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88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy 

so∏ectwa Gminy Niepor´t. 
Zapraszamy do zapoznania si´ 

z so∏ectwem 
WOLA ALEKSANDRA

– STRONA 3

koniecznie przeczytaj

Znane sà ju˝ wyniki konkursu otwartego na opracowanie
koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania
gminnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad Jeziorem
Zegrzyƒskim – portów Niepor´t i Pilawa.

JAK B¢DZIE wyglàdał
teren rekreacyjno-
wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa?
W

grudniu 2013 r. Wójt Gminy Niepor´t

Maciej Mazur og∏osi∏ konkurs otwarty

na opracowanie koncepcji programowo

– przestrzennej zagospodarowania gminnych te-

renów rekreacyjno – wypoczynkowych nad Je-

ziorem Zegrzyƒskim – portów Niepor´t i Pila-

wa. G∏ównym celem konkursu by∏o wypracowa-

nie rozwiàzaƒ, uwzgl´dniajàcych za∏o˝one

w regulaminie wytyczne i wyniki konsultacji

spo∏ecznych dotyczàcych terenu, które w najbli˝-

szej przysz∏oÊci wykorzystane zostanà do zago-

spodarowania ca∏ego obszaru zgodnie z potrze-

bami i oczekiwaniami u˝ytkowników oraz

na wysokim Êwiatowym poziomie. Gmina dà˝y

do stworzenia w tym miejscu optymalnych wa-

runków do aktywnego uprawiania sportu, rekre-

acji i wypoczynku, z wykorzystaniem wszyst-

kich mo˝liwoÊci, jakie daje ten pi´kny teren i je-

go po∏o˝enie. 

Uzyskane warianty rozwiàzaƒ pos∏u˝à za pod-

staw´ do opracowywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru ob-

j´tego konkursem oraz, w póêniejszym etapie,

projektów budowlanych.

W celu rozstrzygni´cia konkursu, zarzàdze-

niem Wójta Gminy powo∏ana zosta∏a Komisja

Konkursowa, której zadaniem by∏a formalna

i merytoryczna ocena prac konkursowych zgod-

nie z kryteriami okreÊlonymi w regulaminie

oraz wybranie trzech najlepszych prac konkur-

sowych.

Do sk∏adu Komisji zaproszona zosta∏a grupa

fachowców, specjalizujàcych si´ w tematyce

zagospodarowania terenów powiàzanych z ob-

szarami wodnymi i tematykà sportowà, fa-

chowców z dziedziny urbanistyki i architektu-

ry oraz przedstawicieli Gminy: Krzysztof Do-

maradzki, Marek Sawicki (architekci, urbaniÊci,

autorzy m.in. zagospodarowania przestrzeni pu-

blicznej Krakowskiego PrzedmieÊcia w War-

szawie), Waldemar Heflich (redaktor naczelny

miesi´cznika ˚agle), Krzysztof Jaworski (pre-

zes legionowskiego WOPR), Zenon Ch´ç

(przedstawiciel RZGW), Wojciech Brzozowski

(sportowiec), Katarzyna Kaim-Zajàczkowska

(radna, Przewodniczàca Komisji Zagospodaro-

wania Przestrzennego), Krzysztof Kamiƒski

(radny, Przewodniczàcy Komisji Gospodar-

czej), Anita Madej (Pe∏nomocnik ds. obiektu

Port Niepor´t-Pilawa). Przewodniczy∏a Komi-

sji Bo˝ena Bartkiewicz, kierownik Dzia∏u

Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami,

w pracy Komisji uczestniczy∏ równie˝ sekretarz

konkursu Maciej Czerski (architekt, urbanista,

kierownik Dzia∏u Zagospodarowania Prze-

strzennego).

Do konkursu zg∏oszono 12 prac. Organizator

przewidzia∏ nagrodzenie trzech najlepszych

nagrodami pieni´˝nymi w wysokoÊci

6 000, 3 000 i 2 000 z∏, za zaj´cie odpowied-

nio I, II i III miejsca.

Komisja Konkursowa wybra∏a trzy w jej oce-

nie najlepsze prace i zarekomendowa∏a Wójto-

wi Gminy do zatwierdzenia.

11 kwietnia, w obecnoÊci przyby∏ych uczest-

ników konkursu, Wójt Gminy Niepor´t og∏osi∏

wyniki Konkursu i nagrodzi∏ zwyci´zców

trzech najlepszych prac konkursowych.

I nagrod´ w wysokoÊci 6 000 z∏ przyznano pra-

cy konkursowej nr 123456 autorstwa zespo-

∏u: Klub Sportowy „Spójnia-Warszawa”

z Warszawy, Jaros∏aw Kaniewski z Warsza-

wy, Micha∏ Szymankiewicz z Poznania.

II nagrod´ w wysokoÊci 3 000 z∏ przyznano

pracy konkursowej nr 020790 autorstwa Fi-

lipa Orliƒskiego z Niepor´tu.

III nagrod´ w wysokoÊci 2 000 z∏ przyznano

pracy konkursowej nr 234742 autorstwa ze-

spo∏u: architekt Robert Kocewicz z Warsza-

wy, architekt Sonia De Gregorio Hurtado

z Madrytu, architekt Giuseppe La Ferla z Ma-

drytu.

W najbli˝szym czasie przygotowywane jest

otwarcie wystawy na terenie Portu Niepor´t

w nowej siedzibie Bosmanatu, gdzie b´dzie

mo˝na poznaç nagrodzone prace i pozosta∏e

prace zg∏oszone do udzia∏u w konkursie.

� Beata Wilk

I nagroda, praca autorstwa zespo∏u: Klub Sportowy „Spójnia-Warszawa” z Warszawy,

Jaros∏aw Kaniewski z Warszawy, Micha∏ Szymankiewicz z Poznania
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Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie
publiczne na realizacj´ prac budow-
lanych wewnàtrz budynku Centrum
Medycznego Niepor´t.
Zakres prac obejmuje przebudow´

parteru budynku, której celem jest do-

stosowanie pomieszczeƒ do wymogów

Narodowego Funduszu Zdrowia i po-

prawa warunków Êwiadczenia us∏ug

medycznych.

Cz´Êç rehabilitacyjna przychodni,

tzw. gabinet fizykoterapii, przeniesio-

na zostanie do zaadaptowanego po-

mieszczenia po starej kot∏owni i nowo

wybudowanego ∏àcznika. Jej po-

wierzchnia znacznie si´ zwi´kszy,

umo˝liwiajàc wprowadzenie nowych

Êwiadczeƒ z zakresu rehabilitacji

i w szerszym zakresie. 

Obecne pomieszczenie wykorzysty-

wane do celów rehabilitacji zamienio-

ne zostanie na gabinet lekarski, podob-

nie dotychczasowy pokój administracyj-

ny. Przebudowana zostanie rejestracja.

Korytarz g∏ówny w koƒcowym odcin-

ku zostanie przedzielony przeszklonà

Êciankà dzia∏owà z drzwiami, która od-

dzieli pomieszczenia dla dzieci cho-

rych. Prowadziç do nich b´dzie nowe

niezale˝ne wejÊcie z zewnàtrz, aby

dzieci nie musia∏y przechodziç ko∏o

chorych pacjentów. 

Do powierzchni u˝ytkowej przy-

chodni w∏àczone zostanà lokale miesz-

czàce si´ na I pi´trze, przekszta∏cone

na pomieszczenia biurowe, socjalne

i szatnie.

Przebudowane zostanà tak˝e sanita-

riaty w g∏ównym korytarzu. Powstanà

dwie toalety, w tym jedna przystoso-

wana do korzystania przez osoby nie-

pe∏nosprawne. 

Wymienione zostanà instalacje elek-

tryczna, wodociàgowo-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania, sieç informa-

tyczna i telefoniczna. 

Wykonawcà prac b´dzie Firma Ogól-

nobudowlana MISECO z Baniochy.

Koszt tego etapu inwestycji wynie-

sie 700 tys. z∏.

