∏a w Stanis∏awowie
Pierwszym Ksi´dzu Arcybiskupowi towarzyszy-
∏a eskorta, z∏o˝ona z samochodów policji i stra-
˝y gminnej oraz kawalkady motocyklistów.

W ramach II etapu konkursu
przeprowadzona zostanie wizytacja
urz´du oraz terenu gminy przez au-
dytora Konkursu. Zaplanowane
jest równie˝ spotkanie z przedsta-
wicielami w∏adz gminy i przedsi´-
biorców. Ponadto w drugim etapie
przeprowadzone zostanie badanie
opinii inwestorów, którzy w ostat-
nich latach realizowali na terenie
gminy inwestycje. Badanie obej-
mie zarówno osoby indywidualne,
jak i przedsi´biorców.

Przypomnijmy, ̋ e celem konkur-
su jest wyró˝nianie gmin zaanga˝o-
wanych w tworzenie mo˝liwie naj-
lepszych warunków dla prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej
i inwestowania oraz udzielenie im
wsparcia w wysi∏kach na rzecz
przyciàgni´cia nowych inwestorów.

Organizatorem konkursu afilio-
wanego przy Krajowej Izbie Go-
spodarczej jest Instytut Badaƒ
nad Demokracjà i Przedsi´bior-
stwem Prywatnym. Konkurs reali-
zowany jest pod patronatem Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwesty-
cji Zagranicznych, Marsza∏ków
i Wojewodów oraz przy bliskiej
wspó∏pracy z Urz´dami Marsza∏-
kowskimi.

Gmina Niepor´t bierze udzia∏
w konkursie Gmina Fair Play
– Certyfikowana Lokalizacja Inwe-
stycji ju˝ po raz trzeci. W ubie-
g∏ych latach dwukrotnie zdobywa-
∏a tytu∏ Gminy Fair Play, a ub. ro-
ku zosta∏a uhonorowana nagrodà
specjalnà – statuetkà w kategorii
gmin turystycznych.

� pz

GMINA w drugim
etapie

Gmina Niepor´t zosta∏a zakwalifikowana do udzia∏u
w II etapie konkursu Gmina Fair Play – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji. Oficjalne pismo w tej sprawie
dotar∏o do Urz´du Gminy pod koniec maja.

Wieczór autorski zorganizowa∏a
Biblioteka Publiczna Gminy Nie-
por´t. Prezentacja nowej publikacji
odby∏a si´ przy wype∏nionej czytel-
nikami sali. Fragmenty ksià˝ki
czyta∏a aktorka scen warszawskich
Beata Starostecka. Autor opowia-
da∏ m.in. o tym, w jaki sposób zbie-
ra∏ materia∏y do publikacji i z kim
przeprowadza∏ rozmowy przygoto-
wujàc ksià˝k´. Po spotkaniu czytel-
nicy podzi´kowali kwiatami
za spotkanie. Autor podpisywa∏
równie˝ zakupione podczas spotka-
nia egzemplarze ksià˝ki.

W∏odzimierz B∏awdziewicz autor
„Dziejów koÊcio∏a niepor´ckie-
go 1660 – 2005”, wczeÊniej napi-
sa∏ „Dzieje Niepor´tu 1387
– 1989” (ksià˝ka ukaza∏a si´ w ro-
ku 2000). „Dzieje koÊcio∏a...” to
praca monograficzna oparta niemal
w ca∏oÊci na materia∏ach êród∏o-
wych. Obejmuje okres od podj´cia
decyzji przez Jana Kazimierza
o budowie koÊcio∏a do czasów za-
koƒczenia drugiej wojny Êwiatowej
i jest uzupe∏niona materia∏ami po-
wojennymi.

� pz

Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t
zorganizowa∏a wieczór autorski
W∏odzimierza B∏awdziewicza, po∏àczony
z prezentacjà jego ksià˝ki „Dzieje koÊcio∏a
niepor´ckiego 1660 – 2005”. Spotkanie
(31.05) odby∏o si´ w sali widowiskowej
Gminnego OÊrodka Kultury.

HISTORIA koÊcio∏a zapisana
W sobot´ (20.05) na terenie bo-
iska przy Jednostce Wojskowej
w Bia∏obrzegach odby∏y si´ uro-
czystoÊci jubileuszu 30-lecia ko∏a
Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego
w Bia∏obrzegach. Wieloletnich
dzia∏aczy ko∏a wyró˝niono meda-
lami i odznaczeniami przyznany-
mi przez Zwiàzek.

Zanim rozpocz´∏y si´ oficjalne
uroczystoÊci, ko∏o zorganizowa∏o
zawody sp∏awikowe na pobliskim
stawie hodowlanym. Ryby po z∏o-

wieniu i zwa˝eniu by∏y
wypuszczane do wody.
Najlepsi w´dkarze
otrzymali puchary i na-
grody rzeczowe ufundo-
wane przez wójta Gmi-
ny Niepor´t.

UroczystoÊci zakoƒczy∏
piknik w´dkarski, pod-
czas którego serwowano
wojskowà grochówk´
i pieczone kie∏baski.

W zawodach sp∏awikowych zor-
ganizowanych z okazji 30 lecia
Ko∏a zwyci´˝yli:

– w kategorii juniorów:
1. Rudziƒski Krzysztof
2. WiÊniewski Marcin
3. Po∏aciniec Bart∏omiej
4. Madej Piotr
5. Gniadek Pawe∏
– w kategorii seniorów:
1. PodleÊny Bogdan
2. Sienkiewicz Andrzej
3. Gràbczewski Leszek

� pz

TRAMWAJEM
nad Zalew
W d∏ugi czerwcowy weekend
(17-18.06) zainaugurowano
tegoroczne kursy tramwaju
wodnego z Warszawy na Zalew
Zegrzyƒski. Tramwaj p∏ywaç
b´dzie w ka˝dy weekend a˝
do 30 wrzeÊnia.

W ka˝dà sobot´ i niedziel´ z Warsza-
wy na Zalew Zegrzyƒski b´dzie mo˝-
na przyp∏ynàç tramwajem wodnym. Sta-
tek wyp∏ywaç b´dzie z nabrze˝a
przy moÊcie Âlàsko-Dàbrowskim (na wy-
sokoÊci Starego Miasta) o godz. 9:30.
Rejs po WiÊle, kanale ˚eraƒskim i Zale-
wie Zegrzyƒskim trwaç b´dzie ok. 7,5
godz. (planowany powrót ok.
godz. 17: 00).

Rejsy uruchomi∏o sto∏eczne przedsi´-
biorstwo Tramwaje Warszawskie.
Koszt biletów: 48 z∏ (normalny w obie
strony), 36 z∏ (ulgowy w obie strony).

� pz

JUBILEUSZ ko∏a w´dkarskiego

o g ∏ o s z e n i e

Kolejne Êrodki dla gminy

Do chwili obecnej na zadania fi-
nansowane ze Êrodków unijnych
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego wp∏yn´∏o
do bud˝etu gminy Niepor´t pra-
wie 1,5 mln z∏.

Z tego w roku 2005 otrzymali-
Êmy ponad 520 tys. z∏ refundacji,
w tym roku ju˝ blisko 950 tys. z∏.
Zrefundowane zosta∏y m.in. budo-
wa sieci wodociàgowej w zachod-
niej cz´Êci gminy (Micha∏ów-Gra-
bina, Rembelszczyzna, Kàty W´-
gierskie), pierwszy etap budowy
stacji uzdatnia wody w Józefowie
oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Koncertowej w Stanis∏awowie
Pierwszym.

W ciàgu najbli˝szych kilku tygo-
dni gmina otrzyma zwrot Êrodków
poniesionych na budow´ pompow-
ni Êcieków P-8 w Niepor´cie oraz
pierwszego etapu modernizacji
oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie
(ok. 2 mln z∏).

