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NAJLEPSI recytatorzy 
w Powiecie Legionowskim

w skrócie

W
tradycyjnym dzieleniu

si´ wielkanocnym jaj-

kiem uczestniczà Se-

niorzy z terenu ca∏ej gminy.

Wójt Maciej Mazur z∏o˝y∏ ze-

branym serdeczne ̋ yczenia spo-

kojnych i przepe∏nionych mi∏o-

Êcià Âwiàt Wielkanocnych. Po-

trawy i zebranych pob∏ogos∏awi∏

ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒ-

kowski. Szczególne znaczenie

mia∏a obecnoÊç Pani Krystyny

Malinowskiej-Lerman, która te-

go dnia zakoƒczy∏a prac´ zawo-

dowà, od 50 lat zwiàzanà

z gminnym oÊrodkiem zdrowia.

Jak sama wyzna∏a, wi´cej b´-

dzie teraz czasu poÊwi´caç Klu-

bowi Seniora, którego

przed wielu laty by∏a inicjator-

kà. W wiosennej, ju˝ Êwiàtecz-

nej atmosferze, przy tradycyj-

nych potrawach, wÊród których

królowa∏y barszcz bia∏y i dro˝-

d˝owe lukrowane baby z ro-

dzynkami, zebrani wymieniali

uÊciski i serdeczne s∏owa, niosà-

ce radoÊç i dodajàce otuchy. 

˚yczymy Czytelnikom, aby

w podobnie ciep∏ej atmosferze,

w otoczeniu kochajàcych osób

prze˝ylii zbli˝ajàce si´ Âwi´ta

Wielkanocne. Weso∏ego Allelu-

ja!

� B.Wilk

29 marca w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie 
odbyło si´ wielkanocne spotkanie Seniorów. 

POMOC W ROZWIÑZYWANIU 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w kwietniu 2012 r. Punkt Kon-
sultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 3 kwietnia 2012 r. – H.Powa∏a, A.Burzyƒski;
• 10 kwietnia 2012 r. – L.-Deptu∏a, A. Radlak;
• 17 kwietnia 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 24 kwietnia 2012 r. – K.Malinowska-Lerman,E.Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w kwietniu 2012 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
sala konferencyjna, II pi´tro – 12 i 26 kwietnia 2012 r.
od godz. 16.00
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Inwestycje w trakcie realizacji:
� trwa przebudowa ulicy Butryma

na osiedlu G∏ogi. Firma Dromo

z Warszawy k∏adzie nawierzchni´

z kostki betonowej, z wjazdami

do posesji i powierzchniowym od-

wodnieniem. Koszt inwestycji wy-

niesie 41 tys. z∏otych. Termin za-

koƒczenia prac wyznaczony zosta∏

na koniec maja;

� kontynuowana jest przebudowa

parkingu na Placu WolnoÊci

w Niepor´cie. Wykonawca, firma

Dromo z Warszawy, k∏adzie

nawierzchni´ parkingu z p∏yt eko

– ok. 300 m2 oraz podobnà na-

wierzchni´ drogi manewrowej –

150 m2. Koszt inwestycji wyniesie

– 34 305 z∏, zakoƒczenie prac

przewidziane jest w koƒcu maja;

Og∏oszone zamówienia publiczne:
� og∏oszono zamówienie publiczne

na wykonanie nawierzchni z kru-

szywa betonowego na ul. Zacisznej

w Woli Aleksandra na odcin-

ku 470 mb;

� og∏oszone zosta∏o zamówienie pu-

bliczne na wykonanie nawierzch-

ni z kruszywa betonowego na dro-

dze wewn´trznej w Bia∏obrzegach

(Pilawa), na odcinku 500 mb;

Rozstrzygni´te zamówienia publiczne:
� rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie

publiczne na rozbudow´ gara˝u

OSP w Kàtach W´gierskich. Inwe-

stycja obejmuje wykonanie gara˝u

o kubaturze 357 m3 dla ∏odzi ratun-

kowej oraz lekkiego wozu bojowe-

go. Termin realizacji prac wraz

z uzyskaniem pozwolenia na u˝yt-

kowanie mija 31 paêdziernika, ich

koszt wyniesie 122 tys. 888 z∏.

Wykonawcà jest firma ARCH-

BUD z Warszawy.

� BW
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Panià
BARBARÑ
KWIECI¡SKÑ
sołtysem
Aleksandrowa

–– CCoo  jjeesstt  wweedd∏∏uugg  PPaannii  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee

ww ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ssoo∏∏ttyyssaa??

Dla mnie najwa˝niejszy jest kontakt

z mieszkaƒcami. Staram si´ spe∏niç

ich oczekiwania i byç pomocna

w trudnych sprawach. Wspólnie z ra-

dà so∏eckà staramy si´ zorganizowaç

˝ycie kulturalne we wsi, aby ̋ y∏o nam

si´ lepiej i przyjemniej. Praca

na rzecz wsi pozwala nam si´ lepiej

poznaç i bardziej zorganizowaç.

–– JJaakk  ttoo  ssii´́  ssttaa∏∏oo,,  ̋̋ ee  ppooddjj´́∏∏aa  PPaannii  ddee--

ccyyzzjj´́  oo kkaannddyyddoowwaanniiuu  ww wwyybboorraacchh

ssoo∏∏ttyyssaa  AAlleekkssaannddrroowwaa??

Gdy sprowadziliÊmy si´ z Warszawy

do Aleksandrowa, szybko zaprzyjaê-

ni∏am si´ z mieszkaƒcami. Jestem

osoba otwartà, ∏atwo nawiàzujàcà

kontakty, ponadto mia∏am czas

i chcia∏am go wykorzystaç na dzia-

∏ania spo∏eczne. Ju˝ du˝o wczeÊniej

mia∏am kontakt z takà dzia∏alnoÊcià,

mój ojciec by∏ so∏tysem, a ja jemu

pomaga∏am. Gdy podj´∏am decyzj´

o kandydowaniu mieszkaƒcy zaufali

mi i wygra∏am wybory. Teraz jest to

ju˝ moja druga kadencja i mog´ po-

wiedzieç, ˝e kontynuuj´ rodzinnà

tradycj´. Dzi´kuj´ mieszkaƒcom, ˝e

obdarzyli mnie zaufaniem, to moty-

wuje mnie do dalszego dzia∏ania.

–– PPoocczzààttkkii  bbyy∏∏yy  ttrruuddnnee??

Nie by∏o problemów. Aleksandrów

jest niedu˝à miejscowoÊcià, ma-

my 286 mieszkaƒców, znamy si´ co-

raz lepiej. Staramy si´ integrowaç

i podejmowaç wspólne dzia∏ania.

Takim przyk∏adem mo˝e byç remont

naszej przydro˝nej kapliczki, którà

od podstaw przebudowaliÊmy zacho-

wujàc pierwotny wyglàd. Staramy

si´ raz w roku organizowaç wyjazd

kulturalny do kina lub teatru. 

–– ZZ jjaakkiimmii  sspprraawwaammii  mmiieesszzkkaaƒƒccyy

zzwwrraaccaajjàà  ssii´́  ddoo ssoo∏∏ttyyssaa??

Przede wszystkim wiedzà, ˝e mój

dom jest zawsze otwarty i o ka˝dej

porze mogà do mnie przyjÊç i poroz-

mawiaç, a potrzeby i problemy by-

wajà ró˝ne. Mieszkaƒcy zg∏aszajà

awarie oÊwietlenia, telekomunika-

cyjne, problemy z zimowym utrzyma-

niem dróg i chodników, wa∏´sajà-

cych si´ psów i wielu innych. Staram

si´ pomóc ludziom w ró˝nych trud-

nych sytuacjach, mog´ zawsze liczyç

na Wójta, pracowników Urz´du

Gminy, GOPS-u oraz OÊrodka Kul-

tury i wspólne nasze dzia∏anie mogà

przynieÊç oczekiwany efekt. 

