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GRUPY WSPARCIA

JeÊli Ty lub ktoÊ z Twoich bliskich ma problem z uzale˝nie-
niem od A L K O H O L U zg∏oÊ si´!!! Czekamy na Ciebie
w OÊrodku Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzale˝nio-
nych (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
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoho-
lowych w Niepor´cie
Spotkania komisji: w DRUGI i CZWARTY WTOREK MIESIÑCA
(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 

Z WIZYTÑ U RODZINY SO¸TYSA

W sobot´ (31.05) przy pi´knej, upalnej pogodzie, mieszkaƒ-
cy gminy bawili si´ na festynie U-rodziny so∏tysa w Józefo-
wie. Jak zwykle nie zabrak∏o atrakcyjnych wyst´pów, konkur-
sów i zabaw dla najm∏odszych. Festyn rozpocz´∏o przeciàga-
nie liny, w którym dru˝yna Gminnego OÊrodka Kultury
(wspomagana licznie przez sympatyków) rywalizowa∏a ze stra-
˝akami. Zwyci´stwo przypad∏o organizatorkom zabawy, co do-
wodzi, ˝e p∏eç pi´kna silnà jest! Na scenie kolejno prezen-
towa∏y si´ zespo∏y wokalne i taneczne ze szko∏y podstawo-
wej w Józefowie i Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie,
a nast´pnie program swój przedstawi∏ Folklorystyczny Ze-
spó∏ PieÊni i Taƒca „Polski ¸an”. Zachwyci∏ on publicznoÊç
brawurowym wykonaniem polskich taƒców i zaprosi∏
do wspólnej zabawy. Polonez Ogiƒskiego zataƒczony z so∏-
tysami zadziwi∏ wszystkich elegancjà, a konkursy plecenia
warkoczy i strzelania z bata sprowokowa∏y widzów do g∏o-
Ênego dopingu uczestników. Inny klimat zapanowa∏ podczas
wyst´pu Indian, ubranych w barwne, egzotyczne stroje. Or-
ganizatorzy przygotowali te˝ liczne atrakcje dla najm∏odszych
uczestników festynu. Dmuchany zamek, trampolina i tor dla
quadów przyciàga∏y rozbawione maluchy. Dla uczestników za-
bawnych konkursów np. wiàzania sznurkiem ca∏ego zespo-
∏u, wykonania napisu „urodziny so∏tysa” z zapa∏ek na czas,
przygotowano drobne upominki. Malowanie twarzy jak zwy-
kle cieszy∏o si´ ogromnà popularnoÊcià i wkrótce zobaczyç
mo˝na by∏o dzieciaki, ozdobione najró˝niejszymi wzorami
i kolorami. Równie˝ i starsi bawili si´ przed scenà, tworzàc
np. kreacje z gazet na czas. Gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏
¸ukash, a festyn zakoƒczy∏a zabawa z DJ-em.

� B. Wilk

FARSA NA TRZY SYPIALNIE

Grupa teatralna Strefa Podmiejska z Gminnego OÊrodka Kul-
tury przygotowa∏a dla widzów kolejnà niespodziank´. W po-
∏owie czerwca obejrzeliÊmy premier´ przedstawienia „Farsa
na trzy sypialnie, czyli 12 godzin z ˝ycia czterech ma∏˝eƒstw”
Alana Ayckbourna. Do profesjonalnej gry m∏odych aktorów
ju˝ jesteÊmy przyzwyczajeni. Tym razem zaskoczyç mog∏a bar-
dzo efektowna scenografia, która umo˝liwi∏a poprowadzenie
akcji przedstawienia równolegle w trzech pomieszczeniach.
Rodzinne perypetie czterech ma∏˝eƒstw bawi∏y publicznoÊç
przez 1,5 godziny, nie pozwalajàc si´ nudziç i wzbudzajàc
szczery Êmiech na sali. Re˝yserem sztuki jest Bogus∏awa
Oksza-Klossi, i po raz kolejny jej wspó∏praca z zespo∏em
przynios∏a znakomity rezultat.
Autor tekstu – Alan Ayckbourn jest jednym z najbardziej

znanych i cenionych wspó∏czesnych dramaturgów angielskich,
uwa˝any za niezwykle pomys∏owego twórc´ komedii sytu-
acyjnych. Napisa∏ ju˝ ponad 40 utworów, które przet∏uma-
czono na blisko 30 j´zyków. Jedna z alei na Broadwayu na-
zwana zosta∏a jego imieniem. 12 lipca o godzinie 19.00 za-
praszamy do GOK w Niepor´cie na przedstawienie „Farsa
na trzy sypialnie” w wykonaniu drugiej grupy aktorów.

� B. Wilk
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ÂWI¢TO Gminy Niepor´t

Tegoroczne Âwi´to
Gminy Niepor´t
poprzedzi∏a promocja
gminy na antenie
Radia dla Ciebie.
Festyn przygotowany
zosta∏ we wspó∏pracy
z ekipà RDC,
pod patronatem
honorowym
Marsza∏ka
Województwa
Mazowieckiego,
a partnerem
przedsi´wzi´cia
zosta∏o Starostwo
Powiatowe
w Legionowie.
GoÊciem uroczystoÊci
by∏a delegacja
z partnerskiego
s∏owackiego miasta
Stra˝ske.

P
o∏àczenie wysi∏ku organiza-
cyjnego przynios∏o znakomi-
te efekty. Na terenie Portu

Jachtowego w Niepor´cie stan´∏a
(21.06) imponujàca scena, na któ-
rej od wczesnych godzin popo∏u-
dniowych pojawiali si´ kolejni wy-
konawcy. By∏y te˝ imprezy towa-
rzyszàce. Ju˝ od rana w´dkarze
starali si´ z∏owiç jak najwi´kszà ry-
b´, rywalizujàc w tradycyjnym ju˝
konkursie o Puchar Wójta Gminy
Niepor´t. Na pla˝y rozgrywany
by∏ Turniej Pi∏ki Pla˝owej, w któ-
rym znakomicie spisywali si´
uczniowie oraz absolwenci gmin-
nych klas sportowych. Na rozle-
g∏ym terenie stan´∏y kolorowe stra-
gany, które oferowa∏y wyroby
z gliny, drewniane rzeêby, dmu-
chane zabawki czy kowbojskie ka-
pelusze. WÊród licznych punktów
gastronomicznych nie zabrak∏o
Rancza Bena, które cz´stowa∏o
ch´tnych znakomitymi plackami
ziemniaczanymi. Stacja Radia dla
Ciebie ustawi∏a miasteczko na-
miotowe, z którego na bie˝àco in-
formowa∏a s∏uchaczy o przebiegu

pikniku. Po wype∏nieniu radiowej
ankiety, mo˝na by∏o wziàç udzia∏
w losowaniu atrakcyjnej nagrody
– skuteru, ufundowanego przez
jednego z licznych sponsorów im-
prezy. Przed namiotem Starostwa
Powiatowego dzieci ustawia∏y si´
w kolejce do pomalowania twarzy,
a starsi i silniejsi mogli sami wy-
biç pamiàtkowà monet´. Na stoisku
gminy Niepor´t nies∏abnàcym po-
wodzeniem cieszy∏y si´ mapy gmi-
ny oraz ró˝norodne gad˝ety z her-
bem. O przypadajàcej w tym ro-
ku 45 rocznicy powstania Zalewu
Zegrzyƒskiego przypomina∏a mapa
Zalewu, przygotowana przez Staro-
stwo, zawierajàca informacje bar-
dzo przydatne dla ˝eglarzy i w´d-
karzy. W namiocie Gminnego
OÊrodka Kultury zorganizowano
wystaw´ wianków, które przygoto-
wa∏y so∏ectwa podtrzymujàce tra-
dycj´ zabawy Êwi´tojaƒskiej nocy,
a mieszkaƒcy oddawali g∏osy
na najpi´kniejszy eksponat. 

