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· Majówka z Toyotà ˚eraƒ
· Port Emper Yacht w Niepor´cie

3 0 . 0 4  –  0 1 . 0 5 . 2 0 0 5

P r o g r a m  z a w o d ó w

SSOOBBOOTTAA 3300 kkwwiieettnniiaa

11.00 Otwarcie regat o Puchar Toyoty ˚eraƒ

11.30 – 17.00 Starty I-go dnia regat

17.00 – 19.00 koncert zespo∏u szantowego

NNIIEEDDZZIIEELLAA 11 mmaajjaa

11.00 – 17.00 Starty II-go dnia regat

10.00 – 18.00 Atrakcje dla dzieci:

dmuchane zabawki, malowanie buziek,

klauni, ˝eglarskie przedszkole – zabawa dla

dzieci na jachcie w porcie

10.00 – 20.00 Dyskoteka pod chmurkà

11.00 – 16.00 Rejsy statkiem po Zalewie

– co godzin´

13.00 – 15.00 wyst´py zespo∏ów taneczno-

wokalnych z Niepor´tu, Legionowa, Serocka

14.00 – 19.00 Pokazy Taekwon-do

15.30 – 16.00 Konkurs wiedzy o Unii

Europejskiej i przedstawienie zwyci´zców

konkursu plakatu „Ja w Unii Europejskiej”

17.00 – 18.00 Uroczyste zakoƒczenie regat 

18.00 – 19.00 Prezentacja modeli

samochodów

20.00 Koncert zespo∏u Golec uOrkiestra

(podczas koncertu odb´dzie si´ chrzest

nowego jachtu klasy Skippi 650 – Toyota

˚eraƒ Sailng Team)

22.00 pokaz sztucznych ogni

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· „Od Konstytucji 3 maja 
do Unii Europejskiej”

Wójt i Rada Gminy Niepor´t zapraszajà na

uroczyste obchody 214 rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja oraz 1 rocznicy wstàpienia

Polski do Unii Europejskiej

3 0  kw i e t n i a  2 0 0 5  r .

w godz. 9.00 – 14.00 – rajd pieszy szlaka-

mi turystycznymi kompleksu leÊno-∏àkowego

wokó∏ rezerwatu Puszcza S∏upecka (poczàtek

trasy – Szko∏a Podstawowa w Izabelinie).

3 maja 2005 r.

18.15 – msza Êw. w KoÊciele NMPNP

w Niepor´cie,

19.00 – capstrzyk na Placu WolnoÊci

z udzia∏em Kompanii Honorowej Jednostki

Wojskowej w Bia∏obrzegach,

19.45 – program artystyczny w Gminnym

OÊrodku Kultury w Niepor´cie w wykonaniu

uczniów ze Szko∏y Podstawowej w Izabelinie

oraz Gimnazjum w Niepor´cie.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· Âwi´to gminy 
· Zespó∏ Wilki

18  c z e r w c a  2 0 0 5  r .

P o r t  j a c h t ow y  w N i e p o r ´ c i e

W programie: 

– weso∏e miasteczko i inne atrakcje dla

dzieci, 

– wyst´py estradowe, 

– zawody sportowe, 

– otwarte regaty, 

– gastronomia 

– wyst´p gwiazdy – zespo∏u Wilki
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II etap ju˝ rozstrzygni´ty

W czwartek (14.04) w Gimnazjum
w Niepor´cie odby∏ si´ II etap Turnie-
ju Wiedzy o Regionie Zalewu Zegrzyƒ-
skiego. Dziesiàtka gimnazjalistów, która

zdoby∏a najwi´kszà liczb´ punktów, re-
prezentowaç b´dzie gmin´ Niepor´t
w pó∏finale konkursu (etap mi´dzygmin-
ny), który odb´dzie si´ w maju w Le-
gionowie. W II (mi´dzyszkolnym) eta-
pie konkursu uczestniczy∏o 41 uczniów.
Uczestnicy rozwiàzywali testy podziele-
ni na 3 grupy. W ciàgu godziny mu-
sieli odpowiedzieç na 28 pytaƒ za-
mkni´tych i 2 pytania otwarte (opiso-
we). Jeszcze tego samego dnia prace
by∏y sprawdzane przez cz∏onków gmin-
nej komisji, której przewodniczy∏a Bar-
bara Skrzypkiewicz, dyrektor gimnazjum
w Niepor´cie. Za ka˝dà prawid∏owà od-
powiedê uczeƒ otrzymywa∏ od 1 do
3 punktów. Maksymalnie móg∏ zdobyç
34 punkty. Lista uczniów z Niepor´tu
zakwalifikowanych do III etapu konkur-
su: Karolina Kotowoda, Dominika Za∏´-
ska, Paulina Wróbel, Krzysztof Kalinow-
ski, Anna Wierzbicka, Ma∏gorzata SkoÊ-
kiewicz, Pawe∏ Kawka, Joanna
Klimkiewicz, Martyna Górecka oraz Jo-
anna Szabelewska.

❐ PZ

Gminny konkurs recytatorski 

18 marca w Gminnym OÊrodku Kultu-
ry w Niepor´cie odby∏ si´ po raz ko-
lejny Gminny Konkurs Recytatorski.
Wzi´li w nim udzia∏ laureaci eliminacji
Êrodowiskowych (60 osób). Uczestnicy
recytowali jeden utwór – wiersz lub
f r a g m e n t
prozy. 
S p o Ê r ó d
uczestników
najm∏odszej
grupy nagro-
dy otrzymali:
I miejsce –
Natalia Tro-
chonowicz 
II miejsce –
Weronika Celiƒska 
III miejsce – Maja Go∏dys 
Laureaci w kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Piotr Madej 
II miejsce – Aleksandra Kruk 
III miejsce – Klaudia Pietrucha 

❐ RW

Bezpieczne lato 

W piàtek (9.04) i we wtorek (19.04)
w urz´dzie gminy odby∏y si´ spotkania
z przedstawicielami zak∏adów hotelar-
skich z terenu gminy.
Na pierwszym ze spotkaƒ oprócz hote-
larzy i gospodarza spotkania wójta gmi-
ny, obecni byli zast´pca komendanta
powiatowego policji, komendant komi-
sariatu policji w Niepor´cie i Dowódca
9 Pu∏ku Dowodzenia DWL w Bia∏obrze-
gach. Wzorem podj´tej w ubieg∏ym ro-
ku inicjatywy, omawiano propozycj´ do-
datkowych patroli prewencji w sezonie
letnim. Specjalnie oddelegowani policjan-
ci patrolowaliby teren wybrze˝a zalewu.

Podobnie jak poprzednio, koszt wy˝y-
wienia i zakwaterowania mundurowych
pokry∏yby solidarnie wszystkie oÊrodki.
Na spotkaniu uzupe∏niano równie˝
wspólny kalendarz imprez kulturalnych.

❐ RW

ZZaapprroosszzeenniiaa

w skróciew skrócie
➠➠

CICHE bohaterstwo

Erwin Data i jego wuj Józef Mace-
goniuk pracujà na jednej z budów
w Stanis∏awowie Pierwszym. Gdy od
strony Kobia∏ki nadlecia∏ Êmig∏o-
wiec, pan Józef powiedzia∏ sio-
strzeƒcowi, aby popatrzy∏ jak uczà
si´ lataç m∏odzi piloci. Wtedy ju˝
maszyna zawraca∏a znad Stru˝aƒ-
skiej i widaç by∏o wyraênie, ˝e pilot
ma k∏opoty z utrzymaniem wysoko-
Êci. Chwil´ póêniej jak kamieƒ spa-
d∏a z kilku metrów na pobliskà ∏àk .́
Jeden z pilotów wydosta∏ si´ na ze-
wnàtrz, drugiemu pomi´dzy fotelem
i drà˝kiem sterowym zaklinowa∏a si´
noga. Uwi´ziony w maszynie, wcià˝
przytomny, bez pomocy sp∏onà∏by
˝ywcem.

– Odciàgn´liÊmy plastik, który
blokowa∏ nog´ pilota i pomogliÊmy
wydostaç si´ na zewnàtrz. Pracowa-
∏em kiedyÊ w Mostostalu na stano-
wisku kierowniczym i mia∏em do
czynienia z helikopterami. Wiedzia-
∏em, ̋ e po upadku jest jeszcze jakieÊ
5-7 minut zanim maszyna wybuch-
nie – mówi Józef Macegoniuk, któ-
ry ma na swoim koncie dyplom od
w∏adz jednego z niemieckich landów
za podobnà akcj .́ Wówczas urato-
wa∏ pilota p∏onàcej awionetki. 

20 minut po uderzeniu akcj´ gaÊni-
czà rozpocz´li stra˝acy. Jako pierw-
sza dotar∏a na miejsce szeÊcioosobo-

wa za∏oga OSP Kàty W´gierskie.
Niedogodny dojazd sprawi∏, ˝e ich
dwudziestoletni Star musia∏ zatrzy-
maç si´ 240 metrów od miejsca
upadku Êmig∏owca. W rozwijaniu
w´˝y stra˝ackich pomagali okoliczni
mieszkaƒcy.

– Po telefonie z komendy powia-
towej Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, w ciàgu trzech minut za∏oga
by∏a gotowa do wyruszenia na ak-
cj .́ DotarliÊmy na miejsce, jako
pierwsi. Akcj´ gaÊniczà podj´li-
Êmy wspólnie z paƒstwowà stra˝à.
W tym czasie piloci byli ju˝ poza
zasi´giem ognia – mówi Jaros∏aw

Pisarek, Komendant Gminny
OSP.

Dogaszanie zgliszczy trwa∏o jeszcze
godzin .́ Póêniej przez 11 godzin stra-
˝acy gminnego OSP oÊwietlali i zabez-
pieczali teren, wspólnie z policjà.
Z helikoptera w ca∏oÊci zosta∏ jedynie
oderwany i le˝àcy przesz∏o 10 metrów
od maszyny ogon. Obaj piloci odnie-
Êli niedu˝e obra˝enia i mogà mówiç
o wielkim szcz´Êciu, szczególnie w ze-
stawieniu z widokiem roztrzaskanej
ikompletnie spalonej kabiny. Przyczy-
ny katastrofy wyjaÊni Komisja Badaƒ
Wypadków Lotniczych.

p Robert Wróbel

O 19.28, we wtorek 12 kwietnia na ∏àkach w Stanis∏awowie Pierwszym dosz∏o 
do katastrofy Êmig∏owca. Policyjny Bell-206 Jet Ranger runà∏ z kilku metrów na
ziemi´. Jednego z pilotów uwi´zionego w maszynie uratowali przypadkowi
Êwiadkowie zdarzenia, pracujàcy na pobliskiej budowie. Jako pierwsi na miejsce
zdarzenia przybyli stra˝acy z OSP Kàty W´gierskie. 