Termin realizacji – przebudowy cz´-

Êci rehabilitacyjnej – do 30 maja 2014 r,

pozosta∏ej cz´Êci – do 30 sierpnia

2014 r. 

� przebudow´ – utwardzenie uli-
cy Wierzbowej w Kàtach W´-
gierskich (II etap). 

Wykonana zostanie nawierzchnia

ulicy z p∏yt eko, pobocze utwar-

dzone zostanie kruszywem.

Wykonawcà inwestycji b´dzie

firma Tombud z Wieliszewa, jej

koszt wyniesie 96 tys. z∏.

Termin realizacji inwestycji

– do koƒca maja 2014 r.

� budow´ – utwardzenie ulicy
Pla˝owej w Bia∏obrzegach.

Po∏o˝ona zostanie nawierzchnia

z kostki ciàgu pieszo-jezdnego

oraz wykonane wjazdy do pose-

sji.

Koszt inwestycji wyniesie 113

tys. z∏, termin realizacji – do koƒ-

ca czerwca 2014 r.

Wykonawcà inwestycji b´dzie

firma Zak∏ad Budownictwa Dro-

gowego Sp. j. z Wyszkowa.

PRZETARG NA BUDOW¢ SIECI
WODOCIÑGOWEJ

Og∏oszony zosta∏ przetarg na budo-

w´ sieci wodociàgowej w ulicy Po-

rannej Rosy w Kàtach W´gierskich

na odcinku d∏ugoÊci 240 metrów.

Termin sk∏adania ofert up∏ywa 17

kwietnia.

Termin wykonania inwestycji – 24

wrzeÊnia 2014 r. 

PRZEBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU
GŁOGI W NIEPOR¢CIE

Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na przebudow´ parkingu na osie-
dlu G∏ogi w Niepor´cie.
Zakres robót obejmuje wykonanie

bezpoÊrednio na istniejàcej na-

wierzchni betonowej warstwy asfal-

towej. Wybrana technologia przebu-

dowy pozwoli na ca∏oÊciowe wyko-

rzystanie nawierzchni betonowej,

bez koniecznoÊci jej rozebrania.

Wykonawcà robót b´dzie firma Robo-

ty Ziemno-Budowlane z Legionowa.

Koszt przebudowy to 44 tys. z∏otych,

termin wykonania inwestycji

– do 30. VI.

� BW

Informujemy mieszkaƒców, ˝e jest jeszcze mo˝liwoÊç wzi´cia
udziału w Projekcie pn. „Budowa systemu kolektorów
słonecznych na terenie Gminy Niepor´t” dofinansowanego
ze Êrodków Unii Europejskiej.

W
ostatnim numerze WieÊci

Niepor´ckich informowali-

Êmy mieszkaƒców o reali-

zacji programu budowy kolektorów

s∏onecznych na terenie gminy Niepo-

r´t. Przypomnijmy, ˝e do realizacji

wybrane zosta∏y najnowoczeÊniejsze

obecnie pod wzgl´dem technolo-

gicznym produkty solarne – kolekto-
ry pró˝niowe typu heat-pipe. Ko-

lektory pró˝niowe typu heat-pipe to

wysoko zaawansowana technologia

solarna. Kolektor pró˝niowy jest

do 30% sprawniejszy od kolektorów

p∏askich, zw∏aszcza w tzw. okresach

przejÊciowych tj. wiosna i jesieƒ

(wa˝na kwestia w warunkach klima-

tycznych dla Polski). Takie zalety

wynikajà ze zdolnoÊci kolektora

pró˝niowego do absorbowania pro-

mieniowania rozproszonego i dra-

stycznie obni˝onych strat ciep∏a dzi´-

ki „idealnej” izolacji jakà jest pró˝-

nia w rurach kolektora. Montowane
kolektory s∏oneczne b´dà marki
Viessmann, model Vitosol 200T
– mercedesy wÊród kolektorów
s∏onecznych. Gwarancja jakoÊci

na zamontowane kolektory wyno-
siç b´dzie 5 lat, w tym w ka˝dym
roku trwania gwarancji, Wyko-
nawca b´dzie zobowiàzany prze-
prowadziç co najmniej 1 nieodp∏at-
ny przeglàd serwisowy. 

Podstawowe zalety tego rozwiàza-
nia to tak˝e:
– najnowoczeÊniejsze kolektory typu

heatpipe zawierajà ogranicznik
temperatury i wy∏àcznik zapo-
biegajàcy przegrzaniu instalacji,
dzi´ki czemu ich u˝ytkownicy nie

muszà si´ martwiç w okresie urlo-

powo-wakacyjnym o przegrzanie

instalacji oraz nie muszà robiç do-

datkowych zabezpieczeƒ hydrau-

licznych chroniàcych instalacj´

przed przegrzaniem,

– wysoka efektywnoÊç przy niskim

promieniowaniu s∏onecznym (po-

chmurne dni),

– efektywna praca kolektora przy

usytuowaniu nie tyko bezpoÊred-

nio na po∏udnie, co nie zawsze jest

mo˝liwe ze wzgl´du na ustawienie

domu i jego dachu lub elewacji.

Jest mo˝liwoÊç zmiany ustawienia

absorbera (ca∏ej rury), tak aby

przy niekorzystnym ustawieniu

dachu skierowaç absorber mo˝li-

wie na po∏udnie,

– ∏atwoÊç monta˝u wynikajàca z wa-

gi poszczególnych elementów ko-

lektora oraz tego ˝e na dachu mon-

tujemy poszczególne lekkie rury

szklane,

– w przypadku uszkodzenia nale˝y

wymieniç tylko poszczególne

uszkodzone rury szklane (nie ca∏y

kolektor) bez ingerencji, w uk∏ad

hydrauliczny,

– w przypadku degradacji glikolu

i jego powolnej zmiany stanu sku-

pienia i innych parametrów brak

jest wp∏ywu na zaleganie glikolu

w cz´Êci kolektora, a jedynie ruro-

ciàgach instalacji solarnej – ∏atwe

jego usuni´cie,

– wysoka trwa∏oÊç urzàdzeƒ dzi´ki

zastosowaniu najlepszych materia-

∏ów w tym np. anody tytanowej

na zasobniku.

Po przeprowadzonym przetargu

wy∏oniony zosta∏ wykonawca budo-

wy systemu kolektorów s∏onecz-

nych. Zosta∏a nim firma Ekoin-

stal Sp. z o.o. ze Skierniewic. Koszt

realizacji projektu to przesz∏o 7,8 mln

z∏otych.

W chwili obecnej dofinansowa-
nie obejmuje 70% kosztów reali-
zacji zestawu solarnego. O ile po-

jawià si´ mo˝liwoÊci bud˝etowe,

Wójt Gminy wystàpi do Rady Gmi-

ny z wnioskiem o zwi´kszenie dofi-

nansowania, a tym samym spowodu-

je to zmniejszenie udzia∏u w∏asnego

mieszkaƒca. 

Ca∏kowita cena zestawu I (od 1 do 3
osób) – 10 701,87 z∏, w tym udzia∏

w∏asny mieszkaƒca – 3 210,56 z∏.
Ca∏kowita cena zestawu II (od 4 do 6
osób) – 14 020,71 z∏, w tym udzia∏

w∏asny mieszkaƒca – 4 206,21 z∏.
Ca∏kowita cena zestawu III (od 7 do 9
osób) – 17 083,59 z∏, w tym udzia∏

w∏asny mieszkaƒca – 5 125,08 z∏.
IloÊç zestawów jest ÊciÊle ograni-

czona. Planowany termin wykonania

inwestycji – do koƒca 2014 roku.

Zapraszamy do udzia∏u w projekcie.

� B. Wilk

OSTATNIA szansa na zamontowanie
kolektorów słonecznych 
z Gminà Niepor´t

PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  pprroojjeekktt  bbuuddoowwyy  ssyyssttee--

mmuu  kkoolleekkttoorróóww  ss∏∏oonneecczznnyycchh  mmaa  dduu--

˝̋ee  zznnaacczzeenniiee  ddllaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,,  kkttóó--

rrzzyy  zzddeeccyydduujjàà  ssii´́  ww nniimm  uucczzeessttnniicczzyyçç

ii ddllaa  ccaa∏∏eejj  ggmmiinnyy??

