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w skrócie
ZAPROSZENIE
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie i Parafia NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie Pierwszym zapraszajà na cykl koncertów pt. „Jesienna refleksja z harfà i altówkà”
Harfa – Ilina Sawicka. Altówka – Jerzy Sawicki. Recytacja Jolanta Wo∏∏ejko
Program:
Koncert drugi „MI¸OÂå”
14 paêdziernika 2007 r., godz. 18.30 Gminny
OÊrodek Kultury w Niepor´cie. W programie: Johann Strauss „Nad pi´knym modrym Dunajem”,
Micha∏ Glinka „Nokturn”, Feliks Mendelhson
„Marsz Weselny”.
Koncert trzeci „WSPOMNIENIE”
28 paêdziernika 2007 r., godz. 13.00 KoÊció∏
w Stanis∏awowie Pierwszym. W programie: Tomaso Albioni „Adagio”, Jules Masennet „Elegia”, Jan
Sebastian Bach – Charls Gounod „Ave Maria”.
Koncert czwarty „MARZENIE”
18 listopada 2007 r., godz. 18.30 Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie. W programie: Robert
Shumann „Marzenie”, Yann Tiersen „La dispute”,
Maria Theresia von Paradis „Sicilinne”.
Koncert piàty „PEJZA˚”
25 listopada 2007 r., godz. 13.00 KoÊció∏ w Stanis∏awowie Pierwszym. W programie: Marcel Tournier „Promenade la`autumne”, Alphonse Hasselmans „La sourse”, Camille Saint-Seans „La Cygne”.

WWW.NIEPORET.PL
Zapraszamy Paƒstwa do odwiedzania strony internetowej gminy – www.nieporet.pl. Zmieniona
zosta∏a szata graficzna, strona ma nowa kolorystyk´. Uruchomiona zosta∏a nowa forma kontaktu
w wójtem i pracownikami urz´du – czat. Zach´camy do udzia∏u w rozmowach na tematy dotyczàce gminy i jej mieszkaƒców.

WYMIE¡ DOWÓD!

W ca∏ym kraju brakuje miejsc w przedszkolach dla cz´Êci
zg∏oszonych dzieci. KoniecznoÊç podejmowania pracy
przez matki wychowujàce ma∏e dzieci spowodowa∏a, ˝e
placówki opiekujàce si´ dzieçmi prze˝ywajà prawdziwe
obl´˝enie. Niestety, nie ka˝dy maluch sp´dzi najbli˝szy
rok w towarzystwie rówieÊników.

Przypominamy, ˝e wszystkie dowody osobiste
typu ksià˝eczkowego nale˝y wymieniç
do koƒca 2007 roku. Aby otrzymaç nowy dowód osobisty nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie
Gminy Niepor´t pok. 6:
– wniosek dowodowy,
– 2 aktualne fotografie (lewy pó∏profil),
– dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 30,00 z∏.
na konto:
Urzàd Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
B. S. w Legionowie, o/Niepor´t
52801310292003000374150001

– odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,
– odpis aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà o aktualnie u˝ywanym nazwisku.

Czy tak b´dzie wyglàdaç nowe przedszkole?

PRZEDSZKOLE nad Zalewem
minne Przedszkole w Zegrzu Po∏udniowym jest malowniczo
usytuowane
na dzia∏ce w sàsiedztwie Jeziora
Zegrzyƒskiego, w cieniu wysokich drzew. Przed budynkiem,
na rozleg∏ym trawniku znajduje si´
to wszystko, co jest niezb´dne
dzieciom do dobrej zabawy na powietrzu: kolorowe zje˝d˝alnie, huÊtawki, domki i piaskownica. Stoi
nawet drewniana altanka. Cisza
i spokój tego miejsca wspó∏tworzà
mi∏à atmosfer´, jaka panuje wewnàtrz. Dzieciaki sà zadowolone
i uÊmiechni´te (o dziwo, nawet najm∏odsze nie p∏aczà, mimo ˝e
od niedawna sà w przedszkolu),
s∏ychaç dêwi´ki muzyki, która towarzyszy nauce i zabawie oraz
Êpiewajàcych nauczycieli.
W czym tkwi problem wiedzà
wszyscy, którzy choç raz odwiedzili placówk´. Jest zbyt ma∏a. Parterowy pawilon spe∏nia swojà rol´
od przesz∏o 50 lat. Adaptowany
na przedszkole i rozbudowywany,
dzi´ki staraniom pracowników

i w∏adz gminy, które wprowadza∏y kolejne ulepszenia, ma przytulne i funkcjonalne wn´trze. Niestety, dyrektor Anna Ko∏odziej nie
mo˝e przyjàç do przedszkola
wszystkich dzieci, zg∏oszonych
przez rodziców. Teraz ma
pod opiekà 53 dzieci, w dwóch
grupach wiekowych, choç jak
twierdzi, powinno ich byç (bioràc
pod uwag´ powierzchni´) maksymalnie 40. Przynajmniej dziesi´cioro dzieci nie przyj´to do placówki z braku miejsca.
Przedszkole w Zegrzu Po∏udniowym spe∏nia równie˝ funkcj´ swoistego centrum kulturalnego. Dzieciaki uczestniczà w zaj´ciach teatralnych, cz´sto zdobywajàc
nagrody w gminnych przeglàdach
i konkursach. Pracownicy organizujà równie˝ szereg imprez, nie
ograniczajàc si´ do w∏asnych wychowanków. Dzieƒ Rodziny, wigilia czy bal karnawa∏owy gromadzà
równie˝ dzieci, które do przedszkola nie chodzà. Jedyna sala, która
mo˝e przyjàç takà liczb´ uczestni-
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ków, znajduje si´ na terenie jednostki wojskowej. Du˝o wysi∏ku
organizacyjnego kosztuje przygotowanie w niej kolejnych imprez.
O ile˝ ∏atwiej by∏oby bawiç si´ we
w∏asnej sali!
W takiej sytuacji konieczna jest
budowa nowego przedszkola, które sprosta potrzebom najm∏odszych
mieszkaƒców miejscowoÊci. W∏adze gminy juz po raz trzeci og∏osi∏y przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu. Dwa
wczeÊniejsze zosta∏y uniewa˝nione, poniewa˝ proponowane kwoty
przekracza∏y przeznaczone na ten
cel Êrodki finansowe. Trzeci przetarg rozstrzygni´ty zostanie niebawem.
Zak∏adana jest budowa przedszkola dla 60 dzieci w trzech grupach wiekowych. Zaplanowane pomieszczenia dydaktyczne to: 3 du˝e sale z ∏azienkami do pracy
z dzieçmi, sala rekreacyjno-gimnastyczna z ma∏à scenà, sala do zaj´ç
indywidualnych z logopedà i psy•

chologiem oraz pomieszczenie biblioteczne. Niezb´dna jest kuchnia
z zapleczem i pomieszczenia magazynowe na artyku∏y ˝ywnoÊciowe i materia∏y biurowe. Gabinet
dyrektora, sekretariat, gabinet lekarski oraz ∏azienka dla pracowników, dope∏niajà obrazu ca∏oÊci.
Dzia∏ka, na której stoi przedszkole jest na tyle du˝a, i˝ bez problemu pomieÊci nowy budynek.
Wszyscy zainteresowani ˝yczyliby
sobie, aby by∏ on i ∏adny i efektowny. BliskoÊç Jeziora Zegrzyƒskiego podsuwa pewne sugestie, jak
wyglàdaç mo˝e nowy obiekt. Wed∏ug jednego z projektów koncepcyjnych, kszta∏tem nawiàzuje do..
statku i przyznaç trzeba, ˝e jest to
ciekawa propozycja. Miejmy nadziej´, ˝e ostatni og∏oszony przetarg przyniesie konkretne ju˝ efekty i b´dzie mo˝na przystàpiç do realizacji kolejnych etapów tej
bardzo potrzebnej spo∏ecznoÊci Zegrza Po∏udniowego inwestycji
– budowy przedszkola na miaË BW
r´ XXI wieku.

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t
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GRUPY WSPARCIA
JeÊli Ty lub ktoÊ z Twoich bliskich ma problem
z uzale˝nieniem od A L K O H O L U zg∏oÊ si´!!!
Czekamy na Ciebie w OÊrodku Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzale˝nionych (OÊrodek Zdrowia
w Niepor´cie – gabinet psychologa).
Godziny przyj´ç specjalistów:
terapeuta uzale˝nieƒ:
PONIEDZIA¸EK w godz. 8.00 – 12.00, ÂRODA
w godz. 14.00 – 18.00
psycholog
WTOREK w godz. 9.00 – 11.00 – przyjmuje w GOPS
11.00 – 15.00 – przyjmuje w OÊrodku Rehabilitacji SP ZOZ Niezale˝ny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
w Micha∏owie – Reginowie
terapeuta uzale˝nieƒ
CZWARTEK w godz. 8.00 – 12.00, tel. 772 – 82 – 15
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
Spotkania komisji: w drugi i czwarty wtorek miesiàca (od godz. 16 – sala narad Urz´du Gminy)
dy˝ury komisji: wtorek w godz. 15.00 – 19.00
W wymienionych dniach mo˝na równie˝ uzyskaç informacj´ telefonicznà pod numerem telefonu:
772 – 51 – 12

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
Od sierpnia egzemplarze gazety gminnej „WieÊci
Niepor´ckie” mo˝na otrzymaç w punktach handlowych na terenie ca∏ej gminy. Ponadto „WieÊci” dostarczane sà do oÊrodków kultury, oÊrodka zdrowia, banku itp. Bezp∏atna gazeta wyk∏adana jest
w widocznym miejscu, raz w miesiàcu, w ka˝dym
so∏ectwie. Zach´camy do lektury!

tel. (22) prefix. 767 04 00
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OCZYSZCZALNIA
na piàtk´

Sito rozdrabniajàce
nspektorzy z Urz´du Wojewódzkiego sprawdzali czy realizacja powy˝szego projektu
przebiega∏a zgodnie z planem, czy
dokumentacja projektu zosta∏a prawid∏owo przygotowana i skompletowana oraz czy projekt by∏ odpowiednio promowany. Kontrola potwierdzi∏a, ˝e projekt by∏
realizowany z zachowaniem
wszystkich standardów.
Projekt modernizacji oczyszczalni realizowany by∏ przez 2 lata i zo-

