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NIE CZEKAJ NA OSTATNIÑ CHWIL¢

Przypominamy, ˝e wszystkie dowody osobiste typu
ksià˝eczkowego tracà wa˝noÊç 
31 marca 2008 roku.
Aby otrzymaç nowy do-
wód osobisty nale˝y z∏o-
˝yç osobiÊcie w Urz´dzie
Gminy Niepor´t pok. 6:
– wniosek dowodowy, 
– 2 aktualne fotografie (lewy
pó∏profil),
– dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 30,00 z∏.

na konto: 
Urzàd Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
B. S. w Legionowie, o/Niepor´t
52801310292003000374150001

– odpis aktu urodzenia – w przypadku osób,
które nie wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,

– odpis aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà
o aktualnie u˝ywanym nazwisku.

GRUPY WSPARCIA

JeÊli Ty lub ktoÊ z Twoich bliskich ma problem z uzale˝-
nieniem od A L K O H O L U zg∏oÊ si´!!! Czekamy
na Ciebie w OÊrodku Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób
Uzale˝nionych.
Godziny przyj´ç specjalistów:
terapeuta uzale˝nieƒ:
PONIEDZIA¸EK w godz. 8.00 – 12.00, ÂRODA w godz. 14.00 – 18.00
psycholog
WTOREK w godz. 9.00 – 11.00 – przyjmuje w GOPS
11.00 – 15.00 – przyjmuje w OÊrodku Rehabilitacji SP
ZOZ Niezale˝ny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej w Micha∏owie-
-Reginowie
terapeuta uzale˝nieƒ
CZWARTEK w godz. 8.00 – 12.00, tel. 772 – 82 – 15
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alko-
holowych w Niepor´cie
Spotkania komisji: w drugi i czwarty wtorek miesiàca
(od godz. 16 – sala narad Urz´du Gminy) 
dy˝ury komisji: wtorek w godz. 15.00 – 19.00
W wymienionych dniach mo˝na równie˝ uzyskaç informa-
cj´ telefonicznà pod numerem telefonu: 772 – 51 – 12 

TERAPEUTA UZALE˚NIE¡

Uprzejmie informujemy, ˝e w Samodzielnym Publicz-
nym Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej w Niepor´cie, po-
czàwszy od dnia 7 stycznia 2008r. do 15 grud-
nia 2008 r. w poniedzia∏ki, zgodnie z planem dy˝u-
rów podanym poni˝ej, w godz. 15.00–17.30,
przyjmowaç b´dzie terapeuta uzale˝nieƒ, przewodni-
czàcy Zarzàdu Oddzia∏u Legionowskiego Polskiego To-
warzystwa Zapobiegania Narkomanii, dr n. med. Ma-
rek Pankowski.
Instruktor terapii uzale˝nieƒ b´dzie udziela∏ informa-
cji w zakresie profilaktyki i diagnostyki uzale˝nieƒ
od substancji psychoaktywnych oraz konsultacji i po-
radnictwa dla osób zagro˝onych uzale˝nieniem, ich ro-
dzin, opiekunów, nauczycieli oraz uzale˝nionych i wspó∏-
uzale˝nionych. Dzia∏ania te ukierunkowane b´dà na: 
• diagnostyk´ uzale˝nieƒ, 
• informowanie o zagro˝eniach zwiàzanych z uza-

le˝nieniem od substancji psychoaktywnych, spo-
sobach leczenia uzale˝nienia i wspó∏uzale˝nienia,

• wspieranie motywacji do podj´cia leczenia,
• prowadzenie osobistych programów terapii dla

m∏odzie˝y z zachowaniami ryzykownymi, 
• psychoterapi´ indywidualnà i rodzinnà,
• poradnictwo dla rodziców i nauczycieli.
Dzia∏ania terapeutyczne prowadzone b´dà w punk-
cie konsultacyjnym OÊrodka Rehabilitacji Psychofi-
zycznej Osób Uzale˝nionych od Alkoholu na terenie
Samodzielnego Publicznego OÊrodka Zdrowia w Nie-
por´cie, ul. PodleÊna 4, Niepor´t.
Tel. 0 22 772 51 12 w godz. 15.00–17.30, 
tel. bezpoÊredni do terapeuty, codziennie: 601814109
Plan dy˝urów: 
Marzec: 17, 31 • Kwiecieƒ: 7, 14, 21, 28 •
Maj: 5,12, 19, 26 • Czerwiec: 2, 9 • Wrze-
sieƒ: 8, 15, 22, 29 • Paêdziernik: 6, 13, 20, 27 •
Listopad: 3, 10, 17, 24 • Grudzieƒ: 1, 8, 15 

Na stronie internetowej www.nieporet.pl w dziale
WA˚NE zamieszczona zosta∏a „Strategia
zrównowa˝onego Rozwoju Gminy Niepor´t
do 2020r.”
Prosimy mieszkaƒców o zapoznanie si´ ze
strategià i zg∏aszanie ewentualnych uwag
do Dzia∏u Inwestycji Urz´du Gminy lub na adres
mailowy inwestycje@nieporet.pl, do dnia 31
marca 2008 r.

w skróciew skrócie

P
race budowlane przy szkole
podstawowej w Józefowie ru-
szy∏y jesienià 2007 roku. Bu-

dowa sali gimnastycznej znalaz∏a si´
w centrum zainteresowania Êrodo-
wiska lokalnego. Na nowy obiekt
z niecierpliwoÊcià oczekujà nie tyl-
ko uczniowie i grono pedagogiczne.
Co bardziej zainteresowani uprawia-
niem sportu mieszkaƒcy, liczà
na mo˝liwoÊç skorzystania z zaple-
cza sportowego poza godzinami
lekcyjnymi. 

Powstajàca sala gimnastyczna b´-
dzie mia∏a powierzchni´ ok. 650 m2.
Wytyczone zostanà boiska do siat-
kówki, do koszykówki oraz do ma-
∏ej pi∏ki r´cznej. Wykonawca za-
montuje te˝ podstawowe wyposa˝e-
nie sportowe m.in. drabinki
na Êcianie, drabinki sznurowe, tabli-
ce do koszykówki, bramki do pi∏ki
r´cznej oraz kotar´, którà podzieliç
mo˝na powierzchni´ sali i wykorzy-
stywaç niezale˝nie w trakcie zaj´ç.
Obiekt przystosowany b´dzie do po-
trzeb osób niepe∏nosprawnych.
Od strony dziedziƒca szkolnego
do sali prowadzi pochylnia. W ∏àcz-
niku, usytuowanym pomi´dzy salà
i budynkiem szko∏y, mieÊciç si´ b´-
dà dwa dodatkowe pomieszczenia
dydaktyczne, Êwietlica, zaplecze dla
trenerów (pokój, toaleta) oraz maga-
zyn sprz´tu sportowego, a tak˝e
przebieralnie i sanitariaty, sàsiadu-
jàce bezpoÊrednio z salà. Istotne,
z punktu widzenia potrzeb szko∏y,

okazujà si´ równie˝ dodatkowe po-
mieszczenia dydaktyczne. Placów-
ka, gdy powsta∏a przed laty, ofero-
wa∏a uczniom du˝à powierzchni´
i przestronne sale. DziÊ jednak miej-
sca zaczyna brakowaç, dajà znaç
o sobie problemy lokalowe. Dwa
dodatkowe pomieszczenia uspraw-
nià proces nauczania w rozwijajàcej
si´ szkole.

Jesienià wykonane zosta∏y prace
ziemne, po∏o˝ono fundamenty
pod budynki. W ciàgu pierwszych
miesi´cy tego roku, dzi´ki sprzyja-
jàcej pogodzie, wykonawca postawi∏
Êciany pomieszczeƒ i konstrukcje da-
chowe. Ca∏y teren wokó∏ szko∏y
zmieni∏ wyglàd. Po raz pierwszy zo-
baczyç mo˝na skal´ i wielkoÊç no-
wej inwestycji. W ciàgu najbli˝szych
dni, jeÊli pogoda na to pozwoli,
a wszystko na to wskazuje, pojawi
si´ pokrycie dachów. Rozprowadzo-
na zosta∏a ju˝ instalacja elektrycz-
na oraz cz´Êç instalacji wodno-kana-
lizacyjnej. W najbli˝szym czasie
wylane zostanà posadzki. W kwiet-
niu planowany jest monta˝ stolarki
okiennej, a w nast´pnej kolejnoÊci
pozosta∏e prace instalacyjne. Okres
przerwy wakacyjnej poÊwi´cony b´-
dzie m.in. na zagospodarowanie te-
renu wokó∏ sali – wytyczone zosta-
nà ciàgi piesze i po∏o˝ona kostka.
Zakoƒczenie ca∏oÊci prac i oddanie
sali do u˝ytkowania przewidziane
jest w koƒcu roku. Budowa sali gim-
nastycznej w Józefowie to nie jedy-

na prowadzona inwestycja oÊwiato-
wa w gminie. 

Mieszkaƒcy Zegrza Po∏udniowego
oczekujà z kolei na budynek przed-
szkola. Wszyscy sà zgodni, ̋ e budo-
wa nowych pomieszczeƒ jest ko-
niecznoÊcià. Istniejàca placówka cie-
szy si´ wÊród rodziców ogromnà
popularnoÊcià, nie jest jednak w sta-
nie przyjàç wszystkich zg∏aszanych
dzieci, z uwagi na panujàcà ciasno-
t´. Gmina rozpocz´∏a prace nad do-

kumentacjà w ubieg∏ym roku. Aktu-
alnie trwa oczekiwanie na uzyskanie
pozwolenia na budow´ oraz przygo-
towywana jest dokumentacja prze-
targowa na budow´ placówki. 

Trzecia niezwykle istotna inwe-
stycja oÊwiatowa to szko∏a w Izabe-
linie. Jej realizacja zaplanowana jest
do 2010 roku. Obecnie trwa przetarg
na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej obiektu. 

� B Wilk

GMINNE inwestycje
¸agodna zima, dodatnie temperatury i znikome
opady Êniegu sprawi∏y, ˝e na placach budów prace
trwajà nieprzerwanie od paru miesi´cy. Równie˝
w Józefowie gminna inwestycja oÊwiatowa
– budowa sali gimnastycznej – nabra∏a
nieoczekiwanego tempa.

•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t   •   tel. (22) prefix. 767 04 00   •

Budowa sali gimnastycznej SP w Józefowie

Zdrowych, pogodnych,
pe∏nych wiary, nadziei i mi∏oÊci
Âwiàt Wielkanocnych

„Alleluja! Bijà dzwony,
g∏oszàc w Êwiata wszystkie strony,
˝e zmartwychwsta∏ Pan.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!”

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Wójt Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woêniakowski S∏awomir Maciej Mazur

˝yczà

Niepor´t, 23 marca 2008 r.

STRATEGIA ZRÓWNOWA˚ONEGO 

ROZWOJU GMINY NIEPOR¢T D0 2020 R.
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WIEÂCI

NIEPOR¢CKIE

T
ylko w lutym podj´to 13 in-
terwencji w stosunku do osób
zanieczyszczajàcych lasy,

które zakoƒczy∏y si´ ukaraniem
sprawcy wysokim mandatem kar-
nym, a w 1 przypadku skierowa-
niem wniosku o ukaranie do Sàdu
Rejonowego Wydzia∏ Grodzki
w Legionowie. W 3 przypadkach
sprawców uda∏o si´ ustaliç przy po-
mocy mieszkaƒców Gminy, którzy
byli naocznymi Êwiadkami zaÊmie-
cenia i poinformowali funkcjona-
riuszy Stra˝y o tym fakcie, podajàc
m.in. numery rejestracyjne pojaz-
du, jakim porusza∏ si´ sprawca.
W przypadku niemo˝noÊci ustale-

nia sprawcy zaÊmiecenia, obowià-
zek uprzàtni´cia zostaje przekaza-
ny s∏u˝bom odpowiedzialnym
za utrzymanie czystoÊci w kom-
pleksach leÊnych. Stra˝ Gminna
apeluje do mieszkaƒców aby zg∏a-
szali ujawnione miejsca zanie-
czyszczeƒ lasów i, je˝eli to tylko
mo˝liwe, podawali jak najwi´cej
szczegó∏ów dotyczàcych sprawcy
zaÊmiecenia, jak np. marka pojaz-

du lub nr rej. pojazdu jakim poru-
sza∏ si´ sprawca. Takie informacje
w bardzo du˝ym stopniu pomaga-
jà w ustaleniu i ukaraniu sprawcy
zaÊmiecenia. � KB

–– IIlluu  ddzziieellnniiccoowwyycchh  pprraaccuujjee  nnaa tteerree--
nniiee  ggmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt??

– Dwóch, ja oraz starszy sier˝ant
Mariusz Karwat.

–– KKttóórree  ssoo∏∏eeccttwwaa  zznnaajjdduujjàà  ssii´́
ppoodd PPaannaa ooppiieekkàà??

– Pod moja opiekà jest 10 wsi: Alek-
sandrów, Izabelin, Stanis∏awów
Pierwszy, Rembelszczyzna, Kàty
W´gierskie, Wola Aleksandra, Sta-
nis∏awów Drugi, Józefów, Micha-
∏ów-Grabina i Zegrze Po∏udniowe.