Jestem o tym przekonany, dlatego

zach´cam mieszkaƒców do wzi´cia

w nim udzia∏u. Jest to inwestycja

proekologiczna i energooszcz´dna.

Dzi´ki solarom mieszkaƒcy zaosz-

cz´dzà energi´ i finanse, a wszyscy

b´dziemy cieszyç si´ czystszym po-

wietrzem, co dla gminy turystycznej,

jakà jesteÊmy, ma bardzo du˝e zna-

czenie. Chcia∏bym te˝ uspokoiç

wszystkich, ze sam monta˝ urzàdze-

nia nie jest ucià˝liwy. Kolektor nie

musi byç zainstalowany na dachu,

mo˝na umieÊciç go tak˝e na elewa-

cji budynku. Do poprowadzenia in-

stalacji wewnàtrz mo˝na wykorzy-

staç np. wolne przewody wentylacyj-

ne, te u∏atwienia ograniczajà

k∏opoty zwiàzane z monta˝em. Wa˝-

ne jest równie˝ to, ˝e wybrane

w przetargu kolektory sà wysokiej

jakoÊci, produkowane przy u˝yciu

materia∏ów najwy˝szej jakoÊci. Uda-

∏o nam si´ uzyskaç wysokie, 70% do-

finansowanie projektu, co w znacz-

nym stopniu ograniczy∏o koszty po-

noszone przez mieszkaƒców.

JJaakk  wwyyggllààddaajjàà  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa

ddoo rroozzppoocczz´́cciiaa  sseezzoonnuu  nnaadd JJeezziioorreemm

ZZeeggrrzzyyƒƒsskkiimm??

Od przej´cia przez gmin´ terenu re-

kreacyjno-wypoczynkowego Niepo-

r´t-Pilawa, po wygaÊni´ciu dotych-

czasowych umów dzier˝awy, od koƒ-

ca listopada do dnia dzisiejszego,

wi´c w krótkim czasie, wykonaliÊmy

znaczàce prace porzàdkowe

i w szybkim tempie przygotowujemy

si´ do rozpocz´cia sezonu. Ju˝

wkrótce ca∏y teren doprowadzimy

do stanu, który satysfakcjonowa∏ b´-

dzie wszystkich odwiedzajàcych,

choç zaznaczam, ˝e jest to etap

przejÊciowy. Chcia∏bym zwróciç

uwag´ Paƒstwa na prace, jakie

wzi´∏y udzia∏ w konkursie na opra-

cowanie koncepcji zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu. Zapropo-

nowane rozwiàzania, a szczególnie

jedno, pokazujà nam, jak atrakcyj-

nie mo˝e w przysz∏oÊci wyglàdaç ca-

∏y obiekt. Wierz´, ˝e b´dzie to miej-

sce wyjàtkowe, ch´tnie odwiedzane

przez mieszkaƒców i turystów.

A przede wszystkim, ̋ e powstanie tu

port jachtowy o najwy˝szym stan-

dardzie. Gmina Niepor´t, ze swojà

infrastrukturà technicznà staç si´

mo˝e wiodàcym miejscem w rozwi-

janiu sportów wodnych.

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

Ja równie˝ dzi´kuj´, a z okazji zbli-

˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych

chcia∏bym przekazaç Paƒstwu naj-

serdeczniejsze ˝yczenia zdrowia,

pomyÊlnoÊci i dobrego wypoczynku

w gronie rodzinnym. 

O kolektorach s∏onecznych 
i zbli˝ajàcym si´ sezonie nad
Jeziorem Zegrzyƒskim
rozmawiamy z Wójtem Gminy
MACIEJEM MAZUREM
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Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO WOLA ALEKSANDRA

Poło˝one w zachodniej
cz´Êci gminy Niepor´t,
sàsiaduje z Józefowem,
Kàtami W´gierskimi
i Stanisławowem Drugim. 

Sołtys – Danuta Stromecka
Rada Sołecka:
Małgorzata Kołodziejczyk,
Anna Józefowska, 
Monika Dzianska.

Powierzchnia – 80 ha,
w tym:

– grunty rolne – 21 ha
– grunty leÊne – 20 ha
– grunty pod zabudow´

mieszkaniowà – 9 ha

Liczba mieszkaƒców – 252,
w tym:

– kobiety – 135
– m´˝czyêni – 117

WOLA ALEKSANDRA

Sołectwo obj´te jest jednym planem
zagospodarowania przestrzennego.
W 2014 roku planowane jest przy-
stàpienie do opracowania nowego
planu, który uwzgl´dniaç b´dzie
zapisy uchwalonego w 2011 roku
„Studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Niepor´t”. Wyznaczone
zostanà m.in. nowe tereny budow-
lane, zmienione normatywy wielko-
Êci działek budowlanych i wskaêni-
ki terenu biologicznie czynnego. 
Główna droga przecinajàca sołec-
two – ulica Wolska (droga powia-
towa).

Komunikacj´ zapewnia linia L-8,
kursujàca na trasie PKP Dàbkowizna
– PKP Legionowo.
Dzieci w wieku szkolnym z sołectwa
Wola Aleksandra nale˝à do obwodu
Szkoły Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie.
Mieszkaƒcy korzystajà z oferty kul-
turalnej filii Gminnego OÊrodka Kul-
tury w Stanisławowie Drugim, bio-
rà aktywny udział w jego działalno-
Êci organizujàc okolicznoÊciowe
spotkania, sà wÊród nich członko-
wie zespołu wokalnego Mło-
dzie˝ 50+. 
Sołectwo nale˝y do Parafii Rzymsko-

-Katolickiej N. M. P. Królowej w Jó-
zefowie.
Sołectwo jest zwodociàgowane.
Wola Aleksandra obj´ta jest projektem
budowy kanalizacji sanitarnej w tej
cz´Êci gminy, którego realizacja dofi-
nansowana jest ze Êrodków Funduszu
SpójnoÊci. WartoÊç całego projektu to
blisko 30 mln złotych. Realizacja prac
przewidziana jest do koƒca 2015 r.
Wzdłu˝ południowej granicy sołec-
twa (z Józefowem) płynie Kanał
Bródnowski.
W 2013 roku wykonana została na-
wierzchnia z kruszywa betonowego
ulicy Zacisznej. � BW

SOŁECTWO

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy

z dnia 21 listopada 1967 r. o po-

wszechnym obowiàzku obrony Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012

r. poz. 461z póên. zm.) oraz stosownie

do postanowieƒ Rozporzàdzenia Mini-

stra Spraw Wewn´trznych i Ministra

Obrony Narodowej z dnia 12 listopa-

da 2013 r. w sprawie przeprowadzenia

kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz.

U. poz. 1491), kwalifikacja wojskowa

na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej przeprowadzana jest w dniach

od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r.

Do stawienia do kwalifikacji wojsko-
wej wzywa si´:
1) m´˝czyzn urodzonych w 1995 r.,

2) m´˝czyzn urodzonych w la-

tach 1990 – 1994, którzy nie posia-

dajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci

do czynnej s∏u˝by wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1993-

1994, które:

a) zosta∏y uznane przez powiatowe ko-

misje lekarskie za czasowo niezdol-

ne do czynnej s∏u˝by wojskowej ze

wzgl´du na stan zdrowia, je˝eli

okres tej niezdolnoÊci up∏ywa

przed zakoƒczeniem kwalifikacji

wojskowej,

b) zosta∏y uznane przez powiatowe ko-

misje lekarskie za czasowo niezdol-

ne do czynnej s∏u˝by wojskowej ze

wzgl´du na stan zdrowia, je˝eli

okres tej niezdolnoÊci up∏ywa

po zakoƒczeniu kwalifikacji woj-

skowej i z∏o˝y∏y w trybie art. 28

ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopa-

da 1967 r. o powszechnym obo-

wiàzku obrony Rzeczypospolitej

Polskiej wniosek o zmian´ katego-

rii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by

wojskowej przed zakoƒczeniem

kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach

1990–1995, posiadajàce kwalifika-

cje przydatne do czynnej s∏u˝by

wojskowej oraz kobiety pobierajà-

ce nauk´ w celu uzyskania tych

kwalifikacji, które w roku szkolnym

lub akademickim 2013/14 koƒczà

nauk´ w szko∏ach lub uczelniach

medycznych i weterynaryjnych oraz

na kierunkach psychologicznych,

5) osoby, które skoƒczy∏y 18 lat i zg∏o-

si∏y si´ ochotniczo do pe∏nienia

s∏u˝by wojskowej.

