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NA POMOC, czyli 
lekcje z bezpieczeƒstwa
nad wodà

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w lipcu 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wej-
Êcie od rehabilitacji):
• 03 lipca 2012 r. – H.Powa∏a, A.Burzyƒski;
• 10 lipca 2012 r. – E. Staniszewska, A. Radlak;
• 17 lipca 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 24 lipca 2012 r. – K.Malinowska-Lerman,E.Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w lipcu 2012 r.: Urzàd Gminy Nie-
por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 12 i 26 lipca
2012 r. od godz. 16.00.

DOBRA współpraca z Dobrym Miastem
20 czerwca Gmina
Niepor´t podpisała
porozumienie
w sprawie partnerskiej
współpracy z Gminà
Dobre Miasto.
Po trzech partnerach
zagranicznych, Gmina
nawiàzała współprac´
z partnerem z Polski.

L
ist intencyjny dotyczàcy za-

wiàzania partnerskiej wspó∏-

pracy pomi´dzy Gminà Niepo-

r´t i Gminà Dobre Miasto podpisa-

ny zosta∏ 1 grudnia 2011 roku.

Od tego momentu mo˝na ju˝ mówiç

o wspó∏pracy i wymianie doÊwiad-

czeƒ. 24 maja br. delegacja samorzà-

dowa Gminy Niepor´t uda∏a si´

z dwudniowà wizytà do Dobrego

Miasta, le˝àcego nad rzekà ¸ynà

w pó∏nocnej cz´Êci Pojezierza Olsz-

tyƒskiego, w centrum historycznej

Warmii. Najwa˝niejszym punktem

wizyty by∏ udzia∏ w Sesji Rady

Miejskiej, podczas której radni jed-

nog∏oÊnie przyj´li uchwa∏´ w spra-

wie nawiàzania partnerskiej wspó∏-

pracy z Gmina Niepor´t. Gospodarze

Dobrego Miasta zadbali równie˝

o pokazanie goÊciom najciekaw-

szych jego miejsc. W planie wizyty

znalaz∏ si´ basen „Na fali”, szkó∏ka

leÊna w NadleÊnictwie Wichrowo,

so∏ectwa Kunik i Praslity, szko∏a

Rolnicza w Smolajnach, majàca sie-

dzib´ w pa∏acu biskupów warmiƒ-

skich z XVIII wieku, ulubionym

miejscu pobytu Ignacego Krasickie-

go oraz pi´kne zabytki – Bazylika

Mniejsza – pochodzàca z XIV wie-

ku wspania∏a gotycka kolegiata

i Baszta Bociania, pozosta∏oÊç

po Êredniowiecznych murach obron-

nych.

20 czerwca przedstawiciele samo-

rzàdu Gminy Dobre Miasto, z Bur-

mistrzem Stanis∏awem Trzaskow-

skim, Przewodniczàcà Rady Miej-

skiej Ma∏gorzatà ¸aƒko, Zast´pcà

Burmistrza Beatà Haraƒ oraz radny-

mi przybyli z dwudniowà wizytà

do Gminy Niepor´t. 

Pierwszego dnia podczas Sesji Ra-

dy Gminy Niepor´t radni podj´li

uchwa∏´ w sprawie nawiàzania part-

nerskiej wspó∏pracy z Gminà Dobre

Miasto.

W uchwale czytamy w par. 2

pkt 1: Partnerska wspó∏praca, nawià-

zana mi´dzy Gminami, opieraç si´

b´dzie na wzajemnych kontaktach

przy obustronnym dà˝eniu do jak

najlepszego poznania si´, wymiany

poglàdów i informacji pomi´dzy

mieszkaƒcami Gmin w tym szcze-

gólnie do: 1) wzajemnej informacji

w dziedzinach b´dàcych przedmio-

tem zainteresowania Gmin, w tym

w dziedzinie kultury, edukacji, tury-

styki, zdrowia i gospodarki komu-

nalnej; 2) u∏atwienia kontaktów mi´-

dzy spo∏ecznoÊciami lokalnymi; 3)

wymiany doÊwiadczeƒ w pracy urz´-

dów administracji samorzàdo-

wej; 4) stworzenia warunków dla

wzajemnej prezentacji dorobku lo-

kalnych Êrodowisk artystycznych

i kulturalnych; 5) wzajemnej wymia-

ny grup dzieci i m∏odzie˝y; 6) udzie-

lania w uzasadnionych sytuacjach

wzajemnej, wszechstronnej pomocy

w zakresie dopuszczonym przepisa-

mi prawa.

Podpisanie Porozumienia przypie-

cz´towane zosta∏o posadzeniem D´-

bu Przyjaêni na Placu WolnoÊci, któ-

ry specjalnie wyhodowany zosta∏

i przywieziony z Dobrego Miasta. 

Po sesji goÊcie z Dobrego Miasta

odwiedzili Szko∏´ Podstawowà

w Józefowie, Gimnazjum w Stani-

s∏awowie Pierwszym, Aquapark Fa-

la, OSP w Kàtach W´gierskich,

OÊrodki Kultury w Kàtach W´gier-

skich i Stanis∏awowie Drugim, Szko-

∏´ Podstawowà w Józefowie. Byli

zainteresowani funkcjonowaniem

i organizacjà szkó∏, iloÊcià uczàcych

si´ dzieci. Szczególne wra˝enie wy-

war∏a informacja, ˝e w szkole w Jó-

zefowie nauczyciele przeszkoleni sà

w zakresie udzielania pomocy dzie-

ciom z cukrzycà. Porównywali dzia-

∏ania OSP w Gminie Niepor´t i Do-

brym MieÊcie, du˝o uwagi poÊwi´-

cili ofercie kulturalnej filiom Gmin-

nego OÊrodka Kultury. Drugiego

dnia goÊcie zaproszeni zostali

do GOK w Niepor´cie, gdzie spe-

cjalnie dla nich wystàpili Julia Ku-

tra i Aleks B∏´dniak, a Burmistrz

Stanis∏aw Trzaskowski zaprosi∏ ich

na festiwal do Dobrego Miasta. By∏

równie˝ czas na zapoznanie si´

z eksponatami historycznymi i histo-

rià Gminy Niepor´t, na rozmow´

za stra˝akami OSP Niepor´t i obej-

rzenie wyposa˝enia jednostki oraz

wizyt´ w Gminnym Przedszkolu

w Zegrzu Po∏udniowym, które za-

chwyci∏o architekturà, po∏o˝eniem

i ciep∏à atmosferà. Pobyt partnerskiej

delegacji z Dobrego Miasta zakoƒ-

czy∏ rejs statkiem po Zalewie Ze-

grzyƒskim. � Beata Wilk

Przewodniczàcy 
Rady Gminy Niepor´t 
Eugeniusz Woêniakowski oraz
Przewodniczàca Rady Miejskiej 
w Dobrym MieÊcie 
Ma∏gorzata ¸aƒko 
podpisujà Porozumienie

Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur
oraz Burmistrz Dobrego Miasta

Stanis∏aw Trzaskowski podpisujà
Porozumienie o wspó∏pracy

partnerskiej

Uroczyste zasadzenie D´bu Przyjaêni
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GMINNE INWESTYCJE
Modernizacja 
przedszkola 
w Białobrzegach

Trwajà prace przy modernizacji dachu przedszkola w Bia∏obrze-

gach. Stare pokrycie zastàpione zosta∏o nowà blachodachówkà.