Program rozrywkowy na scenie
rozpocz´li Kulfon i Monika, ba-
wiàc najm∏odszych i ich rodziców.

Po nich kolejno na scenie pojawia-
li si´ wykonawcy z Gminnego
OÊrodka Kultury – zespo∏y taƒca
nowoczesnego, dzieci´cy zespó∏
folklorystyczny oraz grupa wokal-
na Zegrzynianki, która zaprezento-
wa∏a nowy program i nowe, atrak-
cyjne stroje. Zespó∏ szantowy Mor-
dewind wprowadzi∏ s∏uchaczy
w ˝eglarskie klimaty, a kolejny wy-
konawca Marco Bocchino rozgrze-
wa∏ publicznoÊç w∏oskimi przebo-
jami. Pokazy Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej kolejny raz dowiod∏y, jak
wielu sympatyków ma w gminie
(i nie tylko!) ta formacja – k∏´by
dymu przyciàgn´∏y na miejsce pre-
zentacji t∏umy publicznoÊci, z za-
partym tchem obserwujàcej rato-
wanie ofiary wypadku i gaszenie
po˝aru. Stra˝acy ju˝ na poczàtku
imprezy zaimponowali sprawno-
Êcià, b∏yskawicznie usuwajàc z∏a-
manà ga∏àê, która zagra˝a∏a wi-
dzom. Najwi´kszà atrakcjà impre-
zy by∏ wieczorny wyst´p Kayah
z zespo∏em, która wspólnie z wi-
downià wykonywa∏a swoje przebo-
je. A póêniej przysz∏a kolej na dys-

kotek´ pod gwiazdami, widowi-
skowy pokaz sztucznych ogni oraz
„wodowanie” wianków, które pi´k-
nie prezentowa∏y si´ na wodzie
z zapalonymi Êwieczkami. 

Tradycyjnie podczas festynu
wr´czane sà nagrody laureatom
gminnych konkursów. W tym roku
otrzymali je zwyci´zcy konkursu
na gminnà maskotk´. Komisja,
spoÊród nades∏anych prac, najwy-
˝ej oceni∏a dziarskiego bobra, a ko-
lejne miejsca zaj´∏y sympatyczna
zielona ˝abka i kolorowa ryba-pa-
skuda. Autorzy prac odebrali z ràk
wójta Macieja Mazura atrakcyjne
nagrody i gratulacje. Nagrody
na scenie otrzymali te˝ w´dkarze,
bioràcy udzia∏ w konkursie.
A za najpi´kniejszy uznany zosta∏
wianek reprezentujàcy Józefów
i jest to kolejny sukces na d∏ugiej
liÊcie osiàgni´ç jego mieszkaƒ-
ców, anga˝ujàcych si´ w dzia∏al-
noÊç artystycznà. 

� B.Wilk

Fotoreporta˝ ze Âwi´ta Gminy str. 4–5
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WIEÂCI

NIEPOR¢CKIE

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy (w ramach
umowy z NFZ)
Program (Etap I – podstawowy) realizowany w SP ZOZ w Niepo-
r´cie, ul PodleÊna 4, 05-126 Niepor´t w gabinecie po∏o˝nej Êrodo-
wiskowej (p. Jadwiga Kowalewska) oraz poradni ginekologiczno- po-
∏o˝niczej.
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat,
(przy okreÊlaniu wieku pod uwag´ brany jest rok urodzenia) ubez-
pieczonych, zamieszka∏ych na terenie województwa mazowieckie-
go, które nie uczestniczy∏y w programie profilaktyki raka szyjki ma-
cicy w ciàgu ostatnich 36 miesi´cy, lub otrzyma∏y pisemne wskaza-
nie do nast´pnego badania za 12 miesi´cy

2. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w ra-
mach umowy z NFZ)
Program (Etap I – podstawowy) realizowany w Gminnym OÊrodku
Zdrowia w Niepor´cie, ul PodleÊna 4 oraz w OÊrodku Zdrowia w Ze-
grzu ul. Warszawska 13, w gabinecie lekarza POZ (lek. med. Kry-
styna Malinowska- Lerman, lek. med. Robert Zapora) oraz gabine-
cie piel´gniarki Êrodowiskowo – rodzinnej (p. Gra˝yna Misiarek).
Program adresowany jest do osób powy˝ej 18 r. ˝. palàcych papie-
rosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególnoÊci
do kobiet i m´˝czyzn pomi´dzy 40 a 65 rokiem ̋ ycia, którzy nie mie-
li wykonanych badaƒ spirometrycznych w ramach programu profi-
laktyki POChP w ciàgu ostatnich 36 miesi´cy (tak˝e u innych Êwiad-
czeniodawców), u których nie zdiagnozowano wczeÊniej, w sposób
potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlek∏ej obturacyjnej
choroby p∏uc (lub przewlek∏ego zapalenia oskrzeli lub rozedmy)

3. Program wczesnego wykrywania raka jelita gru-
bego (w ramach umowy ze Starostwem Powiato-
wym w Legionowie)
Program (ETAP I- ankieta kwalifikacyjna, ∏àcznie 176 osób) reali-
zowany w Gminnym OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie, ul PodleÊna 4,
w gabinecie piel´gniarki Êrodowiskowo- rodzinnej (p. Zenobia So∏-
tys, p. Anna Górecka, p. Maria P∏atkowska)
Adresatami programu sà osoby w wieku 50–74 lat. 

4. Program profilaktyki chorób uk∏adu krà˝enia
(w ramach umowy NFZ)
Program (Etap I – podstawowy) realizowany w Gminnym OÊrodku
Zdrowia w Niepor´cie, ul PodleÊna 4 oraz w OÊrodku Zdrowia w Ze-
grzu ul. Warszawska 13, w gabinecie lekarza POZ.
Adresatami programu sà w szczególnoÊci osoby obcià˝one czynni-
kami ryzyka znajdujàce si´ na liÊcie lekarza POZ i w danym ro-
ku 2008 b´dàce w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku ˝ycia (tj. osoby uro-
dzone w latach: 1973, 1968, 1963, 1958 i 1953), u których nie zo-
sta∏a dotychczas rozpoznana choroba uk∏adu krà˝enia i które
w okresie ostatnich 5 lat nie korzysta∏y ze Êwiadczeƒ udzielanych
w ramach programu (tak˝e u innych Êwiadczeniodawców).
Uwaga! 
W ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie mo˝-
liwe jest obj´cie programem (Etap I – podstawowy) tak˝e pacjen-
tów w grupach wiekowych od 35 do 55 roku ˝ycia których nie re-
funduje NFZ, ∏àcznie 16 osób.

5. Program prewencji chorób niezakaênych poprzez
zapobieganie oty∏oÊci (w ramach umowy ze Sta-
rostwem Powiatowym w Legionowie)

Program (Etap I – kwalifikacji wst´pnej na poziomie POZ, ∏àcznie 6
osób) realizowany w Gminnym OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie, ul
PodleÊna 4 oraz w OÊrodku Zdrowia w Zegrzu ul. Warszawska 13,
w gabinecie lekarza POZ (p. Krystyna Malinowska- Lerman) oraz
gabinecie piel´gniarki szkolnej (p. Barbara Szyperek).
Adresatami programu sà osoby w wieku 18-55 lat, których BMI wy-
nosi 25-40 kg/m2. 

Wi´cej informacji na temat w/w programów uzyskacie Paƒstwo
na stronie internetowej BIP Samodzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej w Niepor´cie:
www. spzoz. nieporet. pl w zak∏adce Programy Profilaktyczne- Opis
programów.