Józef Macegoniuk i Erwin Data  

Jaros∏aw Pisarek, Komendant Gminny OSP
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TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH

PRZYGOTOWALI:
Darek Wróbel
Piotr Zadro˝ny (autor zdj´ç)
Justyna Chwojnicka
Henryka Galas
Halina Szarnecka
W∏odzimierz B∏awdziewicz
Alina Zalewska
Renata Szkolniak
Urszula Mitka-Karandziej
Robert Wróbel (redakcja, autor zdj´ç)

Zdj´cie archiwalne wykonano na
peronie w Zegrzu Po∏udniowym,
prawdopodobnie w 1938 roku. Dzisiaj
na rozbiórk´ czeka po∏o˝ona nieopodal

wiata, a tory nie dochodzà nawet do
koƒca peronu.

WCZORAJ i dziÊ

p Robert Wróbel

w y d a r z e n i a

W Na∏´czowie wójtowi Mazu-
rowi towarzyszy∏ zast´pca Marek
Stpiczyƒski, przewodniczàcy Ra-
dy Gminy Andrzej Olechowski
oraz grupa radnych. Jako najlep-
szy wójt na mazowszu otrzyma∏
specjalnà nagrod´ (obraz olejny)
od Marsza∏ka Województwa. Za
udzia∏ w konkursie i znalezienie
si´ w „fina∏owej dziesiàtce” wójt
otrzyma∏ równie˝ pamiàtkowy

dyplom Zwiàzku Gmin Wiej-
skich RP. Gratulacje z∏o˝yli:
Wojciech Olejniczak, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lon-
gin Pastusiak, Marsza∏ek Senatu
oraz przedstawiciele Zwiàzku
Gmin Wiejskich RP (patron ho-
norowym konkursu).

Ogólnopolski konkurs „Wójt
Roku 2004”zosta∏ zorganizowany
przez redakcj´ Audycji Rolnych
Programu 1 TVP. W g∏osowaniu
audio-tele „Wójtem Roku 2004”
zosta∏ wybrany Andrzej Wyrzy-
kowski, wójt gminy Przodkowo.
Zwyci´zca otrzyma∏ pamiàtkowà
statuetk´ podkowy, laptopa oraz
markowe pióro od Zwiàzku Gmin
Wiejskich RP.

p PZ
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Na wieÊç o Êmierci Papie˝a i po
og∏oszeniu przez prezydenta i rzàd
˝a∏oby narodowej przed urz´dem
gminy opuszczono flagi do po∏owy
masztu. Flagami ozdobionymi ki-
rem, udekorowane zosta∏y równie˝
g∏ówne ulice i plac WolnoÊci. Fla-
gi z czarnymi wstà˝kami wywiesili
równie˝ w∏aÊcicieli prywatnych po-
sesji. W oknach wielu domów,
a nawet wystawach sklepowych,
umieszczono zdj´cie papie˝a.

Nabo˝eƒstwa ˝a∏obne odby∏y si´
we wszystkich koÊcio∏ach na terenie
gminy. Podczas nich wspólnoty pa-
rafialne solidarnie ˝egna∏y papie˝a.
W poniedzia∏ek (4.04) o godz. 18.00
w koÊciele pod wezwaniem Naj-
Êwi´tszej Marii Panny Niepokala-
nego Pocz´cia w Niepor´cie, msz´
Êwi´tà w intencji zmar∏ego papie˝a
odprawi∏ ksiàdz proboszcz Zbi-
gniew Brzozowski. W nabo˝eƒstwie
licznie uczestniczyli mieszkaƒcy
gminy i w∏adze samorzàdowe. 

Asyst´ wojskowà zapewni∏a
kompania honorowa IX Pu∏ku
Dowodzenia Dowództwa Wojsk
Làdowych w Bia∏obrzegach. Przy
o∏tarzu stan´∏y równie˝ poczty
sztandarowe. We mszy uczestni-
czyli tak˝e nauczyciele i ucznio-
wie oraz stra˝acy OSP .

Msz´ Âwi´tà
p og r z eb owà
(08.04) w Bia∏o-
brzegach odpra-
wi∏ w intencji
Ojca Âwi´tego
ks. Krzysztof
Krzesiƒski, pro-
boszcz miejsco-
wej parafii.
W nabo˝eƒstwie
uczestniczy∏o
kilkaset osób, nie tylko mieszkaƒcy
Bia∏obrzegów, ale i okolicznych miej-
scowoÊci. Msz´ odprawiono przy o∏-
tarzu polowym w pobli˝u Klubu
Garnizonowego. Papie˝a po˝egnano
nie tylko modlitwà, ale i salwà hono-
rowà, którà oddali ̋ o∏nierze IX Pu∏-
ku Dowodzenia Dowództwa Wojsk
Làdowych. Po nabo˝eƒstwie wierni
przeszli pod stojàcy na terenie osie-
dla krzy˝, gdzie zapalili Êwiece i zni-
cze, a nast´pnie wspólnie odmówili
modlitw´ w intencji zmar∏ego.

Powiewajàcà na jednej z ulic pro-
wadzàcych do Placu Âwi´tego Pio-
tra flag´ Niepor´tu zobaczy∏a w te-
lewizji TVN ca∏a Polska. Akurat
podczas bezpoÊredniej transmisji
przed kamerami przesz∏a grupa
pielgrzymów z naszej gminy. Auto-
karem do Rzymu wyjecha∏a zorga-

nizowana grupa przesz∏o 40 osób.
Wiele osób pojecha∏o na pogrzeb
na w∏asnà r´k ,́ prywatnymi samo-
chodami lub pociàgiem.

– To by∏ nasz obowiàzek, ale
i potrzeba serca, aby po˝egnaç Pa-
pie˝a. ChcieliÊmy byç z Nim, pod-
czas Jego ostatniej drogi do domu
Ojca – t∏umaczy Roman Madej, je-
den z uczestników pielgrzymki.
Grupa z Niepor´tu znajdowa∏a si´
w pobli˝u Placu Âwi´tego Piotra,
czeÊç dotar∏a na sam plac. Niektó-
rzy oglàdali uroczystoÊci na telebi-
mach rozstawionych w ró˝nych
cz´Êciach Rzymu. WÊród pielgrzy-
mów z naszej gminy obecni byli
radni powiatowi, gminni, a tak˝e
przewodniczàcy i wiceprzewodni-
czàcy rady gminy

p Piotr Zadro˝ny

Ca∏à gmin´
obj´∏a ˝a∏oba
po Êmierci Jana
Paw∏a II. Przed
urz´dem
opuszczono
flagi:
paƒstwowà,
papieskà
i gminnà
do po∏owy
masztu,
a wzd∏u˝
g∏ównych ulic
wywieszono
flagi
udekorowane
czarnymi
wstà˝kami. 

Do zdarzenia dosz∏o 26 marca
(Wielka Sobota) przed po∏u-
dniem. 12-letni Mariusz bawi∏ si´
ze swoim psem nad brzegiem Za-
lewu. W pewnym momen-
cie zwierz´ wbieg∏o na cz´-
Êciowo zamarzni´tà tafl´
akwenu i zacz´∏o tonàç.
Ch∏opiec wbieg∏ na lód,
aby ratowaç psa. W ciàgu
paru sekund znalaz∏ si´
pod wodà.

Barbar´ Grabowskà za-
niepokoi∏ rozpaczliwy
krzyk dziecka dochodzàcy
od strony Zalewu. Gdy
okaza∏o si ,́ ̋ e tonie ch∏opiec, syn
sàsiadów paƒstwa Grabowskich,
obudzi∏a m´˝a. – Z∏apa∏em dra-
bin´ i pobieg∏em nad brzeg –
opowiada W∏odzimierz Grabow-
ski. Ch∏opiec przy jej pomocy zo-
sta∏ wyciàgni´ty z wody. Póêniej
opowiada∏, ˝e sam dwukrotnie
próbowa∏ wejÊç z powrotem na
lód, ale bez powodzenia.

W piàtek (15.04) w Urz´dzie
Gminy Niepor´t wójt S∏awomir
Maciej Mazur wr´czy∏ W∏odzi-

mierzowi i Barbarze Grabow-
skim list gratulacyjny oraz
pamiàtkowy zegarek. Wójt pod-
kreÊli∏, ˝e gdyby nie natychmia-

stowa interwencja pana W∏odzi-
mierza, zdarzenie zakoƒczy∏oby
si´ tragicznie. Ch∏opiec znajdo-
wa∏ si´ bowiem w znacznej odle-
g∏oÊci od brzegu, a niska tempe-
ratura wody szybko doprowadzi-
∏aby do wyzi´bienia organizmu. –
W tym trudnym momencie za-
chowa∏ Pan spokój i rozwag .́ Ta-
ka postawa jest wzorem dla nas
wszystkich – mówi∏ podczas spo-
tkania wójt Mazur. 

p PZ

BOHATER wyró˝niony
W∏odzimierz Grabowski, mieszkaniec Bia∏obrzegów uratowa∏
tonàcego dwunastolatka, pod którym za∏ama∏ si´ lód na Zalewie
Zegrzyƒskim. W piàtek 15.04 S∏awomir Maciej Mazur, wójt
gminy Niepor´t, w imieniu ca∏ej lokalnej spo∏ecznoÊci
podzi´kowa∏ W∏odzimierzowi Grabowskiemu za obywatelskà
postaw´ i nara˝enie w∏asnego ˝ycia.

PO˚EGNALIÂMY 
Papie˝a

WYRÓ˚NIENIE za fina∏
Jak ju˝ informowaliÊmy Maciej Mazur, wójt gminy
Niepor´t znalaz∏ si´ w dziesiàtce finalistów ogólno-
polskiego konkursu „Wójt roku 2004”. W sobot´
(19.03) w Na∏´czowie odby∏a si´ uroczystoÊç
og∏oszenia wyników konkursu i wr´czenie nagród.



Od nowego roku sytuacja po-
lepszy∏a si´ g∏ównie dzieciom
ucz´szczajàcym do oddzia∏u
przedszkolnego.

Zerówka wyprowadzi∏a si´
z pi´tra budynku do lokalu po
mieszkaniu s∏u˝bowym, oddajàc
sal´ uczniom gimnazjum. Dzi´ki
temu rozwiàzaniu gimnazjaliÊci
majà wi´cej pomieszczeƒ do pro-
wadzenia zaj´ç edukacyjnych
i organizacja nauczania jest du˝o
lepsza.

W klasie przedszkolnej jest 26
dzieci. Obecnie majà do swojej
dyspozycji dwie sale, ∏azienki
oraz szatni .́

Adaptacja pomieszczeƒ nie by∏a
trudna, a polega∏a na za∏o˝eniu od-
powiedniego oÊwietlenia, remoncie
szatni, wymianie drzwi wejÊcio-
wych, obudowie grzejników oraz
zmianie tapet w jednej sali.

W nowej zerówce jest ∏adnie
i przytulnie. Kolorowe Êciany,
nowe meble, ciekawe dekoracje
komponujà z mi∏à atmosferà, ja-
kà wprowadza wychowawczyni
grupy Ma∏gorzata Stromecka. 

Dzieci sà zachwycone, czujà
si´ jak u siebie w domu. Co praw-
da, sale sà niewielkie, brak jest
bezpoÊredniego po∏àczenia ze
szko∏à, co jest dokuczliwe, gdy˝

dzieci jedzà obiady, korzystajà
z opieki Êwietlicy, uczestniczà
w zaj´ciach dodatkowych.