–– OOdd jjaakk  ddaawwnnaa wwyyppee∏∏nniiaa  PPaann  oobboo--
wwiiààzzkkii  ddzziieellnniiccoowweeggoo  ww ggmmiinniiee??

– Od kwietnia 2006 roku.
–– PPrrzzeezz  ddwwaa  llaattaa  ppoozznnaa∏∏  PPaann  jjuu˝̋  ÊÊrroo--

ddoowwiisskkoo  ii mmiieesszzkkaaƒƒccóóww??
– Tak, dwa lata pracy w terenie po-

zwalajà na poznanie ludzi i wyst´-
pujàcych problemów. Poza tym,
przez pierwsze 6 miesi´cy by∏em je-
dynym dzielnicowym w gminie, bo
by∏y wówczas braki kadrowe. Jed-
nak, mimo ˝e cz´sto poznaj´ ludzi
od tej gorszej strony, nie spotykam
si´ z nie˝yczliwym przyj´ciem. Do-
wodzi to, ˝e mieszkaƒcy w sposób
w∏aÊciwy traktujà nas i naszà pra-
c´. 

–– ZZ jjaakkiimmii  pprroobblleemmaammii  ww ÊÊrrooddoowwiisskkuu
ddzziieellnniiccoowwyy  mmaa  nnaajjcczz´́ÊÊcciieejj  ddoo cczzyy--
nniieenniiaa??

– Najcz´stsze przypadki to przemoc
w rodzinie, dotyczàca i doros∏ych
i dzieci, majàca zwiàzek z alkoho-
lizmem oraz demoralizacja nielet-
nich.

–– SSkkààdd  bbiieerrzzee  ppaann  iinnffoorrmmaaccjjee  oo zzaa--
ggrroo˝̋eenniiaacchh,,  oo kkoonniieecczznnooÊÊccii  iinntteerr--
wweennccjjii??

– Informacje takie przekazujà sami
policjanci, którzy dowiadujà si´
o ró˝nych zdarzeniach podczas
pracy w terenie. Ponadto kontaktu-
jà si´ z nami mieszkaƒcy, zg∏asza-
jàc coÊ niepokojàcego lub proszàc
o interwencj´. Wspó∏pracujemy

z Gminnym OÊrodkiem Pomocy
Spo∏ecznej, wymieniajàc si´ posia-
danymi informacjami. JesteÊmy
równie˝ w kontakcie z Gminnà Ko-
misjà Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych. 

–– AA jjaakk  mmoo˝̋nnaa sskkoonnttaakkttoowwaaçç  ssii´́
zz PPaanneemm??

– Mo˝na zadzwoniç na mój bezpo-
Êredni tel. s∏u˝bowy – 0 600 997 256
lub dzwoniàc na Komisariat w Nie-
por´cie.

–– CCzzyy  ddoo pprraaccyy  ww cchhaarraakktteerrzzee  ddzziieell--
nniiccoowweeggoo  pprrzzyyggoottoowwuujjàà  nnpp..  jjaakkiieeÊÊ
ssppeeccjjaallnnee  sszzkkoolleenniiaa??

– Owszem. Takie szkolenia organizu-
je m.in. Wydzia∏ Doskonalenia Za-
wodowego KSP oraz Stowarzysze-
nie OPTA, które realizuje program
pomocy dzieciom i m∏odzie˝y z ro-
dzin z problemem alkoholowym.
Uczà one, jak najskuteczniej poma-
gaç dzieciom, których rodzina znaj-
duje si´ w trudnej sytuacji ̋ yciowej.
Ostatnio bra∏em udzia∏ w takim
szkoleniu w czerwcu 2007 r. 

–– CCoo  bbyy  ppoommoogg∏∏oo  PPaannoomm  ww pprraaccyy,,
aa mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  ppoozzwwoollii∏∏oo  bbeezzppiieecczz--
nniieejj  ˝̋yyçç??

– Po pierwsze mieszkaƒcy muszà sa-
mi wykazywaç si´ wi´kszà przezor-
noÊcià w zabezpieczaniu swojego
mienia, jak choçby samochodów.
Nie u∏atwiajmy z∏odziejom zadania.
Nie do przecenienia jest równie˝
zwracanie uwagi na to, co si´ dzie-
je w naszym najbli˝szym sàsiedz-
twie i w∏aÊciwe reagowanie. Gdy
ktoÊ przeskakuje p∏ot sàsiada nie
zak∏adajmy z góry, ˝e to on sam
wraca do domu po klucze. To aku-
rat mo˝e byç w∏amywacz, i takie sy-
tuacje te˝ mia∏y miejsce. Reagowa-
nie na to, co si´ dzieje u sàsiada,
mo˝e pomóc i jemu i nam. 

–– DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..
� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

SZKODNICTWO leÊne

Patrol 
0 668 116 761

Dy˝urny Stra˝y 
022 774 87 91

e-mail 
strazgminna@nieporet.pl

Stra˝ Gminna w Niepor´cie
prowadzi sta∏e kontrole
kompleksów leÊnych
na terenie Gminy Niepor´t,
majàce na celu przede
wszystkim przeciwdzia∏anie
zjawiskom zaÊmiecania lasu.

T
E
L
F
O
N
Y

dzielnicowym
starszym sier˝antem

MICHA¸EM
KRÓLEM

GMINA w programie „Razem bezpieczniej”
Gmina Niepor´t uzyska∏a dofinansowanie realizacji projektu 
„Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Niepor´t”.

W grudniu 2007 roku gmina przy-
stàpi∏a do rzàdowego programu
ograniczania przest´pczoÊci i aspo-
∏ecznych zachowaƒ „Razem bez-
pieczniej”. Zg∏oszony wniosek do-
tyczy∏ budowy monitoringu na te-
renach gminy najbardziej
zagro˝onych wzrostem przest´p-
czoÊci oraz w miejscach szczegól-
nego nat´˝enia ruchu drogowego.
WÊród zak∏adanych rezultatów pro-
jektu jest m.in. zwi´kszenie poczu-
cia bezpieczeƒstwa wÊród miesz-
kaƒców i turystów, skrócenie cza-
su reakcji s∏u˝b w sytuacjach
zagro˝enia, zmniejszenie liczby
przest´pstw i wykroczeƒ oraz ogra-
niczenie zjawisk patologicznych.
Jednym z punktów, wytypowa-
nych do zainstalowania kamer, jest
Dzika Pla˝a, miejsce wypoczynku

letniego wielu tysi´cy ludzi. Sta∏e
monitorowanie terenu pozwoli
na szybkie reagowanie jednostek,
odpowiedzialnych za utrzymanie
porzàdku publicznego, a w efekcie
wp∏ynie na popraw´ bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego i warunków
wypoczynku nad Zalewem. 

Wniosek Gminy Niepor´t spe∏ni∏
wymagane kryteria, okreÊlone
przez Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji i w lutym na-
desz∏a do urz´du informacja o za-
kwalifikowaniu go do realizacji.

Autorzy projektu liczà na zwi´k-
szenie poczucia bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców i przyjezdnych, któ-
re powinno pozytywnie wp∏ynàç
na rozwój ˝ycia gospodarczego
i kulturalnego gminy oraz turysty-
ki i wypoczynku. � BW

Rozmowa z...

komendantem Policji
w Niepor´cie podkomisarzem 

KRZYSZTOFEM

W¢GOROWSKIM

Rozmowa z...

–– KKoommeennddaanntteemm  PPoolliiccjjii  ww NNiieeppoorr´́cciiee
zzoossttaa∏∏  ppaann  ww ggrruuddnniiuu 22000077  rrookkuu..
AA oodd jjaakk  ddaawwnnaa  jjeesstt  PPaann  zzwwiiààzzaannyy
zz tteerreenneemm  ggmmiinnyy??

– Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e z lo-
kalnà spo∏ecznoÊcià prywatnie i za-
wodowo zwiàzany jestem od za-
wsze. Zdecydowana wi´kszoÊç lat
mojej s∏u˝by w policji zwiàzana jest
w∏aÊnie z komisariatem w Niepor´-
cie. Zanim zosta∏em powo∏any
na stanowisko komendanta tutejszej
jednostki przeszed∏em wszystkie
stopnie s∏u˝bowe oraz pracowa∏em
na wielu ró˝nych stanowiskach, co
pozwala mi teraz jako komendanto-
wi sprawnie kierowaç tym komisa-
riatem i pracujàcymi w nich funk-
cjonariuszami. W 2007 roku zdoby-
∏em oficerskie szlify i ukoƒczy∏em
Wy˝szà Szko∏´ Policyjnà w Szczyt-
nie, tam naby∏em kolejne cenne do-
Êwiadczenia i umiej´tnoÊci niezb´d-
ne na zajmowanym teraz stanowi-
sku. Dodatkowym moim atutem jest
to, ˝e jako mieszkaniec Niepor´tu
znam lepiej lokalne Êrodowisko, je-
go problemy i oczekiwania miesz-
kaƒców gminy.

––  JJaakkiimm  rrooddzzaajjeemm  pprrzzeesstt´́ppssttww  jjeessttee--
ÊÊmmyy  ww ggmmiinniiee  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaaggrroo˝̋ee--
nnii,,  ccoo  jjeesstt  nnaajjwwii´́kksszzyymm  pprroobblleemmeemm
ddllaa  PPoolliiccjjii??

– JeÊli chodzi o przest´pstwa pope∏-
niane na terenie naszej gminy to ty-
mi najbardziej ucià˝liwymi spo-
∏ecznie sà tzw. przest´pstwa pospo-
lite, czyli kradzie˝e, w∏amania, bójki
i rozboje. Na skutecznym zwalcza-
niu tych w∏aÊnie przest´pstw b´d´
chcia∏ skupiç si´ najbardziej. Jedy-
nà bolàczkà naszego komisariatu
jak wielu innych jednostek w Polsce
sà braki kadrowe. Majàc do dyspo-
zycji wi´kszà liczb´ funkcjonariuszy
moglibyÊmy jeszcze skuteczniej
zwalczaç wszelkiego rodzaju prze-
jawy ∏amania prawa. Znam jednak
bardzo dobrze swoich policjantów,
ich skutecznoÊç i wiem, ˝e zarówno

ja, jak i mieszkaƒcy mo˝emy zawsze
liczyç na ich pomoc.

––  CCzzyy  ffaakktt,,  ̋̋ ee  jjeesstt  ttoo  tteerreenn  cchh´́ttnniiee  oodd--
wwiieeddzzaannyy  pprrzzeezz  ttuurryyssttóóww,,  mmaa  wwpp∏∏yyww
nnaa ppooppee∏∏nniiaannee  ttuu  pprrzzeesstt´́ppssttwwaa??

– Gmina Niepor´t jest spokojnà gmi-
nà, sytuacja zmienia si´ diametral-
nie, kiedy robi si´ coraz cieplej, zbli-
˝ajà si´ wakacje i nad wody Zale-
wu Zegrzyƒskiego zaczynajà
przyje˝d˝aç mieszkaƒcy okolicznych
miast i miasteczek, a w szczególno-
Êci stolicy. W tym w∏aÊnie okresie
odnotowujemy najwi´kszy wzrost
wykroczeƒ i przest´pstw. 

––  DDuu˝̋oo  ssii´́  mmóówwii  ii ppiisszzee  oo wwssppóó∏∏pprraa--
ccyy  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  zz PPoolliiccjjàà  nnaa rrzzeecczz
bbuuddoowwaanniiaa  bbeezzppiieecczznneeggoo  ̋̋ yycciiaa..  JJaakk
wwyyggllààddaajjàà  rreellaaccjjee  PPoolliiccjjii  zz mmiieesszz--
kkaaƒƒccaammii  ggmmiinnyy??  CCzzyy  mmoo˝̋nnaa  lliicczzyyçç
nnaa iicchh  ppoommoocc??

– Ze swojego dotychczasowego do-
Êwiadczenia mog´ powiedzieç, ˝e
wspó∏praca policji z lokalnà spo-
∏ecznoÊcià uk∏ada si´ bardzo do-
brze. Zawsze mo˝emy liczyç na ich
pomoc. Ludzie wiedzà i rozumiejà
to, ̋ e pomagajàc nam pomagajà tak
naprawd´ równie˝ sobie. Przyk∏a-
dem mo˝e byç chocia˝by ostatnie
zdarzenie, kiedy poszukiwaliÊmy
zaginionego starszego, schorowa-
nego m´˝czyzn´. Wiele osób, zwy-
k∏ych mieszkaƒców, spontanicznie
pomaga∏o w tej akcji wyspecjalizo-
wanym s∏u˝bom. Otrzymujemy tak-
˝e wiele informacji, które cz´sto po-
magajà nam w wykrywaniu wielu
przest´pstw i zatrzymywaniu ich
sprawców. Na podkreÊlenie zas∏u-
guje tak˝e wzorcowa wr´cz wspó∏-
praca Policji z lokalnym samorzà-
dem i stra˝à gminnà. 

––  AA jjaakk  wwyyggllààddaa  wwssppóó∏∏pprraaccaa  zzee  sszzkkoo--
∏∏aammii??