Wykonane zostanie równie˝ malowanie elewacji budynku. Pra-

ce potrwajà do po∏owy sierpnia. � BW

Rozbudowa 
OSP 
w Kàtach
W´gierskich

Nowe pomieszczenie gara˝owe

pokryte ju˝ zosta∏o blachoda-

chówkà, Êciany zosta∏y ocieplo-

ne. Po∏o˝ono instalacj´ elektrycz-

nà, wykonano stolark´ okiennà

i drzwiowà, zamontowana zosta-

∏a tak˝e brama gara˝owa.

Zakoƒczenie prac przewidziane

jest do koƒca paêdziernika 2012

roku. � BW

Inwestycje na drogach nieutwardzonych

RENOWACJA pomnika
w Białobrzegach
Pomnik, którego ods∏oni´cie mia∏o

miejsce w 2002 roku, wymaga∏ ju˝

odÊwie˝enia. Aby przywróciç mu

dawny wyglàd, zastosowano czysz-

czenie strumieniowe, Êcierne

i szczotkowanie mechaniczne ka-

mieni oraz fug. Wykonana zosta∏a

renowacja pamiàtkowej tablicy,

na której znajduje si´ napis: „Nie-

z∏omnym ̊ o∏nierzom Józefa Pi∏sud-

skiego Oficerom Legionów Wi´zio-

nym w Beniaminowie w roku 1917

za Odmow´ Przysi´gi Niemcom

– 1931 Bia∏obrzegi 2002”. Po-

wierzchnia pomnika po oczyszcze-

niu zosta∏a zabezpieczona – zagrun-

towana i polakierowana. Wokó∏ sta-

n´∏o niskie ogrodzenie, posadzone

zosta∏y równie˝ roÊliny ozdobne.

� BW

Pomnik w Białobrzegach, poÊwi´cony pami´ci
Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego, poddany
został gruntownemu czyszczeniu.

W akcji zorganizowanej wspólnie
z Urz´dem Gminy Niepor´t „Odpady
segregujemy, bo Gmin´ Niepor´t czystà
mieç chcemy!” uczestniczà wszystkie
gminne szkoły i przedszkola

W czerwcu uda∏o nam si´ spotkaç

z dzieçmi z Gminnego Przedszkola

w Niepor´cie, oraz Gminnego Przed-

szkola „Akademia Ma∏ych Odkryw-

ców” w Zegrzu Po∏udniowym, a tak-

˝e z uczniami Zespo∏u Szkolno-Przed-

szkolnego w Wólce Radzymiƒskiej.

W trakcie lekcji ekologicznych

dzieci pozna∏y zasady prawid∏owej

segregacji surowców wtórnych.

Uczestnicy zaj´ç dowiedzieli si´

czym charakteryzujà si´ odpady

niebezpieczne, jak powinno si´ z ni-

mi post´powaç, gdzie nale˝y oddaç

zu˝yty sprz´t elektroniczny i elek-

tryczny, baterie oraz opakowania

po lekach itp. OpowiedzieliÊmy

o korzyÊciach wynikajàcych z segre-

gacji oraz mo˝liwoÊciach powtórne-

go wykorzystania odzyskanych su-

rowców. Najm∏odsi natomiast wy-

s∏uchali bajki o kraju króla Macieja,

w którym wymyÊlono segregacj´.

Na zakoƒczenie Êwietnie bawiliÊmy

si´ podczas „eko-zabaw”: kalambu-

rów, uk∏adania wie˝y z puszek, rzu-

tu kulà z makulatury. Najlepsze dru-

˝yny otrzyma∏y drobne upominki

przekazane przez Gmin´ Niepor´t.

JesteÊmy przekonani, ˝e nie by∏ to

stracony czas. Do pozosta∏ych szkó∏

i przedszkoli zawitamy tu˝ po waka-

cjach! � Ma∏gorzata Parzych

AG-Complex

O SEGREGACJI odpadów
z najmłodszymiWA˚NA informacja dla przyszłych

odbiorców wody i u˝ytkowników
kanalizacji sanitarnej zamieszkałych przy
ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie

Gminny Zak∏ad Komunalny

w Niepor´cie informuje o trwajà-

cych pracach odbiorowych nowo

wybudowanych odcinków sieci

wodociàgowej i kanalizacyjnej

w ul. Jana Kazimierza. Po zakoƒ-

czeniu prac (pierwsza po∏owa lip-

ca 2012 roku) osoby:

• chcàce przy∏àczyç nierucho-

moÊç do gminnej sieci wodo-

ciàgowej powinny zg∏osiç ten

zamiar w Gminnym Zak∏adzie

Komunalnym w Niepor´cie,

ul. PodleÊna 4B.

• chcàce przy∏àczyç nierucho-

moÊç do sieci kanalizacyjnej

powinny zg∏osiç ten zamiar

w Zak∏adzie Kanalizacji Obrze-

˝a Jeziora Zegrzyƒskiego

w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20.

Dodatkowe informacje pod nu-

merem telefonu 22 774 87 89,

767 10 31.

� GZK w Niepor´cie

� na ulicy Nowolipie w Niepor´cie wykonano na-

wierzchni´ z kruszywa betonowego; zakres prac

na odcinku 500 metrów obejmowa∏ profilowanie ko-

ryta drogi, wy∏o˝enie kruszywem i zag´szczenie;

koszt nowej nawierzchni to kwota 49 tys. z∏otych;

� utwardzana kruszywem betonowym jest tak˝e na-

wierzchnia ulicy Zacisznej w Woli Aleksandra oraz

drogi wewn´trznej w Bia∏obrzegach; tu tak˝e wyko-

nuje si´ profilowanie koryta drogi, a nast´pnie wy-

sypanie kruszywem i zag´szczenie; w Woli Aleksan-

dra prace wykonywane sà na odcinku ok. 400 mb,

za kwot´ ok. 34 tys. z∏; w Bia∏obrzegach utwardza-

ny odcinek liczy ok. 500 mb, koszt inwestycji to

ok. 73 tys. z∏; prace zakoƒczà si´ w czerwcu. Wyko-

nawcà trzech inwestycji jest firma Cem-Bud. � BW
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B
udowany gazociàg b´dzie

mia∏ ∏àcznie 176 km i co wa˝-
ne poprowadzony zostanie

w strefie istniejàcych ju˝ gazocià-
gów, tym samym nie generujàc no-
wych ograniczeƒ dla w∏aÊcicieli
gruntów. 134 km gazociàgu na te-

renie województwa mazowieckiego

budowane b´dzie na obszarze gmin:

Niepor´t, Wieliszew, Serock, Po-

miechówek, Nasielsk, Joniec, Za∏u-

ski, P∏oƒsk, miasto P∏oƒsk, Dzie-

rzà˝nia, Staroêreby, Radzanowo,

Bielsk, Stara Bia∏a, Brudzeƒ Du˝y.

Planowane zakoƒczenie budowy ca-

∏ego gazociàgu to maj 2014 roku. 