Czekamy na wiosn ,́ poniewa˝
najm∏odsi b´dà mieli do zabawy
du˝y ogród, nie b´dà nara˝eni na
niebezpieczeƒstwa wynikajàce
z gier prowadzonych na boisku
sportowym przez m∏odzie˝.

Informuj ,́ ̋ e rozpocz´liÊmy za-
pisy dzieci do klasy przedszkolnej
na rok 2005/2006. Serdeczne za-
praszam zainteresowanych.

p Dyrektor Szko∏y Podstawowej
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GMINA W UNII

Na realizacj´ dwóch inwestycji
zosta∏y nawet podpisane umowy
o dofinansowanie ze Êrodków
unijnych, i czekamy na podpisa-
nie umów dotyczàcych trzech
kolejnych projektów. Mowa tu
o budowie wodociàgu w za-
chodniej cz´Êci Gminy Niepor´t
(umowa o dofinansowanie z dn.
03.12.2004r.) i budowie prze-
pompowni Êcieków P-8 w Nie-
por´cie wraz z przewodami
t∏ocznymi pod Kana∏em ˚eraƒ-
skim (umowa z dn. 10.01.2005r.)
oraz budowie Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Józefowie, moderni-
zacji oczyszczalni Êcieków
w Niepor´cie i budowie kanali-
zacji sanitarnej dla osiedla D´bi-
na i gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym (zakwalifikowane do
dofinansowania uchwa∏à nr
52/162/05 Zarzàdu Wojewódz-
twa Mazowieckiego z dn.
11.01.2005r.). Obecnie trwa po-
st´powanie przetargowe, w któ-
rym wy∏onieni zostanà wyko-
nawcy prac budowlanych. Same

prace majà si´ rozpoczàç
w przeciàgu kilku najbli˝szych
miesi´cy. Podczas prac budowla-
nych w miejscu ich realizacji po-
stawione zostanà tablice infor-
macyjne, na których umieszczo-
ne b´dà dane dotyczàce m.in.
udzia∏u Êrodków zewn´trznych
na realizacj´ zadania. Po zakoƒ-
czeniu inwestycji postawiona zo-
stanie sta∏a tablica pamiàtkowa
informujàca o dofinansowaniu
ze Êrodków unijnych danej inwe-
stycji. Taka tablica b´dzie mu-
sia∏a staç przez minimum pi´ç
lat (zgodnie z wymogami UE).
Istniejà tak˝e dok∏adne wytycz-
ne dotyczàce np. miejsca usta-
wienia, wielkoÊci, kszta∏tu a na-
wet sk∏adu proporcjonalnego
zawartych informacji na tych
tablicach. Ustawianie tablic pa-
miàtkowych przy inwestycjach
wspó∏finansowanych z UE jest
powszechnà procedurà stosowa-
nà we wszystkich krajach cz∏on-
kowskich.

Unijne przetargi
W tym roku ruszajà inwestycje, które zosta∏y zakwalifikowane do
wspó∏finansowania ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

i n w e s t y c j e

WODA z gminnego
wodociàgu 
Od marca mieszkaƒcy osiedla wojskowego
w Bia∏obrzegach, a od kwietnia równie˝ osiedla
domów jednorodzinnych w Micha∏owie-Grabina,
korzystajà z gminnego wodociàgu. Dotychczas wod´
do mieszkaƒ dostarcza∏y: jednostka wojskowa lub
prywatna firma.

Wkrótce majà si´ rozpoczàç
prace budowlane na ulicach Ra-
dosnej w Stanis∏awowie Dru-
gim i G∏ównej w Ryni. Rozpocz-
nà si´ tak˝e inwestycje przebu-
dowy i budowy chodników
takich jak: chodnik wzd∏u˝ uli-

cy Wolskiej w Woli Aleksandra,
wzd∏u˝ ulicy Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach i w Beniami-
nowie oraz wjazdu na ul. LeÊnà
w Micha∏owie-Reginowie. Ca∏-
kowity koszt tych inwestycji to
prawie 940 tys. z∏.

DROGI i chodniki 
– co teraz
Zacz´∏a si´ budowa ulic KoÊcielnej w Kàtach
W´gierskich, Kàpielowej w Zegrzu P∏d. i G∏ównej
w Micha∏owie-Reginowie oraz przebudowa ulic Pla˝owej
w Bia∏obrzegach i Objazdowej w Józefowie.

ZaÊwiecà
nowe
latarnie
Zaczynajà si´ prace
zwiàzane z budowà
oÊwietlenia
ulicznego. Wzd∏u˝
ulicy Jana
Kazimierza
uzupe∏niony
zostanie odcinek do
skrzy˝owania
z ulicà Stru˝aƒskà
(dwa ronda) – 10
s∏upów
oÊwietleniowych.

Wybudowany zostanie
tak˝e ostatni etap
oÊwietlenia wzd∏u˝
ulicy Stru˝aƒskiej
w Kàtach W´gierskich
– 8 s∏upów. W ciàgu
kilku tygodni ruszà
prace przy budowie
oÊwietlenia wzd∏u˝
ulicy Stru˝aƒskiej
w Józefowie (od ulicy
Nieca∏ej do ulicy
LeÊnej). Og∏oszone
zosta∏y dwa
zamówienia publiczne
na wybór wykonawców
budowy oÊwietlenia
ulicy Wspólnej
w Józefowie i ulicy
Polnej w Micha∏owie-
Reginowie.

DZIURY po zimie
Zawsze, gdy mija zima, zamiast cieszyç si´
nadchodzàcà wiosnà denerwujemy si´ „wy∏a˝àcymi”
spod Êniegu dziurami na drogach.

W zerówce
jak
w domu
Wiele razy na ∏amach
pism lokalnych
pojawia∏y si´
informacje o trudnych
warunkach lokalowych
w Szkole Podstawowej
nr 1 oraz w Gimnazjum
w Niepor´cie. Szczególne problemy mieli

mieszkaƒcy Bia∏obrzegów. Stare
uj´cie wody nie by∏o przystoso-
wane do intensywnej eksploata-
cji. W efekcie mieszkaƒcy cz´sto
narzekali na jakoÊç dostarczanej
wody. Dopiero podj´cie przez
w∏adze gminy rozmów z Woj-
skowà Agencjà Mieszkaniowà
wp∏yn´∏o na przyspieszenie ter-
minu za∏o˝enia specjalnych za-
worów na uj´ciu. Co z kolei
umo˝liwi∏o dostarczenie miesz-
kaƒcom osiedla wody z gminne-
go wodociàgu. Obecnie korzysta
z niego blisko 1200 osób w 18
budynkach wielorodzinnych,
a tak˝e kasyno wojskowe i szko-
∏a podstawowa.

W Micha∏owie-Grabina umo-
wy na dostaw´ wody z gminne-
go wodociàgu podpisa∏a firma
(13.04), która dotychczas ob-
s∏ugiwa∏a mieszkaƒców osie-
dla. W przysz∏oÊci w∏aÊciciele
nieruchomoÊci majà zawrzeç
z gminà indywidualne umowy.

Umowy na dostaw´ wody
z gminnego wodociàgu podpisa-
∏y (1.03) równie˝ powsta∏e
wspólnoty mieszkaniowe (10 bu-
dynków) i WAM (2 budynki) na
osiedlu wojskowym w Zegrzu.
Dotychczas poÊrednikiem
w przekazywaniu op∏at by∏a
Agencja.

p pz

Jak tylko pogoda pozwoli∏a ru-
szy∏y prace remontowe na asfal-
towych, gminnych drogach. Na
poczàtku ka˝dego roku og∏asza-
ne jest zamówienie publiczne na
wybór wykonawcy tego typu
prac. W tym roku na remont na-
wierzchni asfaltowych wygra∏a
firma DROG-BUD z Koby∏ki.

Zlecenia wykonywane sà na pod-
stawie zg∏oszeƒ od mieszkaƒców
do Dzia∏u Inwestycji i Zamówieƒ
Publicznych Urz´du Gminy Nie-
por´t. Po zweryfikowaniu zg∏o-
szenia nast´puje naprawa uszko-
dzonego odcinka drogi. 

p teksty: Justyna Chwojnicka
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– Komisja rewizyjna rekomen-
duje radzie udzielenie absoluto-
rium wójtowi, jaka by∏a decyzja
komisji tym razem? Jak ocenione
zosta∏o wykonanie bud˝etu za
ubieg∏y rok?

– Jednog∏oÊnie, pozytywnie za-
opiniowaliÊmy wykonanie bu-
d˝etu za 2004 rok i skierowali-
Êmy wniosek do rady gminy
i Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o udzielenie absolutorium
wójtowi. PrzeanalizowaliÊmy
w szczególnoÊci takie zagadnie-

nia jak: wykonanie oraz koszty
inwestycji drogowych, wykaz za-
wartych umów-zleceƒ w 2004
roku, wydatki Gminnego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, dochody
gminy, stan mienia komunalne-
go i wysokoÊci czynszów w loka-
lach komunalnych, wydatki rady
gminy, umowy dzier˝awy oraz
wydatki Êrodków z Programu
zwalczania Problemów Alkoho-
lowych. Wszystkie wàtpliwoÊci
by∏y wyjaÊniane z w∏aÊciwymi
pracownikami urz´du gminy.

– Min´∏a ponad po∏owa kaden-
cji rady, jakie sprawy, jako szere-
gowemu radnemu uda∏o si´ Panu
za∏atwiç, a które problemy
chcia∏by Pan jeszcze rozwiàzaç?

– Zanim odpowiem musz´ za-
znaczyç, ˝e wed∏ug mnie ta rada
dzia∏a wyjàtkowo zgodnie i spraw-
nie, a ta zgoda wynika z faktu, ˝e

ka˝dy z nas rozumie potrzeb´
równomiernego rozwoju gminy.
Mamy 16 so∏ectw i ka˝de z nich
wymaga inwestycji. Trzeba jednak
mierzyç si∏y na zamiary i tu uwa-
˝am doskonale sprawdzajà si´ po-
szczególne komisje rady rozplano-
wujàc inwestycje i dzia∏ania na
miesiàce i lata. OczywiÊcie repre-
zentujàc mieszkaƒców Bia∏obrze-
gów i Ryni ciesz´ si ,́ ˝e uda∏o si´
rozpoczàç realizacj´ ulicy G∏ównej
i Kàpielowej oraz Pla˝owej na Pi-
lawie. Wiem równie˝, jak wa˝ny
dla mieszkaƒców by∏ chodnik ∏à-
czàcy Mazowsze i rondo w Bia∏o-
brzegach. Panowa∏a przecie˝ po-
wszechna opinia, ˝e ze wzgl´dów
technicznych tego odcinka po pro-
stu nie da si´ zrobiç. 

– Jakie sà Paƒskie oczekiwa-
nia, co do dzia∏aƒ gminy w naj-
bli˝szych miesiàcach?

– Stosunkowo niedawno gmi-

na przej´∏a drogi w Bia∏obrze-
gach. Zosta∏a ju˝ zrealizowana
nawierzchnia i chodnik od bra-
my wjazdowej do szko∏y. Teraz
planowane jest wykonanie po-
dobnej inwestycji od bramy
wjazdowej w g∏àb osiedla. Do-
datkowo, jeÊli Wojskowa Agen-
cja Mieszkaniowa uzupe∏ni do-
kumentacj´, gmina przejmie
równie˝ oÊwietlenie na osiedlu,
co powinno poprawiç jego stan.