� JC
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Przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej zagospoda-
rowania terenu Dzikiej Pla˝y,
og∏oszony w ubieg∏ym roku, nie
przyniós∏ rozstrzygni´cia. Oferty
projektantów przekracza∏y wyso-
koÊç Êrodków, przeznaczonych
na to zadanie. W bud˝ecie gminy
na 2006 r. ponownie zaplanowa-
na zosta∏a kwota na realizacj´ pro-
jektu. Og∏oszony na poczàtku ro-
ku przetarg zakoƒczy∏ si´ pomyÊl-
nie. Wygra∏a propozycja firmy
CSS Sp. z o.o. z Warszawy,
za kwot´ nieznacznie przekracza-
jàcà 38 tys. z∏.

W projekcie znajdzie si´ kàpieli-
sko strze˝one, ograniczone pomo-
stem p∏ywajàcym. Przewidywa-
na jest te˝ budowa mola o d∏ugo-
Êci 30 m i szerokoÊci 6 m,
z mo˝liwoÊcià cumowania ma∏ych
jednostek p∏ywajàcych. Stanie rów-
nie˝ budynek z sanitariatami i po-
mieszczeniami dla obs∏ugi technicz-
nej pla˝y. Termin wykonania doku-
mentacji up∏ywa z koƒcem wrzeÊnia.

Po zakoƒczeniu prac projekto-
wych gmina b´dzie mog∏a wystà-
piç o dofinansowanie inwestycji ze
Êrodków unijnych.

� BW 

Przed laty pracownicy GOPS zaj-
mowali dwa niewielkie pokoje
w budynku Urz´du Gminy na Pla-
cu WolnoÊci. W 2003 roku przepro-
wadzili si´ do nowowybudowanej
Stanicy Stra˝ackiej przy ulicy
Dworcowej. Poprawi∏o to chwilowo
warunki pracy w OÊrodku. Jednak
rosnàca lawinowo od 2004 roku
iloÊç nowych obowiàzków i zadaƒ,
wykonywanych przez pracowni-
ków, a wynikajàcych z obowiàzujà-
cych regulacji prawnych, sprawi∏a,
˝e budowa nowej siedziby sta∏a si´
koniecznoÊcià. Udzielanie pomocy
ludziom, znajdujàcym si´ w trudnej
sytuacji ̋ yciowej, wyp∏aty zasi∏ków
okresowych, rodzinnych, alimenta-
cyjnych i in. sprowadzajà do OÊrod-
ka du˝à liczb´ osób, korzystajàcych
ze Êwiadczeƒ. Do za∏atwiania tego
typu spraw niezb´dna jest atmosfe-

ra spokoju i prywatnoÊci, która za-
pewniona b´dzie w nowym budyn-
ku.

Du˝o wi´ksza powierzchnia
u˝ytkowa – ok. 190 m2, na której
zaplanowano kilka pomieszczeƒ,
usprawni dzia∏alnoÊç OÊrodka. Du-
˝ym plusem jest równie˝ mo˝li-
woÊç bezpoÊredniego kontaktu
z pracownikami przychodni.

Prace budowlane, które obejmu-
jà stan surowy, wykonanie instala-
cji wodno-kanalizacyjnej, central-
nego ogrzewania, elektrycznej i te-
letechnicznej oraz robót
wykoƒczeniowych, potrwajà
do koƒca grudnia br. Wykonuje je,
wy∏oniona w drodze przetargu, fir-
ma EXPOL-WZ z Warszawy.
WartoÊç prac wyceniono na kwo-
t´ ok. 454 tys. z∏.

� BW

NOWA siedziba GOPS

NOWY budynek dla OSP

Trwajà prace zwiàzane z bie˝àcym utrzymaniem gmin-
nych dróg nieutwardzonych. W wielu miejscach,
po d∏ugo trwajàcej zimie, stanu nawierzchni bardzo si´
pogorszy∏, znacznie nawet utrudniajàc komunikacj´.

Profilowanie dróg
Zakres zaplanowanych prac obejmuje profilowanie

i utwardzanie nawierzchni, z ewentualnym uzupe∏nie-
niem ubytków kruszywem typu Aleksander gruboÊci 8-
31 mm. W ciàgu dwóch miesi´cy wykonane zosta∏y na-

prawy na ulicach:
LeÊnej w Micha∏o-
wie-Grabinie, Wio-
sennej i Sienkiewi-
cza w Józefowie,
Wira˝owej i LeÊnej
w Wólce Radzy-
miƒskiej, Cichej
i Akacjowej w Mi-

cha∏owie-Reginowie, Bagiennej w Kàtach W´gierskich
(wysypana zosta∏a t∏uczniem), KoÊcielnej (odcinek pro-
wadzàcy przez las), wzd∏u˝ ulicy Zegrzyƒskiej w Nie-
por´cie, Granicznej w Stanis∏awowie Pierwszym.

Wykonawcà napraw jest wy∏oniona w drodze przetar-
gu, spoÊród czterech oferentów, firma CEM-BUD z Jó-
zefowa.

Wykonanie inwestycji, której koszt wyceniony zosta∏
na kwot´ blisko 90 tys. z∏, roz∏o˝one jest w czasie. Pra-
ce przewidziane do koƒca paêdziernika, prowadzone b´-
dà w tym okresie systematycznie, w miar´ zg∏aszanych
potrzeb.

Prace budowlane na ulicy G∏ównej w Ryni rozpo-
cz´∏y si´ w ubieg∏ym roku. 

Prace na G∏ównej
W bud˝ecie gminy na 2006r r. zaplanowane zosta∏y

Êrodki na dokoƒczenie inwestycji. Obecnie wykonano
ostatni odcinek ulicy, d∏ugoÊci ok. 550 m, ∏àczàcy si´
z drogà powiatowà.

Po∏o˝ona zosta∏a nawierzchnia asfaltowa z wtopiony-
mi kraw´˝nika-
mi, pobocza ure-
gulowano i upo-
rzàdkowano.

Prace wykona∏a
Spó∏dzielnia Ro-
bót Budowlano
D r o g o w y c h
z T∏uszcza. Ich
wartoÊç wycenio-
no na kwot´
ok. 280 tys. z∏.
Gmina wystàpi∏a do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
o pi´çdziesi´cioprocentowe dofinansowanie inwestycji.

Skoƒczy∏y si´ komunikacyjne k∏opoty mieszkaƒców
Kwietniówki w Micha∏owie-Reginowie. 

Prace na Kwietniówce
Na ulicach: Pi´knej, Wczasowej, Sadowej i Kwiato-

wej zakoƒczy∏y si´ prace budowlane, prowadzone
przez gmin´ Niepor´t.

W zesz∏ym roku mieszkaƒcy Kwietniówki zwrócili si´
do w∏adz gminy z proÊbà o po∏o˝enie nawierzchni na uli-
cach ich osiedla. PodkreÊlali przy tym k∏opoty komuni-
kacyjne, wynikajàce z braku utwardzenia nawierzchni,
co szczególnie ucià˝liwe by∏o na ulicach Pi´knej i Sa-
dowej. JednoczeÊnie wskazywali na szybki rozwój bu-
downictwa jednorodzinnego w tej okolicy. Zarówno
Wójt jak i Rada Gminy przychylnie potraktowali wnio-
ski mieszkaƒców, zabezpieczajàc odpowiednie Êrodki
w bud˝ecie.

Modernizacja ulic rozpocz´∏a sie na poczàtku maja.
Po∏o˝one zosta∏y nawierzchnie z asfaltobetonu na od-
cinkach o ∏àcznej d∏ugoÊci blisko 800 metrów. Prace
drogowe wykona∏a firma POLHILD I z Koby∏ki. War-
toÊç inwestycji wyceniona zosta∏a na ok. 430 tys. z∏.

Prace na ulicy Klonowej rozpocz´∏y si´ w ubieg∏ym
roku. 

Klonowa w Stanis∏awowie 
Pierwszym

Przygotowane zosta∏o
pod∏o˝e ulicy z fryzo-
wanego asfaltu,
a na fragmencie drogi
wykonana zosta∏a na-
wierzchnia. Obecnie,
na odcinku ok. 550 m
(do ul. Granicznej), wy-
konawca po∏o˝y∏ nak∏adk´ asfaltowà o gruboÊci 5 cm.

Prace wykona∏a Spó∏dzielnia Robót Budowlano-Drogo-
wych z T∏uszcza, a ich wartoÊç wyceniono na 80 tys. z∏.