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w  bezp∏atnych

PROGRAMACH
PROFILAKTYCZNYCH 

realizowanych w SP ZOZ w Niepor´cie

Z M I A N A  S I E D Z I B Y

� Od dnia 1 lipca 2008 roku Dzia∏ Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych, Dzia∏ Promocji i Informacji Publicznej Urz´du Gminy 
oraz Zamiejscowy Referat Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie 

znajdujà si´ w budynku Banku Spó∏dzielczego w Niepor´cie przy Placu WolnoÊci 2A, na I pi´trze. 
Numery telefonów pozostajà bez zmian.

� Przypominamy równie˝, ˝e od 16 czerwca 2008 roku Dzia∏ Us∏ug Komunalnych Urz´du Gminy Niepor´t 
znajduje si´ w nowej siedzibie przy ulicy PodleÊnej 4B w Niepor´cie.

Zmianie uleg∏ równie˝ numer telefonu: (022) 774 – 87 – 89. 

31 maja odby∏ si´
inauguracyjny rejs
weekendowej linii
˝eglugowej z Warszawy
do Serocka,
z przystankiem
w Niepor´cie. „Zefir”
t∏umnie witany by∏ przez
turystów i dziennikarzy
na nabrze˝u przy hotelu
Marina Diana.

W piàtek, 13 czerwca, w niepor´ckim lesie pojawili si´ saperzy i policjanci.
Przeprowadzili kolejnà akcj´ oczyszczania terenu z niewybuchów i niewypa∏ów.
Od zakoƒczenia wojny min´∏y 63 lata, a ziemia skrywa nadal niebezpieczne pamiàtki.

STATKIEM po Zalewie

W
okresie letnim, do po∏owy
wrzeÊnia, w soboty i nie-
dziele mo˝na wybraç si´

na wycieczk´ statkiem spacero-
wym „Zefir” po Kanale Królew-
skim i Zalewie. Poczàtek trasy
znajduje si´ w Warszawie na wy-
sokoÊci Zamku Królewskiego. Sta-
tek wyp∏ywa o godzinie 10.00,
ok. 13.00 przybija do Mariny Dia-
ny. Tu ch´tni mogà zostaç, aby ko-
rzystaç z uroków pla˝y, lub konty-
nuowaç wypraw´ do Serocka.
W Serocku przystanek trwa godzi-
n´ i o 15.00 statek wyrusza w dro-
g´ powrotnà, zatrzymujàc si´ rów-
nie˝ w Niepor´cie. Rejs uprzyjem-
nia kapela Czerniakowska, czynny
jest równie˝ bufet. Bilety w ce-
nie 15 z∏otych nabyç mo˝na bezpo-
Êrednio na statku. 

W czasie sobotniej wizyty statku
w Niepor´cie, goÊci powitali chle-
bem i solà przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych gminy Niepor´t,
starosta Jan Grabiec oraz turyÊci.
Ozdobà spotkania by∏y krakowian-
ki ze szko∏y podstawowej w Józe-
fowie, które skupi∏y na sobie uwa-
g´ obecnych, szczególnie przedsta-
wicieli prasy. Oficjalne powitanie

odby∏o si´ w Serocku, w obecno-
Êci przedstawicieli Prezydenta m.
st. Warszawy, Zarzàdu Tramwajów
Warszawskich, Urz´du Transportu
Rzecznego, Regionalnego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej, Urz´du ˚e-
glugi Âródlàdowej oraz samorzà-
dów nale˝àcych do Zwiàzku Gmin
Zalewu Zegrzyƒskiego. 

� BBWW

Dzia∏ania rozpocz´∏y si´ odprawà
na Placu WolnoÊci. Oczyszczanie
lasu z niebezpiecznych materia∏ów
zorganizowa∏ Wydzia∏ dw. z Terro-
rem Kryminalnym i Zabójstw Ko-
mendy Sto∏ecznej Policji
przy wspó∏pracy ze specjalistycznà
firmà Eksplosiv oraz Patrolem Sa-
perskim z Jednostki Wojskowej
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Akcj´ zabezpiecza∏y oddzia∏y pre-
wencji policji z Komendy Sto∏ecz-
nej, stra˝ gminna a tak˝e jednostka

OSP w Kàtach W´gierskich.
W dzia∏ania zaanga˝owany by∏
Dzia∏ Bezpieczeƒstwa, Zarzàdzania
Kryzysowego i OC Urz´du Gminy,
dy˝ur pe∏ni∏a równie˝ karetka
z Centralnego Szpitala Klinicznego
MSWiA w Warszawie. Poszukiwa-
nia odbywa∏y si´ w lesie oraz miej-
scach wskazanych przez miesz-
kaƒców, niejednokrotnie na po-
dwórkach, w bezpoÊrednim
sàsiedztwie zabudowaƒ. Panujàcy
upa∏ nie zniech´ci∏ saperów

do sprawdzania kolejnych miejsc.
Po dzia∏aniach wojennych pozosta-
∏o na terenie gminy bardzo du˝o Êla-
dów w postaci niewybuchów czy
niewypa∏ów. Mimo up∏ywu prze-
sz∏o 60 lat od zakoƒczenia dzia∏aƒ
wojennych, w ziemi nadal spoczy-
wajà niebezpieczne pamiàtki.
W Kàtach W´gierskich np. gospo-
darz wskaza∏ miejsce wÊród drzew,
w którym pod warstwà Êció∏ki zna-
leziono 10 sztuk niewybuchów.
Po zakoƒczeniu akcji na ci´˝arów-
k´ saperów za∏adowano ok. 150 kg
materia∏ów niebezpiecznych (prze-
sz∏o 200 sztuk amunicji), które od-
wiezione zosta∏y na poligon,
a uczestnicy oczyszczania posilili
si´ grochówkà. Efektem poszuki-
waƒ by∏o te˝ pozyskanie pamiàtek
militarnych, do których zaliczyç
mo˝na np. pokrywk´ niemieckiej
mena˝ki, z doskonale zachowanym
numerem seryjnym. Mo˝e stanie si´
ona w niedalekiej przysz∏oÊci jed-
nym z eksponatów muzeum histo-
rii naszych terenów, o którego z∏o-
˝eniu myÊlà miejscowi entuzjaÊci
badaƒ przesz∏oÊci gminy.

� BBWW

UWAGA – niewybuchy!
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NOWE NAWIERZCHNIE

Dobieg∏y koƒca prace przy budowie kolejnych
gminnych dróg i chodników.

W Stanis∏awowi Drugim na ulicy Polnej wykona-
na zosta∏a nawierzchnia ciàgu pieszo-jezdnego
z kostki bauma, na odcinku d∏ugoÊci 230 metrów.
Prace zrealizowa∏a firma partner z Chotomowa,
a ich koszt to 119 tys. z∏.
W Micha∏owie-Grabinie przebudowana zosta∏a uli-
ca Przyrodnicza. Na odcinku d∏ugoÊci 600 metrów
wykonawca inwestycji – firma Polhild I z Koby∏-
ki – po∏o˝y∏ nak∏adk´ asfaltowà. Wyrównane
i uporzàdkowane zosta∏o równie˝ pobocze drogi.
Nowa nawierzchnia poprawi warunki ruchu drogo-
wego oraz odwodnienie ulicy. Koszt prac wy-
niós∏ 219 tys. z∏otych. 
W Niepor´cie natomiast, na ulicy Dworcowej, wy-
konana zosta∏a nawierzchnia chodnika wraz ze zjaz-
dami do posesji, na odcinku od skrzy˝owania z uli-
cà Szkolnà do wylotu ulicy na Jana Kazimierza.
Chodnik z kostki bauma liczy w tym miejscu
ok. 300 metrów. Inwestycj´ zrealizowa∏a firma MTB
Marki, a jej koszt to 55 tys. 380 z∏.

BOISKO W BENIAMINOWIE

W Beniaminowie, przy budynku filii Gminnego
OÊrodka Kultury, powsta∏o boisko do pi∏ki siat-
kowej i koszykówki. Mieszkaƒcy i goÊcie miejsco-
woÊci, korzystajàcy z oferty kulturalnej OÊrod-
ka, majà teraz jeszcze wi´cej mo˝liwoÊci aktyw-
nego sp´dzenia czasu wolnego.