Budow´ gazociàgu Rembelszczy-

zna-Gustorzyn wspierajà Wojewo-

dowie: Mazowiecki i Kujawsko-

-Pomorski, Starostowie powiatów,

Burmistrzowie miast oraz Wójtowie

gmin na terenie których realizowa-

ne jest to przedsi´wzi´cie. Jest to

tak˝e kolejna inwestycja Operatora

Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-

-SYSTEM S.A., która otrzyma∏a

dofinansowanie ze Êrodków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Ârodowi-

sko 2007-2013.

KORZYÂCI Z GAZOCIÑGU 
Inwestycja pozwoli przede wszyst-

kim na przesy∏ zwi´kszonych iloÊci

gazu do pó∏nocno-wschodniej i cen-

tralnej Polski, znaczàco poprawi

bezpieczeƒstwo dostaw i stworzy

dodatkowe warunki operatorom sie-

ci dystrybucyjnych do gazyfikacji

w tym regionie. Powstajàcy gazo-

ciàg jest ÊciÊle powiàzany z budowà

terminalu LNG w ÂwinoujÊciu, któ-

ry b´dzie stanowi∏ nowy punkt do-

staw paliwa gazowego. 

2% dla gminy
Niewàtpliwà korzyÊcià dla samych
gmin, na terenie których powsta-
je gazociàg b´dzie corocznie od-
prowadzany przez GAZ-SYS-
TEM S.A. podatek od nierucho-
moÊci w wysokoÊci 2% wartoÊci

odcinka gazociàgu zlokalizowanego

na terenie danej gminy. Z pewnoÊcià

Êrodki te b´dzie mo˝na wykorzystaç

na szereg planowanych inwestycji

gminnych. 

W∏aÊciciele nieruchomoÊci otrzy-

majà odszkodowania z tytu∏u wybu-

dowanego gazociàgu na ich gruntach. 

ODSZKODOWANIA 
– DLA KOGO I KIEDY 
Budowa gazociàgu jest obj´ta usta-

wà z dnia 24 kwietnia 2009 r. o in-

westycjach w zakresie terminalu re-

gazyfikacyjnego skroplonego gazu

ziemnego w ÂwinoujÊciu. Ustawa ta

zak∏ada uproszczenie m. in. proce-

dur administracyjnych i odszkodo-

wawczych przy realizacji inwestycji.

20 grudnia 2010 roku zosta∏a wyda-

na decyzja Wojewody Mazowiec-

kiego o ustaleniu lokalizacji inwe-

stycji, która wywo∏uje skutki prawne

wobec nieruchomoÊci znajdujàcych

si´ na trasie gazociàgu:

1. Odszkodowania 
za wyw∏aszczenie 

Zgonie z wy˝ej wymienionà ustawà,

nieruchomoÊci znajdujàce si´ w li-

niach rozgraniczajàcych teren inwe-

stycji, tj.: w województwie mazo-

wieckim 15 dzia∏ek w gminach:

Brudzeƒ Du˝y, Stara Bia∏a, Staro-

êreby, Dzierzà˝nia, P∏oƒsk, Za∏uski,

Nasielsk, Wieliszew, stajà si´ z mo-

cy prawa w∏asnoÊcià Skarbu Paƒ-

stwa z dniem, w którym decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji

sta∏a si´ ostateczna, za odszkodowa-
niem.

Organem w∏aÊciwym do wyp∏aty

odszkodowania jest Wojewoda Ma-

zowiecki. WysokoÊç odszkodowania

ustala si´ na podstawie operatu sza-

cunkowego sporzàdzonego przez

rzeczoznawc´ majàtkowego, wy∏o-

nionego w drodze przetargu przez

Wojewod´. Ustawa przewiduje, ˝e

wysokoÊç odszkodowania b´dzie

uzgodniona w formie pisemnej, mi´-

dzy Wojewodà a osobà uprawnionà

do odszkodowania. Je˝eli w termi-

nie 2 miesi´cy od dnia, w których

decyzja o ustaleniu lokalizacji stanie

si´ ostateczna nie dojdzie do uzgod-

nienia, wysokoÊç odszkodowania

ustala Wojewoda w drodze decyzji. 

Warto zaznaczyç, ̋ e je˝eli w∏aÊci-

ciel lub u˝ytkownik wieczysty nie-

ruchomoÊci wyw∏aszczanej wyda t´

nieruchomoÊç lub wyda nierucho-

moÊç i opró˝ni lokal oraz inne po-

mieszczenia niezw∏ocznie, lecz nie

póêniej ni˝ w terminie 28 dni

od dnia otrzymania od inwestora we-

zwania do wydania nieruchomoÊci,

to wysokoÊç odszkodowania po-

wi´ksza si´ o kwot´ równà 5%
wartoÊci nieruchomoÊci lub wartoÊci

prawa u˝ytkowania wieczystego,

okreÊlonej w operacie szacunko-

wym stanowiàcym podstaw´ ustale-

nia wysokoÊci odszkodowania. 

2. Odszkodowania za ograniczenie
dotychczasowego korzystania
z nieruchomoÊci 

W momencie zakoƒczenia budowy
gazociàgu (maj 2014 roku) post´po-

wanie odszkodowawcze zostanie

wszcz´te z Urz´du.

Decyzj´ o przyznaniu i wysokoÊci

odszkodowania za ograniczenie spo-

sobu korzystania z nieruchomoÊci

w zwiàzku z ustanowieniem strefy

kontrolowanej gazociàgu, zaj´ciem

nieruchomoÊci na okres budowy

oraz za szkody rolnicze i inne po-

wsta∏e w trakcie budowy gazociàgu

okreÊli Wojewoda Mazowiecki de-

cyzjà administracyjnà na podstawie

operatów szacunkowych sporzàdzo-

nych po zakoƒczeniu budowy. Wy-

p∏ata odszkodowania nastàpi w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym de-

cyzja o ustaleniu odszkodowania

stanie si´ ostateczna. 

Warto podkreÊliç, ˝e Wykonawca

robót budowlanych ma obowiàzek

przywrócenia nieruchomoÊci do sta-

nu pierwotnego, tzn. uporzàdkowa-

nia terenu. 

GDZIE SZUKAå INFORMACJI?
W zwiàzku z rozpocz´ciem budowy

gazociàgu od lipca 2012 r. do cza-

su zakoƒczenia inwestycji urucho-

mione zostanà na terenie Urz´du

Gminy Niepor´t dy˝ury informa-
cyjne. Pracownicy Mazowieckiego

Urz´du Wojewódzkiego (reprezen-

tujàcego Wojewod´ Mazowieckie-

go) oraz Przedstawiciele Operatora

Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-

-SYSTEM S.A. b´dà udzielaç infor-

macji i porad wszystkim zaintereso-

wanym, a w szczególnoÊci w∏aÊci-

cielom nieruchomoÊci przez które

b´dzie przebiegaç gazociàg. 

Szczegó∏owe informacje na temat

zakresu i terminów dy˝urów infor-

macyjnych zostanà ju˝ wkrótce opu-

blikowane w samym Urz´dzie jak

i na oficjalnej stronie internetowej

gminy – www.nieporet.pl. 

� GAZ-SYSTEM S.A.