I

W czerwcu w Urz´dzie Gminy Niepor´t
mia∏a miejsce kontrola projektu
realizowanego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, dofinansowanego ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Êrodków bud˝etu
paƒstwa pt: „Modernizacja oczyszczalni
Êcieków w Niepor´cie”.
sta∏ zakoƒczony jesienià ubieg∏ego
roku. Ca∏kowita wartoÊç projektu
wynios∏a 732 576,05z∏, w tym
Êrodki pochodzàce z dofinansowania z Unii Europejskiej i bud˝etu
paƒstwa wynios∏y 506 150,18z∏.
Potwierdzenie prawid∏owoÊci przebiegu inwestycji spowodowa∏o
przekazanie kwoty dofinansowania
na konto gminy.
Projekt przewidywa∏ modernizacj´ istniejàcej oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie, jej automatyza-

cj´ poprzez zastosowanie sterownika mikroprocesorowego, do którego doprowadzone by∏y sygna∏y
z poszczególnych urzàdzeƒ technologicznych i pomiarowych. Projekt
przewidywa∏ tak˝e u∏o˝enie nowych kabli zasilajàcych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Obecnie
oczyszczalnia funkcjonuje bez zarzutów, a jej dzia∏anie ma pozytywny wp∏yw na rozwój Êrodowiska
naturalnego.
Ë PB

KONIEC remontu
30 wrzeÊnia odb´dzie si´ uroczyste
otwarcie filii Gminnego OÊrodka Kultury
w Kàtach W´gierskich przy ulicy
KoÊcielnej. Dzia∏alnoÊç artystycznà
po remoncie zainauguruje w OÊrodku
dwoje popularnych aktorów.
Oficjalna cz´Êç uroczystoÊci
rozpocznie si´ o godzinie 15, a
nast´pnym punktem programu
b´dzie widowisko satyryczne pt.
„Jest teÊciowa i zi´ç” wed∏ug
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego. Wykonawcami b´dà Katarzyna ¸aniewska i Stanis∏aw Górka, odtwórcy ról Babci Józi i koÊcielnego Zbyszka w popularnym
serialu „Plebania”. Organizatorzy gwarantujà du˝o dobrej rozrywki. O 16.30 rozpocznie si´ zabawa taneczna w Êwie˝o wyremontowanych pomieszczeniach
budynku.

W SPRAWIE od∏àczenia
W zwiàzku z licznymi pytaniami
oraz informacjami pojawiajàcymi
sie w prasie, a dotyczàcymi potencja∏u finansowego so∏ectwa Micha∏ów-Reginów, obok drukujemy treÊç
pisma Naczelnika Urz´du Skarbowego w Legionowie w tej sprawie.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Niepor´t znajduje si´ ok. 140 przedsi´biorstw majàcych siedzib´ bàdê
wykonujàcych dzia∏alnoÊç na terenie
Micha∏owa-Reginowa.

WIEÂCI
NIEPOR¢CKIE
wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t,
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
tel. (22) 767 04 00
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Budynek OÊrodka Kultury po remoncie

Przypomnijmy, prace budowlane
rozpocz´∏y si´ w 2006 roku. Pomieszczenia zajmowane przez
Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà z Kàtów
W´gierskich wyremontowano i zaadaptowano na potrzeby biblioteki,
dzia∏ajàcej przy OÊrodku Kultury.
Powsta∏y równie˝ sanitariaty, przystosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. By∏o to mo˝liwe,
poniewa˝ stra˝ przenios∏a si´
do nowo postawionego, wi´kszego
i nowoczeÊniejszego budynku.
W 2007 roku, w drugim etapie realizacji inwestycji, wyremontowane
zosta∏y pomieszczenia, zajmowane

przez OÊrodek Kultury. Âciany sali
pokryto g∏adzià gipsowà i pomalowano na s∏oneczny kolor. Zamontowany zosta∏ podwieszany sufit kasetonowy, a na pod∏odze u∏o˝ono posadzk´ z gresu. Scena, nie
wykorzystywana od lat z racji zbyt
ma∏ych rozmiarów, zosta∏a zdemontowana, dzi´ki czemu pomieszczenie
zyska∏o dodatkowà powierzchni´.
Wymieniona zosta∏a stolarka drzwiowa. Pokoje zajmowane dotàd przez
bibliotek´, zaadaptowano na zaplecze socjalne i du˝à kuchni´, których
do tej pory bardzo brakowa∏o. Koszt
Ë BW
tych prac to 88 358 z∏.

KLUCZE dla pogorzelców
14 sierpnia do budynku na osiedlu w Bia∏obrzegach
wprowadzili si´ nowi lokatorzy. Dzi´ki pomocy
w∏adz gminy i Gminnego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej ludzie, którzy stracili w po˝arze swój
skromny dobytek, zamieszkali w Êwie˝o
wyremontowanym lokalu.
4 kwietnia, w godzinach porannych, po˝ar doszcz´tnie poch∏onà∏
drewnianà komórk´, w której zamieszkiwali Helena J´drzejewska
(l. 88) oraz jej syn Marek (l. 48). Nic
nie ocala∏o ze skromnego wyposa˝enia. W ramach niesienia pomocy
poszkodowanym, GOPS w Niepor´cie zakwaterowa∏ ich tymczasowo
w Instytucie Rozwoju S∏u˝b Spo∏ecznych w Bia∏obrzegach, op∏acajàc koszty pobytu. Konieczne by∏o
wygospodarowanie lokalu komunalnego, w którym pogorzelcy mogliby zamieszkaç. W trybie pilnym
wyremontowano pomieszczenia,
w budynku przej´tym od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Niewielkie mieszkanie zapewnia
pani Jedrzejewskiej i jej synowi
wi´ksze wygody, ni˝ utracona
w po˝arze komórka. Jest przestronne, ciep∏e i widne, z toaletà
i kuchenkà. Pracownicy GOPS zakupili niezb´dne sprz´ty: wersalk´,
szaf´, lodówk´.
14 sierpnia, wójt S∏awomir Maciej Mazur oraz kierownik GOPS
Anna Radlak, w obecnoÊci pracowników zaanga˝owanych w pomoc
dla pogorzelców, przekazali Helenie
J´drzejewskiej
klucze
do mieszkania, z ˝yczeniami spokojnego ˝ycia w nowym miejscu,
wÊród nowych sàsiadów.
Ë BW

6 wrzeÊnia szko∏a w Niepor´cie goÊci∏a dyrektorów
szkó∏ podstawowych z powiatu legionowskiego
i z gminy Nasielsk. Inauguracyjne spotkanie z wizytator
Kuratorium OÊwiaty w Warszawie zgromadzi∏o
blisko 30 uczestników.

SPOTKANIE z wizytator

Legionowo, 18 wrzeÊnia 2007 r.

Wójt Gminy Niepor´t
mgr S∏awomir Maciej Mazur
W odpowiedzi na pismo Urz´du Gminy Niepor´t z dnia 04 wrzeÊnia
2007 roku nr BP 3119-4/07 w sprawie udzielenia informacji dotyczàcej wysokoÊci udzia∏u dla Gminy Niepor´t we wp∏ywach od podatników
zamieszka∏ych na obszarze Gminy w miejscowoÊci Micha∏ów-Reginów,
Naczelnik Urz´du Skarbowego informuje, i˝ system POLTAX nie posiada raportu umo˝liwiajàcego uzyskanie informacji o wysokoÊci udzia∏u
dla Gminy Niepor´t od podatników zamieszka∏ych na terenie wsi Micha∏ów-Reginów we wp∏ywach z tytu∏u podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT), podatku od spadku i darowizn oraz od czynnoÊci cywilnoprawnych. Natomiast nale˝ne udzia∏y za 2006 rok z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych od podmiotów majàcych swojà siedzib´ w Micha∏owie-Reginowie wynoszà zero.
Naczelnik Urz´du Skarbowego
mgr Ewa Lisowska

Tematem spotkania by∏a organizacja roku szkolnego 2007/2008,
a tak˝e podsumowanie realizacji
nadzoru pedagogicznego w roku
ubieg∏ym. Wnioski z realizacji znalaz∏y odzwierciedlenie w planie
nadzoru placówek oÊwiatowych,
przedstawionym przez wizytator
Izabell´ ¸yczko. Omówione zosta∏y nast´pujàce, istotne dla funkcjonowania szkó∏, zagadnienia: zmiany w prawie oÊwiatowym, raport
z wyników klasyfikacji za rok
szkolny 2006/2007, stan bezpieczeƒstwa szkó∏, przewidywane
konkursy przedmiotowe, opinio-

wanie zmian w arkuszach organizacji szkó∏, sposób wprowadzania
na zaj´ciach innowacji pedagogicznych oraz inne sprawy bie˝àce.
Podobne spotkania przedstawicieli Kuratorium OÊwiaty z dyrektorami organizowane sà przynajmniej dwa razy w roku szkolnym,
bàdê cz´Êciej, jeÊli wymagajà tego
okolicznoÊci. Odbywajà si´ kolejno na terenie innej placówki, co
sprzyja poznawaniu warunków
pracy w powiatowej oÊwiacie
i wzajemnej wymianie doÊwiadczeƒ dyrektorów i pedagogów.
Ë BW

i n w e s t y c j e

B¢DZIE boisko
Rozpocz´∏y si´ prace przy budowie boiska w Stanis∏awowie
Pierwszym. Wielofunkcyjny obiekt, powstajàcy przy hali
sportowej, znacznie poszerzy ofert´ gimnazjum dla
przesz∏o 300 uczniów.
Boisko powstaje w bezpoÊrednim
sàsiedztwie szko∏y, na rozleg∏ym
terenie, przylegajàcym do placówki.
Wymiary p∏yty to 68 m x 44 m,
a jej nawierzchni´ stanowiç b´dzie
sztuczna trawa. Wytyczone zostanie
boisko do pi∏ki no˝nej oraz trzy
boiska do pi∏ki r´cznej, jedno
do tenisa oraz jedno do siatkówki.
Na dwóch pó∏boiskach b´dzie
miejsce do gry w koszykówk´.

Razem z halà sportowà boisko
stanowiç b´dzie znakomite zaplecze
do prowadzenia zaj´ç sportowych
w szkole, jak i organizacji zaj´ç
rekreacyjnych i zawodów.
Inwestycja potrwa do koƒca
paêdziernika, wykonawcà jest firma
Rymix-bis z Warszawy. Koszt
realizacji to ok. 604 tys z∏.
Ë BW

Wzd∏u˝ ulicy Jana
Kazimierza,
od skrzy˝owania
z ulica Izabeliƒskà
do ronda
w Rembelszczyênie,
budowany jest
chodnik. Zapewni,
przede wszystkim
uczniom, bezpiecznà
drog´ do gimnazjum.