Boisko ma wymiary 13m x 22 m i pokryte jest
sztucznà trawà, po∏o˝onà na podbudowie z kru-
szywa. Zamontowane zosta∏y s∏upki do siatki oraz
do koszykówki. Boisko wyposa˝one zostanie rów-
nie˝ w pi∏kowchwyty o wysokoÊci 5,20 m, od stro-
ny sàsiadujàcych z terenem zabudowaƒ. 
Wykonawcà boiska jest firma Remix-bis z Warsza-
wy, koszt prac wyniesie 65 tys. z∏.

WIDNIEJ NA ULICY WOJSKA POLSKIEGO

W BIA¸OBRZEGACH

Zakoƒczona zosta∏a budowa oÊwietlenia ulicy
Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach, na odcinku
od ronda, wzd∏u˝ Osiedla Wojskowego.
Zainstalowane zosta∏y 22 s∏upy z wysi´gnikiem jed-
noramiennym oraz jeden s∏up dwuramienny, któ-
ry oÊwietla p´tl´ autobusowà. D∏ugoÊç linii kablo-
wej wynios∏a 768 metrów. Wykonawcà by∏o Przed-
si´biorstwo Instalacji Elektrycznych z ¸om˝y, koszt
prac wyniós∏ ok. 70 tys. z∏.

inwestycjeinwestycje

XXII NADZWYCZAJNA sesja Rady Gminy Niepor´t

W dniu 2 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t odby∏a si´ XXII
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Niepor´t, której tematem by∏ planowany przebieg Europejskiego
Korytarza Transportowego „Via Baltica” (Warszawa – Budzisko). 

O
brady sesji poprowadzi∏
Przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Eugeniusz Woêniakow-

ski. Obecnych na sesji 11 radnych. 
Po zapoznaniu si´ z dokumenta-

cjà przygotowanà przez Generalnà
Dyrekcj´ Dróg Krajowych Auto-
strad pn. „Strategia rozwoju I Plan
– Europejskiego Korytarza Trans-
portowego „Via Baltica” (Warsza-
wa – Budzisko). Cz´Êç I: korytarz
drogowy.”, Rada Gminy Niepor´t
wyrazi∏a sprzeciw wobec plano-
wanego przebiegu trasy „Via
Baltica” obejmujàcego teren Po-
wiatu Legionowskiego, w tym
teren Gminy Niepor´t. Stanowi-
sko podj´to jednog∏oÊnie 11 g∏osa-
mi „za”.

Uzasadnienie sprzeciwu wobec
planowanego przebiegu trasy 
„Via Baltica” przez teren 
Gminy Niepor´t

Gmina Niepor´t, zdajàc sobie spra-
w´ z roli trasy „Via Baltica” jako
europejskiego korytarza transporto-
wego, nie mo˝e jednak zaakcepto-
waç wariantu przebiegu trasy przez
teren Gminy Niepor´t. 
W wariancie nr „43” trasa „Via
Baltica” biegnie po Êladzie trasy
Olszynki Grochowskiej (tj. zgodnie
z przebiegiem wskazanym w pro-
jekcie planu wy∏o˝onym w 2001 r.
do wglàdu publicznego). Argu-
menty przemawiajàce przeciw lo-
kalizacji trasy w proponowanym
wariancie sà zbie˝ne z argumenta-
mi przemawiajàcymi za likwidacjà
przebiegu Olszynki Grochowskiej.
W zwiàzku z powy˝szym nale˝y
zakwestionowaç ten wariant jako
naruszajàcy interes Gminy oraz
wskazaç, i˝:
1) Z uwagi na po∏o˝enie Gminy

Niepor´t w granicach War-
szawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu, istniejàcy
na terenie Gminy rezerwat
Puszcza S∏upecka, niepowta-
rzalny rezerwat przyrody – ¸´-
gi Czarnej Strugi, zaliczony
do obszarów „Natura 2000”,
walory turystyczno – wypo-
czynkowe zwiàzane z najwi´k-
szym zbiornikiem wodnym
na Mazowszu – Jeziorem Ze-

grzyƒskim, stanowiàcym miej-
sce wypoczynku dla mieszkaƒ-
ców Gminy i ca∏ej aglomeracji
warszawskiej – lokalizacja trasy
dzielàcej Gmin´, zniweczy jej
bezcenne walory oraz przeszko-
dzi realizacji funkcji rekreacyj-
no – wypoczynkowych i miesz-
kaniowych dominujàcych na ob-
szarze Gminy; Ponad 45 %
obszaru Gminy Niepor´t stano-
wià lasy;

2) Polityka przestrzenna przyj´ta
przez w∏adze Gminy, odzwier-
ciedla oczekiwania mieszkaƒ-
ców zwiàzane z likwidacjà tra-
sy Olszynki Grochowskiej, wy-
ra˝ane na zebraniach wiejskich
w so∏ectwach, co Êwiadczy
o tym, i˝ mieszkaƒcy Gminy nie
wyra˝ajà równie˝ zgody na lo-
kalizacj´ trasy „VIA BALTI-
CA”, która bieg∏aby po Êladzie
Olszynki. Istotne jest równie˝, i˝
droga ta ingerowa∏aby w tere-
ny dotychczas budowlane,
w cz´Êci ju˝ zabudowane lub
przybli˝a∏aby si´ do tych tere-
nów zabudowanych;

3) Olszynka Grochowska, po któ-
rej trasie przewidywany jest wa-
riant „43” przebiegu trasy „VIA
BALTICA”, nie zosta∏a wskaza-
na jako ustalenie w obowiàzujà-
cym Miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego,
jak równie˝ w ˝adnych doku-
mentach – jako zadanie rzàdo-
we.

4) Bioràc pod uwag´ okolicznoÊç,
i˝ w wariancie „43” trasa „VIA
BALTICA” biega∏aby po Êla-
dzie terenu pod Olszynk´ Gro-
chowskà” nale˝y wskazaç, i˝
mieszkaƒcy Gminy sà zniecier-
pliwieni faktem blokowania
od kilkudziesi´ciu ju˝ lat tere-
nów b´dàcych ich w∏asnoÊcià
i przeciàganiem w nieskoƒczo-
noÊç problemu merytorycznego
wyjaÊnienia sprawy w sytuacji
braku przyzwolenia spo∏ecznego
na realizacj´ trasy Olszynki,
a co za tym idzie – równie˝ tra-
sy „VIA BALTICA”, Spo∏ecz-
noÊç lokalna jest zniecierpli-
wiona brakiem perspektyw za-
gospodarowania dzia∏ek zgodnie

ze swoimi oczekiwaniami i po-
trzebami oraz ograniczeniem
prawa w∏asnoÊci wynikajàcym
z powy˝szej sytuacji; 

5) Odwo∏ujàc si´ do opracowania
„Strategii rozwoju I Pan – Euro-
pejskiego Korytarza Transporto-
wego. Cz´Êç I – korytarz drogo-
wy. Etap III – projekt dokumen-
tu koƒcowego” nale˝y wskazaç,
i˝ wariant „43” przebiegu trasy
uznano za najgorszy z punktu
widzenia obni˝enia ∏adu prze-
strzennego;

6) Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad w programie
rozwoju sieci drogowej na la-
ta 2002 – 2013 zrezygnowa∏a
z realizacji wylotu drogi krajo-
wej nr 61 z Warszawy po trasie
„Olszynki Grochowskiej”,

z uwagi na realizowanà budow´
obwodnicy miejscowoÊci Ja-
b∏onna w ciàgu drogi krajowej
nr 61 oraz jej przebudow´
na przejÊciu przez Legionowo,
wobec czego niezrozumia∏a dla
Gminy Niepor´t jest koncepcja
budowy nowej drogi „VIA
BALTICA” w wariancie przez
tereny Gminy Niepor´t (wariant
„43”);

7) W zwiàzku z tym, ˝e w podsu-
mowaniu ca∏ego opracowania
dotyczàcego przebiegu drogi
„VIA BALTICA” – wariant
„42” okreÊlony zosta∏ jako naj-
bardziej optymalny, Gmina Nie-
por´t popiera wskazany w po-
wy˝szym opracowaniu wariant
przebiegu trasy.