Kwalifikacj´ wojskowà osób za-

meldowanych na pobyt sta∏y lub cza-

sowy, trwajàcy ponad 3 miesiàce

na terenie Gminy Niepor´t, przepro-
wadzi Powiatowa Komisja Lekarska

w Legionowie z siedzibà w Staro-
stwie Powiatowym w Legionowie,
pod adresem: 05-119 Legionowo, ul.
gen. W∏. Sikorskiego 11, sala konfe-
rencyjna, parter. 

M´˝czyêni z Gminy Niepor´t stajà
na kwalifikacj´ wojskowà w dniach
25 i 28 kwietnia br. natomiast
w dniu 29 kwietnia br. wy∏àcznie ko-
biety.

Zobowiàzanie do zg∏oszenia si´

na kwalifikacj´, okreÊlone jest

w imiennym wezwaniu do kwalifika-

cji wojskowej. Nieotrzymanie wezwa-

nia imiennego nie zwalnia osoby pod-

legajàcej kwalifikacji wojskowej

z obowiàzku zg∏oszenia si´ w terminie

i miejscu wskazanym w Obwieszcze-

niu Wojewody Mazowieckiego

z dnia 20 stycznia 2014 r. o przepro-

wadzeniu kwalifikacji wojskowej

w 2014 r.

Osoba stawiajàca si´ do kwalifikacji
winna posiadaç ze sobà:
1) dowód osobisty lub inny dokument

stwierdzajàcy to˝samoÊç,

2) dokumentacj´ medycznà, w tym

wyniki badaƒ specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie 12

miesi´cy przed dniem stawienia si´

do kwalifikacji,

3) aktualnà fotografi´ o wymia-

rach 3x4 cm bez nakrycia g∏owy,

4) dokumenty potwierdzajàce poziom

wykszta∏cenia i kwalifikacje zawo-

dowe.

W trakcie badaƒ lekarskich zostanà

okreÊlone kategorie zdrowia, a ponad-

to nastàpi za∏o˝enie ewidencji wojsko-

wej i wydanie ksià˝eczki wojskowej.

Za niestawienie si´ do kwalifikacji

wojskowej bez uzasadnionej przyczy-

ny grozi kara grzywny, ograniczenia

wolnoÊci lub zarzàdza si´ przymuso-

we doprowadzenie przez Policj´ w try-

bie przepisów o post´powaniu egzeku-

cyjnym w administracji.

Szczegó∏owe informacje: Urzàd

Gminy Niepor´t, tel. (022) 7670440.

� T.Biernat

KWALIFIKACJA wojskowa
– rocznik 1995

Jak co roku w Urz´dzie Gminy Niepor´t b´dzie mo˝liwoÊç zło˝enia zeznania
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu w roku podatkowym 2013.

W dniach 24-25 kwietnia 
oraz 28-30 kwietnia 2014 roku, 
w pokoju nr 1 na parterze Urz´du Gminy, 
w godzinach 8.00-15.30 pracownik 
Urz´du Skarbowego w Legionowie 
przyjmowa∏ b´dzie od mieszkaƒców 
deklaracje podatkowe za 2013 r. 
Mo˝na b´dzie równie˝ wys∏aç PIT drogà

elektronicznà, korzystajàc z pomocy technicznej

udzielanej przez pracownika Urz´du Skarbowego. 

Ju˝ od pi´ciu lat elektroniczna forma rozliczenia

popularyzowana jest w ramach ogólnopolskiej

kampanii „Szybki PIT”. Pokazuje ona

podatnikom jak ∏atwo, szybko i wygodnie mo˝na

rozliczyç si´ przez Internet. � BW

ZŁÓ˚ PIT w Urz´dzie
Gminy Niepor´t

GDZIE odebraç przesyłk´
awizowanà?
W zwiàzku z licznymi pytaniami
mieszkaƒców, dotyczàcymi lokali-
zacji na terenie gminy Niepor´t
punktów odbioru awizowanych
przesy∏ek sàdowych, dostarcza-
nych przez Polskà Grup´ Poczto-
wà, informujemy, ˝e punkty te
znajdujà si´:
– w sklepie w Stanis∏awowie

Pierwszym, ul. Stru˝aƒska 2, któ-

ry czynny jest od poniedzia∏ku

do soboty w godz. 6.00-18.00, 

– w sklepie w Ryni, ul. Stegna 5,

który czynny jest od poniedzia∏ku

do piàtku w godz. 8.00-18.00.

Informujemy tak˝e, ˝e Wójt Gmi-

ny Niepor´t interweniowa∏ w Pol-

skiej Grupie Pocztowej w zwiàzku

z informacjami, ̋ e przesy∏ki adreso-

wane do mieszkaƒców gminy Nie-

por´t zostawiane sà w punktach,

znajdujàcych si´ poza terenem gmi-

ny. PGP zobowiàza∏o si´ umieszczaç

na ka˝dym awizie dok∏adny adres

punktu, w którym przesy∏ka jest

do odbioru. � BW
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Prezentujemy trzy prace, nagrodzone w konkursie
na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
zagospodarowania gminnych terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych nad Jeziorem Zegrzyƒskim, tzw. portów
Niepor´t-Pilawa.

W opinii członków komisji konkursowej:

I nagroda – praca konkursowa autorstwa Zespo∏u: Klub Sportowy „Spójnia – Warszawa” z Warszawy,
Jaros∏aw Kaniewski z Warszawy, Micha∏ Szymankiewicz z Poznania

III nagroda – praca konkursowa autorstwa Zespo∏u: arch. Robert Kocewicz z Warszawy,
arch. Sonia De Gregorio Hurtado z Madrytu, arch. Giuseppe La Ferla z MadrytuII nagroda – praca konkursowa autorstwa Filipa Orliƒskiego z Niepor´tu

WALDEMAR HEFLICH 
(redaktor naczelny miesi´cznika ˚agle)
Komisja ocenia∏a 12 prac. By∏y bardzo

zró˝nicowane pod wzgl´dem uj´cia tematu.

(…) Trzy nagrodzone prace uwzgl´dnia∏y

za∏o˝enia konkursowe, czyli

zagospodarowanie portów Niepor´t

i Pilawa oraz ca∏ego terenu

rekreacyjno-wypoczynkowego. Projekt,

który wygra∏, z mojego ˝eglarskiego punktu

widzenia, spe∏nia wszystkie za∏o˝enia

konkursu. Zawiera propozycje organizacji

obydwu portów, wype∏nia je wieloma

pomostami, zwi´kszajàc tym samym liczb´

cumujàcych jachtów. Proponuje

infrastruktur´ obs∏ugujàcà porty, nie

zapominajàc o rozwiàzaniach dla

wypoczywajàcych tu osób – jest du˝a pla˝a,

kemping, du˝e parkingi. Ma∏a wadà tej

pracy jest zbytnia urbanizacja terenu, ale

jak ustaliliÊmy podczas obrad komisji, ten

element mo˝na pominàç w ostatecznym

projekcie. To jest najlepsza praca,

odpowiada na wszystkie potrzeby,

okreÊlone w za∏o˝eniach konkursu, a jest to

trudny temat do rozwiàzania. Z jednej

strony trzeba spe∏niç wymóg

zagospodarowania terenu dla rekreacji

i wypoczynku, a z drugiej strony nie mo˝na

zapomnieç o infrastrukturze technicznej,

która jest zapleczem portów jachtowych.