– Policjanci sà w sta∏ym kontakcie
z dyrektorami i nauczycielami miej-
scowych szkó∏. Prowadzone sà cz´-
ste spotkania i pogadanki z dzieçmi
i m∏odzie˝à, majàce na celu uÊwia-

domienie im odpowiedzialnoÊci kar-
nej, jaka cià˝yç b´dzie na nich
w przypadku pope∏nienia wykrocze-
nia lub przest´pstwa. Du˝y nacisk
w tych spotkaniach k∏adziony jest
tak˝e na profilaktyk´ i uÊwiadamia-
nie dzieciom ró˝nego rodzaju za-
gro˝eƒ, jakie na nie czyhajà. Poli-
cjanci z zespo∏u do spraw nieletnich
natychmiast reagujà na wszelkie in-
formacje nap∏ywajàce ze szkó∏,
a dotyczàce przypadków ∏amania
prawa przez uczniów.

––  CCoo  cchhcciiaa∏∏bbyy  ppaann  oossiiààggnnààçç,,  pprraaccuujjààcc
nnaa ssttaannoowwiisskkuu  kkoommeennddaannttaa  ww NNiiee--
ppoorr´́cciiee,,  nnaa cczzyymm  zzaallee˝̋yy  ppaannuu  nnaajj--
bbaarrddzziieejj??

– Obejmujàc stanowisko komendanta
komisariatu policji w Niepor´cie
czu∏em z jednej strony wielkà ra-
doÊç, a zarazem odpowiedzialnoÊç
i ci´˝ar nadziei pok∏adanych we
mnie przez moich prze∏o˝onych
i w∏odarzy gminy. RadoÊç wynika∏a
oczywiÊcie z osiàgni´cia kolejnego
progu zawodowej kariery i zaufania,
jakim zosta∏em obdarzony. To na-
prawd´ du˝a satysfakcja. Jako ko-
mendantowi, a jednoczeÊnie miesz-
kaƒcowi tej gminy zale˝eç b´dzie mi
na trzech rzeczach. Pierwszà b´dzie
utrzymanie dotychczasowej dobrej
wspó∏pracy z lokalnym samorzà-
dem, bez pomocy którego cz´sto
trudno by∏oby zrealizowaç wiele
wa˝nych przedsi´wzi´ç. Drugà b´-
dzie podtrzymanie dobrych relacji
s∏u˝bowych pomi´dzy mnà i moimi
podw∏adnymi. Wiem doskonale, ˝e
w du˝ej mierze to od bezpoÊrednich
prze∏o˝onych i ich podejÊcia do po-
licjantów zale˝y atmosfera pracy
w komisariacie, a co za tym idzie ich
zaanga˝owanie i efektywnoÊç co-
dziennej s∏u˝by, która przek∏ada si´
bezpoÊrednio na bezpieczeƒstwo
mieszkaƒców. W∏aÊnie bezpieczeƒ-
stwo mieszkaƒców b´dzie dla mnie
trzecià najbardziej istotnà sprawà.
Gmina Niepor´t ciàgle si´ rozbudo-
wuje, powstajà nowe domy, przyby-
wa nowych mieszkaƒców. Chcia∏-
bym ̋ eby zarówno Ci, którzy miesz-
kajà tu od lat jak i Ci, którzy si´ tu
osiedlili mogli powiedzieç, czuj´ si´
bezpiecznie, nie boj´ si´ wyjÊç z do-
mu po zmroku, nie boj´ si´ o swoje
mienie, mieszkam w gminie, która
mnie i mojej rodzinie jest w stanie
zapewniç bezpieczeƒstwo. Do tego
w∏aÊnie b´d´ dà˝y∏.

–– DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..
� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk



CZYLI PRZYGOTOWANIA 

DO WIOSENNYCH INWESTYCJI DROGOWYCH

� Og∏oszone zosta∏y przetargi na wykonanie
inwestycji drogowych na terenie gminy.
Termin wykonania wszystkich prac
okreÊlono do koƒca maja.

� Zakoƒczona zostanie budowa ciàgu pieszo-
jezdnego na ulicy Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie. 
Jest to wa˝ny element komunikacyjny
na trasie prowadzàcej do „Dzikiej Pla˝y”.
Umo˝liwia swobodne dojÊcie do pla˝y
nad Zalewem oraz ogranicza ruch lokalny
na ulicy Zegrzyƒskiej. D∏ugoÊç ostatniego
odcinka nawierzchni z kostki bauma,
do ulicy Jana Kazimierza, wyniesie
ok. 200 m.

� Wzd∏u˝ ulicy Królewskiej w Aleksandrowie,
w drugim etapie budowy, powstanie
ok. 700 metrów chodnika z kostki bauma,
wraz ze zjazdami do posesji. Prace
rozpocz´to w ubieg∏ym roku, wykonano
wówczas ok. 600 metrów nawierzchni. 

� Wykonana zostanie przebudowa drogi
poprzecznej do ulicy Wojska Polskiego
w Niepor´cie. Zaplanowano prace
na odcinku d∏ugoÊci ok. 230 metrów.
Na podbudowie z kruszywa ∏amanego
wykonawca po∏o˝y nawierzchni´ z kostki
brukowej. W ubieg∏ym roku na ulicy
stan´∏o 14 lamp oÊwietleniowych.

� W Józefowie na ulicy Szkolnej ruszy
budowa chodnika wraz ze zjazdami
do posesji. Na odcinku d∏ugoÊci ok. 640
metrów po∏o˝ona zostanie nawierzchnia
z kostki brukowej koloru czerwonego.

� Kontynuowane b´dà prace na ulicy
PrzyleÊnej w Kàtach W´gierskich. Projekt

przewiduje wykonanie nawierzchni
asfaltowej na podbudowie z kruszywa,
o d∏ugoÊci ok. 200 metrów oraz
˝wirowych poboczy.

� Zlecono równie˝ wykonanie, do dnia 30
kwietnia, dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ulicy S∏onecznej
w Stanis∏awowie Pierwszym. W ubieg∏ym
roku, w pierwszym etapie prac, po∏o˝ona
zosta∏a nawierzchnia asfaltowa
na d∏ugoÊci ok. 300 metrów. W tym
roku planowane jest zakoƒczenie
inwestycji i wykonanie nawierzchni a˝
do granicy gminy – ok. 700 metrów. 

Termin realizacji wszystkich inwestycji, na które
og∏oszono przetarg, wyznaczony zosta∏ na 30
maja.

� Og∏oszony zosta∏ przetarg na budow´
bie˝ni i skoczni w dal na boisku
sportowym przy Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym.
Zakres zamówienia obejmuje budow´
bie˝ni czterotorowej o wymiarach
5,05 m x 60,00 m z pasem startowym
i pasem koƒczàcym, z nawierzchnià
poliuretanowà, przepuszczalnà,
gruboÊci 13mm. Powstanie równie˝
skocznia w dal, czyli skrzynia
o wymiarach 7,00 x 3,80 m, wype∏niona
piachem. Wykoƒczenie stanowiç b´dà
chodniki z kostki brukowej, które
zapewnià wygodne dojÊcie do boiska.
Na przetarg wp∏yn´∏y 4 oferty, umowa
z wykonawcà podpisana zostanie
na poczàtku kwietnia.

� BWilk

i n w e s t y c j e
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C
elem projektu jest o˝ywienie
turystyczno-rekreacyjne te-
renów, le˝àcych wzd∏u˝ wy-

mienionego szlaku wodnego. Obec-
nie nale˝y on do najbardziej zanie-
dbanych turystycznie w Europie.
W ˝adnym kraju, sàsiadujàcym
z Polskà nie ma takiej sytuacji, aby
g∏ówne rzeki nie by∏y wykorzysta-
ne dla ˝eglugi turystycznej oraz to-
warowej. Kana∏ ˚eraƒski i Zalew
Zegrzyƒski, znalaz∏y si´ w centrum
zainteresowania autorów projektu.
Podj´te dzia∏ania, wspólnie m.in.
z Mazowieckim Urz´dem Marsza∏-
kowskim, Krajowym Zarzàdem
Gospodarki Wodnej, Prezydentem
Miasta Sto∏ecznego Warszawy oraz
w∏adzami samorzàdowymi miast

i gmin, po∏o˝onych wzd∏u˝ szlaku,
majà przywróciç rzekom i kana∏om
funkcje u˝ytkowe. Umo˝liwiç ma
to równie˝ w∏àczenie projektu
do Narodowego Programu Rozwo-
ju na lata 2007-2013, co pozwoli
na uzyskanie dofinansowania dzia-
∏aƒ z funduszy operacyjnych.
Mieszkaƒcy warszawskiej aglome-
racji sà coraz bardziej zainteresowa-
ni aktywnym wypoczynkiem, spor-
tem i rekreacjà. W granicach gmi-
ny Niepor´t potrzeby te mo˝na
zaspokoiç przez uruchomienie tury-
styki wodnej na WiÊle oraz Kanale
˚eraƒskim. Równie˝ organizacja
mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej
Euro 2012 stwarza nowe mo˝liwo-
Êci rozwoju ruchu turystycznego.

Przywrócenie funkcji turystycz-
nych na szlaku wodnym króla Ste-
fana Batorego wià˝e si´ z zagospo-
darowaniem terenów nadrzecz-
nych, stworzeniem koniecznej
infrastruktury przystanków wod-
nych, rozwojem gastronomii, bazy
noclegowo-wypoczynkowej. W ra-
mach przygotowania koncepcji re-
witalizacji szlaku, uczestnicy pro-
gramu opracowali do dnia 10 mar-
ca projekty dzia∏aƒ na w∏asnym
terenie, uwzgl´dniajàce m.in. nie-
zb´dne inwestycje i nak∏ady. Na te-
renie gminy Niepor´t zaplanowane

zosta∏y 4 przystanki wodne – jeden
na Kanale ˚eraƒskim, pozosta∏e
na Zalewie. Ich lokalizacja wyko-
rzystuje istniejàcà baz´ turystycz-
nà i walory brzegowe. 

Realizacja projektu turystyczne-
go, obejmujàcego swoim zasi´-
giem sporà cz´Êç naszego kraju,
daje nadziej´ na jego pomyÊlny
przebieg. Mo˝e ju˝ nied∏ugo
na Kanale ˚eraƒskim pojawià si´
regularne rejsy wycieczkowe, a je-
den z przystanków znajdowaç si´
b´dzie w centrum Niepor´tu...

� BWilk

Przetargi rozstrzygni´te zosta∏y w lu-
tym, w po∏owie marca podpisane zo-
sta∏y umowy na wykonanie prac, ob-
j´tych zamówieniem.

Profilowanie dróg gruntowych,
czyli usuwanie nierównoÊci i utwar-
dzanie nawierzchni, rozpocznie si´
na terenie gminy wraz z nastaniem
wiosny. Do koƒca roku przeprowa-
dzone zostanie jeszcze czterokrotnie.
Naprawie poddane zostanà drogi
o ∏àcznej d∏ugoÊci blisko 13 kilome-

trów. Wykonawcà b´dzie firma PHU
Cem-Bud z Józefowa. Remonty
czàstkowe nawierzchni zrealizuje
z kolei firma „Dromo” z Warszawy.
Umowa obowiàzywaç b´dzie do koƒ-
ca roku. Po ka˝dym zg∏oszeniu ko-
niecznoÊci naprawy, wykonawca
w ciàgu 48 godzin wykona zlecenie. 

Na profilowanie dróg gmina prze-
znaczy∏a w 2008 r. 150 tys. z∏,
a na remonty czàstkowe – 100 tys. z∏

� BW

W Niepor´cie wodociàg budowany
b´dzie w ulicy Chabrowej, a jego
d∏ugoÊç wyniesie 353 mb.

W Bia∏obrzegach, przy ulicy
Wczasowej, zaplanowany jest odci-
nek o d∏ugoÊci 103 metrów. PrzejÊcie
pod drogà powiatowà wykonane zo-
stanie przeciskiem z rur stalowych. 

W Stanis∏awowie Pierwszym bu-
dowa prowadzona b´dzie w ulicy
Âwierkowej i Cyprysowej. D∏ugoÊç
nowo powsta∏ego wodociàgu liczyç

tam b´dzie 873 metry. W Józefo-
wie prace realizowane b´dà w re-
jonie ulicy Wiosennej. Wykonane
zostanie przejÊcie pod kana∏em
melioracyjnym oraz przejÊcia po-
przeczne pod ulicà. D∏ugoÊç wodo-
ciàgu wyniesie tu 951 metrów.

¸àczna d∏ugoÊç nowo powsta∏ej
sieci liczyç b´dzie 2280 metrów.

Termin wykonania prac, obj´tych
przetargiem, up∏ywa 30 sierpnia.

� BW

KRÓLEWSKI szlak
wodny

Gmina Niepor´t bierze udzia∏ w realizacji projektu
turystyczno-rekreacyjnego „Szlak wodny króla Stefana
Batorego: Wis∏a – kana∏ ˚eraƒski – Zalew Zegrzyƒski
– Narew – Biebrza – Kana∏ Augustowski (Niemen)”.

Rozstrzygni´te zosta∏y
przetargi na profilowanie
mechaniczne nawierzchni
dróg gruntowych naturalnych
i remont czàstkowy dróg
o nawierzchni bitumicznej
na terenie gminy Niepor´t.