Joanna Szostek 

Anna Go∏´biewicz

Anna ¸ukaszczuk 

Wójt Gminy Niepor´t,
og∏asza trzeci pisemny przetarg

nieograniczony na dzier˝aw´ cz´Êci

nieruchomoÊci gruntowej o pow.

ok. 0,25 ha, po∏o˝onej w Izabelinie

przy ul. Szkolnej 1, stanowiàcej

cz´Êç dzia∏ki nr 32, zabudowanej

budynkiem szko∏y, na okres 20 lat

na cele dzia∏alnoÊci  edukacyjno-

opiekuƒczej, w tym prowadzenie

przedszkola.

Szczegó∏owe warunki przetargu

zamieszczone sà stronie internetowej

www.bip.nieporet.pl

Wójt Gminy Niepor´t, og∏asza

drugi pisemny przetarg nieograni-

czony na dzier˝aw´ na czas okreÊlo-

ny – na okres 25 lat, cz´Êci nieru-

chomoÊci gminnej, po∏o˝onej

w Niepor´cie przy ul. PodleÊnej 4,

zabudowanej budynkiem stanowià-

cym obecnà siedzib´ SP ZOZ

w Niepor´cie – z przeznaczeniem

na prowadzenie dzia∏alnoÊci leczni-

czej obejmujàcej kontynuowanie

dzia∏alnoÊci leczniczej/udzielanie

Êwiadczeƒ zdrowotnych – w zakre-

sie realizowanym dotychczas przez

SP ZOZ w Niepor´cie.

Szczegó∏owe warunki przetargu za-

mieszczone sà stronie internetowej

www.bip.nieporet.pl

Wójt Gminy Niepor´t informuje, ̋ e

na tablicy informacyjnej Urz´du

Gminy Niepor´t, adres: 05-126 Nie-

por´t, Plac WolnoÊci 1, na okres 21

dni – to jest od 27.06.2012 r.

do 19.07.2012 r. zostanie wywieszo-

ny Wykaz nieruchomoÊci stanowià-

cych w∏asnoÊç Gminy Niepor´t, prze-

znaczonych do sprzeda˝y:

1. dz. ew. nr 19/1 po∏o˝ona w Niepo-

r´cie przy ul. Zegrzyƒskiej

2. dz. ew. nr 19/2 po∏o˝ona w Niepo-

r´cie przy ul. Zegrzyƒskiej

3. udzia∏ 3/6 w dzia∏ce nr 19/6 po∏o-

˝onej w Niepor´cie przy ul. Ze-

grzyƒskiej

4. dz. ew. nr 185/7 po∏o˝ona w Iza-

belinie przy ul. Granicznej

5. dz. ew. nr 23/9 po∏o˝ona w Niepo-

r´cie przy ul. Zegrzyƒskiej

6. udzia∏ w dzia∏ce nr 23/7 po∏o˝onej

w Niepor´cie przy ul. Zegrzyƒskiej.

Wójt Gminy Niepor´t
og∏asza przetarg nieograniczony pn.:

„Malowanie elewacji budynku

Urz´du Gminy Niepor´t”. Termin

sk∏adania ofert: do dnia 03.07.2012r.

do godz. 10:00. Termin wykonania

zamówienia do dnia 17.08.2012 r. 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  IIssttoottnnyycchh  WWaarruunnkkóóww

ZZaammóówwiieenniiaa  zznnaajjdduujjee  ssii´́  nnaa ssttrroonniiee::  

wwwwww..nniieeppoorreett..ppll

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOÂCI – DZIER˚AWA, SPRZEDA˚

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przypominamy, ˝e

do dnia 26 lipca 2012 r. mieszkaƒ-

cy Gminy Niepor´t (osoby zamel-

dowane) obj´ci zmianà numerów

porzàdkowych ulicy Jana Kazimie-

rza i ulic bezpoÊrednio sàsiadujà-

cych z ulicà Jana Kazimierza mogà

dokonaç bezp∏atnej wymiany dowo-

du rejestracyjnego i prawa jazdy

w Starostwie Powiatowym w Legio-

nowie. Po tym terminie spóênialscy

ju˝ na w∏asny koszt b´dà musieli

dokonaç wymiany dokumentów.

Dodatkowe informacje – Dzia∏ Geo-

dezji i Gospodarki NieruchomoÊcia-

mi Urz´du Gminy Niepor´t pok

nr 7, tel. 22 767-04-12.

BEZPŁATNA WYMIANA DOKUMENTÓW

Na poczàtku lipca
br. na terenie
województwa
mazowieckiego
Operator
Gazociàgów
Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.
rozpoczyna budow´
gazociàgu
wysokiego ciÊnienia
relacji
Rembelszczyzna-
Gustorzyn. 

NOWY gazociàg w naszym regionie.
Rusza budowa gazociàgu Rembelszczyzna-Gustorzyn

KAPITAN Wyderka uczy
na Dzikiej Pla˝y
Efektem wspó∏pracy Gminy Niepo-

r´t z Komisariatem Rzecznym Poli-

cji w Warszawie jest umieszczenie

na Dzikiej Pla˝y plakatu z informa-

cjami i zasadami bezpiecznego za-

chowania si´ nad wodà. 

Inicjatorem tej akcji jest sier˝ant

sztabowy Kinga Czerwiƒska s∏u˝à-

ca na co dzieƒ w Niepor´cie. Plakat

przez nià zaprojektowany przyciàga

wzrok, w lekki i przyst´pny sposób

uczy, jak zachowaç prawid∏owe po-

stawy, ˝eby cieszyç si´ w pe∏ni po-

bytem nie tylko na Dzikiej Pla˝y. 

Równie˝ w ostatnich dniach

w Aquaparku Fala w Stanis∏awowie

Pierwszym odby∏a si´ seria „Poka-

zów ratownictwa na Fali”. Ratowni-

cy legionowskiego WOPR udziela-

li lekcji uczniom szkó∏ podstawo-

wych Gminy Niepor´t jak reagowaç

i ustrzec si´ niebezpieczeƒstw

nad wodà. 

� D. Lewtak

Tu˝ przed nadchodzàcymi
wakacjami nale˝y przypomnieç

sobie kilka podstawowych
zasad prawidłowego

zachowania si´
na kàpieliskach. Jak dbaç

o swoje i innych
bezpieczeƒstwo uczy kilka

akcji przeprowadzanych
na terenie naszej Gminy

w ostatnim czasie.
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Tegoroczne Âwi´to
Gminy Niepor´t
obfitowało w atrakcje
i niespodzianki,
i mimo ˝e nie
wszystkie
zaplanowane zostały
przez organizatorów,
uczestnicy festynu
bawili si´ w Porcie
Jachtowym
do póênych godzin. 

J
u˝ od rana trwa∏y Gminne Sp∏a-

wikowe Zawody W´dkarskie

o Puchar Wójta Gminy Niepor´t.

W´dkarze rywalizowali w katego-

riach: kadet, junior i open na stawie

PZN w Bia∏obrzegach. Równie˝

w godzinach rannych rozgrywany

by∏ Turniej Pi∏ki Siatkowej nad brze-

giem Zalewu Zegrzyƒskiego. Pi∏ka-

rze startowali w dwóch katego-

riach: Gimnazjum oraz OPEN.

Sportowe zawody od lat towarzy-

szà Âwi´tu Gminy i cieszà si´ du-

˝à popularnoÊcià. 