(…) Projekt, który wygra∏, w pe∏ni wszyst-

kie te potrzeby uwzgl´dnia.

WOJCIECH BRZOZOWSKI
– windsurfer, utytułowany
medalista mistrzostw
Êwiata, Europy i Polski
Prace nades∏ane na konkurs

by∏y bardzo atrakcyjne

i ciekawe. Ka˝da z nich wnios∏a

coÊ nowego do przysz∏ego

projektu zagospodarowania

ca∏ego terenu, i ka˝dà

chcia∏bym pochwaliç. Jedna

praca wyró˝nia∏a si´, by∏a

wyjàtkowo dopracowana

i profesjonalna.

Zaproponowane w niej

rozwiàzania rozbudzi∏y mojà

wyobraêni´. Port Pilawa

móg∏by w przysz∏oÊci spe∏niaç

funkcj´ portu szkoleniowego

dla dzieci, m∏odzie˝y i klubów

sportowych, stàd mog∏yby byç

rozgrywane zawody ˝eglarskie.

Natomiast zatoka portu

Niepor´t, jako du˝o wi´ksza,

mo˝e pe∏niç funkcje

komercyjne, czyli slipowanie,

przechowywanie ∏odzi

motorowych i ˝aglowych,

du˝ych jednostek p∏ywajàcych,

które nie kolidowa∏yby

z ma∏ymi ˝aglówkami,

na których trenujà dzieci. 

KONCEPCJE zagospodarowania 
terenu rekreacyjno-
-wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa
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7 kwietnia w Urz´dzie Gminy Niepor´t
odbyła si´ uroczystoÊç wr´czenia
pamiàtkowych medali parom
mał˝eƒskim z 50-letnim sta˝em.
Medal za D∏ugoletnie Po˝ycie

Ma∏˝eƒskie, przyznany przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

wr´czyli czterem parom, mieszkaƒcom

gminy Niepor´t, Wójt Gminy Maciej

Mazur oraz Przewodniczàcy Rady

Gminy Eugeniusz Woêniakowski.

Jubilaci otrzymali tak˝e dyplomy,

upominki, serdeczne ˝yczenia oraz

gratulacje. Zespó∏ Piena Voce

z Gminnego OÊrodka Kultury wykona∏

pi´kne utwory, przede wszystkim

o mi∏oÊci. 

My równie˝ ˝yczymy Paƒstwu wielu

szcz´Êliwych lat, prze˝ytych z mi∏oÊcià,

przyjaênià i wspólnym dzieleniem si´

tym wszystkim, co najlepsze. 

� red.

Wiele naszych problemów ze

zdrowiem, wyglàdem skóry,

nadwagà i cellulitem wynika

ze z∏ej diety i piel´gnacji co-

dziennej. Wiosna to najlepszy

czas na zmian´ starych przy-

zwyczajeƒ aby w letnie waka-

cje wejÊç z podniesionà g∏owà

i dobrym samopoczuciem. 

Jeden z problemów: CELLU-

LIT dzielimy na ten który po-

chodzi od nadmiernej kumula-

cji tkanki t∏uszczowej oraz

wywodzàcy si´ z nadmiernej

iloÊci wody w organizmie.

WIOSNA – zadbajmy o zdrowie i urod´
Oba pod∏o˝a majà wspólne êró-

d∏o – zaniedbanie zdrowego ˝y-

wienia i stylu ̋ ycia. Dzi´ki wy-

eliminowaniu produktów ku-

mulujàcych tkank´ t∏uszczowa

oraz wod´ skóra ca∏ego cia∏a

ulega wyg∏adzeniu, równie˝

skóra twarzy nabiera lepszej

kondycji. Sk∏adniki od˝ywcze

zawarte w odpowiedniej diecie

dodajà jej blasku. G∏adkà i j´dr-

nà skór´ odzyskamy dzi´ki pra-

wid∏owemu od˝ywianiu i çwi-

czeniom fizycznym wspomaga-

jàc si´ preparatami

kosmetycznymi i profesjonal-

nymi zabiegami, o których nie

nale˝y zapominaç szczególnie

wiosnà. Po zimie skóra jest wy-

jàtkowo przesuszona i nie mo-

˝e wch∏aniaç wystarczajàcej

iloÊci sk∏adników z preparatów

kosmetycznych. Doraênie

w domu mo˝na wykonywaç pe-

elingi twarzy oraz ca∏ego cia∏a

ale najbardziej polecam peelin-

gi chemiczne i owocowe wyko-

nane przez profesjonalistk´,

gdy˝ dzia∏ajà one dog∏´bnie

i równomiernie na ca∏ej po-

wierzchni, nie tylko z∏uszczajà

ale równie˝ nawil˝ajà i przy-

spieszajà regeneracj´ naskórka.

W tym celu proponuj´ odwie-

dzenie gabinetu kosmetycznego

w którym uzyskajà panie po-

trzebne porady.

Pozdrawiam i ˝ycz´ zdrowia

i urody.

OOGGÓÓLLNNEE  ZZAASSAADDYY  DDIIEETTYY::

Ograniczenie s∏odyczy, ciast

i produktów cukierniczych, s∏o-

dzonych napojów oaz fast food

jak równie˝ zupek i sosów z tore-

bek.

CCoo  jjeeÊÊçç??  

• p∏atki owsiane, ˝ytnie, j´cz-

mienne • chleb razowy, ˝ytni lub

orkiszowy • ry˝ bràzowy, dziki,

basmati • kasze: gryczanà, j´cz-

miennà, makarony pe∏noziarniste

• owoce • warzywa • ryby, oleje

roÊlinne • mi´so jak najrzadziej

� Monika 

Wojciechowska

ZAWODY pływackie
MÑDRA
Głowa

7 kwietnia na pływalni sportowej Aquapark Fala
w Stanisławowie Pierwszym odbyły si´ Mistrzostwa Gminy
Niepor´t i Powiatu Legionowskiego w Indywidualnym
i Sztafetowym Pływaniu Dziewczàt i Chłopców Szkół
Podstawowych klas III, IV, V, VI w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej.

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

Organizatorem i fundatorem nagród

by∏ OÊrodek Sportu i Rekreacji Gmi-

ny Niepor´t Aquapark Fala, Staro-

stwo Powiatowe Legionowo, Urzàd

Gminy Niepor´t oraz Powiatowy

Szkolny Zwiàzek Sportowy w Le-

gionowie. O mistrzostwo Gminy

Niepor´t i Powiatu Legionowskiego

walczy∏o 12 szkó∏ podstawowych

i 192 uczniów. 

Zawody sk∏ada∏y si´ z konkuren-

cji indywidualnych i sztafet. Suma

czasów sztafety i konkurencji indy-

widualnych da∏a ∏àcznà punktacj´

i miejsce danej szko∏y w kategorii

dziewczàt i ch∏opców.

Wyniki powiatowe dziewczàt:
I msce – SP Jab∏onna, II msce – SP

Józefów, III msce – SP Izabelin

Wyniki powiatowe ch∏opców:
I msce – SP Chotomów, II msce

– SP Niepor´t, III msce – SP Józe-

fów.

Wyniki gminne dziewczàt:
I msce – SP Józefów, II msce – SP

Izabelin, III msce – Niepo-

r´t, IV msce – SP Bia∏obrzegi, 

V msce – SP Wólka Radzymiƒska

Wyniki gminne ch∏opców:
I msce – SP Niepor´t, II msce – SP

Józefów, III msce – SP Wólka Ra-

dzymiƒska, IV msce – SP Bia∏obrze-

gi, V msce – SP Izabelin.

Zwyci´skie zespo∏y dziewczàt

i ch∏opców w rywalizacji powiato-

wej awansowa∏y do zawodów mi´-

dzypowiatowych – pó∏fina∏ów woje-

wództwa mazowieckiego, które od-

b´dà si´ 5 maja w Piasecznie. S´dzià

G∏ównym, a zarazem prowadzàcym

imprez´ by∏ Pan Roman Madej, s´-

dziami pomocniczymi: Anna Wener-

ska – instruktor aqua aerobiku, Bar-

tosz Krawczak – instruktor p∏ywania

oraz uczniowie Gimnazjum w Stani-

s∏awowie Pierwszym – dzi´kujemy

za pomoc. Wszystkim uczestnikom

gratulujemy! I ˝yczymy dalszych

sukcesów.