PLAC zabaw na Ró˝anej
Dobiega koƒca budowa placu zabaw dla dzieci na ulicy Ró˝anej
w Niepor´cie. Zamiast k∏opotliwego stawu z wodà, b´dà zabawki
i piaskownica.

Prace rozpocz´to od zasypania
stawu i wyrównani terenu. Pod wodà znikn´∏a ziemia z blisko stu ci´˝arówek, co mia∏o istotny wp∏yw

na
koszty
przedsi´wzi´cia. Wyrównany teren przysypany zosta∏
warstwà ˝yêniejszej gleby
pod trawnik.
Na placu wielkoÊci ok. 500 m2
stan´∏y zabawki: podwójna
huÊtawka
na ∏aƒcuchach,
karuzela, kiwaki, kolorowa zje˝d˝alnia, huÊtawki wahad∏owe i piaskownica. Ca∏oÊç zosta∏a ogrodzona parkanem z drewnianych szta-

chet. Furtka pomo˝e zachowaç
czystoÊç na terenie, zabezpiecza
plac przed wizytami czworonogów, g∏ównie psów. DojÊcie
do placu z ulicy Ró˝anej wy∏o˝one zosta∏o kostkà brukowà, ju˝
wkrótce zamontowane zostanà
dwie ∏awki parkowe. Z myÊlà
o starszych mieszkaƒcach na placu
stanie kamienny stó∏ do ping-ponga. Koszt inwestycji wyniós∏ 70
tys. z∏.
Jest to ju˝ kolejny kolorowy plac
zabaw w gminie. W Zegrzu Po∏udniowym i Bia∏obrzegach najm∏odsi mieszkaƒcy ch´tnie sp´dzajà
czas na ich terenie.
Ë BW

CHODNIK do gimnazjum
Nowy ciàg pieszy, wykonany
z kostki bauma, b´dzie mia∏ d∏ugoÊç przesz∏o 2 km. Projekt przewiduje równie˝ wykonanie zjazdów do posesji oraz dwóch zatok
autobusowych z przejÊciem dla
pieszych, przy przystanku na wy-

sokoÊci szko∏y. Zakoƒczenie prac
budowlanych zaplanowane jest
na koniec paêdziernika.
Wykonawcà prac jest firma MTB
Marki, koszt ich realizacji wyniesie ok. 497 tys. z∏.
Ë BW

ÂWIAT¸A na skrzy˝owaniu

RONDA si´ zazielenià

Trwa przebudowa skrzy˝owania ulic Jana Kazimierza
i Izabeliƒskiej. Po jej zakoƒczeniu w tym miejscu stanie
sygnalizacja Êwietlna.

Cztery ronda – w Rembelszczyênie,
w Józefowie i Bia∏obrzegach poddane
zosta∏y gruntownej obróbce... ogrodniczej.
Po zakoƒczeniu prac cieszà oczy widokiem
zró˝nicowanych kolorystycznie roÊlin.

Przebudowa ulic wykonywana jest na zlecenie Mazowieckiego
Zarzàdu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie. O jej rozpocz´cie
wnioskowa∏a gmina, majàc
na uwadze bezpieczeƒstwo u˝ytkowników drogi. Du˝e nat´˝enie
ruchu na ulicy Jana Kazimierza
w godzinach porannych i popo∏udniowych jest przyczynà wielu
wypadków, równie˝ z udzia∏em
pieszych. Ponadto, mimo istniejàcego oznakowania pionowego,
wielu kierowców rozwija nadmiernà pr´dkoÊç. Sàsiedztwo szko∏y,
gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym, jeszcze zwi´kszy∏o
ruch pieszych w rejonie skrzy˝owania. W celu zapewnienia bezpie-

czeƒstwa i przechodniom, i kierowcom, uregulowanie tego odcinka
drogi sta∏o si´ koniecznoÊcià.
Zakres prac obejmuje poszerzenie skrzy˝owania i postawienie
sygnalizacji Êwietlnej. Przed skrzy˝owaniem (jadàc w stron´ Warszawy) pojawià si´ dwa pasy ruchu.
Wydzielony, lewy pas, przeznaczony b´dzie dla samochodów skr´cajàcych w lewo, w ulic´ Izabeliƒskà.
Prawym, poszerzonym pasem, pojedziemy prosto. Ponadto, sygnalizacja Êwietlna u∏atwi przejazd
i przejÊcie przez ulic´.
Wykonawcà inwestycji jest firma
Kroll z Wo∏omina, jej koszt,
ok. 450 tys. z∏ pokryje MZDW
Ë BW
w Warszawie.

Szczególnie efektownie prezentujà si´ ronda w Rembelszczyênie.
W centralnej ich cz´Êci posadzone
sà bordowe berberysy. Reszt´ powierzchni, podzielonej na cztery
cz´Êci, porastajà ja∏owce p∏o˝àce
i tawu∏a japoƒska. Ziemi´ pomi´dzy
nimi pokrywa rozdrobniona kora,

która utrzyma wilgoç w glebie i zahamuje wzrost chwastów. Obrze˝e
ronda wysypane zosta∏o jasnym kamieniem. Przy doborze nasadzeƒ
kierowano si´ nie tylko wzgl´dami
estetycznymi, ale przede wszystkim
stopniem odpornoÊci roÊlin na zanieczyszczenie powietrza.

Od przysz∏ego roku roÊlinnoÊç posadzona na rondach utrzymywana
b´dzie w dobrej kondycji, dzi´ki odpowiedniej sezonowej piel´gnacji.
Koszt prac ogrodniczych, wykonanych przez firm´ „BAJKOGRODY” ze Stanis∏awowa Pierwszego,
Ë BW
wyniós∏ ok. 18 500 z∏.

WODOCIÑGOWANIE
trwa
Powstajà kolejne odcinki
gminnej sieci wodociàgowej
– w Kàtach W´gierskich i Wólce
Radzymiƒskiej.
W miejscowoÊci Wólka Radzymiƒska trwa∏y prace w ulicy Szkolnej. Po∏o˝ono tam wodociàg na odcinku od granicy gminy do skrzy˝owania z ulicà LeÊnà. Instalacja
w∏àczona zostanie do sieci gminy
Radzymin, równie˝ umowa na dostaw´ wody podpisana zostanie

z zak∏adem z Radzymina. Wykonawcà inwestycji jest firma Instal
z
Soko∏owa
Podlaskiego,
a koszt 2900 metrów sieci wyniós∏
ok. 330 tys. z∏.
Z kolei w Kàtach W´gierskich
wodociàg instalowany jest w ulicy
Bagiennej i w∏àczony zostanie

do istniejàcej sieci w ulicy KoÊcielnej. Odbiór prac, prowadzonych
przez firm´ INWOKAN z Wyszkowa, przewidziany jest w po∏owie listopada. Tutaj odcinek wodociàgu o d∏ugoÊci 1365 m kosztowa∏
b´dzie przesz∏o 113 tys. z∏.
Ë BW
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Wieniec do˝ynkowy z parafii Józefów zachwyci∏ jury konkursu na najpi´kniejszy wieniec do˝ynkowy. Nagrodzony zosta∏ I miejscem podczas
Do˝ynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Siennicy oraz II miejscem na Do˝ynkach Województwa ¸odzkiego w Walewicach. To kolejny
sukces parafian – w ubieg∏ym roku ich replika Bazyliki Êw. Piotra w Rzymie zaj´∏a w Siennicy II miejsce.

DO˚YNKOWE zwyci´stwo
roczystà msz´ Êwi´tà podczas do˝ynek diecezjalnych
celebrowa∏ Biskup Diecezji
Warszawsko – Praskiej S∏awoj Leszek G∏ódê. PodkreÊli∏ wag´ pracy
rolników, której symbolem by∏o 50
pi´knych wieƒców, przywiezionych
przez delegacje z terenu ca∏ej diecezji. Wieniec z Józefowa wyró˝nia∏
si´ misternym wykonaniem wy∏àcznie z naturalnych materia∏ów
(k∏osy zbó˝, ziarna, kwiaty), jak
i bogactwem symboliki religijnej.
Podziw budzi te˝ jego forma.
Kszta∏t zbli˝ony jest do kuli, na której widniejà cztery medaliony, symbolizujàce ewangelistów, która
otwiera si´, tworzàc tryptyk. Centralnà cz´Êç zajmuje wizerunek
Matki Boskiej Królowej. Prawe
skrzyd∏o przedstawia Katedr´ Êw.
Floriana w Warszawie, po lewej
stronie widzimy koÊció∏ w Józefowie. Podobnie jak w przypadku
ubieg∏orocznej pracy wieniec zachwyca ró˝norodnoÊcià szczegó∏ów, wykonanych z niezwyk∏à dok∏adnoÊcià i starannoÊcià.
Na do˝ynkach w Walewicach, parafianie z Józefowa, mimo i˝ przyjechali z innego województwa, zostali dopuszczeni do konkursu i za-

U

j´li wysokie II miejsce. Ponadto organizatorzy zaprosili ich ju˝
na przysz∏oroczne Êwi´to.
Zwyci´stwo w Siennicy da∏o równie˝ mo˝liwoÊç reprezentowania
Diecezji Warszawsko-Praskiej
na ogólnopolskich do˝ynkach
w Cz´stochowie. Nie przewidziano
wprawdzie konkursu, ale i tam wieniec z Józefowa wyró˝nia∏ si´ spoÊród innych, a wykonawcy zbierali
szczere gratulacje.