Obecnie modernizowana ulica
Pla˝owa na Pilawie wed∏ug mnie
docelowo powinna byç jedno-
kierunkowa, tworzàc p´tl ,́ któ-
ra pozwoli na powrót do g∏ów-
nej drogi od strony Mazowsza.
Usprawni∏oby to ruch w tym
miejscu i wyeliminowa∏y perma-
nentnie tworzàce si´ korki na
tym odcinku Pla˝owej. Wspól-
nie z so∏tys Ryni staramy si´
równie˝ o utwardzenie ulicy Ste-

gna w tej miejscowoÊci. Mam
nadziej ,́ ˝e w krótkim czasie
uda si´ zrealizowaç i t´ inwesty-
cj .́ 

JeÊli mia∏bym podsumowaç
minione dwa lata z perspektywy
po raz pierwszy pe∏nionego
mandatu radnego, to powie-
dzia∏bym, ̋ e zmiany w gminie sà
widoczne go∏ym okiem i jest to
zupe∏nie inny samorzàd ni˝
przed 2002 rokiem, czyli otwar-
ty i sprzyjajàcy klimatowi inwe-
stycji.

p Rozmawia∏ Robert Wróbel

W TRAKCIE KADENCJI

Rozmawiamy 
z BOGDANEM
PIÑTKOWSKIM,
radnym, Przewodniczàcym
Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Niepor´t

w a r t o  w i e d z i e ç

Szkolenie dla so∏tysów po-
prowadzili pracownicy biura
powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Legionowie. Jednocze-
Ênie poinformowano, ˝e wype∏-
nione wnioski o przyznanie
p∏atnoÊci bezpoÊrednich do
gruntów rolnych mo˝na sk∏adaç
w Urz´dzie Gminy. Dwa razy
w tygodniu (w godzinach pracy

urz´du: poniedzia∏ek w godz.
10:00–18:00 oraz Êroda w godz.
8:00–16:00) pracownik ARiMR
b´dzie pe∏ni∏ dy˝ur w UG Nie-
por´t (II pi´tro, pok. 26). Po-
mo˝e on rolnikom starajàcym
si´ o dop∏aty w wype∏nieniu
wniosków. Na miejscu b´dzie
równie˝ mo˝na z∏o˝yç wszystkie
wymagane dokumenty.

p pz

Z WNIOSKIEM do urz´du
Szkolenie dla so∏tysów z zakresu wype∏niania wniosków
obszarowych o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊrednich odby∏o
si´ 5 kwietnia (wtorek) w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

W zwiàzku z powtarzajàcymi si´ w szeregu
dokumentów i publikacji prasowych b∏´dach
w nazwach niektórych miejscowoÊci po∏o˝onych na
terenie gminy Niepor´t podajemy prawid∏owà

pisowni´ nazw tych miejscowoÊci:
• Micha∏ów-Reginów;

• Micha∏ów-Grabina;
• Stanis∏awów Pierwszy (dotyczy Stanis∏awowa ko∏o Rembelsz-

czyzny);
• Stanis∏awów Drugi (dotyczy Stanis∏awowa ko∏o Legionowa).

Raport przygotowali diagnoÊci:
Anna Màdra i Ewa Lipka ze
szko∏y w Opaczu ko∏o Konstanci-
na przy wspó∏pracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Prace
nad raportem trwa∏y od listopada
2004 r. Dokument powsta∏ dzi´-
ki wspó∏pracy z uczniami, rodzi-
cami i nauczycielami placówki,
którzy wype∏nili odpowiednie an-
kiety. Na ich podstawie i przepro-
wadzonych wywiadów z Samo-
rzàdem Uczniowskim, Radà Ro-
dziców i dyrekcjà szko∏y

okreÊlono mocne i s∏abe strony
placówki.

Do mocnych stron zaliczono
m.in. wysoki poziom nauczania,
bogatà ofert´ zaj´ç pozalekcyj-
nych czy organizacj´ klas sporto-
wych. Natomiast wÊród proble-
mów placówki wyliczono m.in.:
trudne warunki lokalowe i wyni-
kajàce z nich agresywne zachowa-
nia uczniów. Prezentacja raportu
odby∏a si´ (18.04) na otwartym
spotkaniu z mieszkaƒcami gminy.

p pz

RAPORT z gimnazjum
W po∏owie kwietnia w Gimnazjum w Niepor´cie odby∏a si´
prezentacja raportu z mierzenia jakoÊci pracy szko∏y. Raport
ma byç podstawà do ubiegania si´ przez placówk´
certyfikatu jakoÊci.
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Pytanie w kategorii: OÊwiata
Ze wzgl´du na fakt, ˝e prawdziwà wyk∏adnià
poziomu szkó∏ sà ich rankingi – pytam, czy jest
mo˝liwoÊç opublikowania oficjalnych staty-
styk wyników naszych szóstoklasistów ze szkó∏
podstawowych oraz co wa˝niejsze statystyk
wyniku naszych gimnazjalistów. Wiem, ˝e
szko∏y otrzymujà nie tylko wyniki poszczegól-
nych uczniów, ale równie˝ wynik samej szko∏y
w porównaniu do szkó∏ powiatowych itd.
Uwa˝am, ˝e oficjalne opublikowanie tych in-
formacji w „WieÊciach Niepor´ckich” oraz na
stronie internetowej by∏oby na pewno intere-

sujàcà lekturà w porównaniu do przesympa-
tycznych i tak przychylnych artyku∏ów o naszej
Gminie. Czy jest to mo˝liwe? (...)

(Agatha, 06.04.2005 r.)

Odpowiedê:
Zgodnie z Pani sugestià publikujemy poni˝ej
wyniki uczniów naszych szkó∏ – sprawdzianu
klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego, na tle
powiatu, województwa i stolicy. Tegoroczne
wyniki dost´pne b´dà dopiero na prze∏omie ma-
ja i czerwca. Poni˝sza statystyka zostanie rów-
nie˝, realizujàc Pani pomys∏, zamieszczona
w gazecie gminnej „WieÊci Niepor´ckie”.

Wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu uczniów klas szóstych szkó∏ podstawowych
i egzaminu gimnazjalnego uczniów klas trzecich gimnazjów przeprowadzonych
przez Okr´gowà Komisj´ Egzaminacyjnà w Warszawie.

RROOKK 22000033 RR..

1. SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW*
Ârednia liczba punktów uzyskana przez uczniów
(na 40 mo˝liwych), w tym:

woj. mazowieckie 27,93
Warszawa 30,24
powiat legionowski 27,55
gmina Niepor´t 29,02
(najwy˝szy wynik na terenie gminy: 
Szko∏a Podstawowa w Izabelinie – 37,00 pkt) 

* Sprawdzian dla szóstoklasistów jest powszechny i obowiàzkowy.
Przystàpienie do niego jest warunkiem ukoƒczenia szko∏y
podstawowej, choç jego wynik nie ma wp∏ywu na przyj´cie ucznia
do rejonowego gimnazjum. 

2. EGZAMIN GIMNAZJALNY* 
Ârednia liczba punktów uzyskana przez uczniów
(na 50 mo˝liwych), w tym: 

cz´Êç cz´Êç
humanistyczna mat.-przyrodnicza

woj. mazowieckie 33,69 28,22
Warszawa 36,06 29,73
powiat legionowski 34,65 27,22
gmina Niepor´t 36,31 34,21

* Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiàzkowy.
Przystàpienie do niego jest warunkiem ukoƒczenia szko∏y. Wynik
egzaminu ma wp∏yw na przyj´cie ucznia do wybranej przez niego
szko∏y ponadgimnazjalnej.

RROOKK 22000044

1. SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW
Ârednia liczba punktów uzyskana przez uczniów
(na 40 mo˝liwych), w tym: 

woj. mazowieckie 26,33
Warszawa 29,43
powiat legionowski 26,68
gmina Niepor´t 26,95 
(najwy˝szy wynik Szko∏a Podstawowa
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce
Radzymiƒskiej – 29,31) 

2. EGZAMIN GIMNAZJALNY 
Ârednia liczba punktów uzyskana przez uczniów
(na 50 mo˝liwych), w tym: 

cz´Êç cz´Êç
humanistyczna mat.-przyrodnicza

woj. mazowieckie 28,78 26,49
Warszawa 32,57 29,63
powiat legionowski 28,18 25,26
gmina Niepor´t 27,32 26,14

ROK 2005 – wyniki na prze∏omie maja/czerwca
p Opracowa∏a – H. Galas

POD 
czujnym okiem
W gminnym gimnazjum oprócz
grona nauczycielskiego nad bez-
pieczeƒstwem uczniów czuwa li-
cencjonowany pracownik ochro-
ny. Jego prac´ wspomaga system
kilkunastu kamer monitorujà-
cych placówk .́ Zmiany w gimna-
zjum to efekt decyzji wójta gmi-

ny, do którego zwracali si´ rodzi-
ce uczniów, skar˝àcych si´ na ni-
skie poczucie bezpieczeƒstwa
w placówce.

275 uczniów gimnazjum zaj-
muje pierwsze pi´tro przedwojen-
nego budynku przy ulicy Dwor-
cowej w Niepor´cie. Wystarczy
jedna wizyta na szkolnym koryta-
rzu, aby przekonaç si ,́ ̋ e na nad-
miar przestrzeni uczniowie raczej
narzekaç nie mogà. Pomimo
trudnych warunków lokalowych

szko∏a uzyskuje imponujàce wy-
niki nauczania na tle powiatu
i województwa. 

Pod koniec ubieg∏ego roku ro-
dzice uczniów zacz´li informowaç
o niepokojàcych incydentach, do
których dochodzi w szkole. Skar-
˝yli si´ na niskie poczucie bezpie-
czeƒstwa swoich dzieci w placów-
ce. W odpowiedzi na tà sytuacj ,́
pedagodzy obj´li ÊciÊlejszà opiekà
uczniów sprawiajàcych k∏opoty
wychowawcze, zaÊ wójt gminy

zdecydowa∏ o instalacji w szkole
monitoringu i zatrudnieniu pra-
cownika ochrony.

Efekty tych dzia∏aƒ najlepiej
ocenià sami uczniowie, jednak
pracownicy szko∏y g∏oÊno je
chwalà, wskazujàc ˝e przynios∏y
nie tylko uspokojenie najbardziej
„energicznych” gimnazjalistów,
ale tak˝e definitywnie wyelimino-
wa∏y mo˝liwoÊç przenikania do
szko∏y osób z zewnàtrz.

p Robert Wróbel

WYNIKI gimnazjum
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e k o l o g i a

Gdy powstajàce odpady sà zago-
spodarowywane w∏aÊciwie – czyli
je˝eli to mo˝liwe, posegregowane
na poszczególne frakcje, trafiajà
do punktów selektywnej zbiórki
lub sà odbierane przez firmy spe-
cjalistyczne – to Êrodowisko jest
czyste, a surowce wtórne trafià do
ponownego przerobu. Jednak
cz´Êç osób stara si´ t´ drog´ zago-
spodarowania i recyklingu odpa-
dów uproÊciç, poprzez ich spalanie. 