� P. Majewska

Nie zabrak∏o równie˝ przedstawicieli

naszej Gminy i przyjació∏ Szko∏y: Za-

st´pcy Wójta Alicji Soko∏owskiej,

Przewodniczàcej Komisji OÊwiaty An-

ny GrzeÊkiewicz oraz radnego Ryszar-

da WiÊniewskiego. Swojej pomocy

od poczàtku istnienia konkursu udzie-

la równie˝ radny Marian Oszczyk.

Celem konkursu jest m.in. spraw-

dzenie w∏asnej wiedzy z ró˝nych

dziedzin,, integrowanie uczniów z te-

renu gminy, kszta∏towanie umiej´tno-

Êci udzielania szybkiej odpowiedzi

na postawione pytania, wyrabianie

odpowiedniej postawy podczas

wspó∏zawodnictwa.

W konkursie udzia∏ wzi´∏o 15

uczniów klas III z 5 gminnych szkó∏

podstawowych. 

Wszyscy rywalizowali o tytu∏ „Mà-

drej G∏owy”. Po powitaniu i zapozna-

niu z przebiegiem konkursu, zawod-

nicy rozpocz´li swoje zmagania. Za-

daniem dzieci by∏o rozwiàzanie

ró˝nych ∏amig∏ówek matematycz-

nych, wzrokowych w ciàgu 30 minut. 

Nad przebiegiem konkursu czuwa-

∏y panie: Wioletta Kunkel, Maria Zie-

liƒska, Anna Leja, Ewa Banachewicz,

Joanna Sobecka, Jolanta Kujawska.

Szczególne podzi´kowania sk∏adamy

Dyrektor Agnieszce Powa∏a.

Podczas sprawdzania testów, dzie-

ci pod okiem pani Wioletty Kunkel

wzi´∏y udzia∏ w interaktywnej zaba-

wie. 

Po sprawdzeniu prac komisja kon-
kursowa przyzna∏a:
• I miejsce – Mateusz Derba – SP Iza-

belin

• II miejsce – Aleksandra Zieliƒska

–  SP Józefów

• III miejsce – Laura Wiechowska –

SP Bia∏obrzegi.

Za udzia∏ w konkursie ka˝dy

z uczestników otrzyma∏ nagrod´.

� Wioletta Kunkel
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W  G M I N I E

INFORMATOR PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI:
Do worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.:

WOREK lub POJEMNIK
w kolorze niebieskim z napisem

„PAPIER”

MO˚NA WRZUCAå ZABRANIA SI¢ WRZUCAå

mi´dzy innymi: ksià˝ki (okładki ksià˝ek
wykonane z innych materiałów nale˝y

usunàç), zeszyty, gazety i czasopisma,
prospekty, papier bez fragmentów foliowych

lub metalowych, tektur´, torby i kartony
papierowe, kartony poci´te na mniejsze

kawałki, czyste arkusze tektury falistej,
papierowe dokumenty i dokumentacj´,
papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy

papierowej do jajek itp.

mi´dzy innymi: tłustego lub wilgotnego
papieru lub tektury, tektury i papieru

z dodatkami folii czy aluminium, papieru
termicznego lub faksowego, kalek technicznych
i papieru przebitkowego (rachunki, faktury),
paragonów, papieru do pieczenia, papieru
woskowego (katalogów i folderów reklamowych),
opraw i opakowaƒ wielomateriałowych np.
oprawy ksià˝ek i kalendarzy, kartony po mleku,
sokach itp., tapet, worków po cemencie, pieluch
jednorazowych, podpasek i artykułów
higienicznych, opakowaƒ z zawartoÊcià,
np. ˝ywnoÊcià, wapnem, czy cementem itp.

mi´dzy innymi: butelki i szklane
opakowania po ró˝nego typu
napojach i ˝ywnoÊci, szklane

opakowania po kosmetykach, słoiki, inne
opakowania szklane itp.

mi´dzy innymi: luster, naczyƒ
˝aroodpornych, ceramiki, kryształów, lamp,

doniczek, porcelany, bombek i ozdób
choinkowych, zniczy, kapsli, zatyczek i zakr´tek
oraz innych przedmiotów np. z gliny, porcelany

itp., glazury, terakoty, szkła okularowego
(soczewek), szklanych opakowaƒ po lekarstwach,

Êrodkach farmaceutycznych i chemicznych
z pozostałoÊciami zawartoÊci, szkła

labolatoryjnego, termometrów, rt´ciówek,
strzykawek, szkła budowlanego (np. szyb

okiennych, szkła zbrojonego), szyb
samochodowych, ˝arówek, Êwietlówek, lamp

fluorescencyjnych i rt´ciowych, reflektorów,
ekranów, lamp telewizyjnych, itp.

WOREK lub POJEMNIK
w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”

mi´dzy innymi: puste butelki
plastikowe po napojach, opakowania

po kosmetykach, chemii gospodarczej
i Êrodkach czystoÊci, torebki (worki)

plastikowe, karnistry plastikowe, plastikowe
opakowania po ˝ywnoÊci (kubki po jogurtach,

kefirach, koszyczki po owocach itp.),
pojemniki i opakowania oznaczone

symbolami PET, HDPE, PE, PP, puszki
po napojach i konserwach; a tak˝e plastikowe

zakr´tki, drobny złom ˝elazny i z metali
kolorowych (bez dodatków np. plastiku), folie

aluminiowe, zakr´tki metalowe, kapsle,
nakr´tki ze słoików, odpady

wielomateriałowe np. kartony po mleku
czy sokach, opakowania po zupkach,

opakowania po przyprawach itp.

mi´dzy innymi: opakowaƒ tłustych
i nieopró˝nionych z resztek zawartoÊci,

tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
opakowaƒ po Êrodkach ochrony roÊlin np.
nawozach, Êrodkach owado- i chwastobójczych
itp., olejach silnikowych, smarach, farbach, płynach
chłodniczych, lakierach i innych chemikaliach,
zabawek, klisz fotograficznych, plastikowych
wyrobów technicznych, mokrych foli, opakowaƒ
po lakierach, farbach, areozolach, cz´Êci silników,
cz´Êci samochodowych, kabli, baterii i innych
substancji niebezpiecznych, pieluch
jednorazowych, podpasek, tworzyw piankowych,
styropianu, papy, wełny mineralnej, płyty
gipsowej, drewna, eternitu, odpadów tekstylnych
(np. poduszek, ubraƒ, poÊcieli itp.), azbestu itp.

mi´dzy innymi: resztki ˝ywnoÊci,
przeterminowanà ˝ywnoÊç, owoce

i warzywa oraz obierki z owoców i warzyw
(z wyjàtkiem grejpfrutów), fusy po kawie
i herbacie, skorupki jaj, skoszonà i suchà

traw´, liÊcie, drobne gał´zie, trociny,
sznury i liny z materiałów naturalnych itp.

mi´dzy innymi: piasku, kamieni, resztek
jedzenia w płynie, mi´sa, koÊci, resztek
grejpfruta (niszczy flor´ bakteryjnà), odchodów

zwierz´cych, popiołu z w´gla kamiennego,
papierosów i niedopałków itp.