Rozmowa z so∏tysem Józefowa
Stanis∏awem R´belskim i Jackiem
Olszewskim z Kàtów W´gierskich
– zaanga˝owanych w wykonanie wieƒca.
– Od ilu lat bierzecie Panowie
udzia∏ w przygotowaniu parafialnego wieƒca do˝ynkowego?
Stanis∏aw R´belski – Pierwszy raz
robi∏em wieniec w 2000 roku,
gdy zosta∏em so∏tysem. ZaczynaliÊmy w kilka osób, potem by∏o

ich coraz wi´cej. Teraz pracuje
ok. 20 osób – z Józefowa, Kàtów
W´gierskich, Micha∏owa-Grabiny. Kto raz zacznie robiç, ∏apie
bakcyla i przychodzi ka˝dego roku. Jedni robià wieniec, inni
w tym czasie np. pilnujà ich
dzieci.
Jacek Olszewski – Mnie zach´ci∏
jeszcze ksiàdz Klepacki. Wiedzia∏, ˝e mam troch´ zdolnoÊci
plastycznych, moja córka równie˝, przyszed∏ do mnie i poprosi∏ o pomoc. I tak ju˝ zosta∏o.
– Jak wyglàda opracowywanie projektu i wykonanie wieƒca?
J. O. – Projekt robimy wspólnie. Sà
ró˝ne pomys∏y, dopracowujemy
je, a potem realizujemy. A np.
w zesz∏ym roku wieniec w kszta∏cie Bazyliki przyÊni∏ sie ˝onie so∏tysa i nak∏oni∏a nas, ˝eby taki zrobiç. W tym roku chcieliÊmy coÊ
bardziej zwiàzanego z ewangelià,
a jednoczeÊnie zaskakujàcego.
S. R. – Jacek narysowa∏ projekt,
a stela˝ zrobi∏em u siebie w warsztacie. Póêniej warsztat przez dwa
tygodnie by∏ zamkni´ty, gdy wyklejaliÊmy wieniec zbo˝ami, kwiatami, ziarnami. By∏y te˝ problemy
np. poczàtkowo katedra Êw. Flo-

riana wysypana zosta∏a... przyprawà grillowà. Ale sól ch∏on´∏a wilgoç i ca∏a papryka sp∏yn´∏a. Dwa
dni skrobaliÊmy i czyÊciliÊmy, bo
zafarbowa∏y na czerwono okiennice. Ale si´ uda∏o. A pomys∏y sà
ró˝ne – np. niebieski welon Matki Boskiej zrobiony jest z ry˝u zabarwionego farbkà do tkanin.
– Co najbardziej cieszy – zwyci´stwo w konkursie?
S. R. – Nie, najwa˝niejsza jest radoÊç i satysfakcja, gdy ludzie
t∏umnie przychodzà, podziwiajà i gratulujà. To jest najwa˝niejsze. Ju˝ jesteÊmy zaproszeni
na konkurs do województwa
∏ódzkiego w przysz∏ym roku.
J. O. – Tak, robimy wieniec bo
sprawia nam to radoÊç i daje
ogromnà satysfakcj´. MarzyliÊmy o wyjeêdzie do Cz´stochowy
i gdy tam zbieraliÊmy gratulacje,
to by∏o wspania∏e.
– Jaki b´dzie wieniec w przysz∏ym
roku?
S. R. – Pomys∏ ju˝ mamy, ale na razie nic nie mówimy. Postaramy
si´ na pewno, ˝eby by∏ pi´kny.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Ë B. Wilk

WANDA Wi∏komirska w Niepor´cie
17 sierpnia mia∏o miejsce w Niepor´cie donios∏e
wydarzenie muzyczne, zas∏ugujàce na miano
artystycznego wydarzenia roku. W koÊciele
parafialnym wystàpi∏a Orkiestra Sinfonia Viva
pod dyrekcjà Tomasza Radziwonowicza oraz m∏ode
skrzypaczki, którym towarzyszy∏a Wanda
Wi∏komirska.

Kolejny juz raz Radio dla
Ciebie zorganizowa∏o
w Niepor´cie spotkanie
z cyklu Letnie granie.
Gwiazdà, która wystàpi∏a
na zakoƒczenie dnia, by∏
Stan Borys z zespo∏em
Imi´ jego 44.

PIKNIK Radia dla Ciebie w Niepor´cie
Scena i miasteczko namiotowe stan´∏y przy GOK w Niepor´cie. Towarzyszy∏y im liczne stoiska, oferujàce festynowe
atrakcje dla dzieci i doros∏ych. W punkcie Urz´du Gminy mo˝na by∏o wype∏niç
ankiet´ „azbestowà”, zg∏osiç swój udzia∏
w projekcie segregacji odpadów, otrzymaç materia∏y informacyjne i promocyjne gminy. Od rana stacja RDC na ˝ywo
emitowa∏a rozmowy z mieszkaƒcami,
na temat warunków ˝ycia, pracy i wypoczynku w gminie Niepor´t. W pawilonach radia pracownicy z dzia∏u publicystyki, muzyki i informacji udzielali odpowiedzi na pytania, dotyczàce
funkcjonowania radia.
Wyst´py estradowe rozpoczà∏ program dla dzieci przygotowany przez zespó∏ RDC „Groszki”. Zabawne perypetie
trójki przyjació∏ i konkursy dla dzieci by∏y atrakcjà dla najm∏odszych i ich opiekunów. Kolejne dwie godziny na scenie
wype∏ni∏y prezentacje m∏odzie˝y z GOK.
Wokalistki ze Studia Piosenki – Karolina Gera, Paulina Wilgos, Klaudia Pietrucha, Justyna Milczarczyk i Katarzyna
Wojciechowska, przypomnia∏y swoje
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ulubione kompozycje. Dziewcz´ta z zespo∏u taƒca nowoczesnego – Arletta Kamiƒska, Kasia Kamiƒska, Karolina Kamiƒska, Martyna Brzezicka, Karolina
Piotrowska i Martyna Piotrowska, wykona∏y dynamiczne uk∏ady dyskotekowe,
które stanowi∏y dobre wprowadzenie dla
pokazu mody m∏odzie˝owej. Modelki zademonstrowa∏y barwne projekty firmy
„butik”, a towarzyszy∏ im zabawny komentarz, padajàcy za sceny. Inny klimat
wprowadzi∏ zespó∏ „Bimber”, który
przedstawi∏ zdecydowanie rockandrollowy repertuar. Zwieƒczeniem dnia by∏ wyst´p Stana Borysa z zespo∏em Imi´ jego 44. Oczekiwany z du˝ym zainteresowaniem, blisko dwugodzinny koncert, nie
zawiód∏ dawnych fanów wykonawcy.
Nie rozczarowali si´ równie˝ m∏odzi s∏uchacze, którzy niejednokrotnie po raz
pierwszy s∏yszeli utwory Stana Borysa.
Okazuje si´, ˝e muzyka rockowa znakomicie mo˝e komponowaç si´ z tekstami
poetyckimi np. Juliana Tuwima. Po zakoƒczeniu wyst´pu artysta rozdawa∏ autografy, mo˝na by∏o równie˝ nabyç jego
Ë BW
najnowszà p∏yt´.

Koncert zainaugurowa∏ X Kurs
Interpretacji Muzyki Solowej i Kameralnej, odbywajàcy si´ w Jadwisinie, którego organizatorem jest
Impresariat Muzyczny Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie. Opiek´ pedagogicznà nad uczestnikami kursu od lat
sprawuje znakomita skrzypaczka
Wanda Wi∏komirska. Koncert
w Niepor´cie by∏ tak˝e jednym
z cyklu „Mazowsze w Koronie
– Staropolskie wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej”.
Ka˝dy z koncertów, realizowanych w zabytkach architektury
dawnego Ksi´stwa Mazowieckiego, poprzedzony jest esejem historycznym, prezentujàcym wybrane

zagadnienia z historii mazowieckiej ziemi i komentarzem muzycznym. W piàtkowy wieczór
najistotniejsze wydarzenia z przesz∏oÊci ziemi niepor´ckiej przypomnia∏ dyrektor Muzeum Historycznego w Warszawie Andrzej
Soltan, a wykonywane utwory
przybli˝a∏ Piotr Matwiejczuk.
W barokowym wn´trzu koÊcio∏a
zapanowa∏a magiczna atmosfera.
Doskona∏a akustyka Êwiàtyni unosi∏a dêwi´ki wysoko pod sklepienie. W programie znalaz∏y si´ dzie∏a W. A. Mozarta, Antonio Vivaldiego, Johanna Sebastiana Bacha
oraz Karola Szymanowskiego.

Grze m∏odych, utalentowanych
skrzypaczek: Aleksandry Bucholc,
Rózy Czarnoty, Olgi Winkowskiej,
Marii S∏awek, Marty Oyrzanowskiej i Anny Marii StaÊkiewicz, ze
szczególnà uwagà przys∏uchiwa∏a
si´ Wanda Wi∏komirska. Po zakoƒczeniu koncertu serdecznie gratulowa∏a artystom, nie zapominajà
równie˝ o pracujàcych z nimi pedagogach. Burzliwe oklaski, wieƒczàce muzyczny wieczór, by∏y wyrazem szczerego podziwu licznie
zgromadzonych s∏uchaczy.
Ë BW

„Cz∏owiek ˝yje prawdziwie ludzkim ˝yciem dzi´ki kulturze” – cytat Jana Paw∏a II sta∏ si´ motto wystawy,
zorganizowanej w niedziel´ w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie. Swoje prace plastyczne
prezentowa∏a Ewa Zadro˝yƒska.

WYSTAWA prac Ewy Zadro˝yƒskiej
Autorka prac, mieszkanka Niepor´tu, przygod´ z malarstwem rozpocz´∏a póêno, bo dopiero na emeryturze. Wówczas, po rozstaniu z medycynà, pracà niezwykle absorbujàcà,
znalaz∏a czas na realizacj´ artystycznego hobby. Pos∏uguje si´ g∏ównie
suchymi pastelami, które dodajà pejza˝om i kwiatom specyficznego,
nostalgicznego uroku. Cz´Êç prezentowanych prac zosta∏a udost´pniona
przez prywatnych w∏aÊcicieli, reszta
jest w∏asnoÊcià autorki.

Wystawie towarzyszy∏ koncert
muzyki klasycznej w wykonaniu
Marty Straszyƒskiej (altówka), Katarzyny Dul (skrzypce), Nadii Bojad˝ijew (wiolonczela). W programie znalaz∏y si´ utwory Josepha
Haydna, Wolfganga A. Mozarta
i Franza Schuberta.
Na zakoƒczenie spotkania organizatorzy przygotowali dla uczestników pocz´stunek w Cafe Gara˝.
Ë BW
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Ruszy∏a kolejna edycja zaj´ç sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy.

ZAJ¢CIA sportowo-rekreacyjne w Gminie Niepor´t
Dba∏oÊç o stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji
jest jednym z najwa˝niejszych
zadaƒ gminy.
W celu zapewnienia prawid∏owej
realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej, uznano za celowe
i niezb´dne przyj´cie przez Gmin´
w styczniu 2005 roku d∏ugofalowego „Programu realizacji zadaƒ w zakresie kultury fizycznej w Gminie
Niepor´t na lata 2005-2008”.
Program ten ma na celu wdra˝anie dzieci i m∏odzie˝y do systematycznego udzia∏u w çwiczeniach fizycznych, w∏aÊciwe kszta∏towanie
prawid∏owych nawyków ruchowych, doskonalenie uzdolnieƒ
i sprawnoÊci fizycznej. Za niezwykle istotne uznano podniesienie poziomu powszechnoÊci i dost´pnoÊci
do ró˝nych form kultury fizycznej
a tym samym zwi´kszenie liczby
dzieci i m∏odzie˝y uczestniczàcych
w zaj´ciach realizowanych w szko∏ach lub miejscu zamieszkania przez
ca∏y rok.