Na ulicy Wzgórz w Zegrzu Po∏udniowym zakoƒczo-
no prace budowlane. Na odcinku d∏ugoÊci ok. 170 me-
trów powsta∏ ciàg pieszo-jezdny ze zjazdami do po-
sesji.

Ulica Wzgórz w Zegrzu 
Po∏udniowym

Do po∏o˝enia nawierzchni wykorzystana zosta∏a kost-
ka bauma. Prace, o wartoÊci 135 tys. z∏, zealizowa∏a fir-
ma PRO-INWEST-BUD z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego.

To ostatnia ju˝ z osiedlowych ulic, prostopad∏ych
do Rybaki, na których wykonano nawierzchni´.

Zakoƒczy∏y sie prace budowlane na ulicy LeÊnej
w Wólce Radzymiƒskiej.

Ulica LeÊna w Wólce 
Radzymiƒskiej

Na odcinku ok. 550 metrów po∏o˝ona zosta∏a na-
wierzchnia asfaltowa (dwie warstwy nak∏adki).

Prace, o wartoÊci 150 tys. z∏, wykona∏a firma Drogi
i Mosty z Pu∏tuska.

Dobieg∏y koƒca prace przy wykonaniu nawierzchni
ulicy Koncertowej w Stanis∏awowie Pierwszym. 

Kostka na Koncertowej
Powsta∏ ciàg pieszo-jezdny, który u∏atwi mieszkaƒcom

komunikacj´, a uczniom nowego gimnazjum zapewni
bezpiecznà drog´ do szko∏y.

Prace projektowe budowy ulicy Koncertowej wykona-
ne zosta∏y w 2005 r. Zaplanowano ciàg pieszo-jezdny,
na odcinku ok. 400 m,
od koÊcio∏a w kierunku
gimnazjum. W ubie-
g∏ym roku zrealizowany
zosta∏ równie˝ pierw-
szy etap prac budowla-
nych – parking oraz
fragment drogi.

Na poczàtku 2006 r.,
w wyniku przetargu, wy∏oniono wykonawc´ projektu.
Zosta∏a nim firma Adrog z Warszawy. Do koƒca maja
po∏o˝ona zosta∏a kostka bauma na pod∏o˝u z kruszywa
dolomitowego. WartoÊç inwestycji wyceniono na kwo-
t´ 312 tys. z∏.

Wykonanie Koncertowej sta∏o si´ szczególnie istotne
w chwili, gdy planowane jest uruchomienie kompleksu
gimnazjalnego. We wrzeÊniu 2006 r. gimnazjaliÊci roz-
pocznà nauk´ w nowej szkole, a ulica Koncertowa jest
jednà z dróg, do niej prowadzàcych.

Chodnik przy ulicy KoÊcielnej
Na ulicy KoÊcielnej w miejscowoÊci Kàty W´gierskie
trwajà w czerwcu prace przy budowie nowego chod-
nika z wjazdami do posesji. 

Wykonuje je, wy∏oniona w dro-
dze przetargu, firma Roboty Ziem-
ne-Budowlane z Legionowa. Zdj´-
to ju˝ stare, pop´kane p∏yty chod-
nikowe oraz zdemontowano
kraw´˝niki. Nowa nawierzchnia,
na odcinku od skrzy˝owania z uli-
cà Akacjowà do ulicy Stru˝aƒskiej,
wykonana b´dzie z kostki bauma.

WartoÊç prac wyceniona zosta-
∏a na kwot´ 69 977,65 z∏.

� BW

Dzika Pla˝a w Niepor´cie nad Zalewem Zegrzyƒskim to teren bar-
dzo ch´tnie odwiedzany przez turystów w okresie letnim. ¸atwo do-
st´pne, rozleg∏e kàpielisko, przy pi´knej pogodzie zape∏nia si´ ludê-
mi, poszukujàcymi relaksu nad wodà. Gmina dok∏ada staraƒ, aby pla-
˝a poprzez w∏aÊciwe zagospodarowanie, sta∏a si´ miejscem
atrakcyjnym przez ca∏y rok.

JAKA
b´dzie
Dzika
Pla˝a

Jednostka
Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Kàtach
W´gierskich otrzyma
nowe pomieszczenia.
Ruszy∏a budowa
budynku z dwoma
stanowiskami
gara˝owymi
i zapleczem
sanitarnym.

OSP w Kàtach W´gierskich, ja-
ko jedyna jednostka gminy Nie-
por´t, w∏àczona zosta∏a (na po-
czàtku 2006 r.) do Krajowego
Systemu Ratowniczo-GaÊnicze-
go. Warunkiem uczestnictwa
w tym programie jest posiadanie
co najmniej dwóch pojazdów ra-
towniczo-gaÊniczych. Drugi taki
pojazd jednostka pozyska∏a
w ubieg∏ym roku. Budowa nowe-
go gara˝u sta∏a si´ koniecznoÊcià,
bowiem dotychczasowe pomiesz-
czenia nie odpowiadajà potrze-

bom rozwijajàcego si´ zespo∏u
stra˝ackiego.

Prace budowlane, potrwajà
do koƒca lipca. Powstaje parterowy
budynek, o powierzchni ok. 126 m2,
w którym znajdowaç si´ b´dà dwa
stanowiska dla wozów gaÊniczych
oraz pomieszczenia sanitarne. Czte-
rospadowy dach pokryty zostanie
blachodachówkà w kolorze ceg∏y.

Prace, o wartoÊci przesz∏o 225 tys. z∏,
wykonuje firma WALD-GLOB
z Pu∏tuska.

� BW

Ruszy∏y prace na budowie siedziby Gminnego OÊrodka Pomocy Spo-
∏ecznej. Nowe pomieszczenia b´dà sàsiadowa∏y z OÊrodkiem Zdrowia
w Niepor´cie.

W i o s e n n e  p r a c e  d r o g o w e
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ANKIETA DLA MIESZKA¡CÓW
Zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o udzielenie
odpowiedzi na poni˝sze pytania. Ankieta pomo-
˝e nam oceniç efekty realizowanych przez
Urzàd Gminy zadaƒ. 250 osób, które jako
pierwsze wype∏nià ankiet´ otrzymajà bezp∏atne
bilety na rejs statkiem po Zalewie (godz. 17.00
lub 18.20). Jedna wype∏niona ankieta upowa˝a-
nia do otrzymania 2 biletów. Dodatkowo wÊród
osób, które wype∏ni∏y ankiet´ rozlosowany zo-
stanie rower górski.
Ankiet´ po wype∏nieniu nale˝y pozostawiç na sto-
isku Urz´du Gminy podczas Âwi´ta Gminy Niepo-
r´t w dniu 25 czerwca 2006 r. w porcie jachtowych
w Niepor´cie (w godz. 15:00 – 18:00).

1. Jak ocenia Pan/-i jakoÊç obs∏ugi interesan-
tów w Urz´dzie Gminy?

a) bardzo dobra
b) dobra
c) wystarczajàca
d) niewystarczajàca
e) nie mam zdania
Prosimy o krótkie uzasadnienie wyboru: 

2. Jak ocenia Pan/-i inwestycje realizowane
w ostatnich dwóch latach przez gmin´?

a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) wystarczajàco
d) niewystarczajàco
e) nie mam zdania
Prosimy o krótkie uzasadnienie wyboru: 

3. Które inwestycje wed∏ug Pana/-i sà najpil-
niejsze do realizacji? (prosz´ zaznaczyç
maksymalnie 3 wybrane pozycje)

– drogi i chodniki,
– wodociàgi,
– kanalizacja sanitarna,
– oÊwietlenie uliczne,
– boiska ze sztucznà nawierzchnià przy placów-

kach oÊwiatowych,
– pe∏nowymiarowe boisko do gier zespo∏owych

z trybunami,
– mieszkania komunalne,
– aqupark (basen),
– molo i zagospodarowanie Dzikiej Pla˝y
– inne (prosz´ wymieniç jakie)

4. Jak ocenia Pan/-i organizacj´ imprez kul-
turalnych na terenie gminy?

a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) wystarczajàco
d) niewystarczajàco
e) nie mam zdania

Prosimy o krótkie uzasadnienie wyboru: 

Imi´ i Nazwisko: 

Adres: 

Wyra˝am zgod´ na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszej ankiecie na potrzeby Urz´du
Gminy zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póên. z ).