NAPRAWY
dróg

Realizacja inwestycji oÊwiatowej
w Izabelinie zaplanowana jest do ro-
ku 2010. W 2008 roku przewidziane
jest wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej obiektu. Istnie-
jàca koncepcja zak∏ada powstanie
budynku szko∏y szeÊciooddzia∏owej,
na planie zbli˝onym do litery
„C”. Osiem sal lekcyjnych, ka˝da
na ok. trzydzieÊci miejsc, z zaple-
czem na pomoce dydaktyczne, za-
pewni wygodne warunki nauczycie-
lom i uczniom. Zlokalizowane zosta-
nà w dwukondygnacyjnym budynku
frontowym, podobnie jak Êwietlica,
szatnie oraz pomieszczenia admini-

stracyjne i techniczne. W po∏udnio-
wym skrzydle umiejscowione zosta-
∏y sto∏ówka wraz z zapleczem, bi-
blioteka z czytelnià oraz sala kompu-
terowa na trzydzieÊci dwa stanowiska.
W pó∏nocnym skrzydle, pokrytym
wielospadowym dachem, znajdowaç
si´ b´dzie sala gimnastyczna i maga-
zyn sprz´tu sportowego. Nad maga-
zynem oraz holem przed wejÊciem
do sali gimnastycznej zaplanowano
antresol´, pe∏niàcà funkcj´ trybun.

Termin wykonania dokumentacji,
obj´tej przetargiem, up∏ywa we
wrzeÊniu. 

� BW

Na poczàtku kwietnia podpisana zostanie umowa z wykonaw-
cà, wy∏onionym w przetargu, dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej budowy szko∏y podstawowej w Izabelinie. 

KONCEPCJA szko∏y w Izabelinie

PRZETARG na budow´ sieci
wodociàgowej
Og∏oszony zosta∏ przetarg na budow´ sieci wodociàgowej w gminie
Niepor´t. Prace, zaplanowane w w czterech so∏ectwach, majà na celu
uzupe∏nienie ju˝ istniejàcej infrastruktury.

W spotkaniu uczestniczyli z ramie-
nia gminy – wójt S. M. Mazur, za-
st´pca wójta Marek Stpiczyƒski, in-
spektor ds. inwestycji sieci wodno-
-kanalizacyjnych – Violetta
Ciàga∏a; MPWiK reprezentowali
m.in. kierownik Zak∏adu Oczysz-
czalni Âcieków w D´bem – Marek
Ciesielski oraz jego zast´pca – Ire-
neusz K∏os. Wykonawc´, firm´
WODBUD z Wyszkowa, reprezen-
towa∏ prezes Pawe∏ Surowiecki,
obecny by∏ równie˝ kierownik bu-
dowy Henryk Rutkowski.

Budowa pompowni kosztowa∏a
bud˝et gminy blisko 900 tys. z∏.
Pompownia jest kolejnym elemen-
tem powstajàcej opaski kanaliza-
cyjnej wokó∏ Zalewu Zegrzyƒskie-

go. Kieruje Êcieki z ulicy Kàpielo-
wej i Wczasowej, przewodami
t∏ocznymi i kana∏em grawitacyj-
nym w ulicy Wojska Polskiego,
do pompowni P-8 nad Kana∏em ̊ e-
raƒskim. Z niej, przewodami
pod kana∏em, Êcieki p∏ynà
do oczyszczalni w Orzechowie.
Pompownia PXI-1 jest monitoro-
wana, sygna∏y przesy∏ane sà ka-
blem teletechnicznym do centralnej
dyspozytorni MPWiK w Jachrance. 

Po zakoƒczeniu budowy obiektu,
rozpocz´∏a si´ procedura przekaza-
nia go MPWiK w u˝yczenie
do eksploatacji, której oficjalny
i uroczysty fina∏ mia∏ miejsce
w Urz´dzie Gminy. 

� BW

PRZEKAZANIE pompowni

5 lutego, podczas spotkania przedstawicieli w∏adz gminy oraz
Miejskiego Przedsi´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji, zakoƒczono
uroczyÊcie procedur´ przekazania w u˝yczenie do eksploatacji
pompowni PXI-1 w Bia∏obrzegach.

inwestycje w skrócie

Projekt budynku szko∏y podstawowej w Izabelinie

Kana∏ ˚eraƒski
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r a d a  g m i n y

Komis ja  Gospodarcza:
1) Andrzej Kula – przewodniczàcy komisji, 
2) Jerzy Maciejewski – cz∏onek komisji,
3) Roman Madej – cz∏onek komisji,
4) Bogdan Piàtkowski – cz∏onek komisji,
5) Wies∏aw Smoczyƒski – cz∏onek komisji,
6) Krzysztof Sosnowski – cz∏onek komisji,
7) Zenobia So∏tys– cz∏onek komisji, 
8) Maciej Drabczyk – cz∏onek komisji.
Komis ja  OÊwiaty,  Kultury ,  Sportu i Turystyki :  
1) Roman Madej – przewodniczàcy komisji,
2) Marian Oszczyk– cz∏onek komisji,
3) Bogdan Piàtkowski – cz∏onek komisji,
4) Anna Wardak – cz∏onek komisji, a
5) Eugeniusz Woêniakowski – cz∏onek komisji
Komis ja  Ochrony Ârodowiska,  Zdrowia i Porzàdku
Publ icznego:  
1) Jerzy Witold Maciejewski – przewodniczàcy
komisji,
2) Anna Wardak – cz∏onek komisji,
3) Mieczys∏aw Staƒczak – cz∏onek komisji,
4) Zenobia So∏tys – cz∏onek komisji.
Komis ja  Zagospodarowania Przestrzennego:  
1) Krzysztof Sosnowski – przewodniczàcy komisji,
2) Andrzej Kula – cz∏onek komisji,
3) Andrzej Olechowski – cz∏onek komisji, 
4) Marian Oszczyk – cz∏onek komisji, 
5) Wies∏aw Smoczyƒski – cz∏onek komisji
Komis ja  Rewizy jna:  
1) Piàtkowski Bogdan – przewodniczàcy komisji, 
2) Madej Roman – cz∏onek komisji, 
3) Smoczyƒski Wies∏aw – cz∏onek komisji 
4) Sosnowski Krzysztof – cz∏onek komisji, 
5) Anna Wardak – cz∏onek komisji.

W 2007 roku Rada Gminy Niepor´t obradowa∏a
na 14 sesjach, podczas których podj´∏a 133
uchwa∏y, w tym 42 uchwa∏y stanowiàce akty pra-
wa miejscowego oraz 2 stanowiska. 

˚adna z podj´tych przez Rad´ Gminy Niepor´t
w 2007 roku uchwa∏ nie zosta∏a uchylona przez or-
gany nadzoru. Odby∏a si´ te˝ jedna sesja nadzwy-
czajna, dotyczàca jednej z najbardziej trapiàcych Na-
szà Gmin´ spraw w minionym roku tj. sprawà od∏à-
czenia so∏ectwa Micha∏ów-Reginów od Gminy
Niepor´t i przy∏àczenia do Gminy Wieliszew. 

Frekwencja na obradach Rady Gminy w 2007 ro-
ku wynios∏a 95%.

Zrealizowano wszystkie zadania proceduralne, na-
∏o˝one na Rad´ Gminy przez ustaw´ o samorzàdzie
gminnym, m. in.: 
• rozpatrzono sprawozdanie z wykonania bud˝etu

gminy za 2006 rok /uchwa∏a nr VII/40/2007
z dnia 27 kwietnia 2007r./,

• udzielono absolutorium Wójtowi za 2006 rok
/uchwa∏a nr VII/41/2007 z dnia 27 kwietnia 2007
r./

• uchwalono bud˝et Gminy na 2008 rok /uchwa∏a Nr
XVII/133/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku/ 

• okreÊlono stawki podatków na 2008 rok poprzez
podj´cie nast´pujàcych uchwa∏:
Nr XV/102/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie wysokoÊci stawek podatku od nierucho-
moÊci 

Nr XV/103/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie wysokoÊci stawek podatku od Êrodków
transportowych
Nr XV/104/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia op∏aty miejscowej 

• dostosowano wzory formularzy i deklaracji podat-
kowych, do obowiàzujàcych przepisów: 
Nr XV/105/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w spra-
wie okreÊlenia wzorów formularzy informacji i de-
klaracji w sprawie podatku od nieruchomoÊci 
Nr XV/106/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji na podatek rolny 
Nr XV/107/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku le-
Ênego 

• podj´to uchwa∏y majàce istotny wp∏yw na rozwój
Gminy t. j. miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepor´t m. in.:

• w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia „Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego Po∏udnio-
wego Wybrze˝a Jeziora Zegrzyƒskiego” /uchwa∏a
nr IX/64/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r./

• uchwalono „Zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru D´bina w gmi-
nie Niepor´t” /uchwa∏a nr XV/112/2007 z dnia
z dnia 29 czerwca 2007 r./

• uchwalono „Zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru Zegrze-Wybrze-
˝e Jeziora w gminie Niepor´t” /uchwa∏a nr
XV/114/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r./

• uchwalono „Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru pó∏nocno-wschodniej
cz´Êci Osiedla Górki 2 w Niepor´cie” /uchwa∏a nr
XV/116/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r./

W roku 2007 Gmina Niepor´t przystàpi∏a do dwu
Zwiàzków:
• Mazowieckiego Zwiàzku Mi´dzygminnego „Czyste

Mazowsze” /uchwa∏a nr XII/78/2007 z dnia 20 wrze-
Ênia 2007r./ i przyj´∏a jego statut /uchwa∏a nr
XII/79/2007 z dnia 20 wrzeÊnia 2007r./ oraz 

• Zwiàzku Stowarzyszeƒ „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyƒskiego” /uchwa∏a nr IX/66/2007 z dnia 29
czerwca 2007 r./ i przyj´∏a jego statut /uchwa∏a nr
IX/67/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r./

STANOWISKA RADY GMINY
W 2007 roku Rada Gminy Niepor´t przyj´∏a 2 sta-

nowiska, które dotyczy∏y: 
• zaskar˝enia rozporzàdzenia Rady Ministrów

z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowo-
Êciom statusu miasta (Stanowisko Nr 1/2007
z dnia 13 grudnia 2007 roku)

• zasad przekazania mienia w zwiàzku ze zmianà
granic Gminy Niepor´t (Stanowisko Nr 2/2007
z dnia 20 grudnia 2007 roku)

INTERPALACJE
Na r´ce Przewodniczàcego Rady Gminy z∏o˝o-

no 18 interpelacji, ich autorami byli: 
• radny Wies∏aw Smoczyƒski – 7, dotyczy∏y one m.

in.: „WieÊci Niepor´ckich”, gospodarki Êmiecio-
wej, komunikacji, dzia∏alnoÊci GOK, dzia∏alnoÊci
Zespo∏u „Niepor´cak”.

• radny Andrzej Olechowski – 4, dotyczy∏y one
g∏ównie sprawy od∏àczenia Micha∏owa-Reginowa.

• radny Edwin Zezoƒ – 3, dotyczy∏y one m. in.: bu-
dowy wodociàgu w Micha∏owie-Reginowie, dofi-
nansowania obs∏ugi pociàgu „Micha∏ka”, wykupu
mieszkaƒ na osiedlu „Silikaty” oraz radny Maciej
Drabczyk – 2, radny Mieczys∏aw Staƒczak – 1,
radny Krzysztof Sosnowski – 1.
Zadaniami niezrealizowanymi podczas prac

w 2007 roku Rada Gminy zajmie si´ w roku 2008. 
� Przewodniczàcy Rady Gminy

Eugeniusz Woêniakowski

––  JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  ppiieerrwwsszzyy  rrookk  pprraa--
ccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  aakkttuuaallnneejj  kkaa--
ddeennccjjii??

– To by∏ równie˝ mój pierwszy rok
dzia∏alnoÊci w charakterze radne-
go oraz Przewodniczàcego Rady.
By∏ to czas wa˝nych decyzji, i pa-
trzàc z perspektywy minionych
miesi´cy, pozytywnie oceniam
ubieg∏oroczne dokonania Rady.

––  NNaajjttrruuddnniieejjsszzàà  sspprraawwàà  bbyy∏∏oo
zz ppeewwnnooÊÊcciiàà  oodd∏∏ààcczzeenniiee  MMiicchhaa∏∏oo--
wwaa--RReeggiinnoowwaa??

– Tak, niewàtpliwie tak. Ale prosz´
pami´taç, ˝e proces od∏àczenia
tego so∏ectwa nie rozpoczà∏ si´
w 2006 roku, gdy Rada w tym
sk∏adzie podj´∏a prac´. Proces
ten rozpoczà∏ si´ ju˝ wczeÊniej,
w 2005 roku. Mieszkaƒcy Micha-

∏owa-Reginowa wyrazili wol´
zmiany przynale˝noÊci admini-
stracyjnej, i my jako Rada musie-
liÊmy ich decyzj´ uszanowaç. ̊ a-
∏uj´, ˝e tak si´ sta∏o, ale w takich
przypadkach najwa˝niejsza jest
wola mieszkaƒców.