W ramach realizacji Programu
Gmina stworzy∏a organizacyjnà i finansowà mo˝liwoÊç korzystania
z dodatkowych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, zaj´ç rekreacyjno
– sportowych dla dzieci i m∏odzie˝y. Nieodp∏atne zaj´cia odbywajà
si´ we wszystkich grupach wiekowych i ró˝norodnych dyscyplinach,
i sà prowadzone przez osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje.
Warunkiem uczestnictwa w zaj´ciach jest podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) zgody
na uczestniczenie dziecka w zaj´ciach. Poni˝ej podajemy wykaz placówek, w których realizowane sà zaj´cia. Szczegó∏owych informacji
dotyczàcych dni i godzin, w których
odbywajà si´ zaj´cia, udzielajà dyrektorzy/kierownicy poszczególnych placówek oraz prowadzàcy zaj´cia.
1) Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym: pi∏ka siatkowa, pi∏ka koszykowa, zaj´cia rekreacyjno-ruchowe. Razem: 12 godzin
tygodniowo.
2) Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie: minitenis ziemny, pi∏ka no˝-

na, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Razem: 15 godzin tygodniowo.
3) Szko∏a Podstawowa w Józefowie: gry i zabawy ruchowe, minitenis, zaj´cia rekreacyjno-ruchowe. Razem: 10 godzin tygodniowo.
4) Szko∏a Podstawowa w Izabelinie: pi∏ka no˝na, tenis sto∏owy,
minitenis, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Razem: 12
godzin tygodniowo.
5) Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach: pi∏ka no˝na, pi∏ka siatkowa, minitenis, judo. Razem: 12
godzin tygodniowo.
6) Zespó∏ Szkolno – Przedszkolny
w Wólce Radzymiƒskiej: pi∏ka
no˝na, tenis sto∏owy, minitenis.
Razem: 11 godzin tygodniowo.
7) Przedszkole w Niepor´cie: minitenis. Razem: 3 godziny tygodniowo.
8) Przedszkole w Zegrzu: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
Razem: 2 godziny tygodniowo.
9) Zegrze Po∏udniowe (osiedle):
pi∏ka no˝na. Razem: 4 godziny
tygodniowo.

10) Wólka Radzymiƒska: (zaj´cia
w szkole) – zaj´cia rekreacyjno-ruchowe. Razem: 2 godziny tygodniowo.
11) Dom Ogrodnika – Micha∏ów
Reginów: tenis sto∏owy, pi∏ka
no˝na, zaj´cia rekreacyjno-ruchowe. Razem: 8 godzin tygodniowo.
12) OÊrodek Kultury w Kàtach
W´gierskich: zaj´cia rekreacyjno-sportowe, tenis sto∏owy. Razem: 4 godziny tygodniowo.
13) OÊrodek Kultury w Beniaminowie: zaj´cia rekreacyjno –ruchowe. Razem: 2 godziny tygodniowo.
14) OÊrodek Kultury Stanis∏awowie Drugim: tenis sto∏owy, zaj´cia rekreacyjno-ruchowe. Razem: 4 godziny tygodniowo.
15) Rynia: zaj´cia rekreacyjno-ruchowe. Razem: 2 godziny tygodniowo.
16) Gminny OÊrodek Kultury
w Niepor´cie: zaj´cia rekreacyjno-ruchowe. Razem: 2 godziny tygodniowo.
Ë UMK

PUCHARY NIVEA B∏´kitne ˚agle
w Niepor´cie
Cz∏onkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pilawa” Karol
Wojda i Micha∏ Skrzypkiewicz zdobyli I i II miejsce w regatach
NIVEA B∏´kitne ˚agle, rozegranych na Zalewie Zegrzyƒskim
w ramach Warszawskiego Tygodnia ˚eglarskiego.

a sprawà WT˚ 8 i 9 wrzeÊnia Port Pilawa obfitowa∏
w liczne atrakcje, i to nie
tylko dla ˝eglarzy. By∏a to ju˝ piatà edycja najwi´kszej polskiej
imprezy ˝eglarskiej na Êródlàdziu, organizowanej przez miesi´cznik „˚agle”. Nad brzegiem
stan´∏o Miasteczko B∏´kitnych

Z

Piratów, z grami i zabawami
zr´cznoÊciowymi m.in. Êciankà
wspinaczkowà i trampolinà.
Na scenie wystàpi∏y zespo∏y szantowe, a dla dzieci Zejman & Garkumpel. Zorganizowany zosta∏
festyn ˝eglarski „Jacht dla Ciebie” i kiermasz osprz´tu ˝eglarskiego.

Na Zalewie natomiast w ciàgu
dwóch dni rozegrane zosta∏y m.in.
fina∏ Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, Otwarte Mistrzostwa
Warszawy Jachtów Kabinowych
i Omega, regaty o Puchar ˚agli,
o Puchar Targów Wiatr i Woda.
Najm∏odsi ˝eglarze startowali
w regatach NIVEA B∏´kitne ˚agle,
w presti˝owym wyÊcigu o B∏´kitnà
Wst´g´ Zalewu Zegrzyƒskiego.
Swój udzia∏ w tej konkurencji zg∏osi∏o ok. 150 cz∏onków z przesz∏o 20 klubów sportowych z ca∏ej
Polski. Karol Wojda oraz Micha∏
Skrzypkiewicz z UKS „Pilawa”

w klasie Optimist do lat 11 zdobyli I i II miejsce. Obydwaj sà uczniami klasy sportowej Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie, a ich trenerem
jest Jan Tomczyk. To z pewnoÊcià
poczàtek d∏ugiego pasma sukcesów
m∏odych ˝eglarzy. Micha∏ w czasie
wakacji wzià∏ udzia∏ w wielu zawodach m.in. Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y, Regatach o Puchar
Mazur i Regatach o Puchar Trenerów w Gdyni i zdoby∏ ∏àcznie 8 pucharów za miejsca I-III. Gratulujemy zawodnikom i ich trenerowi
i ˝yczymy pomyÊlnych wiatrów.
Ë BW

ZDJ¢CIE Z WAKACJI
Na naszà propozycj´ nadsy∏ania
ciekawych zdj´ç z wakacji
zareagowa∏a Pani Ewa Malinowska.
Opatrzy∏a swoje zdj´cie nast´pujàcym
komentarzem: Po przeczytaniu notki
o fotografiach z wakacji, przesy∏am
zdj´cie dwóch niepor´ckich
przedszkolaków Zuzi Wróbel
i Piotrusia Malinowskiego. Chcia∏abym
je zatytu∏owaç Przyjaêƒ z niepor´ckiego
przedszkola sprawdza si´ na bieszczadzkich
szlakach. Tak dzi´ki tym maluchom
zaprzyjaêni∏y si´ rodziny i mo˝na
razem przebywaç na wakacyjnych
Êcie˝kach.

DZI¢KUJEMY!

˚EGLARSKI sukces
Zawodnik UKS Pilawa Micha∏
Skrzypkiewicz odniós∏ kolejny
(po regatach NIVEA B∏´kitne
˚agle) sukces. Stanà∏ na podium
podczas Mistrzostw Mazowsza
W dniu 15-16.09.2007 odby∏y si´
regaty Mistrzostwa Mazowsza
UKS w klasie Optimist. Zawodnik
UKS Pilawa Niepor´t Micha∏
Skrzypkiewicz zajà∏ w ogólnej klasyfikacji 2 miejsce. W klasyfikacji
ch∏opców do lat 11 Micha∏ zajà∏ 1 miejsce, Karol Wojda by∏ 6.
W regatach uczestniczy∏o 44 zawodników i zawodniczek. Zawody
odby∏y si´ na Zalewie Zegrzyƒskim.
Ë J. Tomczyk

SAMORZÑDOWE SPOTKANIE po latach
w Szkole Podstawowej w Niepor´cie
REGATY
Za∏oga reprezentujàca
samorzàd gminy
Niepor´t
zdoby∏a II miejsce
w I Letnich Regatach
o Puchar Wójta Gminy
Wieliszew, rozegranych
na Zalewie Zegrzyƒskim.
Gminna za∏oga startowa∏a
w klasie Sunhorse 19,
w której rywalizowa∏o 7
reprezentacji. Jachty
dostarczy∏ wspó∏organizator
regat, firma Sailing Events
z Marek. Pierwsze miejsce
zaj´∏a za∏oga Starostwa
Powiatowego w Legionowie,
a trzecie policja z Niepor´tu.
Ë BW

11 wrzeÊnia 2007 r., niecodziennym spotkaniem po latach, rozpocz´∏y si´
obchody 70-lecia istnienia szko∏y w Niepor´cie.
Jego inicjatorkà by∏a obecna dyrektor Szko∏y Podstawowej im.
Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie,
Edyta KuÊ.
Jej zaproszenie przyj´li: córka patrona szko∏y, Bronis∏awa Tokaja,
profesor Maria Sosnowska, która
przyby∏a ze swojà córkà, Hannà
Góreckà, a tak˝e dawni dyrektorzy
szko∏y- Kazimierz Janik, Irena Wieczorek, Jan Za∏´ski, Halina Powa∏a,
honorowy obywatel Niepor´tu
– Krystyna Malinowska Lerman, so∏tys gminy (i jednoczeÊnie absolwentka szko∏y) Barbara Kawka, a tak˝e
historyk W∏odzimierz B∏awdziewicz
oraz wicedyrektor Agnieszka Lewandowska i nauczycielka historii
Aneta Jastrz´bska Gàsowska.
Celem spotkania by∏y wspomnienia minionych lat. GoÊcie, przeglà-

dajàc kroniki, zdj´cia i pamiàtki,
wracali pami´cià do szko∏y
sprzed 10, 15, 20 lat... Opowiadali ciekawostki, a tak˝e fakty, o czasach, kiedy to oni byli gospodarzami placówki. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, ˝e bycie zarzàdcà szko∏y to ogromny trud i odpowiedzialnoÊç. Ka˝dy dyrektor by∏ inicjatorem czegoÊ nowego lub szczególnego, poczàwszy od rozbudowy
szko∏y, poprzez modernizacj´ centralnego ogrzewania, budow´ sali
gimnastycznej, czy utworzenie pracowni komputerowej.
Profesor Sosnowska wspomina∏a ojca i jego zas∏ugi dla lokalnej
spo∏ecznoÊci.
Spotkanie przebiega∏o w serdecznej atmosferze. Zakoƒczy∏a je
doktor Malinowska, dzi´kujàc

w imieniu wszystkich goÊci za zaproszenie, a tak˝e gratulujàc dyrektor KuÊ sukcesów w pracy. PodkreÊli∏a, ˝e jest ona znakomitym gospodarzem szko∏y, który dba nie
tylko o stan i wyglàd budynku, ale
przede wszystkim o wyniki w nauce i wychowanie powierzonych
jej uczniów.
Spotkanie by∏o dokumentowane
przez pana Waldemara Dàbkowskiego, który nakr´ci∏ film. Jego
fragmenty zostanà zaprezentowane
podczas uroczystoÊci z okazji 70lecia istnienia szko∏y, które rozpocznà si´ 13 paêdziernika br.
uroczystà mszà Êw. w koÊciele
N. M. P. Niepokalanego Pocz´cia
w Niepor´cie.
Ë Agnieszka Lewandowska
Ë I. Kopka