–– JJaakkiiee  iinnwweessttyyccjjee  ssàà  nnaajjppiillnniieejjsszzee

ddoo wwyykkoonnaanniiaa  ww AAlleekkssaannddrroowwiiee??

Mieszkaƒcom przede wszystkim bar-

dzo zale˝y na uchwaleniu planu za-

gospodarowania przestrzennego.

Powy˝szy plan zwi´ksza mo˝liwoÊci

rozwoju miejscowoÊci, da∏by on

mo˝liwoÊç podzia∏u dzia∏ek

na mniejsze i budowlane. Czekamy

na plac zabaw przy szkole w Izabe-

linie, który b´dzie spe∏nia∏ wa˝nà ro-

l´ w ˝yciu naszych najm∏odszych

mieszkaƒców. Dokoƒczenie budowy

ulicy Polnej i najwa˝niejsza inwesty-

cja – przebudowa zniszczonej na-

wierzchni ulicy Królewskiej. Za-

rzàdcà jest powiat i przy ka˝dej oka-

zji staram si´ poruszaç t´ spraw´,

aby doprowadziç do jej realizacji. 

–– WWssppoommnniiaa∏∏aa  PPaannii  oo iinntteeggrraaccjjii

mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  JJaakk  wwyyggllààddaa  nnaa ccoo

ddzziieeƒƒ??

Przy wspó∏pracy z Gminnym OÊrod-

kiem Kultury zaczà∏ dzia∏aç w Alek-

sandrowie Klub Seniora. Panie spo-

tykajà si´ regularnie w GOK, korzy-

stajà z proponowanej oferty

kulturalnej. Anga˝ujà si´ w akcje

ró˝nego rodzaju, np. na Wielkà Or-

kiestr´ Âwiàtecznej Pomocy przygo-

towa∏y w∏asnor´cznie koszyczki

i przekaza∏y je na aukcj´. Równie˝

dzieci z naszej miejscowoÊci cz´Êciej

biorà udzia∏ w zaj´ciach w GOK

i korzystajà ze zorganizowanego do-

jazdu. Planujemy w tym roku zorga-

nizowanie dla mieszkaƒców rejsu

statkiem po Zalewie Zegrzyƒskim. 

–– CCzzeeggoo  mmoogg´́  ˝̋yycczzyyçç  ssoo∏∏ttyyssoowwii

ii mmiieesszzkkaaƒƒccoomm??

Aleksandrów to bardzo ∏adne miej-

sce, mieszkajà tu mili i uczynni lu-

dzie. Ciesz´ si´, ˝e tu mieszkam i ˝e

potrafimy i chcemy wspólnie dzia∏aç.

Mo˝na wi´c nam ˝yczyç dalszych

sukcesów oraz zrealizowania wszyst-

kich inwestycji.

–– II tteeggoo  PPaaƒƒssttwwuu  ˝̋yycczz´́..  DDzzii´́kkuujj´́

zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Rozmowa z...

GROèNE wypalanie traw! 
We

wtorek 27 marca w Sta-

nis∏awowie Pierwszym

w rejonie ulic S∏onecz-

nej i Regatowej ogieƒ strawi∏ oko-

∏o 10 hektarów ∏àk i nieu˝ytków. Du-

˝e zadymienie i szybko rozprzestrze-

niajàcy si´ po˝ar by∏y wielkim

zagro˝eniem dla pobliskiego osiedla

Regaty oraz domów jednorodzin-

nych. W akcji gaÊniczej udzia∏ bra∏y

zast´py Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej

Gminy Niepor´t w tym z Kàtów W´-

gierskich i Wólki Radzymiƒskiej,

wspomagane za∏ogami OSP Choto-

mów, Jab∏onna, Ka∏uszyn Skrzeszew,

Wieliszew oraz Paƒstwowej Stra˝y

Po˝arnej z Legionowa i Warszawy. 

Z kolei w czwartek, 29 marca mia∏

miejsce kolejny po˝ar, tym razem

w Kàtach W´gierskich w pobli˝u

jednej z posesji mieszkalnej na uli-

cy Akacjowej. Tym razem dosz∏o

do kolejnego nieodpowiedzialnego

zachowania w∏aÊcicielki gospodar-

stwa, która przy silnym wietrze po-

stanowi∏a rozpaliç ognisko. Dosz∏o

do natychmiastowego rozprzestrze-

nienia si´ ognia i potrzebna by∏a in-

terwencja Stra˝y Po˝arnej. 

Jak mówi Jaros∏aw Pisarek, Ko-

mendant Gminny Ochotniczej Stra-

˝y Po˝arnej: – Najwi´kszym proble-

mem jest ludzka nieÊwiadomoÊç

i brak wyobraêni. Mieszkaƒcy nie

zdajà sobie sprawy, ˝e przy takich

z∏ych warunkach pogodowych jakie

panujà obecnie, przy silnym i pory-

wistym wietrze oraz suchym pod∏o-

˝u, nawet ma∏e ognisko mo˝e zakoƒ-

czyç si´ du˝ym i zagra˝ajàcym ˝yciu

i zdrowiu po˝arem.

Wójt Gminy Niepor´t Maciej Ma-

zur apeluje i uczula nieÊwiadomych

niebezpieczeƒstwa mieszkaƒców

gminy: – Wypalanie traw i nieu˝yt-

ków nie poprawia ˝yznoÊci gleby,

a stwarza zagro˝enie po˝arowe.

Przy tym grozi naprawd´ wysoka ka-

ra osobie, która takiego procederu

si´ dopuszcza a koszty akcji gaÊni-

czych sà bardzo wysokie. Prosz´

wi´c przy tej okazji o zaprzestanie

wypalania traw i wi´cej rozsàdku

przy paleniu jakichkolwiek ognisk

na w∏asnych posesjach. Zwracajmy

bacznà uwag´ na panujàce warunki

pogodowe i bàdêmy przewidujàcy. 

Proceder wypalania traw nie jest

jedynie problemem naszej gminy.

W ca∏ym kraju od poczàtku roku

w wyniku podpaleƒ ∏àk i nieu˝ytków

dosz∏o do 46 tysi´cy po˝arów, w któ-

rych zgin´∏o 7 osób. Na podstawie

Ustawy o ochronie przyrody z

16 kwietnia 2004 roku oraz Ustawy

o lasach z 28 wrzeÊnia 1991 roku,

za wypalanie traw i nieu˝ytków gro-

zi kara grzywny do 5 tysi´cy z∏o-
tych, a w przypadku stworzenia za-

gro˝enia dla zdrowia i ˝ycia wielu

osób oraz spowodowania du˝ych

strat materialnych – tak˝e kara po-

zbawienia wolnoÊci nawet do 10 lat.
Ma∏o rozpowszechniona jest infor-

macja, ̋ e w razie stwierdzenia i udo-

wodnienia podpalenia w∏aÊciciele

area∏ów pobierajàcy dotacje z Unii

Europejskiej, mogà je straciç. 