� JJ..  JJooƒƒsskkaa

Podczas sesji Rada Gminy podj´∏a
m.in. nast´pujàce uchwa∏y (treÊç
uchwa∏ zamieszczona jest w BIP,
www.bip.nieporet.pl):
• Uchwa∏´ Nr XXIII/58/2008/2008

w sprawie nadania nazwy „Miodo-
wa” drodze oznaczonej w ewiden-
cji gruntów jako dzia∏ki nr 5/7,
nr 6/7, nr 62/9, nr 63/5, nr 63/13
po∏o˝onej we wsi Józefów,

• Uchwa∏´ Nr XXIII/59/2008 w spra-
wie nadania nazwy „Turkusowa”
drodze oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia∏ka nr 621/13 po-
∏o˝onej we wsi Niepor´t,

• Uchwa∏´ Nr XXIII/62/2008 zmie-
niajàcà uchwa∏´ w sprawie zmian
w podziale na okr´gi wyborcze.
Komisarz Wyborczy w Warszawie
pismem zobowiàza∏ Gmin´ do do-
konania powy˝szych zmian, poprzez
skreÊlenie wy∏àczonego z terenu
Gminy Niepor´t okr´gu wyborcze-
go nr 7 w Micha∏owie-Reginowie, 

• Uchwa∏´ Nr XXIII/63/2008 zmie-
niajàcà uchwa∏´ w sprawie zmian
w podziale na sta∏e obwody g∏oso-
wania. Komisarz Wyborczy
w Warszawie zobowiàza∏ Gmin´
Niepor´t do dokonania zmian
w podziale na obwody g∏osowa-
nia,

• Uchwa∏´ Nr XXIII/66/2008 w spra-
wie wyra˝enia zgody na zawarcie
porozumienia z Powiatem Legio-
nowskim w sprawie za∏o˝enia
i prowadzenia przedszkola spe-
cjalnego w Legionowie,

• Stanowisko, w którym przyj´to
kierunki rozwoju sieci kanalizacyj-
nych na terenie Gminy Niepor´t,

• Uchwa∏´ Nr XXIII/65/2008 w spra-
wie zaliczenia ulicy S∏onecznej
w Stanis∏awowie Pierwszym do ka-
tegorii dróg gminnych,

• ponadto Rada Gminy postanowi∏a
poprzeç zamiar Komitetu Organi-
zacyjnego XLVIII Centralnego
Zlotu M∏odzie˝y PTTK „Palmi-
ry 2008”, upami´tnienia postaw pa-
triotycznych ˝o∏nierzy Legionów,
wyra˝onych poprzez odmow´ z∏o-
˝enia przysi´gi na wiernoÊç zabor-
com w lipcu 1917 roku, poprzez
umieszczenie tablicy pamiàtkowej
na jednym z budynków osiedla
w Bia∏obrzegach oraz ustawienie
kamienia pamiàtkowego z tablicà
w rejonie bramy wjazdowej do-
Wojskowych Zak∏adów ¸àcznoÊci
w Zegrzu Po∏udniowym, przyjmu-
jàc odpowiednie Stanowisko w tej
sprawie. 

� JJ..  JJooƒƒsskkaa

W dniu 26 czerwca 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urz´du Gminy
Niepor´t odby∏a si´ XXIII Sesja Rady Gminy Niepor´t V kadencji.

XXIII Sesja Rady Gminy Niepor´t V kadencji

Nowa nak∏adka asfaltowa na ulicy Przyrodniczej
w Micha∏owie-Grabinie

Nowe boisko w Beniaminowie

OÊwietlenie ulicy Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach

G∏osowanie w sprawie przebiegu trasy „Via Baltica”
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Nie Êwi´ci garnki lepià Wójt Gminy Maciej Mazur i goÊcie festynu – delegacja miasta Stra˝ske oraz starosta Jan Grabiec

Taniec ludowy „Koszyczek” wykonuje zespó∏ folklorystyczny z GOK

Wyst´p zespo∏u Zegrzynianki

Wyst´p zespo∏u StaÊki Pyszne placki z rancza Bena

GoÊci witajà prezes RDC Rafa∏ Kwiatkowski oraz wójt Maciej Mazur

Taƒczy zespó∏ ze Stanis∏awowa Drugiego
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ÂWI¢TO Gminy Niepor´t
Âpiewa Marco Bocchino

Stanowisko RDC

Wr´czenie nagród laureatom konkursu w´dkarskiego Kolorowe stoiska na festynie

Laureaci gminnego konkursu na maskotk´ Namiot Urz´du Gminy Niepor´t

Gwiazda wieczoru – Kayah Zwyci´ski wianek z so∏ectwa Józefów prezentuje so∏tys Stanis∏aw R´belski

Âwi´to Gminy Niepor´t Zalew urzeka∏ urodà... Pokaz ogni sztucznych
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WAKACJE w Gminnym OÊrodku Kultury

NARESZCIE wakacje!W piàtek, 20
czerwca, oficjalnie
zakoƒczy∏ si´ rok
szkolny 2007/2008.
W gminie
Niepor´t 980
uczniów z radoÊcià
powita∏o wakacje.

T
ego dnia w szko∏ach podsta-
wowych radoÊci spowodowa-
nej perspektywà dwumie-

si´cznego wypoczynku, towarzy-
szy∏ smutek, wywo∏any
po˝egnaniem uczniów klas szó-
stych. Rozstanie ze szko∏à przebie-
ga∏o bardzo uroczyÊcie. W jednej
z gminnych placówek, w Szkole
Podstawowej w Józefowie, mo˝-
na by∏o obejrzeç film w dowcipny
sposób prezentujàcy szóstoklasi-
stów. Pozostanie on w archiwum
szko∏y i po latach, na spotkaniu ab-
solwentów, z pewnoÊcià wywo∏a
i Êmiech, i ∏zy wzruszenia. Najstar-
si uczniowie ˝egnali si´ ze szko∏à
pi´knymi polonezami i programami
artystycznymi. Oprócz Êwiadectwa
zabierali ze sobà upominki, wr´czo-
ne przez m∏odszych kolegów.
W szkole w Józefowie mia∏o tego
dnia miejsce jeszcze jedno wa˝ne
wydarzenie. Dotychczasowa dy-
rektor Maria Zieliƒska, po 15 latach
kierowania szko∏à, zrezygnowa∏a

z przystàpienia do konkursu
po up∏ywie kolejnej kadencji. Kon-
kurs wygra∏a Agnieszka Powa∏a,
od 6 lat uczàca w szkole, i uzyska-
∏a pozytywnà opini´ Mazowieckie-

go Kuratora OÊwiaty. Podczas
szkolnej uroczystoÊci ust´pujàca
dyrektor Maria Zieliƒska otrzyma-
∏a serdeczne podzi´kowania
od przedstawicieli w∏adz gminy

i spo∏ecznoÊci szkolnej. Wójt Ma-
ciej Mazur powierzy∏ te˝ oficjalnie
stanowisko dyrektora Agnieszce
Powale na okres 5 lat, do 31 sierp-
nia 2013 roku. My równie˝ przy∏à-

czamy si´ do podzi´kowaƒ i gratu-
lacji, i ˝yczymy obydwu Paniom
pomyÊlnej realizacji planów i za-
mierzeƒ! 