Spalanie odpadów wzbudza wie-
le kontrowersji wÊród mieszkaƒ-
ców. Równie˝ do Urz´du Gminy
Niepor´t kierowanych jest coraz
wi´cej wniosków o interwencj´
w tej sprawie. Skala problemu jest
szeroka i dotyczy zarówno odpa-
dów komunalnych palonych na
wolnym powietrzu, jak i odpadów
przemys∏owych i poprodukcyj-
nych spalanych w lokalnych ko-
t∏owniach.

Dlatego warto przypomnieç na-
szym czytelnikom kilka podstawo-
wych informacji i przepisów doty-
czàcych konsekwencji spalania od-
padów. Mam tu na myÊli
konsekwencje zdrowotne i prawne.
Spalanie odpadów powoduje emi-
sj´ do powietrza wielu szkodliwych
substancji i py∏ów m. in. dioksyn
i furanów. Sà to zwiàzki chemicz-
ne bardzo szkodliwych dla organi-
zmu cz∏owieka. Substancje te przy-
czyniajà si´ do rozwoju nowotwo-
rów oraz majà wp∏yw na rozwój
szeregu innych schorzeƒ, w tym
alergicznych, uk∏adu pokarmowe-
go i skóry. Ich szkodliwe dzia∏anie
w organizmach ˝ywych mo˝e ku-
mulowaç si´ przez wiele lat.

Ponadto przy spalaniu odpa-
dów np. butelek plastikowych, fo-
li, zu˝ytych opon samochodowych
itp. w niskich temperaturach pale-
nisk kot∏owni lokalnych nie nast´-
puje pe∏ny proces spalania i do po-
wietrza trafiajà du˝e iloÊci resztek
niespalonych odpadów w postaci
sadzy i py∏ów. Dodatkowà ucià˝li-
woÊcià jest bardzo ostry swàd dy-
mu z palonych odpadów oraz nisz-

czenie przewodów kominowych
poprzez osadzanie si´ warstwy za-
nieczyszczeƒ powodujàcych ich
niedro˝noÊç.

Zgodnie z ustawà z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 z póên. zm.) unieszko-
dliwianie odpadów mo˝e odbywaç
si´ tylko w miejscu wyznaczonym
w trybie przepisów o zagospodaro-
waniu przestrzennym w instala-
cjach lub urzàdzeniach, które spe∏-
niajà okreÊlone wymagania. Usta-
wa dopuszcza spalanie
pozosta∏oÊci roÊlinnych, poza in-
stalacjami i urzàdzeniami, je˝eli
spalanie to nie narusza odr´bnych
przepisów. Osoby fizyczne mogà
kompostowaç odpady organiczne
na potrzeby w∏asne. Kto wbrew

zakazowi ter-
micznie prze-
kszta∏ca odpady
poza instalacja-
mi i urzàdzenia-
mi do odzysku
lub unieszkodli-
wiania odpadów
podlega karze
aresztu albo
grzywny orzeka-
nych na zasa-
dach i trybie
o k r e Ê l o n y m
w Kodeksie po-

st´powania w sprawach o wykro-
czenia.

MyÊl ,́ ˝e przytoczone powy˝ej
skutki zdrowotne i prawne spala-
nia odpadów wp∏ynà na decyzje
podejmowane przez wiele osób,
które dotychczas spalajàc odpady
nie myÊla∏y o konsekwencjach tych
dzia∏aƒ. Ta pozorna oszcz´dnoÊç
przyczynia si´ bowiem do wprowa-
dzania zanieczyszczeƒ do Êrodowi-
ska i ma wp∏yw na nasze zdrowie. 

Spalajàc resztki roÊlinne rów-
nie˝ nale˝y to czyniç zgodnie
z ustalonymi np. na terenie ogro-
dów dzia∏kowych regulaminami,
a na posesjach w sposób nie po-
wodujàcy ucià˝liwoÊci dla sàsia-
dów lub zagro˝enia po˝arowego.
Dotyczy to w szczególnoÊci cz´-
stych przypadków wypalania su-
chych traw. Jest to dzia∏anie szko-
dliwe dla Êrodowiska, gdy˝ w cza-
sie wypalania ginie wiele
organizmów ˝ywych, w tym nisz-
czone sà równie˝ gniazda ptaków.
Przypominam, ˝e zgodnie z art.
131 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. nr 92, poz.880), kto wypa-
la ∏àki, pastwiska, nieu˝ytki, ro-
wy, pasy przydro˝ne, szlaki kolejo-
we, trzcinowiska lub szuwary pod-
lega karze aresztu albo grzywny.

p Darek Wróbel

Nauczyciele zastanawiali si ,́
w jaki sposób wyeliminowaç naj-
cz´Êciej pope∏niane przez uczniów
b∏´dy. W tej sprawie zasi´gni´to
te˝ opinii u nauczycieli przedmio-
tów przyrodniczych uczàcych
w gimnazjum w Niepor´cie. Zna-
jàc doÊwiadczenie kolegów z gim-
nazjum mo˝emy wi´cej uwagi
zwracaç na zagadnienia, z który-
mi nasi uczniowie gorzej radzà so-
bie w czasie dalszej nauki. Aby
uatrakcyjniç nauk´ przyrody na-
uczyciele zademonstrowali cieka-
we doÊwiadczenia, które mo˝na
wykorzystaç w czasie lekcji. W po-
kazach brali te˝ udzia∏ nauczycie-
le nauczania zintegrowanego.

Kolejne spotka-
nie zosta∏o zorga-
nizowane przez
Marlen´ Kujaw´
16 marca w SP
w Bia∏obrzegach.
W spotkaniu
wzi´∏a udzia∏ me-
todyk przyrody –
pani Joanna Par-
fianowicz, która
p r z e d s t aw i ∏ a
zmiany w prawie
o Ê w i a t o w y m
w szczególnoÊci

dotyczàcym awansu zawodowego
nauczycieli. Dyskutowano tak˝e
o programach i podr´cznikach do
nauczania przyrody.

Nast´pnego dnia spotka∏yÊmy
si´ w SP w Józefowie, aby ustaliç
sposób przygotowania uczniów
do II Gminnego Konkursu Przy-
rodniczego „Z przyrodà na ty”,
który popularyzuje wiedz´ przy-
rodniczà wÊród uczniów szkó∏
podstawowych naszej gminy. Or-
ganizatorem i pomys∏odawcà
konkursu jest Jolanta Wojdalska.
Cenne nagrody dla zwyci´zców
fundujà nasi samorzàdowcy.

p Alina Zalewska

KO¸O przyrodników
Po feriach zimowych odby∏y si´ trzy zebrania
nauczycieli przyrody szkó∏ podstawowych naszej
gminy. Pierwsze z nich mia∏o miejsce 28 lutego
w Szkole Podstawowej w Niepor´cie.

W konkursie uczestniczy∏y
trzyosobowe reprezentacje ze
wszystkich szkó∏ podstawowych
w naszej gminie. Tematyka testu
konkursowego obejmowa∏a wie-
dz´ z ochrony przyrody i Êrodo-
wiska w zakresie szko∏y
podstawowej. Po zakoƒ-
czeniu testu, w czasie,
gdy komisja ustala∏a wy-
niki, uczniowie uczestni-
czyli w spotkaniu z Ge-
rardem Hojà, pracowni-
kiem NadleÊnictwa
Jab∏onna, który omówi∏
zasady ochrony cennych
gatunków drzew i zwie-
rzàt wyst´pujàcych na
naszym terenie oraz
przybli˝y∏ zebranym za-
gadnienia zwiàzane z ho-
dowlà i ochronà lasu. Po
og∏oszeniu wyników oka-
za∏o si ,́ ̋ e pierwsze miej-
sce zaj´∏a Darja Maczek
ze Szko∏y Podstawowej
w Wólce Radzymiƒskiej,
drugie Aleksandra Banasiak
równie˝ z Wólki, a trzecie Aman-
da Staƒczak ze Szko∏y Podstawo-
wej w Józefowie. Co ciekawe, ca-
∏a trójka uzyska∏a takà samà
iloÊç punktów i o zaj´tych osta-
tecznie miejscach decydowa∏a
dogrywka. Laureaci z ràk zast´p-
cy wójta Marka Stpiczyƒskiego
i przewodniczàcego Komisji
Ochrony Ârodowiska Janusza
Ponto otrzymali cenne nagrody

w postaci sprz´tu audio, a pozo-
stali uczestnicy ksià˝ki o tematy-
ce przyrodniczej. FinaliÊci kon-
kursu b´dà reprezentowali gmin´
w powiatowym konkursie „Od-
pady – koniecznoÊç cywilizacyjna

czy przekleƒstwo naszych cza-
sów”. Na zakoƒczenie uczniowie
Szko∏y Podstawowej w Józefowie
przedstawili widowisko o tematy-
ce ekologicznej z okazji „Dnia
Ziemi”. Konkurs zosta∏ ̋ yczliwie
przyj´ty przez uczniów i nauczy-
cieli, a jego organizacja w Józefo-
wie, w otoczeniu pomników
przyrody i lasów dope∏ni∏a walo-
ry edukacyjne spotkania.

p Dariusz Wróbel

Z Przyrodà na Ty
21 kwietnia w Szkole Podstawowej w Józefowie
rozstrzygni´to fina∏ drugiej edycji Gminnego Konkursu
Przyrodniczego „Z Przyrodà na TY” dla uczniów szkó∏
podstawowych, pod patronatem Wójta Gminy
Niepor´t.

Odpady, których nie da si´ uniknàç, ani
u˝ywaç wielokrotnie, nale˝y poddaç se-
gregacji, aby odzyskaç te, które nadajà
si´ do ponownego recyklingu. KorzyÊci
wynikajàcych z pozyskania i przetwarza-
nia surowców wtórnych nie trzeba uza-
sadniaç. Warto zapami´taç te najwa˝-
niejsze:
• Pozyskanie surowców wtórnych;
• Zmniejszenie szkodliwoÊci odpadów;
• Zmniejszenie iloÊci odpadów na sk∏ado-
wiskach.
Realizujàc te za∏o˝enia, od 1 maja zmie-
nià si´ zasady przyjmowania odpadów
komunalnych w gminnych punktach od-
bioru odpadów. Teraz b´dà to Gminne
Punkty Odbioru Segregowanych Odpa-
dów Komunalnych (GPOSOK), na któ-
re b´dzie mo˝na przynosiç nieodp∏atnie
odpady podzielone na cztery podstawo-
we frakcje: papier, plastik, szk∏o i metal.