II TURNIEJ
Tenisa Ziemnego
„Po˝egnanie Lata”
W dniu 15 wrzeÊnia 2007r. na korcie tenisowym przy ul. Kwiatowej
w Micha∏owie-Reginowie odby∏a
si´ kolejna edycja Turnieju Tenisa Ziemnego „Po˝egnanie Lata”
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t.
Turniej rozegrano w czterech
kategoriach wiekowych, odr´bnie
dla dziewczàt i ch∏opców. Uczestnicy rozgrywek mogli sprawdziç
swoje umiej´tnoÊci w atmosferze
sportowej rywalizacji. Turniej by∏
podsumowaniem zaj´ç realizowanych w ramach „Letniej szko∏y tenisa ziemnego” organizowanych
w czasie wakacji przez Urzàd Gminy na kortach w Micha∏owie-RegiË UMK
nowie.
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e d u k a c j a

3 wrzeÊnia
w szko∏ach
rozleg∏ si´
dêwi´k
dzwonka,
inaugurujàcy
nowy rok szkolny
2007/2008. Oto
jak wyglàda∏
poczàtek roku
w dwóch
gminnych
placówkach.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

i´kna pogoda, panujàca tego
dnia, umo˝liwi∏a zorganizowanie
uroczystoÊci
przed szko∏à. W Bia∏obrzegach powita∏a nauczycieli i uczniów, szczególnie serdecznie najm∏odszych,
rozpoczynajàcych edukacj´, dyrektor Agata ¸ukasiuk. Przypomnia∏a
równie˝ o minionej rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej i poprosi∏a
o uczczenie pami´ci obroƒców ojczyzny chwilà ciszy. Obecny na inauguracji roku wójt Maciej Mazur
zwróci∏ uwag´ uczniów na wspania∏à atmosfer´, panujàcà w szko-

P

„Zachowaj trzeêwy umys∏”
W 2007 r. gmina Niepor´t po raz szósty
uczestniczy∏a w ogólnopolskiej kampanii
spo∏ecznej „Zachowaj trzeêwy umys∏”. Organizatorem kampanii by∏a organizacja
pozarzàdowa, skupiajàca ludzi radia – Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych – Fundacja „Trzeêwy Umys∏”.
Kampania realizowana by∏a przy wspó∏pracy
Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorów
oÊwiaty, Komendy G∏ównej Policji, Ministerstwa Sportu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz organizacji pozarzàdowych.
W gminie Niepor´t wszystkie szko∏y uczestniczy∏y w kampanii, uczniowie brali udzia∏
w biegach na orientacj´ oraz biegach prze∏ajowych – ogó∏em w biegach uczestniczy∏o 168 uczniów.
W ramach kampanii odby∏o si´ równie˝ 5 konkursów indywidualnych:
• „Lubi´ siebie” (dla uczniów szkó∏ podstawowych),
• „Poznaj´ siebie i innych” (dla gimnazjalistów),
• „Lubi´ ruch” (dla uczniów szko∏y podstawowej),
• „Lubi´ sport” (dla gimnazjalisów),
• „Napisz do Marka Kamiƒskiego” (dla gimnazjalistów)
oraz 2 konkursy zespo∏owe:
• „Wiem i umiem” (mapa konkursowa dla
szko∏y podstawowej),
• „Sprawdzam i wybieram” (mapa konkursowa dla gimnazjalistów).
WÊród laureatów konkursów znaleêli si´:
• Szymon Wasiak ze SP w Józefowie,
• kl I „d” z Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym,
• kl II „c” z Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym,
• kl V ze SP w Bia∏obrzegach,
• Adriana Fischgrund z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym,
• Pawe∏ Kowalski z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym,
• Damian Szczepaƒski ze SP w Bia∏obrzegach.
Dzi´kujemy dyrektorom szkó∏, nauczycielom, uczniom oraz wszystkim, którzy przyczynili si´ do sprawnego przeprowadzenia kampanii w naszej gminie.
Ë E. Staniszewska

6

le, sprzyjajàcà nauce i rozwijaniu
w∏asnych zainteresowaƒ. Pogratulowa∏ równie˝ pani dyrektor znakomicie zdanego egzaminu konkursowego i wr´czy∏ jej akt powo∏ania
na nast´pnà pi´cioletnià kadencj´.
Wr´czone zosta∏y tak˝e nagrody
laureatom ogólnopolskiego konkursu „Zachowaj trzeêwy umys∏”.
Równie˝ w gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym dyrektor Barbara Skrzypkiewicz otrzyma∏a
na uroczystoÊci rozpocz´cia roku
szkolnego gratulacje i akt powo∏ania na stanowisko, po zdanym eg-

zaminie konkursowym. W placówce tej do nauki przystàpi∏o przesz∏o 300 uczniów. Ju˝ wkrótce b´dà oni mogli korzystaç z powstajàcego w∏aÊnie wielofunkcyjnego
boiska sportowego ze sztucznà nawierzchnià. Na p∏ycie o wymiarach 68 m x 44 m znajdzie sie boisko do pi∏ki no˝nej oraz trzy boiska
do pi∏ki r´cznej, jedno do tenisa
i jedno do siatkówki. Wytyczone
te˝ zostanà dwa pó∏boiska do koszykówki. Rozpocz´∏a si´ równie˝
budowa chodnika wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza, od Rembelszczyzny

do gimnazjum. Wójt Mazur zaapelowa∏ do uczniów o zachowanie
szczególnej ostro˝noÊci do czasu
zakoƒczenia inwestycji. Dyrektor
gimnazjum przypomnia∏a te˝ o koniecznoÊci systematycznego noszenia na zaj´ciach mundurków szkolnych. I tutaj wr´czone zosta∏y
uczniom nagrody konkursu „Zachowaj trzeêwy umys∏”.
Okres wakacji wykorzystany zosta∏ do przeprowadzenia remontów
w placówkach oÊwiatowych.
W szkole w Niepor´cie pomalowane zosta∏y Êciany sali gimnastycz-

nej, sto∏ówki i kuchni. Prace te
kosztowa∏y ok. 28 tys. z∏. W budynku szko∏y w Bia∏obrzegach wymieniono stolark´ okiennà za kwot´
przesz∏o 54 tys. z∏. Podobnie
w przedszkolu w Niepor´cie – tutaj wymiana okien kosztowa∏a bud˝et gminy 48 tys. z∏. W Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wólce
Radzymiƒskiej 2 pary drewnianych drzwi wejÊciowych wymienione zosta∏y na przeszklone aluminiowe segmenty. Kosztowa∏o to 18
tys. z∏otych.
Ë BW

Gmina Niepor´t aktywnie w∏àczy∏a si´ w ogólnopolskà kampani´ „Cià˝a bez alkoholu”

OGÓLNOPOLSKA kampania edukacyjna „Cià˝a bez alkoholu”
Ponad 600 samorzàdów, w tym
i nasza gmina, w∏àczy∏o si´ w ogólnopolskà kampani´ edukacyjnà
„CIÑ˚A BEZ ALKOHOLU”
Celem kampanii jest zmniejszenie
liczby kobiet pijàcych alkohol w czasie cià˝y i zach´cenie ich do zachowania ca∏kowitej abstynencji.
Organizatorem kampanii jest Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych, a honorowy patronat obj´li: Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne oraz
Âwiatowa Organizacja Zdrowia
– Biuro w Polsce.
Nawet najmniejsza iloÊç alkoholu
jest niebezpieczna dla rozwijajàcego
si´ organizmu dziecka. Tymczasem
z badaƒ wynika, ˝e co trzecia kobieta w wieku 18-40 lat pi∏a alkohol
w czasie cià˝y. JeÊli kobieta pije alkohol w tym okresie, nara˝a swoje
dziecko na ryzyko nieodwracalnych
uszkodzeƒ, które b´dà rzutowaç
na ca∏e jego ˝ycie. Mogà to byç mi-

krouszkodzenia uk∏adu nerwowego chcemy dotrzeç do jak najwi´kszej
i narzàdów oraz pe∏noobjawowy liczby mieszkaƒców naszej gminy.
FAS – P∏odowy Zespó∏ Alkoholowy. B´dziemy zach´caç lekarzy do tego,
Nawet troje dzieci na 1000 urodzeƒ by informowali kobiety o negatywmo˝e byç dotkni´tych zespo∏em
FAS. Dziesi´ciokrotnie wi´cej
P∏odowy Zespó∏ Alkoholowy (FAS, PZA) nale˝y do grupy
mo˝e cierpieç na skutek in- fizycznych i umys∏owych schorzeƒ wrodzonych. Jego objawy to np.: wanych zaburzeƒ spowodowa- dy rozwojowe (m. in. serca i stawów), uszkodzenia oÊrodkowego uk∏adu nernych przez dzia∏anie alkoholu wowego, zaburzenia neurologiczne, opóênienie rozwoju fizycznego i psyw okresie p∏odowym. Dane chicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umys∏owy, nadpobudliwoÊç
wskazujà, ˝e FAS mo˝e wy- psychoruchowa. Skutkiem tych nieprawid∏owoÊci mogà byç u dziecka trudst´powaç cz´Êciej ni˝ zespó∏ noÊci z uczeniem si´, koncentracjà uwagi, pami´cià i zdolnoÊcià do rozwiàDowna! Brak prawid∏owej dia- zywania problemów, brak koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy.
gnozy uniemo˝liwia jednak Uszkodzenia typu FAS majà wp∏yw na rozwój intelektualny oraz spo∏eczudzielenie profesjonalnej po- ny tak˝e w okresie dorastania i po osiàgni´ciu doros∏oÊci. Osoby cierpiàce
na FAS/PZA nie sà w stanie wziàç na siebie odpowiedzialnoÊci za w∏asne
mocy takim dzieciom.
Nasza gmina aktywnie w∏à- ˝ycie, cz´sto ∏amià prawo i latami skazane sà na pomoc ró˝nych organizacji i instytucji.
czy∏a si´ w kampani´ „Cià˝a
bez alkoholu”.
B´dziemy rozdawaç materia∏y edu- nym wp∏ywie alkoholu na rozwijajàkacyjne (ulotki, plakaty, broszury), cy si´ p∏ód i o koniecznoÊci zachoktóre trafià do placówek s∏u˝by zdro- wania abstynencji w cià˝y. Kampawia, szkó∏, oÊrodka pomocy spo∏ecz- nii towarzyszyç b´dà emitowane
nej, oÊrodków kultury.
w ogólnopolskich mediach spoty teZ informacjà o koniecznoÊci za- lewizyjne i radiowe oraz akcja billchowania abstynencji podczas cià˝y boardowa.