(– podpis)

Serwer, 9 komputerów
uczniowskich, komputer z na-
grywarkà, skaner, drukarka la-
serowa, laptop, wideoprojek-
tor, 11 monitorów LCD 17 ca-
li, o wartoÊci ok. 40 tys. z∏, to
wyposa˝enie pracowni kom-
puterowej, jakie do tej pory
otrzyma∏y z Ministerstwa: SP
w Izabelinie, SP w Józefowie,
SP w Bia∏obrzegach oraz SP
w Niepor´cie (wyposa˝y∏a 2
pracownie).

Na realizacj´ kolejnych
wniosków, na poczàtku przy-

sz∏ego roku szkolnego, oczeku-
jà placówki w Wólce Radzy-
miƒskiej, Bia∏obrzgach (druga
pracownia) oraz Gimnazjum,
ju˝ w nowym budynku w Sta-
nis∏awowie Pierwszym.

Aby otrzymaç sprz´t do pra-
cowni, szko∏a musi przede
wszystkim z∏o˝yç do Mini-
sterstwa odpowiedni wniosek.
Niezb´dne jest równie˝ spe∏-
nienie okreÊlonych wymagaƒ:
przygotowanie techniczne po-
mieszczeƒ, posiadanie dost´-
pu do Inernetu, poÊwiadczone

umowà z dostawcà us∏ug oraz
sfinansowanie szkoleƒ dla na-
uczycieli informatyki. Sà to
koszty ok. 2-3 tys. z∏, pokry-
wane z bud˝etu szko∏y.
Uczestniczenie w programie
jest szansà, szczególnie dla
ma∏ych placówek, na pozy-
skanie koniecznego i warto-
Êciowego sprz´tu, który
usprawnia proces dydaktycz-
ny i umo˝liwia uczniom poru-
szanie si´ w przestrzeni infor-
macyjnej.

� BW

NOWE
pracownie
komputerowe 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
realizuje projekt – Pracownie
komputerowe dla szkó∏, który
wspó∏finansowany jest ze Êrodków
Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego. W tym roku
szkolnym cztery gminne placówki
oÊwiatowe otrzyma∏y wyposa˝enie
do pi´ciu pracowni, nast´pne trzy
wnioski czekajà na realizacj´ we
wrzeÊniu.

W
ciàgu dwóch dni
na scenie wystàpi∏y
zespo∏y i soliÊci, pre-

zentujàcy przedstawienia te-
atralne, programy wokalne,
wokalno-taneczne i muzyczne.
Âroda zarezerwowana zosta∏a
dla grup przedszkolnych. Wi-
dzowie obejrzeli pi´ç przed-
stawieƒ, w których najm∏odsi
uczestnicy czarowali wdzi´-
kiem, naturalnoÊcià i sponta-
nicznoÊcià. By∏o du˝o muzyki,
piosenek i ciekawych pomy-
s∏ów inscenizacyjnych. Dwa
wyst´py mia∏y charakter edu-
kacyjny: „Kolorowe znaki”
(Przedszkole w Bia∏obrze-
gach) o bezpieczeƒstwie w ru-
chu drogowym oraz „Witami-
nowe ABC” (SP w Bia∏obrze-
gach) o prawid∏owym
od˝ywianiu si´.

„Chcieç to mieç” w wykona-
niu dzieci z Przedszkola w Ze-
grzu Po∏udniowym by∏o
przedstawieniem muzycznym.
Starszaki z Zespo∏u Szkolno-
-Przedszkolnego w Niepor´cie
przygotowa∏y opowieÊç
o „Czarach kwiatowego kró-
la”. Szczególnie spodoba∏ si´

wyst´p maluchów z Zespo∏u
Szkolno-Przedszkolnego
w Wólce Radzymiƒskiej.
„Morskie opowieÊci” w ich in-
terpretacji przenios∏y widzów
na pe∏ne morze, w Êwiat dziel-
nych majtków i ich przygód.

W czwartek na scenie królo-
wa∏a ró˝norodnoÊç. Obejrzeli-
Êmy np. przedstawienia aktor-
skie, z bogatymi dekoracjami
i kostiumami („Kopciuszek”
ZSP w Wólce Radzymiƒskiej),
a tak˝e ∏àczàce ˝ywy plan
z pacynkami („Królowa Ânie-
gu” SP Bia∏obrzegi). Uwspó∏-
czeÊnionà, m∏odzie˝owà wer-
sj´ „Balladyny” zapropono-
wali uczniowie ze SP
w Izabelinie. „Woda ˚ycia”
grupy teatralnej „˚art” ze SP
w Niepor´cie zawiera∏a treÊci
ekologiczne, apelujàc o czy-
stoÊç Êrodowiska.

Najwi´cej by∏o w czwartek
wyst´pów wokalnych i wokal-
no-tanecznych. Chór ze SP
w Józefowie bawi∏ widowni´
nawet podczas przerwy. Ma
przygotowany bogaty repertu-
ar i w∏asnà sekcj´ gitarowà.
Muzyczne przeboje zapropo-

nowali równie˝ uczniowie
z ZSP w Niepor´cie („Kro-
peczki”) oraz grupa ze SP
w Bia∏obrzegach. Du˝y entu-
zjazm na widowni wzbudzi∏
wyst´p zespo∏u wokalno-ta-
necznego „Nr-1” ze SP w Nie-
por´cie oraz grupa wokalna
z GOK-u.

Zaprezentowali si´ równie˝
soliÊci (SP Józefów), wykonu-
jàc utwory z repertuaru kla-
sycznego oraz rozrywkowego.
Przeglàd zakoƒczy∏y wokalne
wyst´py uczennic gimnazjum.

Przez dwa dni prezentacje
obserwowa∏o profesjonalne ju-
ry: Hanna Piaseczyƒska – ak-
torka oraz Wies∏aw Rudzki
– re˝yser. Nauczyciele oraz in-
struktorzy, zaanga˝owani
w przygotowanie pokazów,
mogli uzyskaç fachowe opinie
oraz rady, dotyczàce pracy
scenicznej z m∏odymi wyko-
nawcami.

� bw

17 i 18 maja w Gminnym OÊrodku Kultury po raz pierwszy zorganizowany zosta∏ Przeglàd
Amatorskiej TwórczoÊci Scenicznej Gminy Niepor´t. Celem organizatorów by∏o zaprezen-
towanie wszystkich form dzia∏alnoÊci artystycznej, rozwijajàcych si´ w placówkach oÊwia-
towych i kulturalnych, konfrontacja umiej´tnoÊci uczestników oraz stworzenie mo˝liwoÊci
uzyskania fachowych wskazówek i opinii od profesjonalnego jury.

TEATR, TANIEC I ÂPIEW

Najwi´kszà wiedzà o regionie Zalewu Zegrzyƒskiego wykaza∏a si´ trzynasto-
letnia mieszkanka Niepor´tu. By∏a to ju siódma edycja Turnieju Wiedzy o Re-
gionie Zalewu Zegrzyƒskiego.

TURNIEJ wiedzy rozstrzygni´ty
Barbara Powa∏a, która zaj´∏a pierwsze miejsce, w finale Turnieju Wiedzy o Re-

gionie Zalewu Zegrzyƒskiego, wspólnie z Patrycjà Jankowskà reprezentowa∏a gmi-
n´ Niepor´t. Fina∏ odby∏ si´ w poniedzia∏ek (19.06) w Gminnym Centrum Kultu-
ry i Sportu w Jab∏onnie.

W pierwszym etapie finaliÊci (11 osób) odpowiadali na pytania przygotowane
przez komisj´ konkursowà i przedstawiali przygotowanà wczeÊniej prezentacj´ – za-
proszenie do wybranej przez siebie gminy. Do drugiego etapu awansowa∏a 5 naj-
lepszych. W tym etapie uczestnicy wykonali po 3 zadania praktyczne, mi´dzy in-
nymi kolorowali herby gmin – uczestników turnieju.