� BBeeaattaa  WWiillkk

Powierzenie stanowiska dyrektora szko∏y Agnieszce Powale

NIEPOR¢T
Od 30 czerwca do 29 sierpnia dzieci b´dà mo-
g∏y korzystaç z pracowni komputerowej oraz te-
nisa sto∏owego w godzinach 10.00 – 14.00
w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie.
Ponadto:
I tydzieƒ (30 czerwca – 04 lipca) godz. 10.00
– 12.00 zaj´cia sportowe – instruktor: Adam Po-
maski
II tydzieƒ (07 lipca – 11 lipca) godz. 10.00
– 12.00 warsztaty teatralne – zabawa w teatr – in-
struktor: Bogus∏awa Oksza-Klossi prosimy
o wczeÊniejsze zapisy na zaj´cia w biurze GOK.
III tydzieƒ (14 lipca – 18 lipca) godz. 10.00
– 12.00 spotkanie z ksià˝kà – instruktor:
Agnieszka Kacprzyk we wspó∏pracy z Gminnà
Bibliotekà Publicznà w Niepor´cie
IV tydzieƒ (21 lipca – 25 lipca) godz. 10.00
– 12.00 warsztaty ceramiczne – lepimy z gliny
– instruktor: Ma∏gorzata Strze˝ek
V tydzieƒ (28 lipca – 01 sierpnia) godz. 10.00
– 12.00 warsztaty z masy solnej – dla odmiany
lepimy z masy solnej – instruktor: Paulina Rysz
VI tydzieƒ (04 sierpnia – 08 sierpnia)
godz. 10.00 – 12.00 zabawa z taƒcem – od ludo-
wego do nowoczesnego – instruktor: Magdale-
na Kostrzewska
VII tydzieƒ (11 sierpnia – 14 sierpnia)
godz. 10.00 – 12.00 warsztaty plastyczne – two-
rzymy bi˝uteri´ wed∏ug w∏asnego projektu (pier-
Êcionki, korale, kolczyki, bransoletki, itp.) – in-
struktor: Paulina Rysz
VIII tydzieƒ (18 sierpnia – 22 sierpnia)
godz. 10.00 – 12.00 warsztaty kulinarne – coÊ
s∏odkiego (i nie tylko) dla ka˝dego – instruktor:
Paulina Rysz
IX tydzieƒ (25 sierpnia – 29 sierpnia)
godz. 10.00 – 12.00 zaj´cia plastyczne (równie˝
origami) – wycinanki, wyklejanki, rysunek, pa-
pier maché, prace z wykorzystaniem ró˝norod-
nych materia∏ów – instruktor: Paulina Rysz
* Organizatorzy zastrzegajà sobie zmiany w programie

zaj´ç w okresie wakacji
* Wszelkich informacji udzielamy w biurze GOK w Nie-

por´cie lub pod numerem telefonu 022 7748623

BENIAMINÓW
Lipiec – oÊrodek nieczynny – urlop wypoczyn-
kowy pracownika

Sierpieƒ 

I tydzieƒ
Poniedzia∏ek – dzieƒ z filmem
Og∏oszenie konkursu: Naj∏adniejsza pocztówka
wakacyjna 
Wtorek – zaj´cia sportowe: koszykówka
Âroda – zaj´cia komputerowe
Czwartek – zaj´cia sportowe: tenis sto∏owy 
Piàtek – zabawy przy ognisku
Sobota – wycieczka rowerowa: trasy rowerowe
po lasach gminnych

II tydzieƒ
Poniedzia∏ek – wycieczka rowerowa: WDW
Rynia
Wtorek – zaj´cia komputerowe 
Âroda – wycieczka piesza 
Czwartek – zaj´cia plastyczne
Piàtek – papieroplastyka i prace r´czne
Sobota – zaj´cia sportowe: badminton, siatkówka

III tydzieƒ
Poniedzia∏ek – dzieƒ sportu: koszykówka 
Wtorek – zaj´cia komputerowe
Âroda – dzieƒ z filmem
Czwartek – wycieczka rowerowa 
Piàtek – zaj´cia sportowe: mecz w siatk´
Sobota – zabawy przy ognisku

IV tydzieƒ
Poniedzia∏ek – rozstrzygni´cie konkursu na Naj-
∏adniejszà pocztówk´ wakacyjnà
Wtorek – prace r´czne, papieroplastyka
Âroda – zaj´cia plastyczne
Czwartek – wycieczka piesza 
Piàtek – zaj´cia komputerowe
Sobota – po˝egnanie wakacji 

KÑTY W¢GIERSKIE
OÊrodek czynny lipcu od poniedzia∏ku
do piàtku, w sierpniu od poniedzia∏ku do so-
boty w godzinach 16.00 – 20.00

15.07–15.08 – oÊrodek nieczynny – urlop wy-
poczynkowy pracownika

02.07 (Êroda), godz. 16.00 – 17.30 – zaj´cia
sportowe: pi∏ka no˝na
03.07 (czwartek), godz. 15.00 – 17.00 – warsz-
taty muzyczne „Spotkanie z instrumentami
Êwiata”
04.07 (piàtek), tenis sto∏owy, bilard, zaj´cia
w pracowni komputerowej
08.07 (wtorek) wycieczka do Chotomowa.
09.07 (Êroda) godz. 16.00 – 17.30 – zaj´cia spor-
towe: pi∏ka no˝na
10.07 (czwartek), godz. 15.00 – 17.00 – warsz-
taty muzyczne „Spotkanie z instrumentami
Êwiata”
11.07 (piàtek) tenis sto∏owy, bilard, zaj´cia
w pracowni komputerowej
14.07 (poniedzia∏ek) wycieczka do Makowicy
do gospodarstwa agroturystycznego ko∏o Mako-
wa Mazowieckiego.
20.08 (Êroda), godz. 16.00 – 17.30 – zaj´cia
sportowe: pi∏ka no˝na
21.08 (czwartek), godz. 16.00 – 18.00 – zaj´-
cia ceramiczne – lepimy z gliny
22.08 (piàtek) tenis sto∏owy, bilard, zaj´cia
w pracowni komputerowej
23.08 (sobota) tenis sto∏owy, bilard, zaj´cia
w pracowni komputerowej
25.08 (poniedzia∏ek) wyjazd do kina w Warsza-
wie
27.08 (Êroda), godz. 14.00 – 16.00 – warsztaty mu-
zyczne „Spotkanie z instrumentami Êwiata”,
godz. 16.00 – 17.30 – zaj´cia sportowe: pi∏ka no˝na
28.08 (czwartek), godz. 16.00 – 18.00 – zaj´-
cia ceramiczne – lepimy z gliny
29.08 (piàtek) tenis sto∏owy, bilard, zaj´cia
w pracowni komputerowej
30.08 (sobota) po˝egnanie wakacji – zabawa
przy ognisku. OÊrodek czynny 15.00 – 20.00

STANIS¸AWÓW DRUGI
OÊrodek czynny od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 15.00–21.30

Lipiec
Poniedzia∏ek – zaj´cia ruchowe: bilard, siatków-
ka, tenis, koszykówka
Wtorek – godz. 16.30 – 18.30 – sztuka dekoro-
wania potraw i nakrywania do sto∏u (przyrzàdza-
nie koktajli owocowych, musów, deserów)
Âroda – godz. 16.00 – 18.00 – zaj´cia ceramicz-
ne
Czwartek – godz. 16.30 – 18.30 – warsztaty pla-
styczne
Piàtek – godz. 16.30 – 18.30 – warsztaty pla-
styczne