Nasza gmina bez wahania przystàpi∏a do tej niezwykle potrzebnej
kampanii.
Realizujemy w ten sposób dzia∏ania edukacyjne i informacyjne wynikajàce z ustawy o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.
Abstynencja podczas cià˝y jest
wa˝na dla zdrowia Twojego dziecka!
– z takà informacjà pragniemy dotrzeç do naszych mieszkaƒców. Nie
istnieje bezpieczna dla kobiet w cià˝y dawka alkoholu, która na pewno
nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego dziecka.
Nawet najmniejsza iloÊç alkoholu
wypita w cià˝y – w tym kieliszek
czerwonego wina czy jedno piwo
– stanowi zagro˝enie. Dlatego specjaliÊci zalecajà, aby kobiety spodziewajàce si´ dziecka zrezygnowa∏y w ogóle z picia alkoholu – WYBIERZ DZIEWI¢å MIESI¢CY
BEZ ALKOHOLU!
Ë

AKCJA spo∏eczna – Sprzàtanie Êwiata
Zakoƒczy∏a si´ czternasta edycja mi´dzynarodowej kampanii – Sprzàtanie Êwiata. W Polsce jej koordynatorem jest
Fundacja Nasza Ziemia, zaÊ lokalnymi organizatorami, obok samorzàdów i organizacji spo∏ecznych, sà tysiàce szkó∏.
Oto jak wyglàda∏o sprzàtanie
„Êwiata” w Szkole Podstawowej
w Izabelinie.
Tegorocznà akcj´ spo∏ecznà
„Sprzàtanie Êwiata” rozpoczà∏ szkolny konkurs wiedzy o ochronie Êrodowiska. Wzi´li w nim udzia∏ wszyscy uczniowie klas IV – VI. Konkurs
mia∏ form´ pisemnà. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczàce historii akcji „Sprzàtanie Êwiata” oraz
podstawowych poj´ç zwiàzanych
z problemami ochrony Êrodowiska.
Wyniki przedstawiono na apelu
poÊwi´conym historii akcji „Sprzàtanie Âwiata”. Po apelu uczniowie
klas m∏odszych i grupa przedszkol-

na zaj´∏y si´ sprzàtaniem terenu wokó∏ szko∏y oraz poboczami dróg:
Szkolnej, Izabeliƒskiej i Ma∏o∏´ckiej.
Starsi uczniowie wyruszyli na spotkanie z podleÊniczym, Tomaszem
D´bskim. Miejscem spotkania by∏o
pogranicze ∏àki i lasu przy ulicy
Szkolnej, gdzie zaczynajà si´ tereny
NadleÊnictwa Drewnica. PodleÊniczy przedstawi∏ cel akcji oraz organizacj´ pracy. Przypomnia∏ histori´
dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska
i podstawowe poj´cia zwiàzane z tà
problematykà. Poda∏ wyniki dotychczasowych akcji spo∏ecznych,
w których brali udzia∏ uczniowie ze
Szko∏y Podstawowej w Izabelinie.

Omówi∏ zasady zachowania bezpieczeƒstwa, obowiàzujàce podczas
sprzàtania lasu.
Uczniowie otrzymali r´kawice
ochronne i worki na Êmieci. Zostali
podzieleni na dwie grupy. Nast´pnie
pod opiekà nauczycieli i podleÊniczego rozpocz´li sprzàtanie wyznaczonego terenu, który objà∏ pobocza
dróg Szkolnej i Brukowej wraz ze
znajdujàcymi si´ nieopodal nich
dzikimi wysypiskami Êmieci. PodleÊniczy wskazywa∏ dzieciom przyk∏ady degradujàcego wp∏ywu wysypisk
na ekosystem lasu. Omówi∏ negatywne procesy, powstajàce po zanieczyszczeniu lasu plastikiem, odpada-

mi
budowlanymi,
azbestem
i szk∏em. WyjaÊni∏ zagro˝enia dla
zwierzàt, spowodowane zaburzeniem ekologii lasu poprzez ingerencje cz∏owieka. By∏a to bardzo ciekawa lekcja przyrody, którà uczniowie
na pewno na d∏ugo zapami´tajà.
Po zakoƒczeniu sprzàtania obie
grupy spotka∏y si´ na skraju rezerwatu Puszcza S∏upecka. PodleÊniczy
podsumowa∏ akcj´. Pochwali∏ tych
uczniów, którzy wyró˝nili si´ zaanga˝owaniem i odpowiedzialnoÊcià.
Zach´ci∏ do propagowania idei edukacji ekologicznej wÊród doros∏ych
mieszkaƒców gminy Niepor´t.
Ë Agata Nàç

w

g m i n i e

Bezpieczeƒstwo w Gminie Niepor´t jest jednym z kluczowych problemów spo∏ecznych rozwiàzywanych przez Rad´ i wójta Gminy.

REALIZACJA Programu „Bezpieczna Gmina Niepor´t”
P
odejmowane dzia∏ania zmierzajà do efektywniejszego
wykorzystania kompetencji
Policji, Stra˝y Miejskiej, skuteczniejszych dzia∏aƒ Powiatowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i OSP,
oraz komórek i jednostek organizacyjnych urz´du, samorzàdów
mieszkaƒców oraz organizacji pozarzàdowych.

stwa w szkole, na osiedlu, ulicy
i w domu;
• promowanie, propagowanie i reklamowanie inicjatyw w zakresie
poprawy bezpieczeƒstwa.
Cele programu realizowane sà poprzez wdro˝enie podprogramów
szczegó∏owych, pod nazwà:
„Bezpieczna szko∏a”;
„Bezpieczny dom – osiedle – parking”;
„Bezpieczna droga i praca”
„Bezpieczny Zalew”.
W tym numerze „WieÊci Niepor´ckich” przedstawimy Czytelnikom informacje na temat realizacji programu „Bezpieczna szko∏a”.
G∏ównym celem tego projektu jest
realizacja dzia∏aƒ, które stworzà warunki do funkcjonowania szko∏y
wolnej od zagro˝eƒ. Najwa˝niejsze
z nich, to:
• zintegrowana wspó∏praca wszystkich s∏u˝b publicznych: Policji,
Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Gminnej
i Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
na terenie szko∏y,
• zapewnienie dzieciom bezpiecznych miejsc do zabawy i sportu
na terenie wokó∏ szko∏y,
• wprowadzenie do zaj´ç lekcyjnych tematyki bezpiecznych zachowaƒ w czasie drogi do szko∏y,
oraz w∏aÊciwej reakcji na zaczepianie przez nieznajomych,
• bie˝àce informowanie rodziców

Przyj´ty 27 wrzeÊnia 2004 roku
Uchwa∏à Rady Gminy Program
„Bezpieczna Gmina Niepor´t” jest
realizowany corocznie, zawiera
g∏ówne priorytety i kierunki dzia∏aƒ
oraz sposoby pozwalajàce na osiàgni´cie za∏o˝onych celów.
Zasadniczym celem Programu jest
poprawa bezpieczeƒstwa mieszkaƒców i warunków ˝yciowych spo∏ecznoÊci lokalnej. Poni˝ej przypomnienie i skrót Programu.
Cele ogólne programu:
• zwi´kszenie
bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców Gminy Niepor´t;
• zwi´kszenie operatywnoÊci i skrócenie czasu reakcji s∏u˝b publicznych;
• diagnoza i zabezpieczenie potrzeb
mieszkaƒców;
• poprawa relacji pomi´dzy mieszkaƒcami a s∏u˝bami publicznymi;
• wprowadzenie procedur i rozwiàzaƒ organizacyjnych przyczyniajàcych si´ do poprawy bezpieczeƒOB. 0020- 6/2007

o zaistnia∏ych zagro˝eniach na terenie szko∏y lub w drodze do niej,
• kontrola przestrzegania przepisów
dotyczàcych zakazu zakupu papierosów i alkoholu przez nieletnich,
p∏yt i kaset pornograficznych, Êrodków odurzajàcych,
• wspólna pomoc pedagogów, psychologów i rodziców dzieciom
z problemami i dzieciom z rodzin
patologicznych,
• patrolowanie i dzia∏ania w pobli˝u
szkó∏ patroli ponadnormatywnych,
• organizowanie ró˝nych form sp´dzania wolnego czasu,
• dzia∏ania Policji w zakresie ustalenia dealerów narkotyków,
• wspólne dzia∏ania pedagogów, nauczycieli i rodziców w zakresie
profilaktyki uzale˝nieƒ i terapii (alkohol, narkotyki, nikotyna).
Realizowane sà równie˝ programy edukacyjno-szkoleniowe kierowane do dyrektorów, nauczycieli,
uczniów i rodziców oraz administracji szkó∏ w zakresie:
• bezpiecznych zachowaƒ w sytuacji
wspó∏czesnych zagro˝eƒ cywilizacyjnych,
• umiej´tnoÊci skutecznego docierania do ÊwiadomoÊci rodziców,
dzieci i m∏odzie˝y,
• eliminowania patologii spo∏ecznych – dotyczàcych szkodliwoÊci
za˝ywania narkotyków,

Niepor´t, dnia 20.09.2007 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
z dnia 20 wrzeÊnia 2007 r.
Na podstawie art. 29 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 46 poz. 499 ze zm.) oraz na podstawie uchwa∏y Nr LV/83/06 Rady Gminy Niepor´t z dnia 29
czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale na sta∏e obwody g∏osowania zmienionej uchwa∏à
nr XII/74/07 Rady Gminy Niepor´t z dnia 20 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie zmiany opisu granic
sta∏ych obwodów g∏osowania podaje si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´ o numerach i granicach sta∏ych obwodów g∏osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w zwiàzku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonymi na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.
Nr obwodu
g∏osowania