Trzynastolatka z Niepor´tu jest bardzo skromnà osobà. – Nie myÊla∏am, ̋ e znaj-
d´ si´ finale. Sporo si´ przygotowywa∏am, przeglàda∏am strony w internecie. W zdo-
bywaniu wiedzy pomog∏y mi równie˝ wycieczki zorganizowane przed pó∏fina∏em
– relacjonuje Basia Powa∏a. Uczennica I klasy gimnazjum interesuje si´ muzykà
i sportem. Gra w szkolnej dru˝ynie siatkówki. W tego typu konkursie wzi´∏a udzia∏
po raz pierwszy. � pz

FINALIÂCI
„Ma∏ego 
Pitagorasa”
wy∏onieni
W tym roku szkolnym, ju˝
po raz drugi, zosta∏
zorganizowany Gminny
Konkurs Matematyczny dla
uczniów z klas IV-VI,
pod nazwà „Ma∏y
Pitagoras”. Rozstrzygni´cie
konkursu odby∏o si´ 20 maja
w Szkole Podstawowej
w Wólce Radzymiƒskiej.

W pierwszym etapie, który odby∏
si´ 28 lutego wzi´∏o udzia∏ 143
uczniów, w tym 53 czwartoklasi-
stów, 44 piàtoklasistów, 46 szósto-
klasistów. Do fina∏u zakwalifiko-
wa∏o si´ 48 uczniów, tym 13
czwartoklasistów, 8 piàtoklasi-
stów, 27 szóstoklasistów. G∏ówne
cele konkursu to rozbudzanie zain-
teresowaƒ matematycznych wÊród
uczniów przy jednoczesnym stwo-
rzenie uczniom warunków do pro-
wadzenia wzajemnej rywalizacji
i mo˝liwoÊci osiàgni´cia sukcesu.

Do drugiego etapu, który odby∏
si´ 20 maja w szkole w Wólce Ra-
dzymiƒskiej, przystàpi∏o 45
uczniów. Komisja Konkursowa wy-
∏oni∏a 16 finalistów i 9 laureatów (li-
sta poni˝ej). G∏ównym organizato-
rem II Gminnego Konkursu Mate-
matycznego i przewodniczàcà
Komisji Konkursowej by∏a naucz.
matematyki ze szko∏y w Wólce Ra-
dzymiƒskiej – Alicja Czerkas.
W pracach komisji konkursowej
wzi´li nauczyciele matematyki ze
wszystkich szkó∏ podstawowych
naszej gminy: Grzegorz Borek, Ka-
zimiera Dàbrowska, Hanna Pop∏aw-
ska, Monika Serafiƒska.

� Alicja Czerkas

LAUREACI KONKURSU:

Klasa IV: Sienkiewicz Daniel
– SP Józefów, 
Klasa V: Milczarczyk 
Maciej – SP Izabelin, 
Ko∏yƒczak Dariusz – SP Józefów,
Biegaƒska Joanna – SP Niepor´t,
Tuszyƒski Robert 
– SP Niepor´t, 
Klasa VI: Zawidzki Jakub
– SP Izabelin, Soliƒski Bartek
– SP Józefów, Mata Adam
– SP Niepor´t, 
Muda Jakub.
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U-rodziny So∏tysa
J

ak przyzna∏ prowadzàcy imprez´
konferansjer Tomasz Je˝ewski,
obaj so∏tysi wspólnie skoƒczyli

ju˝ 100 lat. Festyn rozpocz´∏y wst´-
py dzieci´cych i m∏odzie˝owych ze-
spo∏ów tanecznych i wokalnych.
Gwiazdà tej cz´Êci imprezy by∏a
Magda Kalita, laureatka legionow-
skiego „Âpiewaj jeÊli mo˝esz, a MOK
ci pomo˝e”.

Mnóstwo atrakcji, zw∏aszcza dla
najm∏odszych uczestników festynu
organizatorzy (GOK, gmina Niepor´t
wraz z so∏ectwami: Józefów i Micha-
∏ów-Grabina) przygotowali równie˝
poza scenà. Karuzela, strzelnica, suchy
basen z pi∏eczkami oraz mini banji ob-
legane by∏y przez ca∏y czas trwania fe-
stynu. Maluchy mog∏y równie˝ wziàç
udzia∏ w konkursie plastycznym.
Na starszych czeka∏a grochówka, pie-
czone kie∏baski i zimne napoje.

Drugà cz´Êci programu artystyczne-
go rozpoczà∏ Krzysztof Daukszewicz,
znany satyryk i komentator naszego
˝ycia publicznego. ˚arty i limeryki
rozbawi∏y zebranà publicznoÊç do ∏ez.
Na koniec wszyscy wspólnie zaÊpie-
wali znany song „Easy rider”
przy akompaniamencie autora.

Po jego wyst´pie rozpoczà∏ si´ pro-
gram familijny. Prowadzàcy zach´-
ca∏ zebranych do wspólnej zabawy.
Znane i lubiane przeboje zaÊpiewa∏a
Magda Ciarka. Dla zebranych zagra-
li równie˝ amatorski zespó∏ rockowy
„The Rib” z Niepor´tu oraz DJ Lu-
ca, który rozgrza∏ publicznoÊç
przed wystepem gwiazdy wieczoru,
czyli zespo∏em Akcent. Festyn za-
koƒczy∏ si´ kilka minut
po godz. 23: 00.

� PZ

Wyst´p zespo∏u Akcent

Organizatorzy (od lewej) Marian Oszczyk, Stanis∏aw R´belski, Ryszard Zajàc

Ró˝e wr´czano ze sceny osobom, które zaanga˝owa∏y si´ w realizacj´ imprezy

Zespó∏ taneczno-wokalny ze Szko∏y Podstawowej w Józefowie

Turniej tenisowy w Micha∏owie-Grabinie podczas festynu Malowanie twarzy zawsze cieszy si´ wielkà
popularnoÊcià wÊród dzieci

Wyst´p gminnego zespo∏u rockowego The Rib

DJ LUCA rozgrza∏ publicznoÊç przed wyst´pem gwiazdyNa scenie w Józefowie wystàpi∏
Krzysztof Daukszewicz

Mieszkaƒcy Józefowa, Micha∏owa-Grabiny oraz okolicznych so∏ectw
uczestniczyli w pikniku rodzinnym zorganizowanym na boisku
przy Szkole Podstawowej w Józefowie. W ten sposób 11 czerwca
obchodzone by∏y (przy okazji) urodziny so∏tysów z obu sàsiadujàcych
ze sobà wsi.



W konkursie wzi´li udzia∏ ucznio-
wie klas szóstych szkó∏ podstawo-
wych oraz klas drugich i trzecich
gimnazjum. Wzi´∏y w nim udzia∏
nast´pujàce szko∏y: Gimnazjum,
Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie
i Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrze-
gach.

Gminny Konkurs J´zyka Polskie-
go odby∏ si´ 22 maja 2006 r. Do fi-
na∏u przystàpi∏o 15 uczestników,
którzy zostali wy∏onieni w szkol-
nym etapie przeprowadzonym
w placówkach macierzystych.

Uczniowie zmagali si´
z zagadnieniami orto-
graficznymi i grama-
tycznymi.

Uroczyste wr´czenie
dyplomów i nagród
odby∏o si´ 23.05.2006 r.
podczas obchodów
Âwi´ta Szko∏y w Bia-
∏obrzegach. Zwyci´z-

cy oraz wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i s∏owniki j´-
zyka polskiego ufundowane przez
wójta Gminy Niepor´t. Nauczy-
cielom z poszczególnych szkó∏
wr´czono podzi´kowania
za przygotowanie uczniów
do konkursu. Pani dyrektor Szko-
∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach
oraz pani Henryka Galas w imie-
niu wójta gminy pogratulowa∏y
wszystkim uczestnikom. Nast´p-
ny konkurs ju˝ za rok...
� Aneta Kowalska, Krystyna Andruk
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ÂWI¢TO Szko∏y w Bia∏obrzegach
23 maja 2006 roku spo∏ecznoÊç Bia∏o-
brzegów prze˝ywa∏a wspólnie wa˝nà
uroczystoÊç jakà by∏o Âwi´to Szko∏y.