––  SSppooÊÊrróódd  zzaaggaaddnniieeƒƒ,,  nnaadd kkttóórryymmii
RRaaddaa  bb´́ddzziiee  oobbrraaddoowwaaçç  ww 22000088
rrookkuu,,  kkttóórree  ookkrreeÊÊllii∏∏bbyy  PPaann  jjaakkoo
nnaajjiissttoottnniieejjsszzee  ddllaa  ggmmiinnyy  ii mmiieesszz--
kkaaƒƒccóóww??

– Wszystkie, stojàce przed nami za-
dania traktowane sà przez rad-
nych z jednakowà uwagà. Nie-
wàtpliwie istotne dla wszystkich
mieszkaƒców sà decyzje z zakre-
su zagospodarowania przestrzen-
nego, poniewa˝ maja bezpoÊred-
ni wp∏yw na nasze otoczenie i je-
go charakter. Kontynuowane
b´dà prace nad „Studium uwa-
runkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy
Niepor´t”. Wprowadzone zosta-

nà zmiany w planie zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru
Leszczyna, Po∏udniowego Wy-
brze˝a Zalewu Zegrzyƒskiego,
obszaru D´bina, a w zwiàzku
z realizacjà inwestycji oÊwiato-
wej w Izabelinie, czyli budowy
szko∏y, naniesione zostanà zmia-
ny w planie ogólnym zagospoda-
rowania przestrzennego. Bardzo
wa˝nà sprawà jest uchwalenie
Strategii Zrównowa˝onego Roz-
woju Gminy Niepor´t, nad którà
prace zespo∏owe trwajà ju˝
od zesz∏ego roku. Posiadanie te-
go opracowania jest niezb´dne,
gdy gmina ubiega si´ o dofinan-
sowanie z funduszy europejskich.
Ponadto gmina realizuje w tym
roku trzy bardzo wa˝ne inwesty-
cje oÊwiatowe. W Józefowie kon-
tynuowana jest budowa, oczeki-
wanej przez Êrodowisko lokalne,
sali sportowej przy szkole pod-
stawowej. W Zegrzu Po∏udnio-

wym rozpocznie si´ budowa no-
wego przedszkola. Placówka
w Zegrzu P∏d. ma znakomità
opini´, jednak warunki lokalowe
sà bardzo trudne. Nowy obiekt
zadowoli, jestem przekonany, ka-
dr´ pedagogicznà, rodziców
i dzieci. Równie˝ szko∏a w izabe-
linie doczeka∏a si´ realizacji.
W tym roku zaplanowane jest wy-
konanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej, która pozwo-
li na podj´cie prac budowlanych
w nast´pnych latach.

––  CCzzeeggoo  ˝̋yycczzyy∏∏bbyy  PPaann  RRaaddzziiee
ii mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  ggmmiinnyy??

– Radzie – oczywiÊcie udanej pra-
cy na rzecz poprawy warunków
˝ycia mieszkaƒców. A mieszkaƒ-
com – aby starali si´ pozytywnie
myÊleç, bo ma to ogromny i do-
broczynny wp∏yw na nasze wza-
jemne, codzienne stosunki.

––  DDzzii´́kkuujj´́  bbaarrddzzoo  zzaa rroozzmmooww´́..
RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

Przewodniczàcym Rady Gminy
Niepor´t

EUGENIUSZEM
WOèNIAKOWSKIM

Rozmowa z...

SPRAWOZDANIE z pracy Rady Gminy Niepor´t w 2007 roku

SPRAWOZDANIE z sesji rady Gminy Niepor´t
Pierwsza sesja Rady Gminy Niepor´t
w 2008 roku i pierwsza sesja w zmniejszo-
nym sk∏adzie Rady, po zmianie granic
Gminy, odby∏a si´ dnia 28 lutego 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Urz´du Gminy Nie-
por´t. 

XVIII sesja Rady Gminy Niepor´t V ka-
dencji, mia∏a nast´pujàcy przebieg, zgodnie
z porzàdkiem obrad: 

• otwarcia sesji, po stwierdzeniu quorum,
dokona∏ o godz. 12.15. Przewodniczàcy
Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski,
który przewodniczy∏ obradom sesji,

• proponowany porzàdek obrad przyj´to
jednog∏oÊnie 12 g∏osami „za”, 

• Wójt Gminy odpowiedzia∏ na interpela-
cj´ radnego Wies∏awa Smoczyƒskiego
dotyczàcà problemów komunikacyjnych
Gminy oraz udzieli∏ informacji na temat
inwestycji, jakie Gmina prowadzi wspól-
nie ze Starostwem,

• informacje Przewodniczàcego Rady
Gminy, w tym:

1) sprawozdanie z pracy Rady Gminy
w 2007 roku przedstawi∏ Przewodniczà-
cy Rady Gminy E. Woêniakowski,

2) sprawozdania z prac poszczególnych
komisji przedstawili kolejno przewodni-
czàcy komisji,

3) przedstawiono opini´ prawnej dot. Sta-
nowiska Rady Gminy Niepor´t
z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie za-
skar˝enia rozporzàdzenia Rady mini-

strów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast
oraz nadania miejscowoÊciom statusu
miasta. 

W dalszej cz´Êci sesji Rada Gminy podj´-
∏a 23 uchwa∏y, w tym m. in.: 
• Uchwa∏a Nr XVIII/1/08 w sprawie za-

twierdzenia rocznych planów pracy sta-
∏ych komisji Rady Gminy Niepor´t
– Przewodniczàcy Rady Gminy wyjaÊni∏,
˝e: roczne plany pracy poszczególnych ko-
misji zosta∏y przygotowane i przedstawio-
ne Radzie Gminy przez poszczególne ko-
misje Rady. 

• Uchwa∏a Nr XVIII/3/08 zmieniajàcà
uchwa∏´ w sprawie wyznaczenia przed-
stawicieli Gminy Niepor´t do Zgroma-
dzenia Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒ-
skiego – na przedstawiciela Gminy
do Zgromadzenia Zwiàzku Gmin Zalewu
Zegrzyƒskiego Rada Gminy wybra∏a rad-
nego Andrzeja Olechowskiego.

• Uchwa∏a Nr XVIII/5/08 w sprawie usta-
lenia op∏aty miesi´cznej za Êwiadczenia
przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gmin´ Niepor´t – Rada Gminy
ustali∏a op∏at´ miesi´cznà za Êwiadczenia
przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gmin´ Niepor´t w nast´pujàcej wy-
sokoÊci: 

1) za pobyt dziecka w przedszkolu trwajàcy
do 9 godzin dziennie (w∏àcznie)
– 120,00 z∏; 

2) za pobyt dziecka w przedszkolu powy-
˝ej 9 godzin dziennie – 140,00 z∏.

W przypadku, gdy do przedszkola ucz´szcza
rodzeƒstwo, op∏aty miesi´czne wynoszà: 
1) 70 z∏ za drugie dziecko; 2) 35 z∏ za trze-

cie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.
• Uchwa∏a Nr XVIII/6/08 w sprawie usta-

lenia zasad korzystania ze sto∏ówek
w szko∏ach prowadzonych przez Gmin´
Niepor´t i wysokoÊci op∏at za posi∏ki – ce-
ny posi∏ków obj´te uchwa∏à zosta∏y ustalo-
ne na podstawie szczegó∏owej kalkulacji
kosztów dokonanej przez dyrektorów po-
szczególnych szkó∏,

• Uchwa∏a Nr XVIII/10/08 w sprawie
przystàpienia do sporzàdzenia „Zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Leszczy-
na w gminie Niepor´t”,

• Uchwa∏a Nr XVIII/11/08 w sprawie
przystàpienia do sporzàdzenia „Miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu us∏ug oÊwiaty
w Izabelinie, gmina Niepor´t”, 

• Uchwa∏a Nr XVIII/21/08 zmieniajàca
uchwa∏´ w sprawie ustalenia wysokoÊci
stawki procentowej op∏aty adiacenckiej
z tytu∏u wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci
w wyniku jej podzia∏u dokonanego
na wniosek w∏aÊciciela lub u˝ytkownika
wieczystego. 

�

Aktualne sk∏ady komis j i  Rady Gminy Niepor´t
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
W SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Imi´ i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Sk∏adam deklaracj´ uczestnictwa w projekcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Niepor´t w okresie od wrzeÊnia 2007r. do lutego 2008r.

2. Zobowiàzuj´ si´ do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie ze wskazaniami
w poni˝szej tabeli:

3. Zebrane selektywnie odpady komunalne, b´dà zgodnie z otrzymanym kalendarium przygotowywane
do odbioru i ustawiane przy wjeêdzie na teren posesji (adres):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Deklaruj´, ˝e posiadam umow´ podpisanà z przedsi´biorcà posiadajàcym zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na odbiór
pozosta∏ych odpadów komunalnych.

5. Wyra˝am zgod´ na nieodbieranie przez firm´ AG-Complex wype∏nionego worka w przypadku, gdy
jej pracownicy stwierdzà niew∏aÊciwà zawartoÊç worka w iloÊci przekraczajàcej 10 %.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podpis w∏aÊciciela posesji:

Co segregujemy:

Rodzaje worków: Mo˝na wrzucaç: Nie wrzucamy!

Worek zielony wszelkiego rodzaju puste Porcelany, szyb, luster, 
– odpady szklane opakowania szklane, butelki ˝arówek itp.

po napojach, winie, piwie, 
alkoholu, s∏oiki i naczynia 
szklane;

Worek niebieski ksià˝ki, zeszyty, gazety, tektur´, Papieru zabrudzonego
– odpady papierowe torby i kartony papierowe; i t∏ustego, papieru 

z dodatkiem folii i aluminium itp. 

Worek ˝ó∏ty czyste opakowania po napojach Opakowaƒ po lekarstwach, 
– odpady plastikowe i metalowe i innych p∏ynach oraz po chemii Êrodkach ochrony roÊlin

gospodarczej, czyste kubki i innych silnych chemikaliach,
i opakowania plastikowe zabawek, klisz fotograficznych,
po produktach spo˝ywczych plastikowych wyrobów
np. mlecznych, czyste folie technicznych itp.
i worki foliowe, pojemniki Opakowaƒ po lakierach 
oznaczone symbolami PET, i aerozolach,
HDPE, PE, PP; czyste puszki baterii, cz´Êci 
po napojach i konserwach, drobny samochodowych itp.
z∏om ˝elazny i z metali kolorowych, 
folie aluminiowe, zakr´tki i kapsle.

APEL
naszych
w∏adz

Pod takim tytu∏em Starostwo Powiatowe i gmina
Niepor´t opublikowa∏y ulotk´, zach´cajàcà
mieszkaƒców gminy do zameldowania si´ na jej terenie
i rozliczania w Urz´dzie Skarbowym w Legionowie.

P
∏acone przez nas 39,34% po-
datku trafia do miejsca nasze-
go zameldowania. W∏adze sa-

morzàdowe wykorzystujà te pienià-
dze do budowy dróg, wodociàgów,
kanalizacji, szkó∏, oÊrodków kultu-
ry. P∏acàc podatki na rzecz miejsco-
woÊci, w której zamieszkujemy,
wp∏ywamy bezpoÊrednio na popra-
w´ jakoÊci naszego ˝ycia. Wspo-

mniana ulotka zawiera praktyczne
informacje o tym, jak si´ zameldo-
waç oraz jak si´ rozliczyç w US
w Legionowie bez zameldowania.
Dotrze do podatników, niezamel-
dowanych na terenie gminy Niepo-
r´t, razem z wymiarem podatku
od nieruchomoÊci.

� BW

(pe∏na informacja znajduje si´ na stronie 7 gazety)

Zostaƒ patriotà lokalnym

Twoje podatki dla Twojej
Ma∏ej Ojczyzny

Z
naczàcà cz´Êç bud˝etu gminy i powiatu pochodzi z po-
datków od osób fizycznych. Im wy˝sze dochody jed-
nostek samorzàdowych, tym wi´ksze mo˝liwoÊci roz-

woju: budowy dróg, wodociàgów, kanalizacji, szkó∏, oÊrod-
ków kultury. Nasze podatki przek∏adajà si´ bezpoÊrednio
na popraw´ jakoÊci naszego ˝ycia. Pragniemy wi´c zach´-
ciç Paƒstwa do zameldowania si´ na terenie gminy Niepo-
r´t albo rozliczenia si´ z podatku w legionowskim urz´dzie
skarbowym – wówczas 39% Paƒstwa podatku PIT trafi
do gminnego bud˝etu, a 10,25% do bud˝etu powiatu legio-
nowskiego.

Zach´camy serdecznie do pozytywnej odpowiedzi
na nasz apel. Od tego zale˝y, jak szybko rozwijaç b´dzie
si´ gmina Niepor´t ca∏y powiat legionowski.