Planowane wyjazdy w miesiàcu lipcu:
02.07.2008 r. – spotkanie przy ognisku i piosen-
ce (wspólnie z Filià GOK w Kàtach W´gier-
skich), gry, konkursy
14.07.2008 r. – wyjazd do gospodarstwa agro-
turystycznego Makowica ko∏o Makowa Mazo-
wieckiego
Sierpieƒ
Poniedzia∏ek – zaj´cia ruchowe: bilard, siatków-
ka, tenis, koszykówka
Wtorek – godz. 16.30 – 18.30 – warsztaty pla-
styczne
Âroda – godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty mu-
zyczne (06.08, 13.08, 27.08)
Czwartek – godz. 16.30 – 18.30 – warsztaty pla-
styczne
Piàtek – godz. 16.30 – 18.30 – „Nitkà malowa-
ne” – szyde∏kowanie, haft, szycie, projektowa-
nie ozdób i dodatków (torebki, bi˝uteria, itp.)
wakacyjny konkurs z nagrodami

Planowane wyjazdy w miesiàcu sierpniu:
25.08.2008r. – wyjazd do kina do Warszawy
30.08.2008r. – wyprawa rowerowa wspólnie
z Filià GOK w Kàtach W´gierskich, ognisko

Ponadto:
23.08 – 28.08.2008r. – wystawa malarska

Przedstawiamy plan zaj´ç wakacyjnych w Gminnym OÊrodku Kultury
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D
uch sportowej rywalizacji
dominowa∏ tego dnia
na sali i na szkolnym bo-

isku. Dzieciaki startowa∏y w 10
konkurencjach, m.in. rzuca∏y pi∏-
kà do obr´czy, Êciga∏y si´ z wo-
reczkiem na g∏owie, celowa∏y pi∏-
kà do bramki, skaka∏y „˝abkà”.
Wyniki uzyskane przez poszcze-
gólnych zawodników, sk∏ada∏y
si´ na koƒcowà punktacj´ dru˝y-
ny. Przewidziano równie˝ dyscy-
plin´, która wy∏oni∏a indywidual-

nych zwyci´zców. By∏ to „bieg ku
s∏oƒcu”, sprawdzajàcy szybkoÊç
zawodników. Wszystkie starty
odby∏y si´ przy og∏uszajàcym do-
pingu uczestników, w duchu fair
play i radosnej zabawy. 

Organizatorem Olimpiady jest
Urzàd Gminy a patronat honoro-
wy sprawuje Wójt Gminy. Po-
dzi´kowania nale˝à si´ równie˝
nauczycielom i opiekunom dzie-
ci, którzy aktywnie w∏àczajà si´
w organizacj´ zawodów, dbajàc

jednoczeÊnie o dobrà atmosfer´
sportowej rywalizacji. Wa˝nà ro-
l´ organizacyjno-porzàdkowà
odegrali te˝ uczniowie klasy VI,
pomagajàc w przygotowaniu po-
szczególnych konkurencji i s´-
dziowaniu. Wr´czenie nagród
i dyplomów by∏o wa˝nym mo-
mentem dla uczestników, ka˝dy
zespó∏ zebra∏ gromkie brawa
a otrzymane upominki rozjaÊni∏y
radoÊcià dzieci´ce buzie. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

Inicjatorem i prowadzàcym spo-
tkania jest Katarzyna Wójcik-
-Brylska – z wykszta∏cenia Ko-
smetolog i Dyplomowany Fizjo-
terapeuta-Masa˝ysta.

Pani Katarzyna od ponad roku,
we wtorki i czwartki, prowadzi
zaj´cia w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie i w gimna-
zjum w Stanis∏awowie Pierw-
szym.

Na 45 minut warsztatów sk∏ada-
jà si´ çwiczenia ogólnokondycyj-
ne i usprawniajàce, polecane

przez Sto∏eczne Centrum Rehabi-
litacji w Konstancinie, wybrane
çwiczenia PILATESU, elementy
STRETCHING-u, porady DIE-
TETYCZNE i pogadanki na temat
HIGIENY ˚YCIA.

Uczestnikami sà kobiety i m´˝-
czyêni w ró˝nym wieku, którym
zale˝y na Zdrowym Stylu ˚ycia
i na Dobrej Kondycji Fizycznej.

W najbli˝szym czasie, w Inter-
necie, zostanie oddana do dyspo-
zycji strona www.medic4you.pl,
na której b´dzie mo˝na poczytaç

artyku∏y na tematy zwiàzane ze
Zdrowym Stylem ˚ycia, zadaç
pytanie drogà mailowà i w ten
sposób uzyskaç odpowiedê na in-
teresujàce zagadnienia oraz zg∏o-
siç tematy warte rozwini´cia
na zaj´ciach.

Wszystkich zainteresowanych
zaj´ciami prowadzonymi przez
Katarzyn´ Wójcik-Brylskà zach´-
camy do odwiedzenia strony
www.medic4you.pl lub o kontakt
telefoniczny: 0 515 259 509.

� KK..  WW--BB

W zwiàzku z powy˝szym infor-
mujemy wszystkich mieszkaƒców
gminy Niepor´t, ˝e w pierwszà
sobot´ ka˝dego miesiàca w go-
dzinach 12.00 – 17.00 mogà do-
starczaç ZSEE do Gminnych
Punktów Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych (od pod-
miotów gospodarczych z terenu
Gminy Niepor´t ZSEE odbierany
jest wed∏ug indywidualnych usta-
leƒ zawartych pomi´dzy Firmà
AG-Complex a ww. podmiotami
gospodarczymi): 
• w Niepor´cie ul. Ma∏o∏´cka, 
• w Woli Aleksandra ul. Wolska, 
• w Micha∏owie – Grabina ul.

Przyrodnicza.

Uczestnicy systemu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
na terenie gminy Niepor´t tzw. se-
gregacji u êród∏a (którzy majà
podpisane deklaracje)
– po uprzednim zg∏oszeniu tele-
fonicznym do firmy AG-Complex
– tel. (022) 814 27 77 lub 814 08 16
– lub Urz´du Gminy Niepor´t – tel.
(022) 767 04 00 lub 767 04 47
– mogà wystawiaç ZSEE wraz
z zape∏nionymi workami do segre-
gacji, zgodnie z harmonogramem
prowadzonego systemu. 

Uwaga! – drobny sprz´t nale˝y
w∏o˝yç do pó∏przezroczystego
worka – tak, aby by∏o widaç jego
zawartoÊç – i ustawiç go przy wy-
stawianych workach z segregowa-
nymi odpadami komunalnymi. 

Prosimy nie dostarczaç do ww.
punktów oraz nie wystawiaç
wraz z workami – ró˝nego
rodzaju mebli !!! – gdy˝ nie
nale˝à one do grupy ZSEE. 

Do rodzajów zsee podlegajàcego
zbiórce nale˝à: 
1) wielkogabarytowe urzàdzenia

AGD – np. lodówki, zamra˝ar-
ki, pralki, itp.,

2) ma∏ogabarytowe urzàdzenia
AGD – np. odkurzacze, ˝elaz-
ka, miksery, itp.,

3) sprz´t teleinformatyczny i tele-
komunikacyjny – np. kompute-
ry, drukarki, komórki itp., 

4) sprz´t audiowizualny – np. ra-
dioodbiorniki, telewizory, ma-
gnetofony, kamery itp.,

5) sprz´t oÊwietleniowy – np.
oprawy oÊwietleniowe do lamp
fluorescencyjnych, z wyjàtkiem
opraw oÊwietleniowych stoso-
wanych w gospodarstwach do-

mowych, urzàdzenia oÊwietle-
niowe s∏u˝àce do celów rozpra-
szania i kontroli Êwiat∏a itp., 

6) narz´dzia elektryczne i elektro-
niczne, z wyjàtkiem wielkoga-
barytowych, stacjonarnych na-
rz´dzi przemys∏owych – np.
wiertarki, maszyny do szycia,
narz´dzia do nitowania, itp.,

7) zabawki, sprz´t rekreacyjny
i sportowy – np. kolejki elek-
tryczne, kieszonkowe konsole
do gier video, gry video, kom-
puterowo sterowane urzàdzenia
do uprawiania sportów rowero-
wych, itp., 

8) przyrzàdy medyczne, z wyjàt-
kiem wszystkich wszczepia-
nych i ska˝onych produktów
– np. sprz´t do radioterapii,
sprz´t do badaƒ kardiologicz-
nych, sprz´t do dializoterapii,
itp.,

9) przyrzàdy do nadzoru i kontro-
li – np. czujniki dymu, regula-
tory ciep∏a, termostaty, itp,

10) automaty do wydawania – np.
napojów goràcych, butelek,
puszek itp.,

Dok∏adne informacje na powy˝szy
temat mo˝na uzyskaç w Urz´dzie
Gminy Niepor´t pok. 27 (II pi´tro)
– nr. tel. (022) 767 04 47.

