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MAJOWE UROCZYSTOÂCI

W maju Êwi´towaliÊmy dwie wa˝ne dla Polaków rocz-
nice: uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz zakoƒcze-
nia II wojny Êwiatowej.

Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie rozpocz´∏o 3 maja uroczystoÊci z oka-
zji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W asy-
Êcie pocztów sztandarowych: 9. Batalionu ¸àcznoÊci Do-
wództwa Wojsk Làdowych w Bia∏obrzegach, jednostek
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Kàtach W´gierskich,
Wólki Radzymiƒskiej i Niepor´tu oraz Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym, SP w Bia∏obrzegach, SP
w Niepor´cie i SP w Wólce Radzymiƒskiej, wieƒce z∏o-
˝yli przedstawiciele 9. Batalionu ¸àcznoÊci oraz w∏adz
gminy Niepor´t. Uroczysta msza Êwi´ta w intencji Oj-
czyzny odprawiona zosta∏a w koÊciele pw. NMP Nie-
pokalanego Pocz´cia w Niepor´cie. Po mszy w koÊcie-
le wystàpi∏ Zespó∏ Instrumentów Dawnych Warszaw-
skiego Towarzystwa Muzycznego ARS NOVA z koncertem
„W koÊciele bylim”. 
Zespó∏ specjalizuje si´ w muzyce europejskiej XIII-
-XVI wieku i nale˝y do czo∏owych grup tego rodzaju
w Polsce. Towarzyszy∏a mu Êpiewajàca pi´knym bia-
∏ym g∏osem artystka kurpiowska Apolonia Nowak, któ-
ra obchodzi w tym roku 50-lecie pracy artystycznej.
W programie znalaz∏y si´ taƒce renesansowe z tabu-
latury Jana z Lublina (XVI w.) oraz pieÊni kurpiow-
skie i mazowieckie.
W 63 rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej kom-
batanci Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-

wej VII Obwodu „Obro˝a” z Legionowa zorganizowali
Rajd Patriotyczny, którego tras´ wyznaczy∏y mogi∏y
˝o∏nierzy AK, poleg∏ych w czasie okupacji. Na terenie
gminy Niepor´t pami´ç poleg∏ych uczczono, sk∏adajàc
kwiaty na grobie rozstrzelanych w sierpniu 1944 ro-
ku ˝o∏nierzy AK. Wiàzank´ z∏o˝yli dawni towarzysze
broni oraz przedstawiciele w∏adz samorzàdowych. Od-
czytane zosta∏y nazwiska wszystkich ˝o∏nierzy AK, po-
leg∏ych i spoczywajàcych na parafialnym cmentarzu.
Kombatanci wspominali walki, jakie toczy∏y si´ na te-
renie gminy i akcje bojowe, organizowane przez AK.
Pragnieniem ich jest, aby pami´ç o ich poleg∏ych ko-
legach nie zagin´∏a, aby m∏ode pokolenie zna∏o i ro-
zumia∏o histori´ swojej Ma∏ej Ojczyzny. � BWilk

KONKURS NA MASKOTK¢

Wójt Gminy Niepor´t zaprasza uczniów gminnych
szkó∏ podstawowych i gimnazjum do udzia∏u w kon-
kursie na zaprojektowanie i nazwanie maskotki Gmi-
ny Niepor´t. Celem konkursu jest stworzenie maskot-
ki kojarzàcej si´ z Gminà Niepor´t, która mog∏aby
s∏u˝yç jako element promocyjny Gminy. Projekt pra-
cy powinien nawiàzywaç i odwo∏ywaç si´ do historii,
kultury i przyrody Gminy Niepor´t. Prace nale˝y do-
starczyç osobiÊcie do siedziby Urz´du Gminy Niepo-
r´t, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, lub wys∏aç
pocztà na adres: Urzàd Gminy Niepor´t, Plac Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t, w zamkni´tych kopertach z na-
pisem „KONKURS MASKOTKA”. Termin nadsy∏ania prac
up∏ywa dnia 6 czerwca, a wr´czenie nagród nastàpi
podczas obchodów Âwi´ta Gminy w dniu 21 czerw-
ca 2008 r. Regulamin konkursu oraz karta zg∏osze-
nia sà do pobrania w urz´dzie Gminy Niepor´t w po-
koju nr 3 lub na stronie internetowej www.nieporet.pl
w dziale Zaproszenia. � BWilk