(worki do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów ulegajàcych biodegradacji ka˝dy
zapewnia we własnym zakresie)

odpady ulegajàce biodegradacji lub
odpady zielone (ogrodowe) – WOREK

lub POJEMNIK w dowolnym kolorze
z zastrze˝eniem, ˝e nie mogà byç to

kolory, które sà przeznaczone
do segregacji ww. odpadów tj. plastik,

papier i szkło

tworzywa sztuczne (plastik), metal i opakowania wielomateriałowe 
– WOREK lub POJEMNIK w kolorze ˝ółtym z napisem „PLASTIK”:

Selektywnà zbiórk´ odpadów komunalnych na-
le˝y prowadziç według nast´pujàcych zasad:
1. wrzucaç odpady komunalne podlegajàce selektywnej zbiórce

do worka lub pojemnika zgodnie z ich przeznaczeniem;

2. przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegajàcego selek-

tywnej zbiórce do worka lub pojemnika, nale˝y zmniejszyç je-
go obj´toÊç np. poprzez zgniecenie, z∏o˝enie itp.- wówczas

wi´cej odpadów si´ do niego zmieÊci;

3. wrzucaç do worka lub pojemnika przeznaczonego do selektyw-

nej zbiórki odpadów komunalnych opró˝nione opakowania np.

z resztek pokarmu, kosmetyków czy Êrodków czystoÊci itp.

– g∏ównie ze wzgl´du na warunki higieniczne i sanitarne;

4. usuwaç z odpadów komunalnych podlegajàcych selektywnej

zbiórce, za wyjàtkiem opakowaƒ wielomateria∏owych: zszyw-

ki, kapsle, nakr´tki, papierowe, metalowe lub plastikowe cz´-

Êci opakowaƒ czy innych odpadów, wg zasady: papier do pa-

pieru, metal do metalu, tworzywo sztuczne (plastik) do tworzy-

wa sztucznego (plastiku) itp.- w miar´ mo˝liwoÊci;

5. nie t∏uc szk∏a przed wrzuceniem go do worka, przeznaczone-

go do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – grozi to ro-

zerwaniem worka i wysypaniem si´ odpadów.

Te odpady komunalne, których nie mo˝na wrzuciç
do worków lub pojemników przeznaczonych do selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych wrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane.

Do pojemnika z odpadami niepodlegajàcymi segregacji
(zmieszanymi) nie mo˝na wrzucaç odpadów ulegajàcych bio-
degradacji (zielonych). W przypadku znajdowania si´ ww. od-
padów w pojemniku pracownicy firmy SITA POLSKA Sp. z o.o.
pozostawià pojemnik bez wczeÊniejszego opró˝nienia. Po usu-
ni´ciu z pojemnika odpadów zielonych zostanie on odebra-
ny przy kolejnym odbiorze zgodnie z harmonogramem.

UWAGA!!!
Informujemy, ̋ e przy odbiorach odpadów segregowanych w przy-

padku zauwa˝enia przez pracowników firmy SITA POLSKA Sp.

z o.o. êle posegregowanych odpadów znajdujàcych si´ w worku

zostanie on pozostawiony przed posesjà z naklejkà „èLE POSE-
GREGOWANE odpad niezgodny z przeznaczeniem pojemni-
ka/worka” oraz ww. informacja zostanie przekazana pracowni-

kom Urz´du Gminy Niepor´t. èle prowadzona segregacja odpa-

dów mo˝e skutkowaç wydaniem decyzji z zastosowaniem

wy˝szej stawki op∏aty tj. 20 z∏ miesi´cznie od ka˝dej osoby za-

mieszkujàcej na danej nieruchomoÊci.

ODBIÓR ODPADÓW
Pojemniki z odpadami niepodlegajàcymi segregacji (zmieszany-

mi) lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi,

nale˝y w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem) wystawiaç

poza teren nieruchomoÊci np. ustawiaç przy furtce, nie póêniej
ni˝ do godz. 7.00 (rano).

W przypadku posiadania zewn´trznej altany Êmietnikowej, na-

le˝y otwieraç jà w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem),

nie póêniej ni˝ do godziny 7.00 (rano).
Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do 20.00.
Przy odbiorze odpadów segregowanych firma zostawi nowe

worki do selektywnej zbiórki na kolejny miesiàc.

W przypadku, gdy pojemnik przeznaczony do zbierania od-
padów komunalnych nie b´dzie udost´pniony w dniu odbio-
ru od godziny 7.00 odpady te nie b´dà zabrane, wówczas zo-
stanie on opró˝niony dopiero w kolejnym wyznaczonym dniu
odbioru.

Przypominamy, ̋ e w przypadku odbioru odpadów z przydomo-

wych altan Êmietnikowych firma SITA POLSKA zabiera wszyst-

kie odpady, które si´ w niej znajdujà. W zwiàzku z tym prosimy

o pozostawianie w ww. altanach tylko i wy∏àcznie odpadów prze-

znaczonych do odbioru.

W przypadku nie odebrania odpadów przez firm´ zgodnie z har-

monogramem prosimy o zg∏aszanie reklamacji do Urz´du Gmi-

ny Niepor´t nr tel. (22) 767 04 47, dnia nast´pnego po wyznaczo-

nym dniu odbioru odpadów.

Zamykajmy psy!
W∏aÊciciele nieruchomoÊci, na których znajdujà si´ psy, prosze-

ni sà o zamykanie zwierzàt na terenie posesji w dniu odbioru od-

padów przez firm´ SITA POLSKA. W przypadku, gdy psy nie b´-

dà zamkni´te i b´dà zagra˝aç pracownikom firmy, odpady nie zo-

stanà odebrane.

OBOWIÑZEK OZNACZANIA POSEJI
W zwiàzku z nagminnie wyst´pujàcymi brakami oznakowania po-

sesji przypominamy o obowiàzku umieszczenia w widocznym
miejscu tabliczki z numerem porzàdkowym. W przypadku, gdy
budynek po∏o˝ony jest w g∏´bi ogrodzonej nieruchomoÊci, ta-
bliczk´ z numerem porzàdkowym umieszcza si´ równie˝
na ogrodzeniu. W∏aÊciciele nieruchomoÊci, o których mowa wy-

˝ej proszeni sà o pilne oznakowanie swoich posesji co pomo˝e

usprawniç prac´ firmie SITA POLSKA Sp. z o.o. � xx

Informujemy, ˝e w ostatnim czasie została przeprowadzona na terenie Gminy Niepor´t kontrola
nieruchomoÊci pod wzgl´dem prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów. W zwiàzku z powy˝szym
przypominamy o wa˝nych informacjach dotyczàcych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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ZAWODY triathlonowe
w Niepor´cie

13 lipca na terenie gminy Niepor´t rozegrany zostanie drugi z czterech
etapów ogólnopolskich zawodów sportowych Volvo Triathlon Series.

O
gólnopolska impreza Triathlon

Series od lat cieszy si´ ogrom-

nà popularnoÊcià wÊród zawod-

ników, którzy pragnà sprawdziç swo-

je mo˝liwoÊci w kombinacji p∏ywania,

kolarstwa i biegania. Od ubieg∏ego ro-

ku sponsorem g∏ównym zawodów jest

firma Volvo. 

Przygotowujàc tegorocznà rywaliza-

cj´, organizatorzy poszukiwali no-

wych miejsc, spe∏niajàcych warunki

zarówno pod wzgl´dem sportowym,

jak i mo˝liwoÊci zapewnienia bazy

noclegowo-gastronomicznej uczestni-

kom oraz widzom. I tak na mapie za-

wodów pojawi∏a si´ gmina Niepor´t,

majàca odpowiednià infrastruktur´

i malownicze trasy, wr´cz wymarzo-

ne dla mi∏oÊników triathlonu. Oznacza

to aktywne w∏àczenie si´ Urz´du Gmi-

ny Niepor´t w organizacj´ i zabezpie-

czenie przebiegu zawodów, zapewnie-

nie wsparcia ze strony s∏u˝b porzàdko-

wych i jednostek ratowniczych oraz

wolontariuszy, którzy pomagaç b´dà

podczas imprezy. Po∏owa lipca to go-

ràcy okres – zarówno startowy, jak

i pod wzgl´dem aury. Organizatorzy

przewidujà, ˝e w niepor´ckim etapie

Volvo Triathlon Series mo˝e wziàç

udzia∏ od 900 do 1000 uczestników.