W godzinach popo∏udniowych

na terenie Portu stan´∏y koloro-

we stoiska handlowe i gastro-

nomiczne. By∏y wyroby z wi-

kliny i robione na zamówie-

nie wiklinowe bansoletki,

Êwie˝e pieczywo, owcze se-

ry, sorbetowe mro˝one drin-

ki z palmà, lalki, misie, ma-

ski na halloween i wiele in-

nych towarów. 

NowoÊcià by∏y stanowiska

gminnych szkó∏ oraz so∏ty-

sów. Szko∏y przygotowa∏y

atrakcyjne prezentacje prac

uczniów, kusi∏y pi´knymi ar-

tystycznymi wyrobami i sma-

kowitym pocz´stunkiem. Panie

nauczycielki na miejscu wyrabia∏y

pi´kne kwiaty z bibu∏y i rozdawa∏y

odwiedzajàcym, a uczniowie malo-

wali twarze. Mieszkaƒcy z zaintere-

sowaniem oglàdali kroniki szkolne,

w których na zdj´ciach mo˝na by∏o

odnaleêç siebie lub znajome osoby.

Stoisko so∏tysów Gminy Niepor´t za-

chwyca∏o estetykà i ró˝norodnoÊcià

wystawionych potraw. Mo˝na by∏o

skosztowaç prawdziwego zsiad∏ego

mleka „od krowy”, koktajlu truskaw-

kowego, Êwie˝ych placków ziemnia-

czanych, cudownego chleba ze smal-

cem i ogórkiem ma∏osolnym, a wy-

bór ciast wr´cz uniemo˝liwia∏

podj´cie decyzji, czym si´ delekto-

waç. A wszystko to w serdecznej, ro-

dzinnej atmosferze, która panowa∏a

w tym miejscu. 

Na stoisku promocyjnym Urz´du

Gminy trwa∏ konkurs dla fanów pi∏-

karstwa, typowano te˝ wynik meczu

Polska-Czechy. Jak si´ póêniej oka-

za∏o, wiara w zwyci´stwo naszej

dru˝yny by∏a ogromna. Na 68 zapro-

ponowanych wyników, tylko dwa

przyznawa∏y zwyci´stwo Czechom,

ale nie by∏y prawid∏owe. Du˝ym po-

wodzeniem cieszy∏ si´ ∏apacz na-

gród, a w zabawach plastycznych

wzi´li udzia∏ i najm∏odsi i troch´

starsi. Tutaj równie˝ mo˝na by∏o na-

byç nowe wydanie ksià˝ki W∏odzi-

mierza B∏awdziewicza „Dzieje Nie-

por´tu 1387-2009”, porozmawiaç

z autorem i otrzymaç jego autograf.

W namiocie Starostwa Powiatowe-

go odbywa∏ si´ pokaz ratownictwa

medycznego, kr´ci∏ si´ te˝ wiatra-

czek nagród. 

Program festynu rozpocz´∏y poka-

zy jednostek OSP Gminy Niepor´t.

Pozorowany wypadek, g´sty dym,

akcja ratowniczo-gaÊnicza, ryk syren

i strumienie wody jak zwykle Êcià-

gn´∏y licznà widowni´. A póêniej

scena oddana zosta∏a wykonawcom

z gminy Niepor´t, którzy potrafià

profesjonalnie bawiç publicznoÊç,

zbierajàc goràce oklaski. Zespól wo-

kalny M∏odzie˝ 50+ zaÊpiewa∏ wià-

zank´ swoich przebojów, zataƒczyli

najm∏odsi tancerze ze Stanis∏awowa

Drugiego. Piena Voce zaprezento-

wa∏ si´ w programie wokalno – ka-

baretowym.

Gwiazdà tego popo∏udnia by∏ nie-

wàtpliwie zespó∏ Józefinki, który

brawurowym wykonaniem utworów

zach´ca∏ do wspólnej zabawy. Panie

oraz towarzyszàcy im so∏tys Józefo-

wa pi´knie prezentowali si´ w stro-

jach kibiców pi∏ki no˝nej, podgrze-

wajàc emocje przed zbli˝ajàcym si´

meczem. By∏y te˝ pokazy tradycyj-

nego taƒca irlandzkiego, w wykona-

niu dziewczàt ze szko∏y INIS AN

RINCE, zaÊpiewali prawdziwi LOS

AMIGOS MARIACHI. Wyst´p ze-

spo∏u ToBeUp potwierdzi∏ ponow-

nie, ze dziewczyny majà ju˝ ugrun-

towana pozycj´ na naszym rynku

ÂWI¢TO Gminy ÂWI¢TO Gminy 
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i fanów, którzy pojadà za nimi

wsz´dzie. Znakomicie Êpiewajà i tak

samo prezentujà si´ na scenie. To

ju˝ nie jest tylko wyst´p, ale ma∏e

show w ich wykonaniu. 

Przed wieczorem uczestników po-

witali – Wójt Gminy Niepor´t Ma-

ciej Mazur, Wicestarosta Robert

Wróbel, Przewodniczàcy Rady Gmi-

ny Eugeniusz Woêniakowski oraz

Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska.

Kolejnym wykonawcà by∏ zespó∏

Awans, który w trakcie koncertu in-

formowa∏ o stanie meczu Polska-

-Czechy. W tym tez czasie niebo

nad Zalewem Zegrzyƒskim zacz´∏o

przypominaç, ˝e natura mo˝e po-

krzy˝owaç ludzkie plany. Pulsujàce

pomaraƒczowe Êwiat∏o rozjaÊnia∏o

co jakiÊ czas noc, wzbudzajàc jed-

nak zachwyt, a nie l´k. Podczas kon-

certu gwiazdy wieczoru Piaska fani

nie zawiedli, pomimo deszczu

i przegranego meczu polskiej repre-

zentacji. Znane przeboje wywo∏y-

wa∏y ˝ywio∏owà reakcj´ i proÊby

o bis. Dobry nastrój udzieli∏ si´ i po-

godzie, usta∏ ciep∏y deszcz i festyn

zakoƒczy∏ spektakularny pokaz

sztucznych ogni. Oglàdany na pla-

˝y nad Zalewem, pozostawia nieza-

pomniane wra˝enie. 

Organizator festynu Gminny

OÊrodek Kultury w Niepor´cie dzi´-

kuje sponsorom: Operatorowi Gazo-

ciàgów Przesy∏owych Gaz-Sys-

tem S.A., Lokalnej Grupie Rybac-

kiej Zalew Zegrzyƒski, Starostwu

Powiatowemu w Legionowie, Por-

towi Jachtowemu Niepor´t, firmom:

Bericap, Kk-Pol, Sk Bank, Grodno,

Ammono, Stal Service, Bankowi

Spó∏dzielczemu w Legionowie, Por-

towi Pilawa Wiola I Henryk Dàb-

kowscy. � B. Wilk

Niepor´tNiepor´t
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Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Przedszkolu w Zegrzu
Południowym, bowiem obchodziło Ono swoje 60 urodziny.
Była to bardzo wa˝na i podniosła uroczystoÊç, na której
spotkali si´ przedstawiciele kilku pokoleƒ, zarówno
pracowników przedszkola jak i jego wychowanków.