Przygotowujàc si´ do tego wydarzenia,
uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem
Krystyny Andruk i Agnieszki Zbrze˝nej
realizowali projekt „Ocaliç od zapomnie-
nia. Historia naszej szko∏y i powojenna hi-
storia Bia∏obrzegów”. Uczniowie zbiera-
li informacje zwiàzane z historià naszej
miejscowoÊci, przeprowadzali wywiady
z jej najstarszymi mieszkaƒcami, pisali re-
feraty, gromadzili zdj´cia z prywatnych
archiwów i przygotowywali prezentacj´
multimedialnà. Efektem ich pracy sà pu-
blikacje: Historia Szko∏y w Bia∏obrze-
gach, Historia Bia∏obrzegów, Wywiady
z mieszkaƒcami Bia∏obrzegów, które zo-
sta∏y przekazane bibliotece szkolnej jako
pomoc do realizacji Êcie˝ki regionalnej.
Ukaza∏o si´ równie˝ specjalne wydanie
szkolnej gazetki „Dzwoneczek”.

W dniu uroczystoÊci Szko∏a otworzy∏a
swoje podwoje dla wszystkich, którzy
tworzyli i nadal tworzà zarówno histori´
jej samej, jak i Bia∏obrzegów.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od wprowa-
dzenia pocztu sztandarowego i odÊpiewa-
nia hymnu paƒstwowego. Nast´pnie
uczniowie przedstawili przygotowane pre-
zentacje multimedialne: Historia Bia∏o-
brzegów i Historia Szko∏y Podstawowej
w Bia∏obrzegach, które wzbudzi∏y w oglà-
dajàcych mnóstwo emocji i wspomnieƒ.
Zaprezentowano te˝ wspomniane wcze-
Êniej publikacje. Mo˝na by∏o zajrzeç
do kronik szkolnych.

Spotkanie by∏o okazjà do wr´czenia
nagród laureatom II Gminnego Konkur-
su J´zyka Polskiego oraz do podsumo-
wania ca∏orocznych osiàgni´ç uczniów
i nagrodzenia zwyci´zców innych kon-
kursów szkolnych: Mistrz Z∏otego Pió-
ra kl. IV-VI, Konkursu Ortograficznego
kl. I-VI, Konkursu Gramatycznego kl.
IV-VI i Konkursu Matematycznego kl.
II-III. By∏ to równie˝ doskona∏y moment,
aby ukoronowaç tegorocznego Króla
i Królowà GrzecznoÊci.
� Aneta Kowalska i Monika Kotowoda

„WIEWIÓRCZE opowieÊci”
W pierwszym Przeglàdzie
Gazetek i Kronik
Przedszkolnych Powiatu
Legionowskiego,
zorganizowanym
pod patronatem: Gazety
Powiatowej, tygodnika „To
i Owo”, „Gazety Miejscowej”
oraz Biblioteki Publicznej
w Legionowie, zwyci´˝y∏a
gazetka „Wiewiórcze
opowieÊci” z Gminnego
Przedszkola w Zegrzu
Po∏udniowym.

Inicjatorem tego przedsi´wzi´cia
by∏o Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie. Celem przeglàdu
by∏a popularyzacja gazetek i pre-
zentacja kronik przedszkolnych,
dzielenie si´ doÊwiadczeniem oraz
integracja ze Êrodowiskiem lokal-
nym. Jury ocenia∏o specyfik´ przed-
szkolnego pisma, warsztat dzienni-
karski przygotowujàcych jà na-
uczycieli pod kierunkiem Anny
Doroz, a tak˝e starannà szat´ edy-
torskà. Przedszkolna gazetka zawie-
ra wiadomoÊci z ˝ycia przedszkol-
nego, informacje o sukcesach, wy-
cieczkach, ciekawych spotkaniach,
ciekawych wydarzeniach. Gazetka
zawiera równie˝ porady dla rodzi-
ców oraz coÊ ciekawego dla dzieci:
kolorowani, rebusy, zagadki itp.

Dzi´ki gazetce zapewniamy co-
raz bardziej zapracowanym rodzi-
com pe∏niejszy i bardziej bezpo-
Êredni kontakt z przedszkolem.
Ka˝dy rodzic mo˝e dowiedzieç
si´ o celach, zadaniach i planach
przedszkola, a przede wszystkim
o sukcesach swoich pociech i o tym
czego uczà si´ w przedszkolu i jak
sp´dzajà w nim czas. Gazetka
oprócz funkcji informacyjnej pe∏ni
równie˝ funkcj´ promocyjnà przed-
szkola, poniewa˝ dociera nie tylko
do rodziców ale i do innych osób.

Rodzice i dzieci wykazujà bardzo
du˝e zainteresowanie tà formà in-
formacji. Âwiadczy o tym fakt, ˝e
ka˝dy nak∏ad tej przedszkolnej lek-
tury rozchodzi si´ w b∏yskawicz-
nym tempie.

� Anna Ko∏odziej

Tradycyjnie ju˝ pod koniec
maja w Gminnym Przed-
szkolu nr 1 w Zegrzu Po∏u-
dniowym zorganizowano
Dzieƒ Rodziny. Przedszkolaki
Êpiewa∏y, taƒczy∏y i recyto-
wa∏y udowadniajàc, ˝e war-
to kuç artystyczne talenty
od wczesnej m∏odoÊci.

Na rozleg∏ym terenie, który bar-
dziej przypomina park, ni˝ trady-
cyjny plac zabaw, zaimprowizo-
wano scen´, na której odbywa∏y
si´ przedszkolne prezentacje. Ro-
dzice oklaskiwali maluchy, Êpie-
wajàce g∏ównie piosenki pisane
z myÊlà o dniach matki i ojca.
Po solidnej porcji scenicznych
emocji i wzruszeƒ pracownicy
placówki przygotowali dla dzieci
moc atrakcji. WÊród nich znalaz∏

si´ mi´dzy innymi pokaz umiej´t-
noÊci policjantów z komisariatu
w Niepor´cie, którzy odtworzyli
samochodowy poÊcig za przest´p-
cà z udzia∏em psa tropiàcego.
Dzieci mog∏y zasiàÊç za kierowni-
cà radiowozu oraz policyjnego
motocykla, a tak˝e jeêdziç qu-
adem, taƒczyç z klaunem i plusza-
kami wzrostu rodziców czy pog∏a-
skaç olbrzymiego w´˝a. Pragnie-
nie i g∏ód zaspokoi∏ wystawny

pocz´stunek przygotowany dla
ma∏ych i doros∏ych uczestników
zabawy.

Odbywajàca si´ w familijnej
atmosferze impreza jeszcze raz
potwierdzi∏a, ˝e przedszkolaki
z Zegrza uczà si´ i bawià
pod bardzo dobrà opiekà, czego
nie ukrywa∏ goszczàcy na festy-
nie przedstawiciel kuratorium
oÊwiaty.

� RW

DZIE¡ Rodziny w Zegrzu

Âwi´to
Mamy i Taty
Jaka jest twoja mama? Co lubisz robiç ra-
zem z mamà? Dlaczego jest taka kochana?
– na takie pytania odpowiada∏y przedszko-
laki podczas uroczystoÊci (25.05) Âwi´ta
Mamy i Taty w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Niepor´cie. Maluchy przygo-
towa∏y atrakcyjny program artystyczny.
Wszyscy rodzice zostali zaproszeni
do przedszkola na spotkanie ze swoimi po-
ciechami. W ka˝dej grupie maluchy pre-
zentowa∏y wiersze, taƒce i utwory muzycz-
ne, a tak˝e samodzielnie przygotowane
prezenty i ˝yczenia dla mam i ojców.

� A. Pisarek

Sprawdzian (4.04) w gminie Niepo-
r´t pisa∏o 111 uczniów klas szóstych
w 5 szko∏ach podstawowych. Proce-
dury zwiàzane z przeprowadzaniem
sprawdzianu przebieg∏y bez zak∏óceƒ.
Test sprawdza∏ podstawowe umiej´t-
noÊci, jakie powinien nabyç absol-
went szko∏y podstawowej w trakcie
szeÊciu lat nauki. Sà to: umiej´tnoÊç
bieg∏ego czytania, umiej´tnoÊç pisa-
nia, umiej´tnoÊç rozumienia przeczy-
tanego tekstu, umiej´tnoÊç korzysta-
nia z informacji i wykorzystywania
zdobytej wiedzy w praktyce.