PAMI¢TAJMY!
Zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-
troniczny (ZSEE) zawiera wiele
szkodliwych substancji, które wy-
p∏ukane przez deszcz lub poprzez
ulatnianie si´ do powietrza, prawie
w ca∏oÊci przedostajà si´ do Êrodo-
wiska, a nast´pnie wraz z po˝y-
wieniem trafiajà do organizmu lu-
dzi i zwierzàt, dlatego te˝ nie wy-
rzucajmy ZSEE do pojemników
na Êmieci, tylko gromadêmy od-
dzielnie. Wyrzucanie do Êmieci
ZSEE, porzucanie go w lasach
i przydro˝nych rowach zatruwa
Êrodowisko i jest groêne dla zdro-
wia cz∏owieka.

� RR..  SSzzkkoollnniiaakk

Urzàd Gminy Niepor´t
wraz z firmà 
AG-Complex prowadzi
zbiórk´ zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE).

ZBIÓRKA 
zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego
i elektronicznego 
(ZSEE)!!!

OLIMPIJSKIE zmagania
przedszkolaków
W poniedzia∏ek (16.06) Szko∏a Podstawowa w Wólce Radzymiƒskiej sta∏a si´ arenà
sportowych zmagaƒ szeÊciolatków z gminnych placówek oÊwiatowych. W trzeciej
Gminnej Olimpiadzie wzi´∏o udzia∏ oko∏o120 przedszkolaków.

Trzecia Gminna Olimpiada Przedszkolaków

Uczestniczki zaj´ç propagujàcych zdrowy styl ˝ycia

ZDROWY Styl ˚ycia w Niepor´cie

Nie wszyscy mieszkaƒcy wiedzà, ˝e na terenie gminy prowadzone sà zaj´cia
propagujàce ZDROWY STYL ˚YCIA.
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CZAS profesjonalistów

ROWEREM
po Gminie
Niepor´t

Pasjonatów i zwolenników turystyki rowerowej,
serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty
rowerowych szlaków turystycznych
przebiegajàcych przez teren naszej Gminy. 

K
a˝da rowerowa podró˝ po-
winna byç nie tylko zwy-
k∏ym przemierzaniem trasy,

lecz przede wszystkim powinna do-
starczaç wielu atrakcji i wra˝eƒ.
Dlatego te˝ przebieg tras rowero-
wych zosta∏ tak zaproponowany,
aby zagwarantowaç mo˝liwoÊç po-
znania ró˝norodnych form ukszta∏-
towania terenu oraz licznych walo-
rów przyrodniczych gminy.

Szlak rowerowy oznaczony ko-
lorem czerwonym tzw. Trasa Na-
rwiaƒska, biegnàcy wzd∏u˝ Kana-
∏u ˚eraƒskiego, to rowerowe
„okno na Zalew Zegrzyƒski” dla
mieszkaƒców stolicy. Pozwala
na sprawne i szybkie dotarcie ro-
werem z Warszawy bezpoÊrednio
nad Zalew. Jego d∏ugoÊç w grani-
cach gminy to oko∏o 8 km. Dalszà
rowerowà w´drówk´ wzd∏u˝ linii
brzegowej Zalewu odbywamy
szlakiem oznaczonym kolorem
niebieskim tzw. Trasà Liweckà.
Najciekawszy odcinek szlaku to
fragment biegnàcy wa∏em prze-
ciwpowodziowym umo˝liwiajàcy
podziwianie panoramy Zalewu.
Usytuowane wzd∏u˝ szlaku liczne
oÊrodki rekreacyjno-wypoczynko-
we oraz przystaƒ jachtowa oferu-
jà us∏ugi noclegowe, gastrono-
miczne oraz mo˝liwoÊç korzysta-
nia ze znajdujàcego si´ tam
wyposa˝enia sportowego. Jego

d∏ugoÊç w granicach gminy to
oko∏o 8,5 km.

Rowerowy Szlak Niepor´cki ozna-
czony kolorem ̋ ó∏tym to najd∏u˝sza
trasa rowerowa (oko∏o 42,4 km), któ-
ra biegnàc przez tereny leÊne – Uro-
czysko Bia∏obrzegi, Grabowiec, Kà-
ty W´gierskie oraz urokliwe ∏àki
Aleksandrowa, Izabelina i Stanis∏a-
wowa Pierwszego gwarantuje po-
znanie ciekawych miejsc jak np.:
Forty w Beniaminowie oraz dostar-
czy niezapomnianych wra˝eƒ mi∏o-
Ênikom fauny i flory.

Trasa Po∏udniowego Szlaku Ro-
werowego przebiega przez Lasy
Niepor´ckie, Niepor´t, fragmenty
Uroczyska Bia∏obrzegi oraz Lasy
Drewnickie z jednym z najciekaw-
szych rezerwatów przyrody w gmi-
nie Puszcz´ S∏upeckà oraz zabudo-
wane tereny Micha∏owa-Grabiny,
Rembelszczyzny i Józefowa. Jego
d∏ugoÊç w granicach gminy to oko-
∏o 32,4 km.

Z uwagi na bardzo obszerne opi-
sy szlaków rowerowych wszyst-
kich zainteresowanych korzysta-
niem z tych tras zapraszamy
na stron´ internetowà Gminy Nie-
por´t, na której pod zak∏adkà ma-
pa gminy znajdujà si´ szczegó∏owe
informacje dotyczàce przebiegu
tras oraz dane dotyczàce miejsc
godnych polecenia odwiedzajàcym.

� UU..  MMiittkkaa--KKaarraannddzziieejj

STRA˚
GMINNA
przypomina

W zwiàzku ze zbli˝ajàcym
si´ sezonem urlopowym,
Stra˝ Gminna przypomina
w∏aÊcicielom czworonogów
o cià˝àcych na nich
obowiàzkach, do których
nale˝y m. in.: wyposa˝enie
psa w kaganiec i obro˝´,
prowadzenie psa na uwi´zi,
a psa uznawanego za ras´
agresywnà lub w inny
sposób zagra˝ajàcego
otoczeniu – w kagaƒcu,
systematyczne szczepienie
psa przeciwko wÊciekliênie
i okazywanie na ˝àdanie
w∏adz sanitarnych,
weterynaryjnych,
policyjnych, stra˝y gminnej
zaÊwiadczenia
o przeprowadzonym
szczepieniu.

Nale˝yta opieka
nad zwierz´ciem zmniejszy
liczb´ bezpaƒskich psów,
która wzrasta corocznie
w okresie letnim, Êwiadczàc
o niefrasobliwoÊci czy
zwyk∏ym okrucieƒstwie
w∏aÊcicieli. 

Informacje o b∏àkajàcych
si´ lub agresywnie
zachowujàcych zwierz´tach,
mo˝na przekazywaç
do Stra˝y Gminnej
w Niepor´cie, 

ul. Dworcowa 9a, 
Niepor´t
tel.: (022) 774 87 91, 
lub tel. kom. 0 668 116 761
do patrolu Stra˝y.

Szlak w Puszczy S∏upeckiej

Trasa rowerowa wzd∏u˝ Kana∏u ˚eraƒskiego