Pami´tajmy, ˝e wypalanie traw

bezpoÊrednio zagra˝a zdrowiu i ˝y-

ciu ludzi, a jednoczeÊnie nie u˝yênia

gleby, hamuje naturalne zjawisko

gnicia pozosta∏oÊci roÊlinnych, nisz-

czy siedliska wszystkiego co ˝yje

w trawie. Powoduje równie˝ niepo-

trzebnà emisj´ py∏ów i gazów do at-

mosfery, a ogieƒ z traw przenosi si´

na pobliskie lasy i zabudowania. Po-

˝ary utrudniajà ruch drogowy oraz

powodujà zagro˝enie, prowadzàc

do kolizji i wypadków. 

� Dariusz Lewtak

W ubiegłym tygodniu na terenie naszej Gminy
doszło do kilku groênych po˝arów.

W nocy z 23 na 24 marca policjanci z Niepor´tu złapali
na goràcym uczynku sprawców zniszczenia mienia na Dzikiej
Pla˝y. Szybka i skuteczna interwencja była mo˝liwa dzi´ki
gminnemu monitoringowi, który przekazany został Komisariatowi
Policji w Niepor´cie i znajduje si´ pod jego stałym nadzorem.

MONITORING groêny dla przest´pców

Obrazy z 9 kamer gminnego moni-

toringu obserwowane sà na monito-

rach przez ca∏à dob´ przez dy˝urne-

go komisariatu. Sà pomocne w ró˝-

nych sytuacjach – od kolizji

na drodze po przypadki ∏amania

prawa, poniewa˝ umo˝liwiajà poli-

cji natychmiastowà interwencj´. Tak

te˝ by∏o w opisywanym przypadku.

Jedna z kamer pokaza∏a dwóch m´˝-

czyzn, niszczàcych jednà z lamp

oÊwietlajàcych molo na Dzikiej Pla-

˝y. Na miejsce skierowana zosta∏a

za∏oga, która po krótkim poÊcigu za-

trzyma∏a sprawców. Obydwaj za-

trzymani, mieszkaƒcy Warszawy,

przekazani zostali na Komend´

w Legionowie. Byli pod znacznym

wp∏ywem alkoholu. Jeden z nich,

niepe∏noletni, odpowie przed sadem

rodzinnym, pe∏noletniemu sprawcy

grozi kara od 3 miesi´cy do 5 lat

wi´zienia.

� B.Wilk

INWESTYCJE gminne

ulica Butryma
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WIELKANOCNY Konwent

27 marca w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbył si´ Wielkanocny
Konwent Wójtów, burmistrza, Prezydenta i Starosty Powiatu

Legionowskiego oraz ich zast´pców.

Z
aplanowany porzàdek obrad

przewidywa∏ omówienie spraw

zwiàzanych z realizacjà drogi

krajowej nr 61 i dróg wojewódzkich

na terenie Powiatu Legionowskiego

oraz realizacj´ nowej polityki gospo-

darowania odpadami w gminach.

Wójt Maciej Mazur przeczyta∏ pi-

smo nades∏ane przez Jaros∏awa

Waszkiewicza, Dyrektora departa-

mentu Dróg i Autostrad Minister-

stwa Transportu, który nie móg∏ byç

obecny na spotkaniu. Wynika z nie-

go, ˝e w wieloletnim Programie

Budowy Dróg Krajowych na la-

ta 2011-2015 nie uj´to przebudowy

drogi 61 na odcinku Legionowo-

-Niepor´t. Drugà cz´Êç konwentu

zdominowa∏a problematyka gospo-

darowania odpadami, w Êwietle no-

wej ustawy „O utrzymaniu porzàd-

ku i czystoÊci w gminach”. Jak wia-

domo nak∏ada ona na samorzàdy

nowe obowiàzki i zadania. Koniecz-

ne jest opracowanie i uruchomienie

sprawnie dzia∏ajàcego systemu, któ-

ry umo˝liwi gminie i mieszkaƒcom

ekonomicznà gospodark´ odpadami.

DoÊwiadczeniami z tego zakresu

podzieli∏ si´ z zebranymi Prezydent

Legionowa Roman Smogorzewski.

Ostateczny termin wprowadzenia

nowego systemu mija w czerw-

cu 2013 roku. 

� B.Wilk

GoÊciem specjalnym
ostatniej sesji Rady Gminy
była Pani doktor Krystyna
Malinowska-Lerman, która
tego dnia koƒczyła prac´
zawodowà,
od pi´çdziesi´ciu lat
zwiàzanà z gminà
Niepor´t. 

SERDECZNIE i z  wdzi´cznoÊcià 
Panià doktor znajà chyba wszyscy

mieszkaƒcy gminy. Otacza∏a pa-

cjentów troskliwà opiekà, poznawa-

∏a nie tylko ich choroby, ale i proble-

my, którymi si´ z nià dzielili. Przez

dwadzieÊcia szeÊç lat by∏a Kierowni-

kiem OÊrodka Zdrowia w Niepor´-

cie, dok∏adajàc przez ten czas staraƒ,

by placówka rozwija∏a si´ i spe∏nia-

∏a rosnàce potrzeby mieszkaƒców.

Ca∏y okres pracy zawodowej Pani

doktor wype∏niony by∏ te˝ nieprze-

rwanà aktywnoÊcià spo∏ecznà. To

z jej inicjatywy powsta∏ Klub Seniora,

do tej pory jest te˝ Przewodniczàcà

Gminnej Komisji Rozwiàzywania

Problemów Alkoholowych. Wyra-

zem wdzi´cznoÊci za dokonania Pa-

ni doktor dla spo∏ecznoÊci lokalnej

by∏o wyró˝nienie tytu∏em Honorowy

Obywatel Gminy Niepor´t. Podczas

sesji Rady Gminy Wójt Maciej Ma-

zur i Przewodniczàcy Rady Euge-

niusz Woêniakowski wr´czyli Pani

Krystynie Malinowskiej-Lerman dy-

plom z wyrazami wdzi´cznoÊci i po-

dzi´kowania za wieloletnià prac´ za-

wodowà. Mamy nadziej´, ˝e Pani

doktor nie zrezygnuje z aktywnoÊci

spo∏ecznej i jeszcze przez d∏ugie la-

ta tworzyç b´dzie wspólnie z miesz-

kaƒcami histori´ gminy Niepor´t. 

� B.Wilk

Nadal wa˝à si´ losy gminnego wniosku o dofinansowanie budowy kolektorów
słonecznych. Jak wyglàda sytuacja obecnie, przedstawiamy poni˝ej. 

Z ostatniego pisma Marsza∏ka Wo-

jewództwa Mazowieckiego z dnia 20

lutego 2012 roku wynika, ˝e w dal-

szym ciàgu trwa procedura odwo-

∏awcza od konkursu „Odnawialne

êród∏a energii”. Dopiero po jej za-

koƒczeniu Urzàd Marsza∏kowski

przygotuje uchwa∏´ w sprawie za-

twierdzenia listy projektów, które

przywrócone zostanà do oceny,

po uznaniu protestu wnioskodawcy. 

Warto przypomnieç, ˝e z kilkuset

z∏o˝onych wniosków w ramach na-

boru, tylko 45 znalaz∏o si´ na liÊcie

rankingowej, spe∏niajàc okreÊlone

kryteria punktowe. Wniosek Gminy

Niepor´t znalaz∏ si´ na 35 miejscu li-

sty, z których tylko 16 pierwszych

zosta∏o zakwalifikowanych do dofi-

nansowania, gdy˝ wykorzystywa∏y

one kwot´ Êrodków, przeznaczo-

nych przez Zarzàd Województwa

Mazowieckiego na ten cel.

Wójt Gminy Niepor´t oprotesto-

wa∏ rozstrzygni´cie, zarzucajàc ne-

gatywnà ocen´ naszego projektu

przez Mazowieckà Jednostk´ Wdra-

˝ania Projektów Unijnych w War-

szawie. 