Granice obwodu g∏osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Cztery pytania do dyrektor Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym Barbary Skrzypkiewicz:

Red. – Czy monitoring (kamery) w tak du˝ej szkole jest
niezb´dny?
B. Skrzypkiewicz – Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
jest monitorowane, co umo˝liwia systematycznà kontrol´ i reagowanie
na ewentualne niepo˝àdane zachowania uczniów.
– Czy szko∏a spotyka si´ z problemem narkotyków?
B. S. – W szkole nie ma problemu narkotyków.
– Czy w ramach programu szkolnego realizowane sà zaj´cia na temat
bezpieczeƒstwa uczniów?
B. S. – Tematy dotyczàce spraw bezpieczeƒstwa omawiane sà w ramach
Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki szko∏y, na zaj´ciach
z pedagogiem, psychologiem szkolnym i Rzecznikiem Praw Ucznia. W szkole
odbywajà si´ spotkania m∏odzie˝y wszystkich klas z funkcjonariuszami Policji
oraz przedstawicieli Wydzia∏u ds. Nieletnich w Legionowie.
– Jak ocenia Pani stan bezpieczeƒstwa uczniów w szkole?
B. S. – Szko∏a postrzegana jest przez wszystkie Êrodowiska (uczniów,
nauczycieli, rodziców) jako placówka bezpieczna i przyjazna. ˚aden z naszych
wychowanków nie pozostaje anonimowy, znamy i pomagamy rozwiàzywaç
problemy z którymi boryka si´ m∏odzie˝.
Ë Rozmawia∏a B. Wilk

• tworzenia grup wsparcia dla ofiar
przemocy i sprawców przemocy,
• pozyskiwania i szkolenia kadry
woluntariuszy do zadaƒ zwiàzanych z likwidacjà zjawisk patologicznych.
BezpoÊrednio na terenie placówek
oÊwiatowych instalowane sà kamery wewn´trzne i zewn´trzne, które
zdecydowanie wp∏ywajà na podnie-

sienie poziomu bezpieczeƒstwa i sà
pomocne w utrzymaniu porzàdku.
Ponadto prowadzone sà dzia∏ania
prewencyjne, zapobiegajàce agresji
w szko∏ach, a programy edukacyjno-szkoleniowe sà aktualizowane i dopasowywane do nowych potrzeb,
wynikajàcych z pojawiajàcych si´
zagro˝eƒ.
Ë Oprac. Dzia∏ Obrony Cywilnej

Segregujmy odpady bez op∏at!
Urzàd Gminy Niepor´t wraz z firmà AG-Complex zaprasza wszystkich mieszkaƒców
Gminy Niepor´t do uczestnictwa w „Projekcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Niepor´t”.
Pierwsza lista uczestników projektu zosta∏a zamkni´ta 15 sierpnia br. – w tym terminie zebrano 364
deklaracje. W miesiàcu wrzeÊniu zg∏osi∏o ch´ç uczestnictwa ww. Projekcie kolejnych 20 osób. ¸àczna liczba posesji bioràcych udzia∏ w proponowanej segregacji odpadów – to 384 posesje. Projekt realizowany jest od wrzeÊnia br. i potrwa do lutego 2008r., nast´pnie na bazie wspólnych doÊwiadczeƒ
(Mieszkaƒcy, Urzàd Gminy, Przedsi´biorstwo obs∏ugujàce projekt) podj´te zostanà dzia∏ania majàce
na celu kontynuacj´ projektu w sposób najbardziej efektywny i racjonalny dla wszystkich stron. Kolejne deklaracje mo˝na sk∏adaç do 10 ka˝dego miesiàca 2007r. Egzemplarz deklaracji dost´pny jest
poni˝ej oraz w Urz´dzie Gminy lub na stronie internetowej www.nieporet.pl Dzia∏ Ekologia. Wype∏nionà i podpisanà deklaracj´ uczestnictwa nale˝y z∏o˝yç w Urz´dzie Gminy Niepor´t lub u So∏tysa.
Wszelkie informacje na powy˝szy temat mo˝na uzyskaç pod nr. tel. (0-22) 767 04 47.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Imi´ i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Ch∏odna, Lazurowa, MyÊliwska, Ogrodowa, Pionierska,
PodleÊna, Szafirowa, Chabrowa, Jana Kazimierza, Polna, Nowolipie, Wojska Polskiego, Zegrzyƒska
Ró˝ana, Sasankowa, Stokrotki, Szkolna, Dworcowa, Plac WolnoÊci., kpt Benedykta P´czkowskiego,
Ma∏o∏´cka, Zwyci´stwa, Âwietego Huberta, kpt. Stefana Pogonowskiego, Lawendowa, Nastrojowa, Przyjació∏.

SP im. Bronis∏awa Tokaja
Niepor´t
ul. Dworcowa 9

2.

Obszar so∏ectwa Izabelin, Stanis∏awów Pierwszy

Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Stanis∏awów Pierwszy
ul. Jana Kazimierza 16 D

3.

Obszar so∏ectwa Bia∏obrzegi, Rynia

SP im. Wojska Polskiego
Bia∏obrzegi, ul. Wojska Polskiego 21

4.

Obszar so∏ectwa Beniaminów, Wólka Radzymiƒska
(lokal przystosowany do potrzeb osób niepe∏nosprawnych)

ZS-P Wólka Radzymiƒska
ul. Szkolna 79

Rodzaje worków:

Mo˝na wrzucaç:

Nie wrzucamy!

5.

Obszar so∏ectwa Kàty W´gierskie, Rembelszczyzna

OÊrodek Kultury w Kàtach
W´gierskich, ul. KoÊcielna 22

Worek zielony
– odpady szklane

wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki
po napojach, winie, piwie, alkoholu, s∏oiki i naczynia szklane;

Porcelany, szyb, luster,
˝arówek itp.

6.

Obszar so∏ectwa Zegrze Po∏udniowe

b. Klub Garnizonowy, Zegrze
Po∏udniowe, ul. Osiedle Wojskowe 14

Worek niebieski
– odpady papierowe

ksià˝ki, zeszyty, gazety, tektur´, torby i kartony papierowe; Papieru zabrudzonego i t∏ustego,
papieru z dodatkiem folii i aluminium itp.

7.

Obszar so∏ectwa Micha∏ów-Reginów

Dom Ogrodnika, Micha∏ów-Reginów, ul. Nowodworska 31

8.

Obszar so∏ectwa Stanis∏awów Drugi

Wola Aleksandra, Dom Kultury
Stanis∏awów Drugi, ul. Wolska 71A

9.

Obszar so∏ectwa Józefów, Micha∏ów-Grabina
(lokal przystosowany do potrzeb osób niepe∏nosprawnych)

SP Józefów ul. Szkolna 62

10.

Obszar so∏ectwa Aleksandrów oraz cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Al. Henryka Sienkiewicza, SP im. Bronis∏awa Tokaja
Babinicza, BaÊki, Butryma, Czarnieckiego, Heleny, Husarii, Izabeliƒska, Jana III, Jaremy, Ketlinga, Kmicica, Niepor´t ul. Dworcowa 9
Kordeckiego, Krzysi, Micha∏a, Oleƒki, Rocha, Rynek, Skrzetuskiego, Wazów, Zag∏oby.

Adres zamieszkania:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UWAGA:* wyborcy niepe∏nosprawni w terminie do dnia 11 paêdziernika 2007 r., mogà sk∏adaç wnioski w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pod adresem 05 – 126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pokój nr 6 o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie g∏osowania Nr 4 i Nr 9, w których lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest
do potrzeb osób niepe∏nosprawnych G∏osowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odb´dzie si´ w dniu 21 paêdziernika 2007 r. w godz. 600-2000.
Wójt Gminy Niepor´t (-) S∏awomir Maciej Mazur

1. Sk∏adam deklaracj´ uczestnictwa w projekcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Niepor´t w okresie
od wrzeÊnia 2007 r. do lutego 2008 r.
2. Zobowiàzuj´ si´ do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie ze wskazaniami w poni˝szej tabeli:
Co segregujemy:

Worek ˝ó∏ty
– metalowe
odpady plastikowe

czyste opakowania po napojach i innych p∏ynach
oraz po chemii gospodarczej, czyste kubki i opakowania
plastikowe po produktach spo˝ywczych np. mlecznych,
czyste folie i worki foliowe, pojemniki oznaczone
symbolami PET, HDPE, PE, PP; czyste puszki
po napojach i konserwach, drobny z∏om ˝elazny i z metali
kolorowych, folie aluminiowe, zakr´tki i kapsle.

Opakowaƒ po lekarstwach,
Êrodkach ochrony roÊlin i innych
silnych chemikaliach, zabawek,
klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów
technicznych itp. Opakowaƒ po lakierach
i aerozolach, baterii, cz´Êci
samochodowych itp.

3. Zebrane selektywnie odpady komunalne, b´dà zgodnie z otrzymanym kalendarium przygotowywane do odbioru i ustawiane
przy wjeêdzie na teren posesji (adres): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Deklaruj´, ˝e posiadam umow´ podpisanà z przedsi´biorcà posiadajàcym zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na odbiór pozosta∏ych odpadów komunalnych.
5. Wyra˝am zgod´ na nieodbieranie przez firm´ AG-Complex wype∏nionego worka w przypadku, gdy jej pracownicy stwierdzà niew∏aÊciwà
zawartoÊç worka w iloÊci przekraczajàcej 10 %.
Podpis w∏aÊciciela posesji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

z a p r o s z e n i e

Wójt Gminy Niepor´t
Rady So∏eckie: Stanis∏awowa Pierwszego,
Rembelszczyzny i Aleksandrowa
Gminny OÊrodek Kultury
zapraszajà na

ÂWI¢TO ZIEMNIAKA
07 paêdziernika 2007 r., godz. 13.00
w Stanis∏awowie Pierwszym

Program festynu:
13.00 – msza polowa
14.00 – rozpalenie ogniska
14.30 – wyst´py m∏odzie˝y z GOK, zespo∏u „Promyki”
z Wieliszewa i grupy wokalnej „Zegrzynianki”
16.00 – program familijny
17.15 – zabawa z zespo∏em
18.15 – zespó∏ QUATRO
20.00 – koncert zespo∏u SKANER
21.30 – zakoƒczenie festynu
Ponadto:
Weso∏e miasteczko, konkursy dla dzieci, malowanie twarzy,
pokazy OSP, gastronomia oraz rozstrzygni´cie konkursów:
„Najpi´kniejszy ogród” i „Najsmaczniejsza potrawa
ziemniaczana”.
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