GPOSOK zlokalizowane b´dà w Ryni,
Niepor´cie, Woli Aleksandra i Micha∏o-
wie-Grabinie, w miejscach dotychczaso-
wych punktów. Zmienià si´ nieco dni
przyj´ç oraz warunki przynoszenia segre-
gowanych odpadów. Do dozorowanych
punktów, mieszkaƒcy gminy b´dà mogli
przynosiç odpady pochodzàce wy∏àcznie
z indywidualnych gospodarstw domo-
wych. Zostanie stworzony Regulamin
punktu, który b´dzie okreÊla∏; kto, co
i w jakich iloÊciach b´dzie móg∏ tam
przynosiç. Regulamin b´dzie umieszczo-
ny na tablicach informacyjnych, które
znajdà si´ w ka˝dym z punktów, a tak˝e
na gminnej stronie internetowej i w na-
st´pnym numerze WieÊci. Przypomina-
my równie˝, ˝e zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 13 IX 1996r. o utrzymaniu czysto-
Êci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz.622 z póên. zm.) obowiàzkiem,
ka˝dego w∏aÊciciela nieruchomoÊci jest
mi´dzy innymi:
– wyposa˝enie nieruchomoÊci w urzàdze-
nia s∏u˝àce do zbierania odpadów komu-
nalnych i utrzymywanie ich w odpowied-

nim stanie sanitarnym, porzàdkowym
i technicznym;
– zbieranie i pozbywanie si´ powsta∏ych
na terenie nieruchomoÊci odpadów ko-
munalnych, w sposób zgodny z przepisa-
mi ustawy i przepisami odr´bnymi;
– udokumentowanie korzystania z us∏ug
wykonywanych przez przedsi´biorc´ po-
siadajàcego zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych. 
W gm. Niepor´t dzia∏a 8 takich firm:
MPO, Warszawa, ul. Kopijników 13, tel.
811-71-01; ZUK Krzysztof Goêliƒski,
Stasi Las 23, tel. 782-61-97; ZKTZ, Se-
rock, ul. Nasielska 26, tel. 782-73-87;
Trans Formers, Warszawa, Annopol 18,
tel. 811-14-04; BYÂ, Warszawa, ul. Arku-
szowa 43, tel. 865-31-51;  SITA Polska
Sp.z o.o., Warszawa, ul. Cio∏ka 16, tel.
836-71-60; REMONDIS Sp.zo.o., War-
szawa, ul. Zawodzie 16, infolinia 0 801-
306-801; AG COMPLEX Sp.zo.o. War-
szawa ul. Marywilska 44, tel.814-27-77,
814-08-16.

p Renata Szkolniak

Teraz 
segregowane

Wiosna to okres porzàdkowania naszych posesji i dzia∏ek
rekreacyjnych. W czasie tych prac okazuje si´, ˝e wiele jest
rzeczy, które ju˝ sà nam zb´dne lub z innych przyczyn np.
zu˝ycia czy uszkodzeƒ stajà si´ odpadami. Do tego nale˝y
jeszcze dodaç narastajàcà w gospodarstwach domowych
iloÊç opakowaƒ po produktach codziennego u˝ytku.

WIOSENNY temat –
spalanie odpadów
i wypalanie traw

P∏onàce Êmietnisko

Zapas opon na ca∏à zim´
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Po∏o˝one w pó∏nocno-
-wschodniej S∏owacji niemal
pi´ciotysi´czne miasto

Strážske zosta∏o wybrane jako part-
ner gminy nieprzypadkowo. Dzi´ki
zaanga˝owaniu pracowników Amba-
sady RP w Bratys∏awie uda∏o si´ wy-
typowaç miasto, które swoim charak-
terem, wielkoÊcià i perspektywami
rozwoju odpowiada∏o naszej gminie.
Strážske po∏o˝one jest na przeci´ciu
szlaków turystycznych, a w jego bez-
poÊredniej bliskoÊci znajduje si´ naj-
wi´kszy zbiornik wodny w tej cz´Êci
S∏owacji. Miasto s∏ynie z r´kodzie∏a
i produkcji szlachetnych win.

Dwudniowa wizyta pi´cioosobowej
delegacji s∏owackiej mia∏a napi´ty
harmonogram. Pierwszego dnia sku-
pi∏a si´ na spotkaniu z niepor´ckimi
samorzàdowcami, podpisaniu poro-
zumienia, rozmowach z przedsi´bior-
cami i krótkiej wycieczce po gminie.
W piàtek S∏owacy zwiedzili Zamek
Królewski i zobaczyli warszawskà
Starówk ,́ a nast´pnie ju˝ w Niepor´-
cie, rozmawiali z dyrektorem oÊrodka
zdrowia i kierownikiem GOPS. Na
koniec w Gminnym OÊrodku Kultu-
ry zobaczyli prezentacj´ dzieci´cych
zespo∏ów tanecznych z terenu gminy.

p Robert Wróbel

Porozumienie 
o partnerskiej
wspó∏pracy

3 i 4 marca goÊciliÊmy delegacj´ s∏owackiego miasta
Strážske. Podczas sesji rady gminy (3.03) podpisane
zosta∏o porozumienie, w myÊl którego samorzàdy
podejmujà partnerskà wymian´ doÊwiadczeƒ i wspólne
przedsi´wzi´cia w nast´pujàcych dziedzinach ˝ycia
spo∏ecznego i gospodarczego: kultury, turystyki, sportu
i rekreacji, oÊwiaty, ochrony Êrodowiska, promocji,
kontaktów mi´dzy spo∏ecznoÊciami lokalnymi oraz
kontaktów mi´dzy podmiotami gospodarczymi.

Dyrektora Cerealii S∏owacy pytali g∏ównie
o warunki dzia∏ania, jakie stworzy∏a
inwestorowi gmina

Podczas pierwszego roboczego spotkania w urz´dzie t∏umacz, zgodnie
z oczekiwaniami okaza∏ si´ niepotrzebny

Podczas sesji rady, jeden z mieszkaƒców
Niepor´tu i jednoczeÊnie student j´zyka
s∏owackiego precyzowa∏, niektóre
niezrozumia∏e sformu∏owania goÊci

Podpisanie porozumienia partnerskiego
podczas sesji rady gminy

Uchwa∏a o porozumieniu zosta∏a przyj´ta
jednog∏oÊnie

W szkole podstawowej w Józefowie
rozmawiano o wymianie m∏odzie˝y

W zak∏adzie Cerealia Unibake

Ján Tejgi – Primátor mesta Stražske, podczas
wystapienia na sesji rady gminy

Ján Tejgi – Primátor mesta (burmistrz miasta)
Stražske 

Na Placu Zamkowym

Na warszawskiej Starówce

Na Zamku Królewskim Wspólna fotografia przed urz´dem gminy Wizyta w niepor´ckim oÊrodku zdrowia

Porozumienie 
o partnerskiej
wspó∏pracy
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W celu zapewnienia prawid∏owej
realizacji procesu wychowania fi-
zycznego, uprawiania sportu i re-
kreacji ruchowej oraz prowadzenia
rehabilitacji ruchowej w Gminie
Niepor´t w dniu 31.01.2005 roku
uchwalono „Program realizacji
zadaƒ w zakresie kultury fizycz-
nej w Gminie Niepor´t na lata
2005-2008”. 

Program obejmuje szereg dzia∏aƒ
z zakresu upowszechniania i pro-
mocji kultury fizycznej, pracy
z dzieçmi i m∏odzie˝à uzdolnionà
sportowo jak równie˝ tworzenie
warunków dla rozwoju bazy spor-
towej. Pierwszym zadaniem, które-
go realizacja rozpocz´∏a si´ na po-
czàtku lutego br. by∏o umo˝liwie-
nie korzystania z dodatkowych
pozaszkolnych i pozalekcyjnych
zaj´ç rekreacyjno-sportowych
przez dzieci i m∏odzie˝ z terenu ca-
∏ej gminy. BezpoÊrednim organiza-
torem i koordynatorem tych zaj´ç
jest Urzàd Gminy. Zaj´cia prowa-
dzone sà przez osoby posiadajàce
odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia.

Obecnie tygodniowy wymiar re-
alizowanych godzin na bazie
wszystkich placówek oÊwiatowych
wynosi 58. Liczba godzin zaj´ç (od
2 do 8) przypadajàca na poszcze-
gólne placówki wynika z iloÊci
dzieci, warunków technicznych
i mo˝liwoÊci organizacyjnych. Naj-
cz´Êciej wybierane formy zaj´ç to:
gimnastyka korekcyjno-kompen-
sacyjna, tzw. minitenis wÊród dzie-
ci najm∏odszych (klasy 0-III) oraz
pi∏ka no˝na, siatkowa, koszykowa
i tenis sto∏owy wÊród dzieci star-
szych. W zaj´ciach bierze udzia∏
od 15 do 25 uczestników. 

Z propozycji gminy mo˝e sko-
rzystaç ka˝de zainteresowane
dziecko, którego rodzice wyrazili

na to zgod .́ Zaj´cia sà bezp∏atne.
Szczegó∏owych informacji na te-
mat warunków i zasad uczestnic-
twa udzielajà dyrektorzy poszcze-
gólnych placówek oÊwiatowych
jak i osoby prowadzàce. Zaj´cia

b´dà realizowane do 17 czerwca
br. Od nowego roku szkolnego
przewidziana jest ich kontynuacja.

Drugie zadanie realizowane w ra-
mach uchwalonego programu to
wspieranie dzia∏aƒ na rzecz m∏o-
dzie˝y uzdolnionej sportowo.
Pierwszym etapem by∏o powo∏anie
w 2004 roku klasy sportowej o pro-
filu pi∏ka siatkowa w Gimnazjum
w Niepor´cie. Misjà tej klasy jest
dbanie o harmonijny rozwój fizycz-
ny, rozwijanie i eksponowanie zain-
teresowaƒ oraz szczególnych uzdol-
nieƒ ruchowo – technicznych
uczniów. Klasa liczy 25 uczniów
w tym 13 dziewczàt i 12 ch∏opców,
wymiar zaj´ç wychowania fizyczne-
go wynosi 10 godzin tygodniowo.
Prowadzàcym zaj´cia sportowe
i odpowiedzialnym za szkolenie jest
Bronis∏aw Orlikowski (trener II kla-
sy pi∏ki siatkowej). W maju
w zwiàzku z rozpocz´ciem naboru

do kolejnej klasy sportowej, we
wszystkich szko∏ach na terenie gmi-
ny zostanà przeprowadzone wst´p-
ne testy sprawnoÊciowe. Majà one
na celu wy∏onienie dzieci posiada-
jàcych predyspozycje fizyczne po-

zwalajàce na pod-
j´cie nauki
w klasie spor-
towej. Nauczy-
ciele kultury fi-
zycznej zostali
poinformowa-
ni o trybie
i sposobie pro-
wadzenia po-
st´powania eg-
zaminacyjne-
go. To w∏aÊnie
do nich poten-
cjalni kandyda-
ci mogà zwra-
caç si´ o po-
m o c

w przygotowaniu do egzaminu.
Nast´pnym etapem rekrutacji

uczniów b´dzie obowiàzkowy dla
wszystkich kandydatów spraw-
dzian predyspozycji i umiej´tnoÊci
sportowych przeprowadzony
w dniu 11.06.2005 r. o godz. 10.00
w Gimnazjum w Niepor´cie. Wa-
runkiem przyj´cia ucznia do klasy
sportowej jest zaÊwiadczenie lekar-
skie od lekarza specjalisty w dzie-
dzinie medycyny sportowej o bra-
ku przeciwwskazaƒ do nauki
w klasie sportowej. Konieczna jest
równie˝ pisemna zgoda rodziców
(prawnych opiekunów). Szczegó-
∏owych informacji o naborze
udziela sekretariat Gimnazjum
w Niepor´cie tel. 772-30-30.