We wrzeÊniu 2011 roku protest zo-

sta∏ pozytywnie rozpatrzony przez

MJWPU, po czym projekt Gminy

Niepor´t zosta∏ ponownie przekaza-

ny do oceny pod wzgl´dem meryto-

rycznym. Odwo∏anie przynios∏o do-

datkowe punkty, wniosek ostatecz-

nie uzyska∏ ich 67,5 (o 4 wi´cej). Ale

czy oka˝à si´ one wystarczajàce

do uzyskania dofinansowania? B´-

dziemy Czytelników o tym informo-

waç. 

� Piotr Brysiacz

Dzia∏ Inwestycji 

i Zamówieƒ Publicznych

NOWY rozkład linii L-8
Od dnia 2 kwietnia obowiàzuje nowy rozkład jazdy linii L-8.

Zmiany wprowadzi∏ Zarzàd Trans-

portu Miejskiego, w zwiàzku ze

zmianami w kursowaniu SKM

na trasie Legionowo-Warszawa. Po-

ni˝ej prezentujemy nowy rozk∏ad li-

nii L-8.

Legionowo PKP Legionowo 5:50 7:45 10:00 12:00 14:15 16:15 18:25 20:10 22:25

Legionowo PKP Legionowo 5:50 7:45 10:00 12:00 14:15 16:15 18:25 20:10 22:25

Legionowo S∏owackiego 5:51 7:46 10:01 12:01 14:16 16:16 18:26 20:11 22:26

Legionowo Os. Batorego 5:52 7:47 10:02 12:02 14:17 16:17 18:27 20:12 22:27

Legionowo Zegrzyƒska 5:55 7:50 10:05 12:05 14:21 16:21 18:31 20:15 22:30

Legionowo Os. Piaski 5:56 7:52 10:07 12:07 14:23 16:23 18:33 20:16 22:31

Stanis∏awów Drugi WiÊniowa 5:58 7:54 10:09 12:09 14:25 16:25 18:35 20:18 22:33

Stanis∏awów Drugi GOK 5:59 7:55 10:10 12:10 14:26 16:26 18:36 20:19 22:34

Stanis∏awów Drugi Wolska II 6:00 7:56 10:11 12:11 14:27 16:27 18:37 20:20 22:35

Wola Aleksandra Wolska I 6:01 7:57 10:12 12:12 14:28 16:28 18:38 20:21 22:36

Wola Aleksandra Gajowa 6:02 7:58 10:13 12:13 14:29 16:29 18:39 20:22 22:37

Katy W´gierskie Marzycieli 6:04 8:00 10:15 12:15 14:31 16:31 18:41 20:24 22:39

Katy W´gierskie Porannej Rosy 6:05 8:01 10:16 12:16 14:32 16:32 18:42 20:25 22:40

Kàty W´gierskie Akacjowa 6:06 8:02 10:17 12:17 14:33 16:33 18:43 20:26 22:41

Kàty W´gierskie KoÊcielna 6:07 8:03 10:18 12:18 14:34 16:34 18:44 20:27 22:42

Kàty W´gierskie Anusinek 6:08 8:04 10:19 12:19 14:35 16:35 18:45 20:28 22:43

Rembelszczyzna Rembelszczyzna 4:29 6:10 8:06 10:21 12:21 14:37 16:37 18:47 20:30 22:45

Stanis∏awów Pierwszy Ksi´˝ycowa 4:30 6:11 8:07 10:22 12:22 14:38 16:38 18:48 20:31 22:46

Stanis∏awów Pierwszy Rodzinna 4:32 6:13 8:09 10:24 12:24 14:40 16:40 18:50 20:33 22:48

Stanis∏awów Pierwszy Przysz∏oÊç 4:33 6:14 8:10 10:25 12:25 14:41 16:41 18:51 20:34 22:49

Stanis∏awów Pierwszy Koncertowa 4:35 6:16 8:12 10:27 12:27 14:43 16:43 18:53 20:36 22:51

Izabelin Szkolna 4:38 6:19 8:15 10:30 12:30 14:46 16:46 18:56 20:39 22:54

Izabelin Izabeliƒska 4:39 6:20 8:16 10:31 12:31 14:47 16:47 18:57 20:40 22:55

Aleksandrów Sosenkowa 4:40 6:21 8:17 10:32 12:32 14:48 16:48 18:58 20:41 22:56

Niepor´t P´czkowskiego 4:42 6:23 8:19 10:34 12:34 14:50 16:50 19:00 20:43 22:58

Niepor´t Przyjació∏ 4:43 6:24 8:20 10:35 12:35 14:51 16:51 19:01 20:44 22:59

Niepor´t Nowolipie 4:45 6:26 8:22 10:37 12:37 14:53 16:53 19:03 20:46 23:01

Wólka Radzymiƒska Majowa 4:49 6:30 8:26 10:41 12:41 14:57 16:57 19:07 20:50 23:05

Wólka Radzymiƒska Wira˝owa 4:50 6:31 8:27 10:42 12:42 14:58 16:58 19:08 20:51 23:06

Wólka Radzymiƒska Wira˝owa 4:51 6:32 8:28 10:43 12:43 14:59 16:59 19:09 20:52 23:07

Wólka Radzymiƒska Majowa 4:53 6:34 8:30 10:45 12:45 15:01 17:01 19:11 20:54 23:09

Wólka Radzymiƒska Beniaminówka 4:54 6:35 8:31 10:46 12:46 15:02 17:02 19:12 20:55 23:10

Dàbkowizna PKP Dàbkowizna 4:55 6:36 8:32 10:47 12:47 15:03 17:03 19:13 20:56 23:11

Dàbkowizna PKP Dàbkowizna 4:00 5:00 6:45 8:50 11:00 13:05 15:08 17:20 19:25 21:10

Wólka Radzymiƒska Beniaminówka 4:01 5:01 6:46 8:51 11:01 13:06 15:09 17:21 19:26 21:11

Wólka Radzymiƒska Majowa 4:02 5:02 6:47 8:52 11:02 13:07 15:10 17:22 19:27 21:12

Wólka Radzymiƒska Wira˝owa 4:03 5:03 6:48 8:53 11:03 13:08 15:11 17:23 19:28 21:13

Wólka Radzymiƒska Wira˝owa 4:04 5:04 6:49 8:54 11:04 13:09 15:12 17:24 19:29 21:14

Wólka Radzymiƒska Majowa 4:06 5:06 6:51 8:56 11:06 13:11 15:14 17:26 19:31 21:16

Niepor´t Nowolipie 4:11 5:11 6:56 9:01 11:11 13:16 15:19 17:31 19:36 21:21

Niepor´t Przyjació∏ 4:13 5:13 6:58 9:03 11:13 13:18 15:21 17:33 19:38 21:23

Niepor´t P´czkowskiego 4:14 5:14 6:59 9:04 11:14 13:19 15:22 17:34 19:39 21:24

Aleksandrów Sosenkowa 4:16 5:16 7:01 9:06 11:16 13:21 15:24 17:36 19:41 21:26

Izabelin Izabeliƒska 4:17 5:17 7:02 9:07 11:17 13:22 15:25 17:37 19:42 21:27

Izabelin Szkolna 4:18 5:18 7:03 9:08 11:18 13:23 15:26 17:38 19:43 21:28

Stanis∏awów Pierwszy Koncertowa 4:21 5:21 7:06 9:11 11:21 13:26 15:29 17:41 19:46 21:31

Stanis∏awów Pierwszy Przysz∏oÊç 4:23 5:23 7:08 9:13 11:23 13:28 15:31 17:43 19:48 21:33