A ˝e ka˝dy mo˝e spróbowaç swoich

si∏ w tej dyscyplinie sportu, zach´ca-

my mieszkaƒców gminy do rozpocz´-

cia treningów i wzi´cia udzia∏u w ry-

walizacji. Woda i leÊne trasy sà w za-

si´gu r´ki, a mo˝liwoÊç wyboru

dystansu zwi´ksza szanse na ukoƒcze-

nie triathlonu i wygranie atrakcyjnych

nagród!

W ka˝dej z trzech konkurencji sà

do wyboru dwa dystanse: 

• w p∏ywaniu – 1/4 IRONMAN – dy-

stans 950 m oraz 1/8 IRONMAN

– dystans 475 m,

• jeêdzie na rowerze – 1/4 IRONMAN

– dystans 45 km, przewy˝sze-

nie 212 m, 1/8 IRONMAN – dy-

stans 22,5 km, przewy˝szenie 106 m.

Runda rowerowa poprowadzona jest

w 85% w terenie leÊnym, dwa prze-

jazdy wzd∏u˝ zabudowaƒ w miejsco-

woÊci Bia∏obrzegi oraz Beniami-

nów. Trasa stworzona do bicia rekor-

dów!

• w biegu – dystans 1/4 IM to 10,5 km,

a dystans 1/8 IM to 5,25 km.

Zawodników obowiàzujà te˝ okre-

Êlone limity czasowe. 

Wszystkie informacje, dotyczàce za-

wodów znajdujà si´ na stronie

www.nieporet.pl w zak∏adce – Ogól-

nopolski Triathlon Series. � BW

Od 3 do 6 kwietnia, po raz pierwszy na Stadionie
Narodowym, odbyły si´ 26. Targi Sportów Wodnych
i Rekreacji „WIATR i WODA”.

GMINA Niepor´t na Targach
„WIATR i WODA”

To najwi´ksza impreza wystawien-

nicza tego typu w Polsce. W tym ro-

ku wzi´∏a w niej udzia∏ rekordowa

liczba 453 wystawców z 13 krajów,

odwiedzi∏o jà ponad 40 tys. mi∏oÊni-

ków sportów wodnych. A mieli co

podziwiaç – najwi´kszà jak dotàd

prezentacj´ oferty polskich firm

z bran˝y przemys∏u jachtowego. Za-

awansowane technologicznie jed-

nostki, zdobywajàce Êwiatowe ryn-

ki, budzi∏y zainteresowanie i podziw

zwiedzajàcych. Targi sà tak˝e wiel-

kim ˝eglarskim Êwi´tem, miejscem

spotkaƒ, wymiany opinii i doÊwiad-

czeƒ amatorów sportów wodnych,

wa˝nym wydarzeniem z udzia∏em

sportowych gwiazd. W centrum za-

interesowania znajdujà si´ równie˝

ró˝ne formy turystyki i krajoznaw-

stwa, prezentowane przez stoiska or-

ganizacji turystycznych, biur po-

dró˝y i producentów sprz´tu sporto-

wego. 

Region Jeziora Zegrzyƒskiego, naj-

wi´kszego akwenu na Mazowszu, re-

prezentowa∏o stoisko Zwiàzku Gmin

Zalewu Zegrzyƒskiego, do którego na-

le˝y gmina Niepor´t oraz szeÊç gmin,

le˝àcych w sàsiedztwie jeziora – Se-

rock, Jab∏onna, Wieliszew, Legiono-

wo, Radzymin i Dàbrówka. Na wspól-

nym stoisku wyeksponowane by∏y

materia∏y informacyjne i promocyjne,

które cieszy∏y si´ du˝ym zaintereso-

waniem zwiedzajàcych. Wiele osób

zadawa∏o pytania o ofert´ turystycznà

gminy Niepor´t, o zmiany zachodzà-

ce na terenie portów, baz´ wypoczyn-

kowà i trasy rowerowe. Nasza gmina

postrzegana jest jako atrakcyjny tury-

stycznie teren, znany amatorom spor-

tów wodnych oraz turystyki pieszej

i rowerowej. � BW

Cechà charakterystycznà ka˝dej
niespodzianki jest niewàtpliwie
element jakiego nikt si´ nie
spodziewa, tzw. zaskoczenie.
Konsekwencje tudzie˝ z tego
płynàce mogà byç ró˝ne
w skutkach.

Szkoła Podstawowa w Izabelinie kolejny raz goÊciła sympatyków tej
szlachetnej dyscypliny sportowej. 

ZAJÑCZKOWE
niespodzianki 

III GMINNY Turniej
Warcabowy

Czasem zdarza si´ tak, i˝ zaskocze-

nie przekracza swe kompetencje

i sprawa nieco si´ komplikuje, bo

niespodzianka to nie synonim: mi∏o,

wspaniale, cudownie, mo˝e nim si´

staç ale ile˝ to ˝yciowych sytuacji

zweryfikowa∏o jej znaczenie.

Podsumowujàc, niespodzianki by-

wajà przeró˝ne. 

„Zajàczkowe niespodzianki”

w wykonaniu grupy teatralnej

„Pchlary” 12 kwietnia w OÊrodku

Kultury w Niepor´cie rozwia∏y

wszelkie wàtpliwoÊci i zdecydowa-

nie tym˝e synonimem si´ okaza∏y.

Oprócz tego, ̋ e zabawi∏y i rozwese-

li∏y, nie zabrak∏o momentów wzru-

szeƒ oraz tych zakamuflowanych

treÊci. Przypomnia∏y kilka wa˝nych

prawd o ˝yciu. Niby taka tylko

wielkanocna bajka dla dzieci… By-

∏o nieco o dobroci i o przyjaêni,

i o wyborze mi´dzy dobrem a z∏em,

o nowym ̋ yciu, nadziei, przemianie

i triumfie. Prawdziwie wielkanocny

klimat. 

Niespodzianek w takim wydaniu

˝yczymy ka˝demu w zwiàzku ze

zbli˝ajàcymi si´ Êwi´tami Wielkiej

Nocy i w ka˝dej innej nadarzajàcej

si´ chwili. Weso∏ego Alleluja!

P.S Polecamy si´ na przysz∏oÊç.

Kto nie widzia∏, niech pozostanie

w tej ÊwiadomoÊci, ˝e du˝o straci∏.

� Paulina Szarnecka

Pomys∏odawcà i organizatorem ro-

zegranego 4 kwietnia turnieju by∏a

Pani Joanna Sobecka. Do udzia∏u za-

prosi∏a m∏odych mistrzów ze szkó∏

podstawowych, wy∏onionych drogà

wst´pnych eliminacji. Do walki sta-

n´li reprezentanci Bia∏obrzegów,

Niepor´tu, Józefowa i gospodarza

konkursu – Izabelina. Rozgrywki

przeprowadzono w dwóch katego-

riach: uczniowie klas I–III i IV–VI.

W przestronnej sali gimnastycznej

dwudziestu jeden zawodnikom za-

pewniono komfortowe warunki dzia-

∏ania. Uczestnicy turnieju pokazali

klas´. Ka˝dy ruch by∏ przemyÊlany.

Nikt nie dawa∏ za wygranà. Po czte-

rech godzinach zmagaƒ wy∏oniono

zwyci´zców. 

FinaliÊci w kategorii klas I–III:
I miejsce – Maciej Bulge, SP Niepo-

r´t; II miejsce- Mateusz Derba, SP

Izabelin; III miejsce – Aleksander

Kempisty, SP Izabelin.

FinaliÊci w kategorii klas IV–VI:
I miejsce – Micha∏ Rostek, SP Józe-

fów; II miejsce – Micha∏ Stawarz, SP

Izabelin; III miejsce – Dawid Che∏-

stowski, SP Izabelin.

Mistrzowie Turnieju otrzymali pa-

miàtkowe puchary z ràk Wójta Gmi-

ny Macieja Mazura. � SP Izabelin

APEL
Poszukujemy nowego domu 

dla trzyletniego pieska, 
pinczera, maÊci czarny podpalany. 

Piesek jest szczepiony 
i wykastrowany.

Osoby zainteresowane prosimy 
o telefon – 508 899 930
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