29 maja 2012 roku obchodziliÊmy w naszym przedszkolu 20-lecie
siedziby naszej placówki połàczone z piknikiem rodzinnym. 

UROCZYSTOÂå 60-lecia
Przedszkola w Zegrzu
Południowym
W

Êród zaproszonych goÊci byli m.in.

Wójt S∏awomir Maciej Mazur, Wi-

cestarosta Powiatu Legionowskiego

Robert Wróbel, Honorowy Obywatel Gminy

Niepor´t Krystyna Malinowska – Lerman,

Zast´pca Prezesa Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa Bogus∏aw Nadol-

nik, Kierownik Sk∏adu Zegrze Jednostki

Wojskowej 3090 Wojciech Pochmara, radni

Gminy Niepor´t.

Dyrektor przedszkola Anna Ko∏odziej

przedstawi∏a zebranym histori´ przedszkola

w formie prezentacji multimedialnej. Nast´p-

nie najstarsze przedszkolaki z grupy „Wyna-

lazców” wystàpi∏y w „Legendzie o przed-

szkolu na Rybakach”, której autorkà jest pa-

ni Monika Kamiƒska, a narratorem by∏a pani

Wanda Gonder (dawna dyrektor przedszko-

la). To opowieÊç o z∏otej rybce, która w swo-

jej dobroci spe∏nia∏a ˝yczenia, obdarowywa-

∏a dzieçmi, aby w koƒcu daç poczàtek istnie-

nia Akademii Ma∏ych Odkrywców. Dzieci

z grup „Poszukiwaczy i Zdobywców” da∏y

próbk´ swoich mo˝liwoÊci wokalnych i ta-

necznych w utworach zwiàzanych z wodà, ja-

ko ˝e ich przystaƒ znajduje si´ nad Jeziorem

Zegrzyƒskim. Zaplanowany piknik odby∏ si´

w przedszkolnej oazie spokoju, czyli równie

pi´knym co Akademia ogrodzie przedszkol-

nym. Dzieci mog∏y skorzystaç z mnóstwa

atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich.

Do dyspozycji mia∏y zabawy na dmuchanym

zamku, trampolinie i z baƒkami mydlanymi.

Mog∏y te˝ skorzystaç z malowania twarzy

i przeja˝d˝ki na kucyku, a tak˝e wziàç udzia∏

w ró˝norodnych konkursach sportowych

z atrakcyjnymi nagrodami. Po wyczynach

sportowych dzieci skorzysta∏y z przygotowa-

nego dla nich i ich rodziców pocz´stunku oraz

waty cukrowej. Mimo pochmurnej pogody

wszyscy byli w Êwietnych humorach i bawi-

li si´ doskonale, bo przecie˝ Akademia Ma-

∏ych Odkrywców to przedszkole optymistów.

� Anna Doroz

Na t´ uroczystoÊç licznie przybyli rodzice na-

szych wychowanków oraz zaproszeni goÊcie

m.in: Wójt Gminy Niepor´t – S∏awomir Ma-

ciej Mazur, Zast´pca Wójta- Alicja Soko∏ow-

ska, Dyrektor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty-

Henryka Galas, Honorowy Obywatel Gminy

Niepor´t- Krystyna Malinowska-Lerman,

ksiàdz Proboszcz Jerzy Sieƒkowski, dyrekto-

rzy przedszkoli i szkó∏, so∏tysi, radni, byli

i obecni pracownicy Zespo∏u Szkolno-Przed-

szkolnego i przedszkola oraz emeryci.

UroczystoÊç odbywa∏a si´ na placu przed-

szkolnym, gdzie centralne miejsce stanowi∏a

przepi´knie udekorowana t´czowa scena,

na której po cz´Êci oficjalnej swoje umiej´tno-

Êci zaprezentowa∏y dzieci ze wszystkich grup.

W trakcie wyst´pu by∏o wiele spontanicznej

radoÊci, której dostarczyli nam przedszkolacy-

jest to ten czas, gdy ka˝de dziecko dobrze czu-

je si´ na scenie, chce byç artystà i chocia˝by

przez chwil´ potrzymaç mikrofon…. Nast´p-

nie na scen´ weszli rodzice z humorystycznym

przedstawieniem „Kwoka” Jana Brzechwy.

Otó˝ oni równie znakomicie zaprezentowali

swe umiej´tnoÊci sceniczne, za co zostali na-

grodzeni gromkimi brawami.

Po cz´Êci artystycznej czas goÊciom umila∏

rodzinny zespó∏ muzyczny „Grzechotka”.

Punktem kulminacyjnym jubileuszu by∏ tort,

którego mogli skosztowaç wszyscy goÊcie.

Nieopodal swój kàcik mia∏y wolontariuszki,

które zajmowa∏y si´ malowaniem dzieciom

twarzy.

Kto tylko mia∏ ochot´ móg∏ „przenieÊç si´

w czasie” i obejrzeç zdj´cia pochodzàce z ró˝-

nych lat dzia∏alnoÊci placówki, a tak˝e obej-

rzeç kroniki przedszkolne, pe∏ne wspomnieƒ

fotografie z ró˝nych uroczystoÊci i spotkaƒ,

które odbywa∏y si´ w ciàgu 20 lat istnienia

przedszkola.

Du˝à atrakcjà i niespodziankà dla wszystkich

dzieci by∏y „dmuchaƒce”- ogromna zje˝d˝al-

nia i trampolina oraz zamek dmuchany, dla

amatorów jazdy konnej- przeja˝d˝ka kucy-

kiem, a dla smakoszy popcorn, wata cukrowa,

z grilla kie∏baska i kaszanka (w∏asnor´cznie

wykonana przez jednego z dziadków naszego

przedszkolaka) oraz bigos i smalec-dania po-

pisowe naszych paƒ kucharek.

Dodatkowych wra˝eƒ dostarczyli stra˝acy

i policjanci, szczególnie tata Kacpra z ˚abek

i tata Julki z Biedronek. Zainteresowane dzie-

ci mog∏y obejrzeç wóz stra˝acki oraz pokazy

z psem policyjnym.

Natomiast mama Ani z ˚abek zorganizowa-

∏a zabawy ruchowe i konkursy, które niestety

zosta∏y przerwane przez nikogo nie oczekiwa-

ny deszcz. Mimo psikusów pogodowych, hu-

mory wszystkim dopisywa∏y i ka˝dy Êwietnie

si´ bawi∏. 

Ogromne podzi´kowania sk∏adamy wolon-

tariuszom z gimnazjum oraz rodzicom i spon-

sorom, którzy z wielkim zaanga˝owaniem po-

magali w przygotowaniu pikniku. Pragniemy,

aby nasze przedszkole nadal t´tni∏o gwarem,

Êmiechem i radoÊcià kolejnego pokolenia

przedszkolaków zgodnie z maksymà Janusza

Korczaka: 

„Dzieci´ce lata sà górami, w których rzeka

˝ycia bierze swój poczàtek, rozp´d i kierunek”.

� Ewa Koc

20-LECIE siedziby Gminnego
Przedszkola w Niepor´cie
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Mieszkaniec Niepor´tu, Artur Małek wraz z bratem, Andrzejem
Małkiem, tworzà załog´ jachtu „4innovation”, na którym startujà
w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych 2012. 