Stanis∏awów Pierwszy Rodzinna 4:24 5:24 7:09 9:14 11:24 13:29 15:32 17:44 19:49 21:34

Stanis∏awów Pierwszy Ksi´˝ycowa 4:26 5:26 7:11 9:16 11:26 13:31 15:34 17:46 19:51 21:36

Rembelszczyzna Rembelszczyzna 4:28 5:28 7:13 9:18 11:28 13:33 15:36 17:48 19:53 21:38

Kàty W´gierskie Anusinek 5:29 7:14 9:19 11:29 13:34 15:37 17:49 19:54 21:39

Kàty W´gierskie Akacjowa 5:31 7:16 9:21 11:31 13:36 15:39 17:51 19:56 21:41

Kàty W´gierskie Porannej Rosy 5:32 7:17 9:22 11:32 13:37 15:40 17:52 19:57 21:42

Kàty W´gierskie Marzycieli 5:33 7:18 9:23 11:33 13:38 15:41 17:53 19:58 21:43

Wola Aleksandra Gajowa 5:35 7:20 9:25 11:35 13:40 15:43 17:55 20:00 21:45

Wola Aleksandra Wolska I 5:36 7:21 9:26 11:36 13:41 15:44 17:56 20:01 21:46

Stanis∏awów Drugi Wolska II 5:37 7:22 9:27 11:37 13:42 15:45 17:57 20:02 21:47

Stanis∏awów Drugi GOK 5:38 7:23 9:28 11:38 13:43 15:46 17:58 20:03 21:48

Stanis∏awów Drugi WiÊniowa 5:39 7:24 9:29 11:39 13:44 15:47 17:59 20:04 21:49

Legionowo Os. Piaski 5:41 7:26 9:31 11:41 13:46 15:49 18:01 20:06 21:51

Legionowo Zegrzyƒska 5:42 7:28 9:33 11:43 13:48 15:51 18:03 20:07 21:52

Legionowo Sielankowa 5:44 7:30 9:35 11:45 13:50 15:53 18:05 20:09 21:54

Legionowo Os. Batorego 5:45 7:31 9:36 11:46 13:51 15:54 18:06 20:10 21:55

Legionowo PKP Legionowo 5:45 7:31 9:36 11:46 13:51 15:54 18:06 20:10 21:55

�

CO z dofinansowaniem kolektorów słonecznych?
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W  G M I N I E

Pod koniec 2011 roku wpłynàł wniosek mieszkaƒców wsi Łàki w gminie Radzymin w sprawie wyra˝enia
zgody przez Gmin´ Niepor´t na zmian´ granic gminy i przyłàczenia cz´Êci miejscowoÊci wsi Łàki
w obecnych granicach administracyjnych Gminy Radzymin do Gminy Niepor´t.

CZY b´dzie zmiana granic?
Mieszkaƒcy ̧ àk wskazujà, ̋ e zarów-

no ukszta∏towanie geograficzne jak

i przestrzenne terenu obj´tego ich

wnioskiem, to jest: odci´cie rzekà Be-

niaminówka od pozosta∏ej cz´Êci wsi

¸àki, powodujàce wyizolowanie

przestrzenne i geograficzne oraz po-

∏o˝enie przy jedynej drodze ogólno-

dost´pnej – ul. LeÊnej – znajdujàcej

si´ na terenie Gminy Niepor´t, wska-

zujà jednoznacznie na naturalne przy-

porzàdkowanie tego obszaru do bli˝-

szej Gminy Niepor´t.

Ponadto mieszkaƒcy ¸àk uczestni-

czà w ˝yciu spo∏ecznym i kulturalnym

Gminy Niepor´t, a dzieci ucz´szcza-

∏y i ucz´szczajà do szko∏y podstawo-

wej w Wólce Radzymiƒskiej.

Przy∏àczenie do Gminy Niepor´t

tak naprawd´ nie stworzy nowego

stanu prawnego a jedynie zalegalizu-

je istniejàcy stan faktyczny i umo˝-

liwi prawne tworzenie jednej wspól-

noty z mieszkaƒcami wsi Wólka Ra-

dzymiƒska. Gmina Niepor´t jest

postrzegana przez mieszkaƒców sà-

siedniej miejscowoÊci jako gmina le-

piej si´ rozwijajàca i stwarzajàca no-

we lepsze mo˝liwoÊci dla tych oby-

wateli.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzy-

min wystàpi∏ równie˝ z wnioskiem

do Rady Gminy Niepor´t o wydanie

opinii w przedmiocie zmiany granic

administracyjnych pomi´dzy Gminà

Radzymin a Gminà Niepor´t.

Ponadto na posiedzeniu w dniu

20 grudnia 2011 r. Rada Miejska

w Radzyminie podj´∏a uchwa∏´

w sprawie zmiany granicy terytorial-

nej gminy Radzymin. 

Zmiana granic dotyczy cz´Êci ob-

szaru wsi ¸àki gmina Radzymin

o ∏àcznej powierzchni 41,3053 ha,

który zgodnie z ewidencjà gruntów

po∏o˝ony jest wzd∏u˝ drogi – ul. Le-

Ênej w Wólce Radzymiƒskiej oraz

po linii brzegowej rzeki Beniaminów-

ki w ¸àkach gmina Radzymin.

Po wydzieleniu tego terenu zgodnie

z wnioskiem mieszkaƒców oraz

uchwa∏à Rady Miejskiej w Radzymi-

nie, zostanie on w∏àczony do so∏ec-

twa wsi Wólka Radzymiƒska. 

Taka zmiana granic naszej gminy

spowoduje równie˝ zmian´ granicy

powiatu legionowskiego.

Organem, który tworzy, ∏àczy, dzie-

li i znosi gminy oraz ustala ich grani-

ce jest Rada Ministrów. Nast´puje to

w akcie prawnym, takim jak rozpo-

rzàdzenie. Rozporzàdzenie, mo˝e byç

wydane na wniosek zainteresowanej

Rady Gminy. Ustalenie i zmiana gra-

nic gmin dokonywane sà w sposób

zapewniajàcy gminie terytorium mo˝-

liwie jednorodne ze wzgl´du na uk∏ad

osadniczy i przestrzenny, uwzgl´dnia-

jàcy wi´zi spo∏eczne, gospodarcze

i kulturowe oraz zapewniajàcy zdol-

noÊç wykonywania zadaƒ publicz-

nych. Zmiany granic nast´pujà za-

wsze z dniem 1 stycznia. 

Wydanie rozporzàdzenia przez Ra-

d´ Ministrów wymaga opinii zaintere-

sowanych Rad Gmin, poprzedzonych

przeprowadzeniem przez te Rady kon-

sultacji z mieszkaƒcami, a w przypad-

ku zmian granic gmin naruszajàcych

granice powiatu – dodatkowo opinii

odpowiedniej Rady Powiatu.

Konsultacje z mieszkaƒcami

w sprawie zmiany granic gminy

Uchwa∏à Rady Gminy zostanà ogra-

niczone do mieszkaƒców obj´tych

zmianà – czyli do mieszkaƒców wsi

Wólka Radzymiƒska i ¸àki.

O terminie konsultacji zaintere-
sowane so∏ectwa zostanà powiado-
mione odr´bnie.

W wyniku tych dzia∏aƒ zwi´kszy

si´ terytorium naszej gminy o 41 ha,

przyb´dzie nam nowych mieszkaƒ-

ców i podatników. Deklaracja miesz-

kaƒców ¸àk Êwiadczy równie˝

o tym, ˝e w nasza gmina rozwija si´

dynamicznie i przyciàga nowych

mieszkaƒców. Jest to bardzo dobry

sygna∏.