48,81%
bud˝et
paƒstwa

39,34%
gmina

10,25%
powiat

1,60% samorzàd
województwa

Krok 1

Przygotowujemy dokumenty po-
trzebne do zameldowania:
1. Dokument stwierdzajàcy to˝sa-

moÊç (dowód osobisty, paszport)
2. Ksià˝eczka wojskowa (w przy-

padku osób podlegajàcych obo-
wiàzkowi s∏u˝by wojskowej)

3. PoÊwiadczenie wymeldowania
z poprzedniego miejsca pobytu
sta∏ego.

4. Potwierdzenie tytu∏u prawnego
do lokalu np.: akt notarialny, wy-
ciàg z ksi´gi wieczystej, umowa
najmu.

Krok 2
Udajemy si´ do Urz´du Gminy

Niepor´t przy:
Pl. WolnoÊci 1 w Niepor´cie,

na parter do pokoju nr 6. Tam po-
bieramy druk zg∏oszenia pobytu
sta∏ego, który wype∏niamy.

Krok3

Wype∏niony druk zg∏oszenia po-
bytu sta∏ego oraz wymienione
w kroku 1 dokumenty sk∏adamy
osobiÊcie w pokoju nr 6 na parte-
rze urz´du, gdzie zostajemy wpi-
sani do ewidencji sta∏ych miesz-
kaƒców oraz otrzymamy poÊwiad-
czenie zameldowania na pobyt
sta∏y.

JeÊli z jakiegoÊ powodu nie mo˝e-
cie Paƒstwo zameldowaç si´ na te-
renie gminy Niepor´t, równie˝ ma-
cie mo˝liwoÊç rozliczania si´ z po-
datku od osób fizycznych
w Urz´dzie Skarbowym w Legio-
nowie. W tym celu nale˝y podjàç
nast´pujàce kroki:

Krok 1

W rocznym rozliczeniu podatku,
sk∏adanym w urz´dzie skarbowym,

jako miejsce zamieszkania na ko-
niec roku wskazujemy miejsce za-
mieszkania na terenie gminy Nie-
por´t, a jako w∏aÊciwy wskazujemy
Urzàd Skarbowy w Legionowie.

Krok 2

Wype∏niamy formularz NIP – 3
w cz´Êci dotyczàcej adresu za-
mieszkania i do∏àczamy go do ze-
znania podatkowego. W zeznaniu
podatkowym zaznaczamy liczb´

za∏àczników NIP – 3 (1 lub 2 w za-
le˝noÊci od tego, czy rozliczamy
si´ sami, czy ze wspó∏ma∏˝on-
kiem).

Krok 3

Rozliczenie wraz z formularzem
NIP – 3 przesy∏amy do Urz´du
Skarbowego w Legionowie:

ul. Pi∏sudskiego 43c,
05-120 Legionowo.

Jak si´ zameldowaç?

Jak si´ rozliczyç w US Legionowo bez
zameldowania?

Szanowni Paƒstwo
Poni˝ej prezentujemy na co zo-

sta∏y wydane pieniàdze z bud˝e-
tu Waszej gminy i powiatu
w ubieg∏ym (2007) roku. Pami´-

tajmy, ˝e w du˝ej cz´Êci pocho-
dzi∏y one z podatku od osób fi-
zycznych, jeÊli wi´c rozliczacie
si´ z PIT w Urz´dzie Skarbowym

w Legionowie, bezpoÊrednio
przyczyniliÊcie si´ do wykonania
tych zadaƒ.

MMaaccjjeejj  MMaazzuurr
Wójt Gminy

Niepor´t

JJaann  GGrraabbiieecc
Starota

Legionowski

98 tys.

Ochrona Êrodkowiska Bezpieczeƒstwo Edukacja Pomoc spo∏eczna Drogi

3800 tys.

18 220 tys.

7 398 tys.

12 600 tys.

1 966 tys.

549 tys.

12 366 tys.

3 386 tys. 3 610 tys.

POWIAT GMINA
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ZamieszkaliÊmy w „Oliwii”, atrak-
cyjnie po∏o˝onym domku w spo-
kojnej dzielnicy Zakopanego, ale
tutaj sp´dzaliÊmy jedynie bajkowe
wieczory i poranki. Wi´kszoÊç cza-
su poch∏oni´ci byliÊmy naukà i do-
skonaleniem jazdy na nartach
i snowboardzie. Zaopiekowali si´
nami instruktorzy: Ma∏gorzata Ko-
z∏owska – poczàtkujàcymi narcia-
rzami, Krzysztof Koz∏owski – Êred-
nio zaawansowanà grupà narciarzy
oraz Tomek Ko˝uch– snowboar-
dzistami. Nie by∏o lekko, ale dzi´-
ki naszej wytrwa∏oÊci oraz dzi´ki
zaanga˝owaniu i cierpliwoÊci na-
szych instruktorów po 5 dniach na-
uki wszyscy mogliÊmy poczuç,
czym jest szusowanie.

Poza jazdà na nartach i snowbo-
ardzie aktywnie wypoczywaliÊmy
pokonujàc górskie szlaki: Polan´
Rusinowà (G´sià Szyj´) i Dolin´
KoÊcieliskà. BawiliÊmy si´ na Ênie-
gu lepiàc ba∏wany, zje˝d˝ajàc na ja-
b∏uszkach i sankach. Dwukrotnie
odwiedziliÊmy zakopiaƒski Aqua
Park – baseny z widokiem na Gie-

wont to jest
coÊ! Wieczor-
ny kulig z po-
c h o d n i a m i
te˝ zrobi∏
w r a ˝ e n i e .
Jednym s∏o-
wem bajka.
I jak to ju˝
w bajkach
bywa, bajko-
we postacie
byç muszà: pajace, obudzi∏y nas
pewnego ranka, zosta∏y na Êniada-
nie, jeêdzi∏y na nartach i snowbo-
ardzie, taƒczy∏y i Êpiewa∏y na sto-
ku. Podobnie króliki, lisy, rysie, ∏oÊ,
owca. A w walentynkowy wieczór
bawi∏y si´ z nami ksi´˝niczki: An-
gelika i Jagna. Nasza m∏odzie˝ nie
zawsze rozpoznawa∏a swoich wy-
chowawców. Âmiechu by∏o, co nie
miara. I typowo bajkowe, szcz´Êli-
we zakoƒczenie. Wypocz´ci
i uÊmiechni´ci wróciliÊmy do do-
mów. Na nast´pnà bajkowà przygo-
d´ byç mo˝e zaprosimy ju˝ w wa-
kacje. Tradycyjnie dzi´kujemy

za pomoc naszym super mamuÊ-
kom Pani Gra˝ynie Âwiat, Izabeli
Szelàg, Kasi Dàbrowskiej oraz
przyjacio∏om naszej szko∏y Oli Ol-
szewskiej, Marcie WoÊ, „Panu Fa-
solowi” oraz ksi´dzu proboszczo-
wi Piotrowi Âliwce, bez którego
wyjazd ten nie by∏by mo˝liwy.
Dzi´kujemy równie˝ Caritas Para-
fii Józefów za sfinansowanie wy-
jazdu 12 uczniów, Wójtowi Gminy
Niepor´t za pomoc finanso-
wà. I wszystkim uczestnikom
(dzieciom i m∏odzie˝y) za wspólnie
sp´dzony ten bajkowy czas.

� A. Pàtek, A. Powa∏a 

O
gólnopolski Konkurs Czy-
sty Las organizowany jest
przez Towarzystwo Przyja-

ció∏ Lasu i Dyrekcj´ Regionalnà
Lasów Paƒstwowych. Odbywa si´
pod patronatem Dyrektora General-
nego Lasów Paƒstwowych, mgr
in˝. Andrzeja Matysiaka, oraz Pre-
zesa Towarzystwa Przyjació∏ Lasu,
prof. dr hab. Tomasza Boreckiego.
Celem konkursu jest poprawa czy-
stoÊci polskich lasów, promocja za-
sobów przyrody i w∏aÊciwych za-
chowaƒ w lesie oraz edukacja eko-
logiczna m∏odzie˝y. Priorytetami
tematycznymi ubieg∏orocznej edy-
cji by∏y: Las i woda, Las a zmiany
klimatyczne.

Na III edycj´ konkursu wp∏yn´-
∏o 1097 zg∏oszeƒ, w tym 599 w ka-
tegorii LeÊna Edukacja i 489 w ka-
tegorii Sprzàtanie Lasu. Szko∏a w
Izabelinie wzi´∏a w nim udzia∏ po
raz pierwszy. WybraliÊmy katego-
ri´ LeÊna Edukacja i temat prze-
wodni Las i woda. Wykorzystali-
Êmy ostatnie z cyklu warsztatów
przyrodniczych, prowadzonych
przez pracowników NadleÊnictwa
Drewnica, by ustaliç zale˝noÊç po-

mi´dzy dost´pem do wody a ˝y-
znoÊcià leÊnych siedlisk. Na tej
podstawie przygotowaliÊmy pre-
zentacj´ multimedialnà, w której
przedstawiliÊmy charakterystyki
wszystkich siedlisk kompleksu le-
Ênego otaczajàcego Rezerwat Pusz-
cza S∏upecka, poczàwszy od boru
suchego, poprzez dàbrow´, gràd a˝
do mrocznych, bagnistych olsów.
UkazaliÊmy tak˝e wszystkie rodza-
je dzia∏aƒ, podejmowanych na
rzecz edukacji ekologicznej: warsz-
taty przyrodnicze, wycieczki rowe-
rowe, Piesze Rajdy Zielonym Szla-
kiem, wykonane przez uczniów
plansze tematyczne i karty Kroni-
ki Szko∏y, imprezy Êrodowiskowe
– Âwi´ta Lasu. Opiek´ merytorycz-
nà nad tym projektem sprawowa∏
leÊniczy Czarnej Strugi, pan Jerzy
Dy∏o – jednym z podstawowych
wymagaƒ udzia∏u w konkursie jest
potwierdzenie tego typu wspó∏-
pracy. Wykonana przez nas prezen-
tacja zosta∏a przekazana do Nadle-
Ênictwa Drewnica i po zaopiniowa-
niu przez NadleÊniczego, pana
Waldemara Walczaka, wys∏ana do
Dyrekcji Regionalnej Lasów Paƒ-

stwowych  w Warszawie. Wysoko
oceniona przez komisj´, znalaz∏a
si´ w finale Konkursu Czysty Las.
28 lutego 2008 r. NadleÊniczy wr´-
czy∏ dyplom finalisty konkursu na
r´ce Dyrektora Szko∏y, pani Wan-
dy Bi∏as. Ta mi∏a ceremonia odby-
∏a si´ w naszej szkole w obecnoÊci
zas∏u˝onego dla edukacji ekolo-
gicznej pana Jerzego Dy∏o,  oraz
edukatora, pani Ma∏gorzaty Czy-
˝ewskiej. Oprócz dyplomu, szko∏a
otrzyma∏a ufundowany przez Nad-
leÊnictwo zbiór wydawnictw edu-
kacyjnych, albumy tematyczne
oraz zestaw p∏yt z g∏osami leÊnych
zwierzàt. Ta cenna nagroda z pew-
noÊcià stanie si´ przyczynkiem do
naszych dalszych dzia∏aƒ. 

Szko∏a ju˝ zg∏osi∏a swój udzia∏ w
IV edycji konkursu. Niewàtpliwie
wykorzystamy w tym celu zadania
prowadzonej od ponad roku inno-
wacji pedagogicznej Ekologia w
programie wychowawczym szko∏y
oraz Ogólnopolski Program Zielony
Certyfikat, do którego zakwalifiko-
waliÊmy si´ w listopadzie 2007 r. 

� Katarzyna Nàç

Zimowe spotkanie, poÊwi´cone ̋ y-
ciu leÊnych zwierzàt zimà, odby∏o
si´ na Uroczysku Z∏odziejska Gó-
ra. Ta pi´knie po∏o˝ona polana,
otoczona ze wszystkich stron la-
sem, znana jest sympatykom orga-
nizowanych przez szko∏´ pieszych
rajdów Zielonym Szlakiem. Zwy-
kle zaglàdamy tam, by zobaczyç
szybko rozrastajàcà si´ koloni´ bo-
brów. Jesienià uroczysko przycià-
ga zwierz´ta rozmaitoÊcià i bogac-
twem po˝ywienia – szczególnie
ch´tnie zaglàdajà tam dziki zwabio-
ne p´drakami – zimà natomiast
schodzà si´ do dobrze zaopatrzone-
go karmnika. 

Przygotowania
do warsztatów roz-
pocz´∏y si´ jeszcze
jesienià, kiedy
uczniowie przepro-
wadzili akcj´ zbie-
rania kasztanów
i ˝o∏´dzi, ˝eby do-
karmiaç dzikie
zwierz´ta. M∏odsi
zabrali ze sobà
równie˝ marchew
i korale jarz´biny.

W lesie przywita-
li nas pan leÊniczy
Jerzy Dy∏o, który
zaopiekowa∏ si´ m∏odszà grupà
dzieci, oraz pan Artur Ostrowski
– prowadzàcy zaj´cia z klasa-
mi IV – VI. Podali cel spotkania,
program warsztatów oraz przypo-
mnieli o zasadach w∏aÊciwego za-
chowania si´ w lesie. Dzieci z za-
interesowaniem oglàda∏y ró˝ne tro-
py zwierzàt: dzików, saren, zaj´cy,
które jakby na przywitanie odnala-
z∏y w delikatnej warstwie Êwie˝o
spad∏ego Êniegu. Zadawa∏y du˝o
pytaƒ. Pan leÊniczy wyjaÊni∏, dla-
czego nale˝y pomagaç zimà dzikim
zwierz´tom, opowiedzia∏ o ich po-
trzebach ˝ywieniowych i zasadach
dokarmiania. Dzieci mia∏y okazj´

samodzielnie uzupe∏niç zapasy
w karmnikach. By∏y bardzo zado-
wolone, ̋ e jesienna zbiórka kaszta-
nów i ˝o∏´dzi pomo˝e zwierz´tom
w przetrzymaniu zimy.