Âredni wynik w teÊcie uzyskany
przez uczniów z terenu ca∏ej Polski

wyniós∏ 25,3 punktu, (czyli 63,3 %
wszystkich punktów mo˝liwych
do zdobycia).. Ârednia dla gminy
Niepor´t wynios∏a 28,14 punktu.
Najlepsze wyniki uzyska∏a Szko∏a
Podstawowa w Niepor´cie uzy-
skujàc Êrednià 29,57 punktu. W tej
szkole trzech uczniów uzyska∏o
wynik maksymalny, czyli 40 pkt.

Okr´gowa Komisji Egzaminacyj-
na przekazujàc szko∏om wyniki
sprawdzianu zaleca ostro˝noÊç
w bezpoÊrednim porównywaniu wy-
ników tegorocznego sprawdzianu
do testów pisanych w latach poprzed-
nich. Za ka˝dym razem sprawdzany

jest bowiem nieco inny zestaw wia-
domoÊci i umiej´tnoÊci uczniów.

� pz

WYNIKI SPRAWDZIANU 2006 (wybrane)

– Êrednia krajowa 25,30 pkt.
– Êrednia wojewódzka 26,35 pkt.

– Êrednia pow. legionowskiego 27,38 pkt.
– Êrednia gminy Niepor´t 28,14 pkt.

SP nr 1 w Niepor´cie 29,57 pkt.
SP w Bia∏obrzegach 28,90 pkt.

SP w Izabelinie 28,73 pkt.
SP w Józefowie 25,48 pkt.

SP w Wólce Radzymiƒskiej 25,18 pkt.

NIEPOR¢T w czo∏ówce
Znane sà ju˝ wyniki sprawdzianu, który uczniowie klas szóstych piszà na zakoƒczenie szko∏y
podstawowej. Placówki oÊwiatowe z terenu Gminy Niepor´t osiàgn´ly dobre wyniki sprawdzianu,
a Êrednia jest wy˝sza nie tylko od Êredniej krajowej, ale równie˝ wojewódzkiej i powiatowej.

o g ∏ o s z e n i e

Gminny OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej  w Niepor´c ie
poszukuje  osoby do Êwiadczenia
us∏ug opiekuƒczych na rzecz
niepe∏nosprawnego dziecka.

Wszelk ie  informacje  mo˝na uzyskaç pod numerem te lefonu
(022) 767-12-45 lub w siedzibie  OÊrodka Niepor´t ,
u l .  Dworcowa 9 A (stanica stra˝acka) .

KONKURS o j´zyku ojczystym
Gminny Konkurs J´zyka Polskiego odby∏ si´ w tym roku szkolnym
po raz drugi. Patronat nad nim sprawuje wójt gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur. Organizatorem jest Szko∏a Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach.

Laureaci w kategorii gimnazjum:

• Mistrz J´zyka Polskiego – ¸ukasz Wrze-
siƒski

• Wicemistrz J´zyka Polskiego – Mariola Po-
wa∏a

• Wyró˝nienie: Ania Wierzbicka

Laureaci w kategorii szko∏a podstawowa:

• Mistrz J´zyka Polskiego – uczeƒ kla-
sy VI SP Bia∏obrzegi

• Wicemistrz J´zyka Polskiego – Iza Tolak
– SP Bia∏obrzegi

• Wyró˝nienia: Dorota SkoÊkiewicz – SP
Bia∏obrzegi, Jakub Muda – SP Niepor´t
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Po raz siódmy zorganizowany zosta∏ w lasach niepor´ckich Puchar
Gmin nad Zalewem Zegrzyƒskim w Biegach na Orientacj´. Najlepszymi
zawodnikami okazali si´ reprezentanci szkó∏ gminy Niepor´t.

MI¢DZYGMINNE biegi na orientacj´
W zawodach, rozegranych 9

czerwca przy pi´knej pogodzie,
wzi´li udzia∏ uczniowie gmin:
Wieliszew, Serock i Niepor´t.
W sk∏ad reprezentacji gminy wcho-
dzi∏ zespó∏ gimnazjalny (4 zawod-
ników) oraz ze szkó∏ podstawo-
wych (4 zawodników). Mo˝liwy
by∏ start dwóch zespo∏ów z ka˝dej
kategorii wiekowej. Do punktacji
generalnej zaliczany by∏ wynik
lepszych dru˝yn. Dla zespo∏u gim-
nazjalistów trasa liczy∏a ok. 3000
metrów, a odszukaç w terenie na-
le˝a∏o 10 punktów kontrolnych.
M∏odsi zawodnicy na dystan-
sie 2000 metrów stemplowali kar-
ty w 7 miejscach.

Biegi na orientacj´ sà sprawdzia-
nem przede wszystkim umiej´tnoÊci
korzystania z mapy oraz poruszania
si´ w terenie. Odnalezienie punktów
kontrolnych niejednokrotnie spra-
wia∏o uczestnikom sporo k∏opotów.
Wszyscy jednak dotarli do mety, a ry-
walizacja budzi∏a mnóstwo emocji.

Pierwsze miejsce w zawodach
zdoby∏a reprezentacja gminy Niepo-
r´t, kolejne miejsca zaj´li zawodni-
cy Serocka i Wieliszewa. Wr´cze-
nie nagród odby∏o si´ na Placu Wol-
noÊci w Niepor´cie. Zwyci´skie
dru˝yny otrzyma∏y puchary, dyplo-
my i pamiàtkowe medale, a wszy-
scy uczestnicy kolorowe maskotki.

� BW

6 MEDALI judoków UKS Pilawa
W dniu 20 maja 2006 r. odby∏a si´ Warszawska Olimpiada Maluchów
po∏àczona z Otwartymi Mistrzostwami Woli, w których wystartowa∏o ponad 200
zawodników z ca∏ego kraju oraz jedna dru˝yna z Rosji. Kolejny sukces odnios∏a
m∏oda dru˝yna judo UKS Pilawa zdobywajàc a˝ 6 bràzowych medali.

Medale zdobyto w nast´pujà-
cych kategoriach wagowych:
do 24kg – Paula Przyby∏owicz,
do 36kg – Katarzyna Witaszek,
do 42kg – Marlena Michalczuk,
do 57kg – KatarzynaLempart,
do 39kg – Pawe∏ Migacz, do 52kg
– Micha∏ Michalczuk.

Anna Wenerska trenerka judo-
ków oceni∏a start jako bardzo uda-
ny. PodkreÊli∏a bardzo dobrà po-
staw´ ca∏ej 15 osobowej dru˝yny,
która w sumie wygra∏a 21 walk.
M∏odzi judocy przygotowywali
si´ do tych zawodów bardzo pro-
fesjonalnie: m.in. zorganizowano

obóz w Bia∏obrzegach na którym
m∏odzi zawodnicy stoczyli du˝o

walk imitujàcych
zawody.

Do koƒca
czerwca m∏odzi
judocy wystartujà
prawdopodobnie
w jeszcze kolej-
nych zawodach
zaÊ od 5 lipca
przebywaç b´dà
na obozie szkole-
niowym w Cen-
tralnym OÊrodku
Sportu w Gi˝ycku.

� J. Krzywaƒski, Fot. W. M∏ynarczyk

W zawodach (17.05) wzi´li udzia∏
uczniowie ze szkó∏ podstawowych
w Józefowie, Niepor´cie, Bia∏obrze-
gach i Izabelinie, którzy rywalizowa-
li o puchar Wójta Gminy Niepor´t.

Organizatorem imprezy pi∏kar-
skiej by∏ Ludowy Klub Sportowy
„Rotavia” z Niepor´tu. Rozpocz´-
cie zawodów poprzedzi∏o spotka-
nie informacyjne dla opiekunów
dru˝yn, dotyczàce spraw porzàdko-
wych, takich jak: regulamin roz-
grywek czy punktacja.