� B. Bartkiewicz 

Kierownik Dzia∏u Geodezji

i Gospodarki Gruntami

ToBeUp (and Company) na podium
finału piosenki na Euro. DZI¢KUJEMY!

Zespół ToBeUp and Company zakoƒczył udział w finale piosenki na Euro
w pierwszej trójce! 

D
ziewczyny z zespo∏u oraz

wspierajàce je dzieciaki ze

Szko∏y Podstawowej w Nie-

por´cie zdoby∏y 3 miejsce w konkur-

sie. Oficjalne og∏oszenie wyników

odby∏o si´ w Platinium Club w War-

szawie na uroczystej gali.

Bardzo nas to satysfakcjonuje, bo

znaleêliÊmy si´ wÊród najlepszych

w naszej kategorii. Serdecznie dzi´-

kujemy za wszystkie oddane na nas

g∏osy (a by∏o ich bardzo du˝o), a tak-

˝e za zaanga˝owanie i duchowe

wsparcie wielu przyjació∏ zespo∏u

ToBeUp and Company. Dzi´kujemy

za mobilizacj´ i zmasowane „ataki

smsowe”! To cudowne, ˝e na tak

wielu z Was mo˝na liczyç!!!

Dzisiaj, to tylko konkurs piosenki,

innym razem to mo˝e byç coÊ zde-

cydowanie wa˝niejszego... i to jest

pi´kne, ˝e potrafimy si´ skrzyknàç

w dzia∏aniu we wspólnej sprawie! 

Jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy

za Wasze g∏osy! 

� ToBeUp and Company

ZAPROSZENIA GMINNEGO OÂRODKA KULTURY

15.04.2012, godz. 16.00 
Spotkanie z W∏odzimierzem B∏awdziewiczem autorem ksià˝ki „Dzie-

je Niepor´tu 1387 – 2009”. Fragmenty ksià˝ki b´dzie czyta∏a Berna-

detta Macha∏a Krzemiƒska. Wystàpi równie˝ Beata Orbik z zespo∏em

w sk∏adzie: ¸ukasz Biliƒski – perkusja, Robert Skrzypiec – piano, Pa-

we∏ Wolski – gitara basowa. 

Miejsce – Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie

21.04. godz.11.00
Spotkanie autorskie z aktorkà i pisarkà Laurà ¸àcz.

Wyst´p zespo∏u PIENA VOCE.

Miejsce – Kàty W´gierskie – filia GOK

22.04.2012, godz. 16.00 
klub „˚yjmy Zdrowo”

Jak ˝yç by byç zdrowym – lek. med. S∏awomir Olczyk 

Obalamy mity dietetyczne – p. Ma∏gorzata Maƒko – specjalistka

do spraw ˝ywienia

Cellulit – p. Milena Zalewska Chomaƒ – fizjoterapeutka i instruktorka

fitness.

Miejsce – GOK Niepor´t

29.04.2012, godz 16.00 
„Dwór Wazów w Niepor´cie” wystawa czasowa przygotowana przez
Muzeum Historyczne w Legionowie. 
Uroczyste otwarcie wystawy b´dzie mia∏o miejsce
3 maja, w trakcie gminnych obchodów rocznicy
Konstytucji 3 Maja.
Pierwsza poza murami muzeum prezentacja zabyt-

ków pochodzàcych z odkrytego w 2006 r. dworku my-

Êliwskiego wybudowanego w Niepor´cie przez Zyg-

munta III Waz´. Na wystawie b´dzie mo˝na zobaczyç

przede wszystkim fragmenty kafli piecowych zdobionych mi´dzy inny-

mi ornamentem roÊlinnym typowym dla pierwszej po∏owy XVII w. Naj-

ciekawszym elementem wystawy b´dzie fragment kafla z przedstawie-

niem korony królewskiej, majàcy niebieskie t∏o i wypuk∏y, bia∏y wzór.

Prawdopodobnie jest to fragment kartusza z koronà i herbem Wazów

znajdujàcego si´ w centralnej cz´Êci pieca stojàcego w reprezentacyjnym

pomieszczeniu dworu. Na odwrocie znajduje si´ unikatowa, zachowa-

na cz´Êciowo sygnatura wytwórcy „…owny”. 

Zaprezentowane zostanà równie˝ fragmenty naczyƒ szklanych i cera-

micznych znalezionych wokó∏ odkrytej budowli i Êwiadczàcych o tym,

˝e dwór funkcjonowa∏ jeszcze w XVIII wieku. Do niezwykle interesu-

jàcych znalezisk nale˝à równie˝ fragmenty kafli miskowych i garnko-

wych pochodzàcych z XVI wieku, co sugeruje, ˝e dwór wazowski po-

wsta∏ na terenie wczeÊniejszych zabudowaƒ, byç mo˝e o charakterze

dworskim, nale˝àcych prawdopodobnie do rodziny Pra˝mowskich, ów-

czesnych w∏aÊcicieli dóbr niepor´ckich.

Wystawie „Dwór Wazów w Niepor´cie” b´dzie towarzyszy∏a wystawa

plenerowa Dywizjon Pociàgów Pancernych z Legionowa1920-1939

przygotowana przez Muzeum Historyczne w Legionowie.

Wystaw´ b´dzie mo˝na oglàdaç do 12.05.2012 r. 

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 50 – 69 lat.

Mammobus b´dzie ustawiony w godz. 9.00 – 17.00
w dniu 14 kwietnia 2012 przed Urz´dem Gminy

pl. WolnoÊci 1 w Niepor´cie.

Panie nie mieszczàce si´ w tym przedziale wiekowym mogà
wykonaç badanie odpłatnie w cenie 70 zł.

Rejestracja i informacje:
w godz. 8.00 – 20.00

nr tel. 85 676 03 32, 85 676 13 22

Prosimy zabraç ze sobà dowód osobisty oraz poprzednie
badanie mammograficzne.

Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazkowej Białystok, ul. Siewna 2

MAMMOGRAFIA
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CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH ZA KORZYSTANIE Z GMINNEJ PŁYWALNI SPORTOWEJ 
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM 

Dzieƒ tygodnia Godzina Cena biletu
normalnego ulgowego rodzinnego

2+1 2+2 2+3
poniedziałek – piàtek 08:00-15:00 12 zł 8 zł – – –
poniedziałek – piàtek 15:00-22:00 14 zł 10 zł 30 zł 40 zł 46 zł
sobota, niedziela, 08:00-14:00 14 zł 10 zł 30 zł 40 zł 46 zł
Êwi´ta

sobota, niedziela, 14:00-22:00 16 zł 12 zł 35 zł 45 zł 55 zł
Êwi´ta

CENY KARNETÓW ZA KORZYSTANIE Z GMINNEJ PŁYWALNI SPORTOWEJ 
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Wa˝noÊç karnetu Cena WartoÊç do wykorzystania Kaucja zwrotna za karnet 
1 miesiàc 50 zł 55 zł 25 zł
2 miesiàce 100 zł 115 zł 25 zł
3 miesiàce 150 zł 180 zł 25 zł
6 miesi´cy 250 zł 300 zł 25 zł
12 miesi´cy 500 zł 600 zł 25 zł

Adres: Stanisławów Pierwszy, ul. Koncertowa 4, tel. 22 772 00 89
(mapa dojazdu do Aquaparku Fala – strona 8)

AQUAPARK FALA zaprasza
Aquapark w okresie Êwiàtecznym jest zamkni´ty jedynie w niedziel´ wielkanocnà – 8 kwietnia. Ju˝
w poniedziałek wielkanocny zaprasza w godzinach 8.00-22.00. Przyjdê i spal Êwiàteczne kalorie!
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E D U K A C J A

NAJLEPSI recytatorzy
w Powiecie
Legionowskim

Uczniowie Gminy Niepor´t odnieÊli du˝y sukces podczas
etapu powiatowego XXXV Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”. Dwoje z nich reprezentowaç
b´dzie powiat w warszawskim finale konkursu.