Dalsza cz´Êç spotkania poÊwi´co-
na by∏a poszukiwaniu i rozpozna-
waniu tropów dzikich zwierzàt.
Dzieci ∏atwo odnajdowa∏y je
na Êniegu i porównywa∏y z wzora-
mi na karcie pracy. Pan leÊniczy
uczy∏, jak odró˝niç podobne do sie-
bie tropy. WyjaÊnia∏, dokàd podà-
˝a∏y zwierz´ta, tworzàc swe leÊne
Êcie˝ki. Na zakoƒczenie spotkania
pan leÊniczy podarowa∏ nam pyzy

– kulki po˝ywienia dla ptaków, z∏o-
˝one z t∏uszczu i rozmaitych na-
sion. Otoczone sà siatkà, co u∏atwia
powieszenie ich na ga∏´ziach
drzew. Po powrocie rozmieÊciliÊmy
je wokó∏ szko∏y. Okaza∏o si´, ˝e
najbardziej smakujà sikorkom.

Zimowe warsztaty mia∏y bardzo
bogatà tematyk´ – dokarmianie
zwierzàt, rozpoznawanie tropów
oraz obserwacja zmian wywo∏a-
nych niezwyk∏à jak na zim´ aurà.
Wiàza∏y si´ z doÊwiadczeniami
dzieci, dlatego cieszy∏y si´ wÊród
nich du˝ym zainteresowaniem.

� Wanda Bi∏as

CZYSTY las – fina∏
SP w Izabelinie finalistkà ogólnopolskiego konkursu

W ramach udzia∏u w ogólnopolskim programie Zielony Certyfikat
wszyscy uczniowie Szko∏y Podstawowej w Izabelinie uczestniczyli
w warsztatach przyrodniczych w terenie. Poprowadzili je leÊniczy
NadleÊnictwa Drewnica, pan Jerzy Dy∏o oraz pan Artur Ostrowski.

Warsztaty przyrodnicze 

ZWIERZ¢TA zimà

NARCIARSKIE ferie!
Tegoroczne ferie zimowe ucznio-
wie Szko∏y Podstawowej im. Woj-
ska Polskiego w Bia∏obrzegach
sp´dzili wyjàtkowo atrakcyjnie. 17
lutego wraz z opiekunami Ma∏go-
rzatà Krzywaƒskà i Marlenà Ku-
jawà wyjechali na obóz narciarski
do malowniczej Orawki po∏o˝onej
w dolinie rzeki Czarna Orawa. 

Górska miejscowoÊç Orawka usytu-
owana jest w okolicach Rabki Zdrój
i tylko 10 km od granicy ze S∏owacjà.
Dzieci pod okiem profesjonalnych in-
struktorów Polskiego Zwiàzku Nar-
ciarskiego oraz ratowników GOPR
bezpiecznie i weso∏o uczy∏y si´ jeêdziç
na nartach. Ponadto uczestniczy∏y
w zaj´ciach sportowych, podczas któ-
rych doskonali∏y swojà technik´ jazdy
nie tylko na nartach, ale równie˝

na snowboardach. Instruktor Stani-
s∏aw Mlekodaj by∏ bardzo zadowolo-
ny z postawy i zaanga˝owania grupy
m∏odych narciarzy. Wykazali si´ oni
wytrwa∏oÊcià, odwagà oraz umiej´tno-
Êcià efektywnego dzia∏ania w zespole. 

WÊród wielu atrakcji oferowanych
na zimowisku uczniowie m. in. pozna-
li kultur´ Podhala, brali udzia∏ w zaj´-
ciach z garncarzem, malowali na szkle
oraz dowiedzieli si´ jak udzieliç pierw-
szej pomocy na stoku. Szczególnych
wra˝eƒ dostarczy∏a dzieciom noc-
na wyprawa do lasu w poszukiwaniu
Êladów leÊnych zwierzàt.

Na pamiàtk´ udanego pobytu
w Orawce uczestnicy zimowiska otrzy-
mali film dokumentujàcy wspania∏à
zabaw´ i osiàgni´cia narciarskie. 

� M. Kujawa M. Krzywaƒska

SPORTOWO – bajkowe ferie
8 lutego 53 osoby: uczniowie, absolwenci, rodzice, przyjaciele i nauczyciele Szko∏y Podstawowej w Józefowie
wyruszyli do bajkowej, zasypanej Êniegiem stolicy Tatr. Po raz kolejny ferie zorganizowa∏a Parafia NMP
Królowej w Józefowie.

Uczniowie SP w Izabelinie uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych w terenie

NadleÊniczy Waldemar Walczak wr´czy∏ dyplom finalisty konkursu na r´ce 
Dyrektora Szko∏y,Wandy Bi∏as
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Informujemy mieszkaƒców Gminy
Niepor´t, ˝e selektywna zbiórka
odpadów komunalnych, prowadzo-
na przez Urzàd Gminy Niepor´t
oraz firm´ AG-Complex w zakre-
sie „Projektu selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych na te-
renie Gminy Niepor´t” – którego
celem jest mi´dzy innymi edukacja
oraz budowanie ÊwiadomoÊci pro-
ekologicznej i potrzeb w zakresie
zrównowa˝onej gospodarki odpa-
dami w najbli˝szym otoczeniu
– jest kontynuowana, na dotychcza-
sowych zasadach.

Uczestników ww. Projektu
– czyli osoby, które podpisa∏y de-
klaracje uczestnictwa – informuje-
my, i˝ podpisana wówczas dekla-
racja zostaje przed∏u˝ona na czas
nieokreÊlony, natomiast wszyst-
kie zasady i podpisane w niej zo-
bowiàzania pozostajà bez zmian.

UWAGA! – zmienia si´, jedynie
termin uczestnictwa w selektyw-
nej zbiórce – wszystkie zasady
i ustalenia ca∏y czas obowiàzujà!

Zapraszamy do uczestnictwa
w selektywnej zbiórce odpadów
wszystkich ch´tnych w∏aÊcicieli
posesji, którzy majà ju˝ podpisanà
umow´ na wywóz odpadów komu-
nalnych (tzw. mieszanych) i chcà je
segregowaç. 

Egzemplarz nowej deklaracji, prze-
znaczonej dla nowych uczestników,
dost´pny b´dzie w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, jak równie˝ na stronie in-
ternetowej www.nieporet.pl w dzia-
le Ekologia oraz w BIP-ie. 

Od miesiàca kwietnia 2008r.
nowi uczestnicy, mogà sk∏adaç
ww. deklaracje w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, pok 27 (II pi´tro), w go-
dzinach otwarcia Urz´du lub u So∏-
tysów.

Uczestnicy selektywnej zbiórki
otrzymujà, bezp∏atnie, do dyspozy-
cji worki 120 l. w trzech kolorach
– odpowiednio na: odpady szklane,
odpady z plastiku i metalu, odpady
papierowe i makulatur´ wraz z har-
monogramem odbioru selekcjono-
wanych odpadów komunalnych
– które nast´pnie odbierane sà, bez-
p∏atnie, raz w miesiàcu przez firm´
AG-Complex (zabierajàc zape∏nio-
ne worki firma AG-Complex pozo-
stawi puste na kolejny miesiàc).

PRZYPOMINAMY! 
W ostatni czwartek i piàtek ka˝-
dego miesiàca (w podziale na so-
∏ectwa) – nale˝y wystawiaç worki
przed godzinà 7.00 (rano) i usta-
wiaç je przy furtce lub w miejscu
przeznaczonym na pojemniki
do gromadzenia odpadów tak, aby
przeje˝d˝ajàcy samochód móg∏ je
zauwa˝yç – ich odbiór odbywa si´
od godz. 7.00 (rano) do godzin wie-
czornych, w podziale:
czwartek – Józefów, Micha∏ów-
-Grabina, Kàty W´gierskie, Rem-
belszczyzna, Stanis∏awów Pierw-
szy, Aleksandrów, Izabelin;
piàtek – Niepor´t – os. G∏ogi/os.
D´bina, Niepor´t, Zegrze Po∏udnio-
we, Wólka Radzymiƒska, Rynia,
Bia∏obrzegi, Stanis∏awów Drugi.

W przypadku, gdy znajdà si´
mieszkaƒcy so∏ectw nie wymienio-
nych wy˝ej ch´tni do uczestnictwa
w selektywnej zbiórce odpadów,
wówczas brakujàce so∏ectwa zosta-
nà do∏àczone do so∏ectw przezna-
czonych na czwartek lub piàtek. 

Wi´cej informacji na ww. temat
mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy
Niepor´t w Dziale Us∏ug Komunal-
nych i Ochrony Ârodowiska (pok.
nr 27 – II pi´tro) oraz pod nr. tel.
(022) 767 04 47. � R. Szkolniak

U
rzàd Gminy Niepor´t wspó∏-
pracuje z firmà AG-Complex
w zakresie wdra˝ania selek-

tywnej zbiórki odpadów komunal-
nych na terenie Gminy Niepor´t. Od-
pady biodegradowalne (bioorganicz-
ne) zaliczajà si´ do odpadów, które
nale˝y kompostowaç w przydomo-
wych kompostownikach albo groma-
dziç w oddzielnym pojemniku lub
worku (tak, jak w przypadku odpa-
dów podlegajàcych segregacji, czyli
papieru, plastiku, metalu lub szk∏a)
i nast´pnie przekazywaç je przedsi´-
biorcy, posiadajàcemu zezwolenie
na odbiór odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci na te-
renie Gminy Niepor´t, zgodnie z za-
wartà umowà. Firma AG-Complex
popiera dzia∏ania umo˝liwiajàce za-
gospodarowanie cz´Êci odpadów ko-
munalnych ju˝ na terenie posesji po-
przez produkcj´ w∏asnego kompostu,

proponujàc w swojej nowej ofercie,
sprzeda˝ wysokiej jakoÊci przydo-
mowych kompostowników, na prefe-
rencyjnych warunkach. Dobra ce-
na i dostarczenie kompostownika
na posesj´, a tak˝e fachowe wsparcie
instrukta˝owe, pozwala na zmniej-
szenie iloÊci wszystkich odpadów
(30%) wrzucanych do tradycyjnego
pojemnika na odpady komunalne.

Odpady biodegradowalne (bioor-
ganiczne) czyli takie, które ulegajà
szybkiemu biologicznemu rozk∏ado-
wi, stanowià ponad 30% sk∏adu po-
jemnika na Êmieci przeci´tnego go-
spodarstwa domowego w Polsce.
Skoszona trawa, liÊcie i ga∏´zie, po-
chodzàce z przydomowych ogro-
dów, odpady typowo kuchenne tj.
resztki jedzenia i kawowe fusy oraz
papier i tektura, mogà byç powtórnie
wykorzystane w postaci niezwykle
cennego nawozu. Kompost uzyski-

wany ze Êmieci pochodzenia orga-
nicznego, znakomicie wp∏ywa
na warunki glebowe uprawianych ro-
Êlin – zarówno tych ogrodowych, jak
i doniczkowych. Kompostowanie
bioodpadów sprzyja tak˝e Êrodowi-
sku naturalnemu. Na sk∏adowiska
trafia mniej Êmieci, a to znacznie
ogranicza powstawanie odcieków
oraz tzw. gazu wysypiskowego, któ-
ry wydalany do atmosfery, niszczy
warstw´ ozonowà Ziemi.

Zapisy w „Planie gospodarki odpa-
dami dla gminy Niepor´t na la-
ta 2005-2011”, uchwalonym uchwa-
∏à Nr XXXV/20/05 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 31 marca, 2005 ro-
ku, zmienionym uchwa∏à Nr
XXXVI/41/05 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniajà-
cà uchwa∏´ w sprawie uchwalenia
Planu gospodarki odpadami dla gmi-
ny Niepor´t na lata 2005-2011 oraz

PRZYDOMOWE kompostowniki 
Stara metoda w nowym opakowaniu

SEGREGUJMY odpady!

MARCOWA zbiórka zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego(zsee)!

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

I. Uczestnicy „Projektu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunal-
nych na terenie Gminy Niepor´t”
(którzy majà podpisane deklaracje)
– w miesiàcu marcu (27 lub 28 ma-
rzec 2008r.) mogà wystawiç ZSEE
wraz z zape∏nionymi workami
do segregacji, zgodnie z harmono-
gramem.

II. Mieszkaƒcy Gminy Niepor´t
mogà dostarczyç ZSEE – dnia 29
marca 2008r. (sobota) w godzi-
nach 12.00 – 17.00 do Gminnych
Punktów Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych: 

• w Rynii ul. G∏ówna (przy p´tli
autobusowej),

• w Niepor´cie ul. Ma∏o∏´cka, 
• w Woli Aleksandra ul. Wolska, 
• w Micha∏owie-Grabina ul.