„4innovation” jest jachtem regato-

wym, bardzo wymagajàcym. Posiada

obok standardowego o˝aglowania

(grot i fok), du˝y genaker. Za∏oga zaj-

muje obecnie 4 miejsce w cyklu Pu-

charu Polski, w klasie ̊ agle 500, z du-

˝à szansà na miejsce na podium w kla-

syfikacji koƒcowej. 

– 2 i 3 czerwca odby∏y si´ na Zale-

wie Zegrzyƒskim regaty o Puchar

Prezesa Warszawskiego Mazowiec-

kiego Okr´gowego Zwiàzku ˚eglar-

skiego. Tu zaj´liÊmy równie˝ 4 miej-

sce (nazwa jachtu zobowiàzuje;-). Po-

goda by∏a ci´˝ka. Wia∏ wiatr 5 do 6 st.

w skali Beuforta. Warunki wymaga∏y

du˝ych umiej´tnoÊci i kondycji fizycz-

nej. Kilka jachtów zaliczy∏o wywrot-

k´. My nie:-) – opowiada Artur Ma-

∏ek. – Najbli˝sze regaty Na Powitanie

Wakacji” odb´d´ si´ na prze∏omie

czerwca i lipca w Powidzu, nast´pne 7

i 8 lipca w Górkach Zachodnich. B´-

dzie to Nord Cup Nautica Nord, im-

preza towarzyszàca XVI Mi´dzynaro-

dowemu Zlotowi ˚aglowców Baltic

Sail Gdaƒsk 2012. B´dzie tu po-

nad 200 jachtów i ˝aglowców. Zapra-

szamy do kibicowania. 

Za∏oga jachtu jest te˝ zainteresowa-

na upowszechnianiem wÊród dzieci

i m∏odzie˝y wiedzy o zdobywaniu

umiej´tnoÊci i uprawnieƒ ̋ eglarskich.

Jacht by∏ wystawiony na Âwiecie

Gminy Niepor´t, cieszy∏ si´ du˝ym

powodzeniem, podobnie jak informa-

cje, przekazywane przez braci Ma∏ek.

� B.Wilk

I GMINNY Turniej Minisiatkówki o Puchar
Ks. Proboszcza Parafii w Stanisławowie Pierwszym

II TURNIEJ Minisiatkówki o Puchar
Dyrektor Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym

9 czerwca w Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym Uczniowski Klub

Sportowy D´bina zorganizo-

wa∏ I Gminny Turniej Minisiatków-

ki o Puchar ks. Proboszcza Parafii

w Stanis∏awowie Pierwszym. 

Do rywalizacji stan´∏o 15 par: 8 par

z SP w Izabelinie, 4 pary z SP w Wól-

ce Radzymiƒskiej, 2 pary z SP w Jó-

zefowie oraz 1 z SP w Niepor´cie.

Turniej rozegrano w II katego-

riach: IV klasa szko∏y podstawowej

oraz V i VI klasa szko∏y podstawowej.

KO¡COWA KLASYFIKACJA:
– kategoria IV klasa
1 miejsce Patrycja Bartkowska/Alek-

sandra Kempfi (SP Izabelin)

2 miejsce Micha∏ Nagraba/Rafa∏ Sze-

làg (SP Wólka Radzymiƒska)

3 miejsce Weronika Denkiewicz/Zu-

zanna Mas∏owska (SP Wólka Radzy-

miƒska)

– kategoria V-VI klasa
1 miejsce Wiktor Cherubin/¸ukasz

Ginau∏ (SP Józefów)

2 miejsce Natalia Bartkowska/Mag-

dalena Langowska (SP Izabelin)

3 miejsce Martyna Zienkiewicz/Do-

minika Baƒska (SP Izabelin)

– Turniej wÊród zgromadzonych

dzieci i ich rodziców z gminy Niepo-

r´t wzbudzi∏ ogromne emocje sporto-

wej rywalizacji, co przyczyni∏o si´

do podj´cia decyzji o organizacji ko-

lejnego turnieju w czerwcu. Od wrze-

Ênia b´dziemy organizowaç cyklicz-

nie co miesiàc turnieje dla wszystkich

ch´tnych dzieci. Zawodnicy wyró˝-

niajàcy si´ podczas naszych rozgry-

wek b´dà reprezentowaç gmin´ Nie-

por´t w turniejach minisiatkówki

na szczeblu wojewódzkim oraz kra-

jowym. Cz´Êç uczestników naszego tur-

nieju wyjedzie w dniach 16-26 sierpnia

na siatkarski obóz sportowy

do Szklarskiej Por´by – stwierdzi∏

trener D´biny Dariusz PieÊniak.

� UKS D´bina

Do turnieju zorganizowanego dla

dziewczàt i ch∏opców z gminy Nie-

por´t przystàpi∏o: 8 dru˝yn dwuoso-

bowych z SP w Izabelinie, 3 dru˝y-

ny dwuosobowe z SP w Wólce Ra-

dzymiƒskiej, 2 dru˝yny

dwuosobowe z SP w Bia∏obrze-

gach, 2 dru˝yny dwuosobowe z SP

w Józefowie, 1 dru˝yna dwuosobo-

wa z SP w Niepor´cie. Tradycyjnie

turniej zosta∏ rozegrany w dwóch ka-

tegoriach: uczniowie IV klasy szko-

∏y podstawowej oraz uczniowie V-

-VI klasa szko∏y podstawowej.

WYNIKI TURNIEJU:
kategoria IV klasa szko∏y podstawo-

T
ak niestety zdarza si´ doÊç cz´-

sto. Tym razem by∏ to tylko

element pokazów ratownic-

twa w Aquaparku Fala w Stanis∏a-

wowie Pierwszym. Bardzo reali-

styczne lekcje bezpieczeƒstwa

nad wodà odby∏y si´ w ciàgu trzech

dni od 22 do 26 czerwca. Na kilka

godzin przed rozpocz´ciem wakacji

ratownicy Legionowskiego WOPR

oraz funkcjonariusze Komisariatu

Rzecznego przypominali, przestrze-

gali, uczyli…. 

Podczas godzinnych spotkaƒ

uczniowie zobaczyli typowe zdarze-

nia nad wodà, które mogà skoƒczyç

si´ tragicznie. Skoki na g∏ówk´

do nieznanej wody, zabawy w przy-

tapianie, popychanie z pomostu czy

wywrotka ∏odzi to codziennoÊç dla

ratowników WOPR. Tak nie musi

byç. Z tà myÊlà ratownicy wraz

z uczniami gimnazjum zaprezento-

wali, jak nie powinno zachowywaç

si´ nad wodà i jak z opanowaniem

pomóc osobie tonàcej i prawid∏owo

wezwaç pomoc. Nie trzeba byç ra-

townikiem, by zainterweniowaç, ale

trzeba mieç wiedz´, by zrobiç to

umiej´tnie, bez szkody dla siebie

i innych.

Lekcje z bezpieczeƒstwa nad wo-

dà zakoƒczy∏y si´ mi∏ym akcentem.

W loterii Kapitana Wyderki ka˝de

dziecko wyloso-

wa∏o upominek.

Uczniowie zdo-

bywali m. in.

deski do p∏ywa-

nia, gry planszo-

we, komiksy edukacyjne, a jeden

ch∏opców z wielkim zdziwieniem

i niedowierzaniem odebra∏ od Wy-

derki kamizelk´ ratunkowà!