E
tap powiatowy konkursu odby∏

si´ w legionowskim ratuszu.

Wzi´li w nim udzia∏ laureaci

eliminacji gminnych. Uczestników

wys∏ucha∏a komisja w sk∏adzie: Ja-

cek Banaszek – przewodniczàcy,

Beata Walat-Starostecka, El˝bieta

Frydrychowicz, Betina Dubiel, An-

na Durka-Kupisiak. W kategorii

klas IV–VI najlepszy okaza∏ si´

Maurycy Wróbel, uczeƒ Szko∏y Pod-

stawowej w Izabelinie, który recyto-

wa∏ wiersz Agnieszki Fràczek „Ca-

∏uski i buziaczki”. 

W przygotowaniach do konkursu

Maurycemu pomaga Aneta Kowal-

ska – nauczycielka j´zyka polskiego. 

W kategorii klas gimnazjalnych

najwy˝ej oceniona zosta∏a interpre-

tacja wiersza „Anio∏” Jana Brze-

chwy, w wykonaniu Joanny Powa∏a

z Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym. To ju˝ kolejny sukces

Asi w tym konkursie, w ubieg∏ych

latach by∏a ju˝ laureatkà

I oraz III miejsca. Opiekunkà arty-

stycznà uczennicy jest Iwona Kutra,

nauczycielka j´zyka polskiego. 

Du˝y sukces odniós∏ uczeƒ szko-

∏y w Józefowie, który równie˝ zna-

laz∏ si´ w gronie najlepszych. AntoÊ

Mikucki, podopieczny Marii Zieliƒ-

skiej, w kategorii klas 0-III za-

jà∏ III miejsce, a by∏ to jego pierw-

szy udzia∏ w tak presti˝owym kon-

kursie. 

Joanna i Maurycy reprezentowaç

b´dà Powiat Legionowski podczas

fina∏u „Warszawskiej Syrenki”

w kwietniu w Warszawie. 

Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy

dalszych sukcesów.

� BW

27 marca w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
odbyła si´ III edycja Gminnego Konkursu ,,Màdra Głowa”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niepor´t.

Julia ma ju˝ wiele osiàgni´ç artystycznych na szczeblu szkolnym,
gminnym i powiatowym. Teraz została wyró˝niona
w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim i Literackim 
im. Ks. Kan. Józefa Jamroza – kapłana i m´czennika „O autentycznà
wiar´” i „O ludzkie serce człowieka” w kategorii „TwórczoÊç dzieci”. 

Tegoroczny pierwszy dzieƒ
wiosny dzieci z oddziału
przedszkolnego i uczniowie
klas I – III ze Szkoły
Podstawowej w Izabelinie
powitali na sportowo. Udział
w Olimpiadzie Sportowej
poprzedziły przygotowania.

„MÑDRA GŁOWA” po raz trzeci
W konkursie udzia∏ wzi´∏o 12 fina-

listów klas III wy∏onionych

po pierwszym etapie szkolnym z 4

szkó∏ podstawowych gminy Niepo-

r´t: SP Bia∏obrzegi, SP Izabelin, SP 

Niepor´t i SP Józefów.

Do konkursu uczniów przygoto-

wa∏y nauczycielki edukacji wcze-

snoszkolnej. Po powitaniu i zapozna-

niu z przebiegiem, zawodnicy rozpo-

cz´li swoje zmagania. Uczniowie

w ciàgu 30 minut musieli rozwiàzaç

test sk∏adajàcy si´ z 30 pytaƒ. Komi-

sja konkursowa, w sk∏ad której

wchodzili nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej ze szkó∏ bioràcych

udzia∏ w konkursie przyzna∏a:

I miejsce – Aleksandrze Gradek SP

Bia∏obrzegi

II miejsce – Amelii Strupiechow-

skiej SP Bia∏obrzegi

III miejsce – Miko∏ajowi Bulge SP

Niepor´t.

Ca∏oÊç konkursu uatrakcyjni∏ apel,

podczas którego uczniowie Szko∏y

Podstawowej w Józefowie zaprezen-

towali swoje zdolnoÊci muzyczne

i recytatorskie.

W uroczystym podsumowaniu

konkursu uczestniczy∏a Henryka Ga-

las Dyrektor Gminnego Zespo∏u

OÊwiaty oraz radny Marian

Oszczyk.

Niezale˝nie od zdobytego miejsca

wszystkie dzieci wykaza∏y si´ odwa-

gà oraz umiej´tnoÊcià doskona∏ego

radzenia sobie w trudnych sytu-

acjach. Ka˝dy z uczestników otrzy-

ma∏ nagrod´, s∏odki pocz´stunek

oraz wielkie brawa, a Dyrektor

Agnieszka Powa∏a pogratulowa∏a

zawodnikom wysokiego poziomu

wiedzy. 

Dzi´kujemy i zapraszamy za rok.

� Wioletta Kunkel

JULIA KUTRA – wyró˝niona
w IX Ogólnopolskim Konkursie

WITAMY wiosn´ na sportowo i kolorowo

Dyplom i s∏owa uznania, Julia

– uczennica klasy IIIa – odebra∏a

z ràk pani dyrektor przed ca∏à spo-

∏ecznoÊcià szkolnà.. Wa˝nym zada-

niem edukacji szkolnej jest wycho-

wanie przez sztuk´. Dlatego te˝ cie-

szà nas- nauczycieli, tak wysokie

osiàgni´cia uczniów. 

JULIA – WIELKIE GRATULA-

CJE!!! 

Julia otrzyma∏a dyplom w dniu,

w którym odbywa∏ si´ koncert umu-

zykalniajàcy. Uczniowie naszej

szko∏y mieli przyjemnoÊç poznaç

bajk´ muzycznà z mora∏em: „Kwia-

ciarka Balsamirka”. Wys∏uchali tak-

˝e utworów muzycznych granych

przez flecistk´ i pianistk´. Solistka

„wyÊpiewa∏a” motto „…i˝, dobroç

i serdeczny uÊmiech to najpot´˝niej-

sze czary, a czarodziejem mo˝e byç

ka˝dy z nas.” W przyst´pny sposób

artyÊci zapoznali dzieci z grupà in-

strumentów d´tych (fletem prostym). 

Dzieci na takich koncertach majà

okazj´ poznaç ró˝norodne instru-

menty muzyczne oraz pos∏uchaç

muzyki z ró˝nych stron Êwiata wy-

konywanej przez profesjonalistów,

w tym muzyki powa˝nej. Wiek

szkolny to wa˝ny okres kszta∏towa-

nia wra˝liwoÊci estetycznej dzieci.

Taka forma wychowania przez sztu-

k´ – dziecko widzem na koncercie

– kszta∏tuje u dzieci preferencje mu-

zyczne oraz umiej´tnoÊci w∏aÊciwe-

go zachowania si´ na uroczystoÊci

muzyki powa˝nej. Wprowadzanie

w Êwiat sztuki jest dobrym sposo-

bem na kszta∏towanie i zaspokajanie

potrzeb estetycznych dzieci.

� Iwona Bartosiewicz

Ka˝da klasa wybra∏a kolor koszulki

i wiosenny emblemat, wykona∏a tak-

˝e transparent i wymyÊli∏a okrzyk.