W kolejnych numerach „WieÊci
Niepor´ckich”b´dziemy starali si´
przedstawiç dalszy sposób realiza-
cji programu. 

p Urszula Mitka-Karandziej

OD zabawy do sportu
AktywnoÊç fizyczna jest kluczowym czynnikiem wzmacniajàcym nasze zdrowie.
Tworzenie warunków dla jej prawid∏owego rozwoju i zach´canie ludzi do
uczestnictwa w niej jest wa˝nym elementem polityki publicznej ka˝dej gminy. 

Ze Stanis∏awem Pisarkiem rozma-

wia Piotr Zadro˝ny

Trener i zawodnicy majà nadzie-
j´ na szybkie odrobienie strat i po-
wrót do czo∏ówki grupy. Zespó∏ ma
bowiem jeszcze do rozegrania 2 za-
leg∏e spotkania.

– Rund´ wiosennà rozpocz´liÊcie
z poÊlizgiem, ale po dwóch meczach
macie na koncie dorobek 4 punk-
tów. Chyba nie ma powodów do na-
rzekaƒ?
– Jesienià wiod∏o nam si´ zdecydo-
wanie lepiej. Rund´ zakoƒczyli-
Êmy na 5 pozycji w tabeli z dorob-
kiem 22 punktów i stratà 7 punk-
tów do lidera. Na koncie mieliÊmy
7 wygranych, jeden remis i 6 pora-
˝ek. MyÊleliÊmy nawet o awansie
do ligi okr´gowej. Takie zresztà
by∏o za∏o˝enie przed sezonem.
– I co si´ wydarzy∏o?
– Nie przewidzieliÊmy dwóch rze-
czy: du˝ej iloÊci kontuzji kluczo-
wych zawodników, co z kolei po-
woduje brak stabilizacji w sk∏a-
dzie. Problemem jest równie˝
koloryzowanie nas kartkami przez
s´dziów. Zawodnicy muszà p∏aciç
zwiàzkowi op∏aty po ka˝dej 3 ˝ó∏-
tej kartce i pauzowaç po czwartej.
Problem dotyczy zw∏aszcza linii
obrony, gdzie ubytki osobowe sà
najwi´ksze.
– Przecie˝ klub wzmocni∏ si´ przed
rundà wiosennà. Jako Êrodkowy
obroƒca mia∏ graç nowy zawodnik
Rafa∏ Sza∏owski.
– Mia∏ i dobrze zagra∏ w pierw-
szym meczu rundy z drugà dru˝y-
nà Marymontu, gdzie podczas
walki o pi∏k´ z∏ama∏ r´k .́ Teraz
ma za∏o˝ony gips i w tym sezonie
ju˝ raczej nie powróci na boisko.

– Kto zatem przejmie pierwsze
skrzypce w linii obrony?
– Si∏´ uderzenia wzi´li na siebie:
nasz wieloletni zawodnik S∏awek
Wierzchoƒ, który wyró˝nia si´ na
boisku nieust´pliwoÊcià i zdecydo-
waniem w grze obronnej oraz Pa-
we∏ Kostewicz. Wspomaga ich
Adam Banaszek, który powróci∏
z Rzàdzy Za∏ubice.
– Kogo jeszcze kibice na pewno za-
uwa˝à na boisku?
– OczywiÊcie braci Stromeckich:
Ryszarda i Adama. Obaj to do-
Êwiadczeni zawodnicy. Ryszard
gra∏ nawet w pierwszo- i drugoli-
gowych dru˝ynach, a niepor´ccy
kibice na pewno znajà go z me-
czów Legionovii. Sporo bramek
zdoby∏ Marcel Chmielewski,
a niewàtpliwie najwi´ksze post´py
zrobi∏ m∏ody Adam Jasiƒski, gra-
jàcy w linii pomocy.
– Czy w tym roku kibice Rotavii,
którzy licznie przychodzà na mecze
swojego zespo∏u b´dà Êwi´towaç
awans?
– Nie chc´ niepotrzebnie rozbu-
dzaç nadziei wÊród kibiców.
W grze naszego zespo∏u trzeba
jeszcze sporo zmieniç. Niedopusz-
czalne sà przegrane na w∏asnym
boisku, czy brak koncentracji
w kluczowych momentach gry.
Czekajà nas trudne mecze z Do-
lcanem Zàbki, P∏ugiem Bielany,
czy Rzàdzà Za∏ubice. Nasi zawod-
nicy muszà szczególnie popraco-
waç nad skutecznoÊcià, wspo-
mnianà koncentracjà i grà obron-
nà ca∏ej dru˝yny.
Najbli˝szy mecz na w∏asnym bo-

isku (na terenie jednostki wojsko-

wej w Bia∏obrzegach) Rotavia ro-

zegra 30 kwietnia o godz. 17:00

z Nadnarviankà II Pu∏tusk.

LKS Rotavia Niepor´t to obecnie najwy˝ej notowana na
Mazowszu dru˝yna pi∏karska z terenu gminy. Zawodnicy
z Niepor´tu grajà w trzeciej grupie (Warszawa) Klasy A i po 17
kolejkach zajmujà siódmà pozycj´ w tabeli (na 15 dru˝yn).

NIEZAPLANOWANE
kontuzje

OÊrodek Wypoczynkowy „Mazowsze” na sprzeda˝

Adam Jasiƒski pod bramkà Markovii

W poniedzia∏ek (18.04) wójt gminy Niepor´t S∏awo-
mir Maciej Mazur wr´czy∏ Kamilowi Dominiakowi
nagrod´ za wysokie wyniki sportowe. Dominiak (17
lat) zdoby∏ w ubieg∏ym roku pierwsze miejsce na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w kolarstwie
torowym i tytu∏ mistrza Polski w swojej kategorii wie-
kowej.

Wr´czenie nagrody i listu gratulacyjnego odby∏o
si´ w Urz´dzie Gminy w obecnoÊci radnych i pra-
cowników urz´du. Wójt Mazur gratulowa∏ zawod-
nikowi doskona∏ych wyników sportowych i ˝yczy∏
dalszej owocnej kariery. PodkreÊli∏ równie˝, ˝e Ka-
mil mimo sporego wysi∏ku wk∏adanego w treningi
uzyskuje dobre wyniki w nauce. Zawodnik jest
obecnie uczniem klasy mistrzostwa sportowego
w Liceum Ogólnokszta∏càcym nr LXII im. Gen.
W∏adys∏awa Andersa w Warszawie, a trenuje w klu-
bie KKS Cyklista ˚yrardów.

Kamil zadeklarowa∏, ˝e za pieniàdze z nagrody
zakupi sprz´t sportowy, który w przypadku jego
dyscypliny jest bardzo kosztowny. 

p pz

Nagroda dla Kamila

4 czerwca 2005 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t odb´dzie si´ przetarg
ustny nieograniczony (licytacja) na sprzeda˝ zabudowanej nieruchomoÊci – OÊrodek Wypoczynkowy
„Mazowsze” stanowiàcej dzia∏k´ o nr ewid. 258/2 o pow. 3,50 ha po∏o˝onà w Bia∏obrzegach
(gm. Niepor´t) przy ul. Wojska Polskiego w bezpoÊrednim sàsiedztwie Zalewu Zegrzyƒskiego.

Cena wywo∏awcza: 3 487 000 z∏
Wadium:                   200 000 z∏

Dla w/w nieruchomoÊci w Sàdzie Rejonowym w Legionowie IV Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych prowadzona
jest ksi´ga wieczysta Kw Nr 41736
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Dzia∏ Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarki NieruchomoÊciami i Geodezji UG pok. nr 7, tel. (22) 767 04 12



Dziesi´ç lat temu, na ∏amach „To i Owo” po-
lemizowano na ten temat z zapa∏em. Dyskusji nie
zabrak∏o równie˝ w czasie budowy Kana∏u. A za-
cz´∏o si´ od Zygmunta III Wazy, który w roku
1596 przeniós∏ swà siedzib´ z Krakowa do War-
szawy. Konsekwencjà tej decyzji by∏a mi´dzy in-
nymi, koniecznoÊç wybudowania dworu myÊliw-
skiego, który stanowi∏by tak˝e azyl dla rodziny
i dworu królewskiego na wypadek wybuchu „za-
razy” w stolicy. Wybór pad∏ na Niepor´t, wtedy
dobrze ju˝ zagospodarowanà osad´ bartniczà,
w sercu g∏´bokiej puszczy w wid∏ach Wis∏y i Na-

rwi, nad niewielkà rzecz-
kà D∏ugà, którà wkrótce
kaza∏ król „doprowadziç
do porzàdku, aby Êcià-
gnàç wody z puszczy”.

Syn Zygmunta III,
W∏adys∏aw IV korzysta∏
ju˝ z obu obiektów, jak
o tym czytamy w opisach

historycznych tamtych czasów: „Tu˝ za Niepo-
r´tem rozpoczyna∏y si´ najbli˝sze stolicy tereny
∏owieckie, to te˝ pa∏acyk mia∏ przede wszystkim
charakter dworu myÊliwskiego, z którego g∏ów-
nie korzysta∏ W∏adys∏aw IV, zapalony myÊliwy.
Wyje˝d˝a∏ na swym ulubionym bacie z przysta-
ni podzamkowej i p∏ynà∏ na nim przez istniejàcy
wówczas kana∏ na samo miejsce.”

O rzece tej czytamy w S∏owniku Geograficz-
nym Królestwa Polskiego (t.II s. 34): „D∏uga,
rzeczka bierze poczàtek powy˝ej miasta Nowo
Miƒska w powiecie Nowomiƒskim, p∏ynie kr´to

pomi´dzy wsiami D´be Wielkie, Cyganka a pod
Zagrobami wpada do Narwi z lewego brzegu,
ubieg∏szy 6 mil.”W tym samym S∏owniku (t. VII)
czytamy: Niepor´t wieÊ i dobra nad rzekà D∏u-
gà o kilka wiorst od jej ujÊcia do Narwi.”

Tak wi´c, cz´Êç tej rzeczki, dzi´ki Zygmunto-
wi III sta∏a si´ kana∏em. Nazwa „Kana∏ Królew-
ski” pojawia si´ na mapach w poczàtku XIX w. 

Na mapach Kana∏ Królewski koƒczy si´
w okolicach dzisiejszej Kobia∏ki. Kana∏ Bród-
nowski i Markowski to oddzielne tematy budow-
nictwa wodnego. Stàd b∏´dem by∏oby uto˝sa-
miaç te nazwy z Kana∏em Królewskim. Nato-
miast sugestie, i˝ na miejscu kana∏u p∏yn´∏a
rzeczka zwana Królewskà nale˝y mi´dzy bajki
w∏o˝yç. Rzeczki o takiej nazwie, w tym rejonie,
nie wskazujà ˝adne mapy.