Przyrodnicza.
III. Mieszkaƒcy Osiedli w Bia-

∏obrzegach oraz w Zegrzu Po∏u-
dniowym mogà ZSEE wystawiç
– dnia 27 marca (czwartek) wieczo-
rem lub 28 marca (piàtek) w godzi-
nach rannych i ustawiç go przy po-
jemnikach na odpady. Firma AG-
-Complex 28 marca (piàtek)
w godzinnach popo∏udniowych za-
bierze ZSEE z terenu Osiedli.
1) Drobny sprz´t nale˝y w∏o˝yç

do pó∏przezroczystych worków
– tak, aby by∏o widaç zawartoÊç
worka – i ustawiç przy pojemni-
kach na odpady. 

2) Prosimy NIE WRZUCAå
ZSEE DO POJEMNIKÓW NA
ODPADY!!! oraz NIE WY-
STAWIAå RÓ˚NEGO RO-
DZAJU MEBLI!!! – gdy˝ nie
nale˝à one do grupy ZSEE i nie
zostanà zabrane przez firm´
AG-Complex – pozostanà
przy pojemnikach. 

3) Kto nie zdà˝y lub zapomni wy-
stawiç w wyznaczonym dniu
ZSEE – mo˝e przywieêç go,
dnia 29 marca 2008r. w godzi-
nach 12.00 – 17.00 do jednego
z ww. Gminnych Punktów Od-

bioru Segregowanych Odpadów
Komunalnych.

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

DO RODZAJÓW ZSEE POD-
LEGAJÑCEGO ZBIÓRCE NA-
LE˚Ñ: wielkogabarytowe urzà-
dzenia AGD (np. lodówki, zamra-
˝arki, pralki, suszarki do ubraƒ,
zmywarki, elektryczne kuchenki,
piekarniki, elektryczne urzàdzenia
grzewcze, wentylacyjne i klimaty-
zacyjne itp.), ma∏ogabarytowe
urzàdzenia AGD (np. odkurzacze,
maszyny do szycia, ̋ elazka, toste-
ry, frytkownice, rozdrabniacze,
miksery, m∏ynki do kawy, no˝e
elektryczne, urzàdzenia do piel´-
gnacji cia∏a np. suszarki, depilato-
ry, golarki, zegarki, zegary i inne
czasomierze, wagi, itp.), sprz´t te-
leinformatyczny i telekomunika-
cyjny (np. komputery, drukarki,
laptopy, notepady, kopiarki, kalku-
latory, terminale, faksy, telefony,
komórki itp.), sprz´t audiowizual-
ny (np. radioodbiorniki, telewizo-
ry, dyktafony, magnetofony, ka-
mery i odtwarzacze video, dvd,
sprz´ty hi-fi, wzmacniacze dêwi´-
ku, instrumenty muzyczne itp.),
sprz´t oÊwietleniowy (np. oprawy
oÊwietleniowe do lamp fluore-
scencyjnych, z wyjàtkiem opraw
oÊwietleniowych stosowanych
w gospodarstwach domowych; li-
niowe lampy fluorescencyjne,
kompaktowe lampy fluorescen-
cyjne, wysokopr´˝ne lampy wy∏a-
dowcze, w tym ciÊnieniowe lam-
py sodowe oraz lampy metaloha-
logenkowe, niskopr´˝ne lampy
sodowe, pozosta∏e urzàdzenia
oÊwietleniowe s∏u˝àce do celów
rozpraszania i kontroli Êwiat∏a
itp.), narz´dzia elektryczne i elek-
troniczne, z wyjàtkiem wielkoga-
barytowych, stacjonarnych narz´-
dzi przemys∏owych (np. wiertarki,
pi∏y, maszyny do szycia, urzàdze-
nia do skr´cania, mielenia, piasko-
wania, przemia∏u, pi∏owania, ci´-
cia, nawiercania, robienia otwo-
rów, nabijania, sk∏adania, gi´cia
lub podobnych metod przetwarza-
nia drewna, metalu i innych mate-
ria∏ów, narz´dzia do nitowania,

przybijania lub przyÊrubowania
lub usuwania nitów, gwoêdzi, Êrub
lub podobnych zastosowaƒ, narz´-
dzia do spawania, lutowania lub
podobnych zastosowaƒ, urzàdze-
nia do rozpylania, rozprowadza-
nia, rozpraszania lub innego typu
nanoszenia cieczy lub substancji
gazowych innymi metodami, na-
rz´dzia do koszenia trawy lub in-
nych prac ogrodniczych itp.), za-
bawki, sprz´t rekreacyjny i sporto-
wy (np. kolejki elektryczne lub
tory wyÊcigowe, kieszonkowe
konsole do gier video, gry video,
komputerowo sterowane urzàdze-
nia do uprawiania sportów rowe-
rowych, nurkowania, biegania,
wios∏owania, sprz´t sportowy
z elektrycznymi lub elektroniczny-
mi cz´Êciami sk∏adowymi, auto-
maty uruchamiane monetà, bank-
notem, ̋ etonem lub innym podob-
nym artyku∏em itp.), przyrzàdy
medyczne, z wyjàtkiem wszyst-
kich wszczepianych i ska˝onych
produktów (np. sprz´t do radiote-
rapii, sprz´t do badaƒ kardiolo-
gicznych, sprz´t do dializoterapii,
sprz´t do wentylacji p∏uc, urzàdze-
nia medyczne wykorzystujàce
technik´ nuklearnà, sprz´t labora-
toryjny do diagnozowania in-vitro,
analizatory, zamra˝arki laborato-
ryjne, testy p∏odnoÊci, pozosta∏e
urzàdzenia do wykrywania, zapo-
biegania, monitorowania, leczenia,
∏agodzenia choroby, urazów lub
niepe∏nosprawnoÊci itp.), przyrzà-
dy do nadzoru i kontroli (np. czuj-
niki dymu, regulatory ciep∏a, ter-
mostaty, urzàdzenia pomiarowe
wa˝àce lub do nastawu u˝ywane
w gospodarstwie domowym lub
jako sprz´t laboratoryjny, pozosta-
∏e przyrzàdy nadzoru i kontroli
u˝ywane w obiektach i instala-
cjach przemys∏owych (np. w pane-
lach sterowniczych itp.), automa-
ty do wydawania (np. automaty
do wydawania napojów goràcych,
automaty do wydawania butelek
lub puszek z zimnymi i goràcymi
napojami, automaty do wydawania
produktów sta∏ych, automaty
do wydawania pieni´dzy – banko-
maty, inne wydajàce wszelkiego
rodzaju produkty).

� R. Szkolniak

w Regulaminie utrzymania porzàdku
i czystoÊci na terenie Gminy Niepo-
r´t – uchwalonym uchwa∏à nr
LV/73/06 Rady Gminy Niepor´t
z dn. 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz.
Woj. Maz. 169, poz. 6627 z dn. 26
sierpnia 2006r.) – wskazujà metod´
przydomowego kompostowania jako
w∏aÊciwà form´ zagospodarowania
cz´Êci odpadów komunalnych po-
wstajàcych w gospodarstwie domo-
wym. 

Wdro˝enie tego prostego rozwiàza-
nia na terenie w∏asnej posesji niesie
za sobà efekty ekologiczne i ekono-
miczne. Mieszkaniec posesji, wypo-
sa˝ony w przydomowy kompostow-
nik oraz korzystajàcy z prostych za-
sad jego wykorzystania mo˝e w ten
sposób:
• uzyskaç znakomity, w∏asny nawóz

– uzyskujàc tym samym oszcz´dno-
Êci, wynikajàce ze zmniejszenia

wydatków na zakup materia∏u kom-
postowego do prac ogrodniczych,

• zmniejszyç obj´toÊç odpadów, tra-
fiajàcych do pojemnika przeznaczo-
nego na odpady zmieszane, 

• zmniejszyç iloÊç bioodpadów tra-
fiajàcych na sk∏adowiska, dbajàc
w ten sposób o stan Êrodowiska.
Przepisy prawa ochrony Êrodowi-

ska, jak równie˝ wspomniany wy˝ej
Plan oraz Regulamin wskazujà, t´
metod´ jako w∏aÊciwà form´ zago-
spodarowania odpadów bioorganicz-
nych, powstajàcych na terenie pose-
sji, przede wszystkim w celu ograni-
czania ich masy kierowanej
na sk∏adowiska odpadów. Miesz-
kaƒcy Gminy Niepor´t majà, wi´c
mo˝liwoÊç zastosowania tej najstar-
szej metody zagospodarowania odpa-
dów i wdro˝enia jej w ˝ycie w spo-
sób efektywny i nowoczesny.

� R. Szkolniak
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W
czasie przeglàdu terenu
przy skrzy˝owaniu ulicy
Jana Kazimierza z ulicà

Zegrzyƒskà w Niepor´cie, zwróci-
∏em uwag´ na samotnà figur´ sto-
jàcà w oddaleniu od tych ulic. Gdy
podszed∏em bli˝ej okaza∏o si´, ˝e
figura jest w dobrym stanie zacho-
wania, zarówno sama rzeêba jak
równie˝ i cokó∏. Postanowi∏em po-
szukaç wi´cej informacji o tym
miejscu i tak nietypowym ustawie-
niu figury. Z przekazów rodzin-
nych pami´ta∏em, ˝e jadàc ulicà
Dworcowà na ∏àki znajdujàce si´
w miejscu obecnego Jeziora Ze-
grzyƒskiego, mówiono o Âwi´tym
Janie znajdujàcym si´ przy drodze.
Rozpoczà∏em dalsze poszukiwania
informacji od mieszkaƒców, którzy
mieszkajà w tamtym rejonie. Z ust-
nych przekazów wynika, ˝e drew-
niana figura Âwi´tego Jana Chrzci-
ciela przyp∏yn´∏a Kana∏em Kró-
lewskim i w tym w∏aÊnie miejscu
zatrzyma∏a si´ w szuwarach. Zosta-
∏a odnaleziona przez mieszkaƒ-
ców i ustawiona na cokole wybu-
dowanym z polnych kamieni. Nie-
stety nie uda∏o mi si´ ustaliç, kiedy
to mog∏o si´ wydarzyç. Jednak lo-
kalizacja jest bardzo charaktery-
styczna i zdarzenie to mog∏o mieç
miejsce bardzo dawno. Figura znaj-
dowa∏a si´ bowiem przy skrzy˝o-
waniu dwóch wa˝nych dróg – uli-
cy Dworcowej i drogi z Marek
do Zegrza przy Kanale Królew-
skim. W miejscu tym by∏y du˝e
drzewa, w cieniu których odpoczy-
wali podró˝ni, by∏ wodopój dla ko-
ni i prawdopodobnie bród przepra-
wowy, ale wobec mo˝liwoÊci ist-
nienia mostu na Kanale

Królewskim bród móg∏ mieç zna-
czenie pomocnicze lub by∏ jeszcze
przed wybudowaniem mostu. Ze
wzgl´du na ma∏o precyzyjnych in-
formacji o czasie tych wydarzeƒ,
trudno jest powiedzieç coÊ wi´cej
o tym miejscu, na przyk∏ad w okre-
sie mi´dzywojennym. W cza-
sie II Wojny Âwiatowej rejony
dróg, a szczególnie skrzy˝owaƒ,
by∏y miejscem intensywnych dzia-
∏aƒ wojennych i byç mo˝e figura
zosta∏a uszkodzona, ale zachowa-
∏a si´ do czasów powojennych. Bu-
dowa Zalewu Zegrzyƒskiego i Ka-
na∏u ˚eraƒskiego w latach szeÊç-
dziesiàtych ubieg∏ego stulecia,
doprowadzi∏a do ca∏kowitej zmia-
ny ukszta∏towania terenu w miej-
scu gdzie sta∏a figura. Zmiana lo-
kalizacji mostu drogowego na Ka-
nale ˚eraƒskim i ca∏ego uk∏adu
komunikacyjnego spowodowa∏a,
˝e figura znalaz∏a si´ u podstawy
nasypu wiaduktu drogowego
na przyleg∏ych ∏àkach. Na prze∏o-
mie 1964-1965 roku ma∏˝onkowie
Józef i Genowefa Ostrowscy ufun-
dowali nowà figur´ Âwi´tego Ja-
na Chrzciciela, osadzonà na muro-
wanym cokole. Mieszkajàca
po drugiej stronie Kana∏u ˚eraƒ-
skiego rodzina Ostrowskich opie-
kuje si´ figurà do dnia dzisiejsze-
go, dbajàc o jej utrzymanie i okre-
sowe odnowienie. Majàc
na uwadze niewielkà iloÊç informa-
cji o tym miejscu, autor prosi
o kontakt z redakcjà mieszkaƒców,
którzy posiadajà wi´cej wiadomo-
Êci na temat samotnej figury Âwi´-
tego Jana Chrzciciela.

� Dariusz Wróbel
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Samotna figura
Âw. Jana Chrzciciela

Figura Âwi´tego Jana Chrzciciela

Fragment mapy Niepor´tu z 1936 roku ze zbiorów muzeum historycznego w Legionowie

Figura Âwi´tego Jana Chrzciciela