Wszyscy nauczyli si´ piosenki na po-

witanie wiosny. Honorowym go-

Êciem olimpiady by∏a Pani Wiosna,

która rozpocz´∏a parad´ ma∏ych spor-

towców. Zaprosi∏a do wspólnej zaba-

wy, proponujàc im udzia∏ w szeÊciu

konkurencjach. Zacz´liÊmy od wio-

sennych porzàdków. Zadaniem dzie-

ci by∏o wieszanie i zdejmowanie pra-

nia. Nast´pnie karmiliÊmy marchew-

kami g∏odnego zajàczka. W kolejnej

konkurencji dzieci sk∏ada∏y z cz´Êci

zwiastuna wiosny – bociana. A jak

bocian to i ˝abki, które popisywa∏y

si´ swoimi skokami. Przedostatnià

konkurencjà by∏o budowanie gniaz-

da, do którego na koniec trzeba by-

∏o z∏o˝yç jajka. Wykonanie zadaƒ

oceni∏a Pani Wiosna przyznajàc

kwiatowe punkty. Za udzia∏ w olim-

piadzie wszyscy uczestnicy otrzyma-

li z ràk Pani Dyrektor i Pani Wiosny

Z∏ote Medale Olimpijskie. To by∏

bardzo udany dzieƒ pe∏en emocji,

które na d∏ugo pozostanà w pami´ci

dzieci. PostanowiliÊmy w przysz∏y

roku w ten sam sposób powitaç wio-

sn´. � SP Izabelin

Wzi´∏am udzia∏ w konkursie, podobnie jak w ubie-

g∏ych latach. W I klasie te˝ zakoƒczy∏am etap po-

wiatowy na I miejscu. Bardzo pomaga mi Pani Iwo-

na Kutra – w wyborze wiersza i w jego interpreta-

cji. Wyst´puj´ cz´sto w szkole, wi´c nie denerwuj´

si´ na scenie, a jeÊli pojawia si´ trema, to tylko mo-

bilizuje mnie do dzia∏ania i wi´kszego wysi∏ku.”

Wiele dzieci pi´knie mówi∏o swoje wiersze. Mi bardzo

pomog∏a moja pani od polskiego Aneta Kowalska.

Wiersz, który mówi∏em bardzo do mnie pasowa∏, to

pewnie dlatego uda∏o mi si´ zajàç pierwsze miejsce.”

,,
,,
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24 marca w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym rozegrano kolejny, 
trzeci turniej w ramach Młodzie˝owej Ligi w Piłce Siatkowej Dziewczàt.

SUKCESY dziewczàt UKS „D´bina” W kategorii m∏odziczka uzyskano
nast´pujàce wyniki:

• UKS D´bina Niepor´t – NOSiR

Nowy Dwór Mazowiecki 2:1

• UKS D´bina Niepor´t – UKS Gli-

nojeck 2:0

• UKS D´bina Niepor´t – UKS Plas

Warszawa 2:1

• UKS D´bina Niepor´t – MKS

Iskra Legionowo 2:0

• NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

– UKS Glinojeck 2:0

• UKS Plas Warszawa – NOSiR No-

wy Dwór Mazowiecki 0:2

• NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

– MKS Iskra Legionowo 2:0

• UKS Glinojeck – UKS Plas War-

szawa 2:0

• UKS Glinojeck -MKS Iskra Legio-

nowo 2:0

• UKS Plas Warszawa – MKS Iskra

Legionowo 2:0

I miejsce: UKS D´bina Niepor´t,
II miejsce: NOSiR Nowy Dwór Ma-

zowiecki,

III miejsce: UKS Glinojeck.

W kategorii Kadetka/Juniorka
uzyskano nast´pujàce wyniki:

• UKS D´bina Niepor´t – MKS

Iskra Legionowo 2:0

• UKS D´bina Niepor´t – UKS Rut-

ki P∏oƒsk 1:2

• UKS D´bina Niepor´t- NOSiR

Nowy Dwór Mazowiecki 2:0

• NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

– UKS Rutki P∏oƒsk 2:0

• NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

– MKS Iskra Legionowo1:2

• UKS Rutki P∏oƒsk – MKS Iskra

Legionowo 2:0

I miejsce: UKS Rutki P∏oƒsk,

II miejsce: UKS D´bina Niepor´t,
III miejsce: MKS Iskra Legionowo.

� D. PieÊniak

22 marca w Szkole Podstawowej w Izabelinie odbył si´ I Turniej Warcabowy dla uczniów z gminy Niepor´t. 

Uczniowie Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym obronili ubiegłoroczny tytuł Mistrza Powiatu w Piłce Siatkowej, w ramach rozgrywanej od kilku lat
Gimnazjady. Rozgrywki te sà cz´Êcià Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej. 

I GMINNY Turniej Warcabowy za nami

UCZNIOWIE Gimnazjum
Mistrzami Powiatu

U
dzia∏ w rozgrywkach wzi´-

∏o 24 zawodników w dwóch

kategoriach wiekowych:

uczniowie klasy I-III oraz IV-VI.

Mecze rozgrywane by∏y w ciszy

i skupieniu i po dwóch godzinach

rozgrywek wy∏onieni zostali zwy-

ci´zcy. W kategorii I-III pierwsze

miejsce zaj´∏a Aleksandra Michalska

ze szko∏y w Niepor´cie, drugie miej-

sce Julia ¸empicka, a trzecie Mate-

usz Derba, obydwoje ze szko∏y

w Izabelinie. W kategorii IV-

-VI pierwsze miejsce zajà∏ Adrian

Smolarski reprezentujàcy szko∏´

w Izabelinie, drugie Karolina Pysz-

kiewicz ze szko∏y w Wólce Radzy-

miƒskiej, a trzecie reprezentant szko-

∏y w Bia∏obrzegach Piotr Burza.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-

miàtkowe dyplomy oraz drobne upo-

minki. Zwyci´zcy dostali nagrody

rzeczowe i udekorowani zostali me-

dalami. Ten dzieƒ na pewno

pozostanie w pami´ci wszystkich za-

wodników turnieju. Niektórzy ju˝

zapowiedzieli swój przyjazd za rok

na II Gminny Turniej Warcabowy

o Puchar Wójta Gminy Niepor´t.

Do zobaczenia wi´c za rok. 

� Joanna Sobecka

We wszystkich rozegranych me-

czach nasi siatkarze panowali niepo-

dzielnie na parkiecie, pokonujàc

przeciwników w dwóch setach. Gra-

tulujemy trenerowi sukcesów szko-

leniowych, a zawodnikom wysokiej

formy i osiàgni´tego wyniku!

Wyniki:
• Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym – Gimnazjum w Wie-

liszewie 2:0

• Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym – Gimnazjum w Seroc-

ku 2:0

• Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym – Gimnazjum w Ja-

b∏onnej 2:0

• Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym – Gimnazjum Nr 2

w Legionowie 2:0

• Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym – Gimnazjum Nr 4

w Legionowie 2:0

Sk∏ad dru˝yny:
Micha∏ Mielnik, Kamil Marzec,

Krzysztof Sworst, Alexy Stankie-

wicz, Damian Joƒczyk, Adrian Piór-

kowski, Marcin Adamowski, Grze-

gorz Koper, Aleksander Rydzicki,

Wojciech Wróbel, Marek Nowak,

Adam D´bowski, Micha∏ Kowal-

czyk,

Trener: Dariusz PieÊniak

� B.Wilk
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MAPA DOJAZDU DO AQUAPARKU FALA