Tyle o dawnym kanale, którego zdj´cia sà
w posiadaniu mieszkaƒców Niepor´tu. Jak wi´c
winien nazywaç si´ dzisiejszy kana∏ ∏àczàcy Wi-
s∏´ z Zalewem Zegrzyƒskim? Jestem zdania, ˝e

dzisiejszy obiekt z dawnym Kana∏em Królew-
skim ∏àczy tylko fakt wykorzystania tego kana-
∏u do budowy dzisiejszego, zupe∏nie innego
w swej istocie Kana∏u ˚eraƒskiego. Ró˝ni si´ on
dalece od swego, jakby protoplasty. Jest znacznie
szerszy, d∏u˝szy (19,7 km), sp∏awny, po∏àczony
Êluzà z Wis∏à na ̊ eraniu i jako taki powsta∏ rów-
nolegle z Zalewem Zegrzyƒskim.

Jego nazwa wywodzi si ,́ tak jak Kana∏u Au-
gustowskiego i Elblàskiego od nazwy miejscowo-
Êci, w której si´ zaczyna. Jest nowà drogà wod-
nà oddanà do u˝ytku tak jak Zalew Zegrzyƒski
w 1963 r. i stàd, moim zdaniem nosi nazw´ w∏a-
Êciwà. Tak wi´c na istniejàcych tablicach infor-
macyjnych z napisem „Kana∏ Królewski”, nale-
˝a∏oby dopisaç: „dawniej”, choç i tak by∏aby to
b∏´dna informacja. 

p W∏odzimierz B∏awdziewicz

P.S. Od pewnego czasu w lokalnych mediach i na mapach regionu pojawia
si´ okreÊlenie „Jezioro Zegrzyƒskie”. Podobnie jak z kana∏em, jest to nazwa
niew∏aÊciwa. W nast´pnym numerze „WieÊci Niepor´ckich”podziel´ si´ z czy-
telnikami swà argumentacjà.

8 wieÊci NIEPOR¢CKIE

Z dziejów gminy

˚ERA¡SKI CZY KRÓLEWSKI?
WÊród mieszkaƒców Niepor´tu, zw∏aszcza rodowitych
„Niepor´caków”, temat aktualny od lat. Bo jednak najpierw
bez wàtpienia by∏ Kana∏ Królewski!

m i e s z k a ƒ c y

– Uda∏o si´ Pani stworzyç amator-
ski teatr, który zbiera nagrody na
renomowanych przeglàdach. Grand
Prix w Teresinie, Grand Prix naj-
bardziej presti˝owego w Polsce
Przeglàdu Teatrów Amatorskich
w Bia∏o∏´ce – Garderoba. Strefa
Podmiejska pokaza∏a, ˝e sà u nas
m∏odzi ludzi, którzy chcà i co wa˝-
niejsze, potrafià tworzyç teatr.
– Strefa Podmiejska istnieje dzi´-
ki benedyktyƒskiej pracy, mojej
i tych m∏odych ludzi. Zacz´liÊmy
od zera, od podstaw, od nauki
mówienia. Wi´kszoÊç osób wyra-
˝a si´ niedbale. Scena obna˝a ta-
kà s∏aboÊç boleÊnie, dlatego szlifo-

wanie warsztatu zacz´liÊmy w∏a-
Ênie od tego. Podstawà by∏o rów-
nie˝ opanowanie oddechu. To nie
oznacza oczywiÊcie, ˝e sà perfek-
cyjni. Próby odbywajà si´ tylko
raz w tygodniu, wi´c czasem tech-
nika na scenie nie jest jeszcze do-
skona∏a.

– Czy podczas pierwszego spo-
tkania uprzedzi∏a Pani przysz∏ych
aktorów, ˝e b´dzie tak ci´˝ko?
– Podczas pierwszego kontaktu
zawsze staram si´ zach´ciç, a nie
zniech´ciç do teatru. Zaczynali-
Êmy od prostych zadaƒ aktor-

skich, w któ-
rych m∏o-
d z i e ˝
o d g r y w a
scenki ze
swojego ˝y-
cia. W tych
t r u d n i e j -
szych dra-
mach musia-
∏a ju˝ si´-
gnàç do
swojej wy-
o b r a ê n i
i podÊwiado-
moÊci. A po-
tem to ju˝

by∏o coraz gorzej. Oni wiedzà, ˝e
jestem pracoholiczkà. Stawiam
coraz wy˝sze wymagania. Nie
mogà si´ spóêniaç, przychodziç
nieprzygotowani. Mnie Aleksan-
dra Âlàska w PWST nauczy∏a, ˝e
je˝eli aktor spóênia si´ do teatru,
to znaczy, ˝e umar∏, bo innego
wyt∏umaczenia nie ma. Wydaje
mi si ,́ ˝e doszliÊmy do sytuacji,
w której wzajemnie darzymy si´
szacunkiem, poniewa˝ nikt si´ nie
spóênia i nie przychodzi nieprzy-
gotowany.
– Jak Pani sàdzi, jakà majà moty-
wacj´, ˝eby trzymaç takà ˝o∏nier-
skà dyscyplin´?

– Chyba ka˝dy lubi wyst´powaç
i byç przez chwil´ kimÊ innym.
Prze∏amaç swoje kompleksy, swo-
jà nieÊmia∏oÊç. Nie wszyscy sà
przecie˝ otwarci i tacy „do przo-
du”. Dla jednych jest to ∏atwy
krok, a dla innych wielkie wyzwa-
nie. Szczególnie dla kogoÊ, kto jest
„aktorskim Pionkiem”. Po jakimÊ
czasie z tego drewna na scenie po-
wstaje cz∏owiek, tylko trzeba nad
nim troch´ popracowaç. Ca∏a
sztuka polega na tym, ˝eby po-
znaç tà osob ,́ a potem przy po-
mocy çwiczeƒ wydobyç z niej to,
co najciekawsze. OczywiÊcie mo˝-
na komuÊ kazaç „graç na ma∏p´”,
czyli ja pokazuj ,́ aktor powtarza.
Jednak takie dzia∏anie, choç po-
wszechne w ko∏ach teatralnych do
niczego nie prowadzi. Ja staram
si´ doprowadzaç ich do ci´˝kiego
zm´czenia. Zm´czenia, w którym
stajà si´ otwarci. I na sytuacj´ sce-
nicznà reagujà instynktownie.
Staram si´ post´powaç równie˝
zgodnie z najlepszà metodologià,
szczególnie zgodnie z za∏o˝eniami
brytyjskich nauczycieli.

– Ka˝de spotkanie Strefy zaczy-
na si´ od rozgrzewki przepony, j´-
zyka, ˝uchwy. ˚mudna praca. 14
m∏odych osób, ludzi którzy na kie-
runek studiów nie wybrali aktor-
stwa, przychodzi w sobotni wieczór
do GOK’u. To Pani nie zaskakuje?
– OczywiÊcie podziwiam ich bar-
dzo zarówno za prac ,́ jak i za to,
˝e chcà inwestowaç w siebie, w roz-
wój w∏asnej osobowoÊci. Kiedy
zacz´∏am z nimi pracowaç odkry-
∏am, ˝e cz´Êç z nich ma poczucie,
˝e sà gorsi od rówieÊników z War-
szawy, bo tamci sà bardziej otwar-
ci. Ja im za ka˝dym razem powta-
rzam i ich samych zach´cam do te-
go samego, ˝eby powtarzaç sobie,
˝e sà màdrzy, zdolni, pi´kni, inte-
ligentni, ̋ e wszystko jest przed ni-

mi i wszystko mogà. I chyba sà do
tego podstawy, poniewa˝ w War-
szawie nie ma, mo˝e poza jednym
wyjàtkiem, prawdziwego teatru
amatorskiego. Sà kó∏ka teatralne,
ale nie teatr.
– Po˝egnanie z wielkim teatrem nie
by∏o dla Pani bolesne?
– Realizujàc spektakle w ca∏oÊci,
zaczynajàc na scenariuszu, przez
adaptacj´ i kompletowanie obsa-
dy, a koƒczàc na re˝yserii ma si´
nieporównywalnie wi´kszy wp∏yw
na ca∏oÊç spektaklu. Daje to du˝e
mo˝liwoÊci kreacji. Zostaje wielka
satysfakcja jak wiele uda∏o si´ do-
konaç z ludêmi, którzy nie mieli
zielonego poj´cia o aktorstwie.
Oni sami te˝ nie kryjà zadowole-
nia z udanych przedstawieƒ. Do
tej pory najlepiej czuli si´ w „Pu-
∏apce na myszy”. Tam mieli szan-
s´ stworzyç ̋ ywe, sceniczne posta-
cie i tà szans´ wykorzystali.

– Piosenki w „Wielkanocnym
Ko s z y k u ” ,
który wysta-
wiliÊcie dla
dzieci by∏y
chyba równie
wielkim wy-
zwaniem?
– Âpiew, sta-
wianie g∏osu,
k o n t a k t
z m∏odà pu-
blicznoÊcià to
trudne i wa˝-
ne doÊwiad-
czenie, ale
choç na razie
jednorazowe.
Chcemy si´ teraz skupiç na reali-
zacji nast´pnego projektu, po
„Dzie∏ach Wszystkich Szekspira”,
kabarecie i kryminale b´dzie to
trudna sztuka Dylana Thomasa
„Pod Mlecznym Lasem”. Z racji
wielkoÊci przedsi´wzi´cia premie-

ry mo˝na si´ spodziewaç najwcze-
Êniej jesienià.

– Jakie sà zamierzenia Strefy
Podmiejskiej na ten rok?
– Zapewne Pan wie, ˝e Strefa
uczestniczy∏a w warsztatach
w unijnym oÊrodku w Krzy˝owej,
wystawiali równie˝ spektakl
w Berlinie. Chcemy podtrzymaç te
kontakty zagraniczne i poszerzyç
je o Francj .́ Przygotowujemy
równie˝ kolejne spektakle.
– A nie marzy si´ Pani, aby zorga-
nizowaç przeglàd teatralny w Nie-
por´cie? Teresin, niewielka miejsco-
woÊç pod Sochaczewem, si´ na to
odwa˝y∏a.
– OczywiÊcie by∏oby wspaniale
zorganizowaç takie przedsi´wzi´-
cie. Niestety zaplecze budynku,
w którym çwiczymy nie jest raczej
do tego przygotowane. Wójt gmi-
ny jest dla nas wsparciem i doce-
nia wartoÊç Strefy Podmiejskiej,
nie raz si´ o tym przekonaliÊmy,

jednak budynkowi stanicy brak
jest sceny. Przystosowanie obiektu
na takà imprez´ wymaga∏oby spo-
rych inwestycji. 

p Rozmawia∏ Robert Wróbel

➩ absolwentka Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Teatralnej w Warszawie

➩ 2 lata w Teatrze RozmaitoÊci
➩ 6 lat w Teatrze na Woli
➩ prowadzi w∏asnà agencj´ artystycznà:

re˝yseruje, pisze scenariusze
➩ od13 lat mieszka nad Zalewem
➩ od 4 lat prowadzi amatorski zespó∏

teatralny Strefa Podmiejska, a tak˝e
zespo∏y gimnazjalistów w Kàtach
W´gierskich i dzieci w wieku 6-10 lat
w Stanis∏awowie Drugim

Bogus∏awa OKSZA-KLOSSI

W
 S

tr
ef

ie
Po

dm
ie

jsk
ie

j