Mamy nadziej´, ˝e ta lekcja bez-

pieczeƒstwa nad wodà na d∏ugo zo-

stanie w pami´ci naszych dzieci.

� Sier˝. sztab. Kinga Czerwiƒska

Komisariat Rzeczny Policji 

ogniwo w Niepor´cie

rzeczny.policja.waw.pl

ZAŁOGA z Niepor´tu w Pucharze
Polski Jachtów Kabinowych 2012

NA POMOC

wej (rywalizowa∏o 10 dru˝yn) 
1 miejsce: Patrycja Bartkowska/Alek-

sandra Kempfi – SP Izabelin

2 miejsce: Dawid Che∏stowski/Wiktor

Woêniakowski – SP Izabelin

3 miejsce: Magdalena Postek, Maury-

cy Wróbel – SP Izabelin/Angelika

Drozd, Natalia Hrycak – SP Józefów

kategoria V – VI klasa szko∏y pod-
stawowej (rywalizowa∏o 7 dru˝yn)
1 miejsce: Krystian Podstawka/Maciej

Zajdel – SP Bia∏obrzegi

2 miejsce: Natalia Bartkowska/Patryk

Joƒczyk – SP Izabelin

3 miejsce: ¸ukasz Gina∏/Wiktor Che-

rubin – SP Józefów

Pi∏ka siatkowa w tym dniu zgro-

madzi∏a w gminie Niepor´t nie tyl-

ko najm∏odszych mi∏oÊników siat-

kówki ale te˝ gimnazjalistów z klas

sportowych, którzy mogli si´

sprawdziç i zdobyç doÊwiadczenie

w zakresie organizacji, s´dziowania

turnieju. Na uwag´ zas∏uguje para

dziewczàt z SP w Izabelinie Patry-

cja Bartkowska – Aleksandra Kemp-

fi, która ponownie wygra∏a turniej

w kategorii klas IV szko∏y podsta-

wowej. Kolejny turniej minisiat-

kówki w gminie Niepor´t zostanie

rozegrany we wrzeÊniu.

� Dariusz PieÊniak

23 czerwca w Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym
Uczniowski Klub Sportowy D´bina
zorganizował II Turniej Minisiatkówki
o Puchar Dyrektor Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym.

NA POMOC…
– Halo! Halo! POMOCY!!!
– Ratownictwo wodne Legionowo, co si´ stało?
– Nad wodà…wypadek… kolega skoczył…
– Jak masz na imi´ i gdzie jesteÊ?
– Mirek, przyjechaliÊmy do portu Bryza w Zegrzu na ˝agle…
– Spokojnie, co si´ stało?
– Kolega popisywał si´ przed kole˝ankami i skoczył z pomostu, wypłynàł plecami do góry

i si´ nie ruszał!!! OdwróciliÊmy go, ale nadal si´ nie rusza…
– Mirek, powiedz mi czy oddycha?
– Tak, koledzy sà z nim w wodzie…
– Niech z nim zostanà, za chwil´ dopłynie do Was karetka wodna, machaj r´kami by ratownicy

szybciej Was zauwa˝yli, nie rozłàczaj si´…
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PODRÓ˚ Bajkowym Pociàgiem

24-osobowy zespół aktorów ze Szkoły Podstawowej w Józefowie – 14 mam, 4 tatusiów, 5 nauczycielek oraz dyrektor szkoły –
przygotował dla dzieci z okazji Dnia Dziecka barwne i pełne niespodzianek przedstawienie pt. Bajkowy Pociàg. Podró˝ nim
dostarczyła widzom wiele emocji.

P
ierwsi przedstawienie obejrze-

li uczniowie szko∏y. Sala gim-

nastyczna zamieni∏a si´ w sal´

teatralnà z pi´knà scenografià – po-

wsta∏a leÊna kraina z szumiàcymi

drzewami, chatkà z piernikowym da-

chem i cukierkami, Êwiecàcym s∏oƒ-

cem. Pociàg zabra∏ wszystkich

na przeja˝d˝k´ po krainach bajek,

ale w trakcie podró˝y okaza∏o si´, ̋ e

co stacja, to jakieÊ zamieszanie. I tak

na przyk∏ad JaÊ z Ma∏gosià uciekli ze

swojej bajki, Czerwony Kapturek

mia∏ doÊç u˝erania si´ z Wilkiem,

siedmiu niewinnych Krasnali musia-

∏o stanàç oko w oko z Babà Jagà…

(która, swym mro˝àcym krew w ˝y-

∏ach wyglàdem, wywo∏a∏a wÊród

najm∏odszych widzów okrzyki prze-

ra˝enia i trwogi…). Ku zaskoczeniu

widzów w bajce pojawili si´ te˝ Ki-

bice, którzy w swych bia∏o-czerwo-

nych strojach, z wymalowanymi

twarzami, wybierali si´ chyba na Eu-

ro (a przynajmniej tak wynika∏o

z piosenki „…konduktorze ∏askawy,

zawieê nas do Warszawy..”). 

Przedstawienie wzbudzi∏o aplauz

publicznoÊci. Wszyscy byli pod wra-

˝eniem gry aktorów, którzy taƒczy-

li i Êpiewali, a w ostatniej scenie po-

rwali widzów do wspólnej zabawy.

Udzia∏ rodziców i nauczycieli w tym

artystycznym przedsi´wzi´ciu doda-

je mu atrakcyjnoÊci, zachwyt dzieci,

poznajàcych swoich rodziców

pod aktorskim przebraniem, jest

szczery i bezcenny. Dobrze si´ sta-

∏o, ̋ e przedstawienie zosta∏o powtó-

rzone w Gminnym OÊrodku Kultu-

ry w Niepor´cie, podczas podsumo-

wania sezonu artystycznego i szersza

publicznoÊç mog∏a wybraç si´ w t´

bajkowà podró˝.

� BW

MŁODZI judocy 
z Niepor´tu znów 
na podium!

Antek Zalewski, zawodnik Legionowskiego Towarzystwa 
Sportowego i Sekcji Judo w Wieliszewie, odniósł kolejne 
w tym roku zwyci´stwa. 

9 czerwca startowa∏ na tatami w ˚o-

liborz Judo Cup, a 10 czerwca wy-

stàpi∏ na Otwartych Mistrzostwach

P∏ocka w Judo. W kategorii do 57 kg

wywalczy∏ w obu turniejach srebrne

medale zdobywajàc tym samym ko-

lejne punkty w mazowieckim ran-

kingu.

Kolejny sukces zaliczy∏ tak˝e jego

m∏odszy kolega, zaledwie siedmio-

letni KrzyÊ Nowak, który 24 czerw-

ca zdoby∏ z∏oty medal w IV Wieli-

szewskim Turnieju Judo, pokonujàc

w kategorii do 32 kg czterech prze-

ciwników i przegrywajàc zaledwie

jednà walk´. KrzyÊ na co dzieƒ tre-

nuje w wieliszewskiej sekcji judo

pod okiem trenera Jacka Kuêmiƒ-

skiego.

Obu zawodnikom gratulujemy

i ˝yczymy sukcesów w kolejnym se-

zonie!

� Iwona Kopka