Po uroczystym otwarciu przystà-
piono do zawodów. Jako pierwsze
zmierzy∏y si´ dru˝yny (po 6 za-
wodników w polu + bramkarz)
z Izabelina i Niepor´tu. Spotkanie

zakoƒczy∏o si´ wynikiem 3: 0 dla
uczniów ze szko∏y w Izabelinie.

W kolejnych meczach (2 x po 10
min) uzyskano nast´pujàce rezultaty:

SP Bia∏obrzegi – SP Józefów 0: 0
SP Izabelin – SP Bia∏obrzegi 1: 0
SP Niepor´t – SP Józefów 1: 1
SP Bia∏obrzegi – SP Niepor´t 0: 0
SP Izabelin – SP Józefów 3: 0
W klasyfikacji ∏àcznej szkó∏

z trzema zwyci´stwami i 9 punkta-
mi Szko∏a Podstawowa w Izabelinie
zaj´∏a I miejsce. Puchar otrzyma∏
równie˝ Marcin Stromecki (4 bram-
ki), uczeƒ Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie, który zdoby∏ tytu∏ dla
najlepszego strzelca turnieju. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju zosta∏
B∏a˝ej Brona (SP Józefów).

Klasyfikacja koƒcowa turnieju
(szko∏a podstawowa):

1) Izabelin 9 pkt. (7: 0)
2) Bia∏obrzegi 2 pkt. (0: 1)
3) Józefów 2 pkt. (1: 4)
4) Niepor´t 2 pkt. (1: 4)
Dzieƒ póêniej (18.05) w turnie-

ju zmierzy∏y si´ reprezentacje
wszystkich klas gimnazjalnych
z Gimnazjum w Niepor´cie. Zwy-

ci´zca zosta∏ wy∏oniony w wyniku
rogrywek w systemie „ka˝dy
z ka˝dym”. Spotkania trwa∏y po 30
minut (2 x po 15 min). – Celem
turnieju by∏a popularyzacja pi∏ki
no˝nej wÊród dzieci i m∏odzie˝y
gminy Niepor´t. SzukaliÊmy rów-
nie˝ m∏odych talentów, które
w przysz∏oÊci zasilà kadr´ senior-
skà Rotavii – t∏umaczy Stanis∏aw
Pisarek, prezes LKS Rotavia.
Transport dru˝yn i napoje dla za-
wodników zapewni∏ organizator.

Drugiego dnia zawodów najlep-
szà dru˝ynà okaza∏ si´ zespó∏ klas
drugich. Drugie miejsce zaj´∏a re-
prezentacja klas trzecich, a trzecie
klas pierwszych. Najlepszym
strzelcem turnieju wÊród gimnazja-
listów zosta∏ Mateusz Zachewicz
(kl. II), który strzeli∏ 7 bramek.
Równie˝ siedmiobramkowym wy-
nikiem pochwaliç si´ mo˝e To-
masz Bieƒ (kl. III). O zwyci´stwie
Mateusza zadecydowa∏a pozycja
dru˝yny w tabeli. Najlepszym
bramkarzem zosta∏ natomiast To-
masz Kokosiƒski (kl. II).

� pz

PI¸KARSKA Êroda
Reprezentacja Szko∏y Podstawowej z Izabelina wy-
gra∏a Turniej Pi∏ki No˝nej Dru˝yn Szkolnych Gminy
Niepor´t.

Turniej z okazji
„Dnia Zwyci´stwa”
odby∏ si´ w sali
s p o r t o w e j
przy Szkole Pod-
stawowej nr 1.
Wzi´∏y w nim
udzia∏ cztery dru-
˝yny: Zakpol,
„Dàb” Wieliszew,
Jednostka Wojsko-
wa Bia∏obrzegi
oraz „Rotavia”
Niepor´t. Zespó∏
gospodarzy by∏ de-
biutantem w rozgrywkach (za-
wodnicy grajà razem dopiero
od dwóch miesi´cy).

Turniej rozgrywany by∏ wg aktu-
alnych przepisów PZPS do dwóch
wygranych setów. O kolejnoÊci
na podium decydowa∏y: iloÊç zdo-
bytych du˝ych punktów, stosunek
setów oraz stosunek ma∏ych punk-
tów. Zwyci´˝y∏ Zakpol, drugie
miejsce zaj´∏a Rotavia Niepor´t,
trzecie „Dàb” Wieliszew.
Na czwartym miejscu zakoƒczy∏a
rozgrywki Jednostka Wojskowa
Bia∏obrzegi.

Spotkaniom towarzyszy∏a, szcze-
gólnie w sobot´, liczna widownia.
Pi∏ka siatkowa jest obok pi∏ki no˝-
nej, najpopularniejszym sportem
dru˝ynowym w gminie Niepor´t.
Dzi´ki zaanga˝owaniu osób, pasjo-
nujàcych si´ tà dyscyplinà oraz
dzia∏aniom w∏adz gminy, zmierza-
jàcym do jej popularyzacji wÊród
dzieci i m∏odzie˝y, ma ona coraz
wi´cej zwolenników. Uczniowie
szko∏y podstawowej mogà rozpo-
czàç przygod´ z siatkówkà w ra-
mach zaj´ç prowadzonych przez

UKS Pilawa. Stwarzajà one mo˝-
liwoÊç zdobycia podstawowych
umiej´tnoÊci na treningach prowa-
dzonych przez doÊwiadczonych
nauczycieli.

Uczniowie, którzy powa˝nie
traktujà gr´, mogà kontynuowaç
nauk´ w gimnazjum w klasie spor-
towej o profilu pi∏ka siatkowa.
Od wrzeÊnia 2006 r. zaj´cia odby-
waç si´ b´dà w nowym obiekcie
(z odpowiednio wyposa˝onà salà
sportowà).

Celem organizatorów dzia∏alno-
Êci sportowej w gminie, jest stwo-
rzenie warunków dla rozwoju pi∏-
ki siatkowej wÊród m∏odzie˝y po-
nadgimnazjalnej. Uczniowski Klub
Sportowy, dzia∏ajàcy przy gimna-
zjum, spe∏ni∏by takie zadanie. Do-
celowo, zachowujàc ciàg∏oÊç szko-
lenia, mo˝na staraç si´ o stworze-
nie drugoligowej dru˝yny pi∏ki
siatkowej. Ostatni turniej i wyst´p
zespo∏u „Rotavia” Niepor´t Êwiad-
czà o tym, ˝e ch´tnych do gry,
uzdolnionych m∏odych ludzi, nie
zabraknie.

� BW

SPORTOWY weekend
W sobot´ i niedziel´ (13 i 14 maja) Ludowy Klub Sportowy „Rota-
via” zorganizowa∏ w Niepor´cie turniej pi∏ki siatkowej m´˝czyzn o Pu-
char Wójta Gminy Nieporet. G∏ównym zamierzeniem organizatorów
by∏a popularyzacja tej dyscypliny sportu na terenie gminy.

SzeÊciu medalistów z UKS Pilawa

3 i 4 czerwca w porcie Emper Yacht w Niepor´-
cie rozegrane zosta∏y regaty o Puchar Spójni War-
szawa. Wystartowa∏o w nich ok. 40 jachtów z ca∏ej
Polski. Za∏oga reprezentujàca gmin´ Niepor´t,
na jachcie Majestic zaj´∏a I miejsce w klasyfikacji
˚eglarska Liga Biznesu. Organizatorem regat by∏a
sekcja ̋ eglarska Klubu Sportowego Spójnia Warsza-
wa.

Tydzieƒ póêniej (10-11 czerwca) w Jachrance ro-
zegrane zosta∏y coroczne regaty o Puchar Toyoty,
których organizatorem by∏ Kolejowy Klub Wodny
Jachranka. I tutaj za∏oga gminy Niepor´t stan´∏a
na podium, zajmujàc III miejsce.

� BW

˚EGLARSKIE
sukcesy
Gminna za∏oga ˝eglarska odnotowa∏a
kolejne sukcesy. Czerwcowe starty
w regatach koƒczy∏a za ka˝dym razem
na podium, równie˝ na najwy˝szym
miejscu.
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