OG¸OSZENIE

Wójt Gminy Niepor´t og∏asza nabór kandydatów
na nw. stanowiska pracy w Urz´dzie Gminy Niepo-
r´t – kierownik Dzia∏u Podatków i Windykacji – in-
spektor ds. pracowniczych.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce naboru udost´pnio-
ne sà na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepo-
r´t www.bip.nieporet.pl (link og∏oszenia), oraz na ta-
blicy og∏oszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t, adres: Plac
WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t. Informacje w sprawie
naboru uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
pokój Nr 17, tel. 767-04-24 lub 767-04-00.

w skróciew skrócie

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

ABSOLUTORIUM udzielone
W poniedzia∏ek, 28 kwietnia, odby∏a si´ XX sesja Rady Gminy Niepor´t, w trakcie której radni
przyj´li uchwa∏´ o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy.

A
bsolutorium to uznanie czy-
jejÊ dzia∏alnoÊci w okreÊlo-
nym zakresie za prawid∏o-

wà. Podj´cie uchwa∏y w tej sprawie
jest obowiàzkiem Rady Gminy na-
∏o˝onym przez ustaw´ samorzàdo-
wà. Wniosek w sprawie absoluto-
rium podlega zaopiniowaniu przez
Regionalnà Izb´ Obrachunkowà.
Radni, po przyj´ciu do wiadomo-
Êci opinii Komisji Rewizyjnej (któ-
ra jednak nie ma wià˝àcej mocy)
oraz po dokonaniu oceny celowo-
Êci, rzetelnoÊci, gospodarnoÊci i le-
galnoÊci wykonania bud˝etu za da-
ny rok, przeprowadzajà g∏osowanie
jawne nad projektem uchwa∏y
w sprawie udzielenia absoluto-
rium. 

G∏osowanie w sprawie absoluto-
rium podczas sesji Rady Gminy
w dniu 28 kwietnia poprzedzi∏o

sprawozdanie skarbnik gminy Ka-
tarzyny Skuzy z wykonania bud˝e-
tu gminy Niepor´t za 2007 rok,
któremu towarzyszy∏y informacje
przedstawione przez kierowników
dzia∏ów urz´du (z wykorzystaniem
technik multimedialnych) oraz kie-
rowników jednostek organizacyj-
nych: Gminnego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej, Gminnej Biblioteki
Publicznej, Gminnego OÊrodka
Kultury, Samodzielnego Publicz-
nego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej
i Stra˝y Gminnej. Nast´pnie odczy-
tany zosta∏ wniosek Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie udzielenia abso-
lutorium wójtowi gminy oraz opi-
nia Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przed∏o˝onym
sprawozdaniu z wykonania bud˝e-
tu za 2007 rok. Komisja Rewizyj-
na pozytywnie zaopiniowa∏a wyko-

nanie bud˝etu i wnioskowa∏a
do Rady Gminy o udzielenie wój-
towi absolutorium. Wniosek ten
zosta∏ równie˝ pozytywnie ocenio-
ny przez Regionalnà Izb´ Obra-
chunkowà, podobnie jak sprawoz-
danie z wykonania bud˝etu.
Po dyskusji radni przystàpili
do g∏osowania jawnego, w któ-
rym 11 g∏osami za i dwoma prze-
ciw przyj´li uchwa∏´ o udzieleniu
absolutorium. Wójt Maciej Mazur
z∏o˝y∏ serdeczne podzi´kowania
radnym oraz wspó∏pracownikom.
PodkreÊli∏, ˝e uzyskane absoluto-
rium jest równie˝ wyrazem uznania
dla pracy ca∏ego urz´du.

Uchwalony przez Rad´ Gminy
bud˝et na 2007 rok, po uwzgl´d-
nieniu dokonanych w ciàgu roku
zmian przewidywa∏ plan dochodów
w wysokoÊci 37 838 421,00 z∏. Do-

chody zrealizowane zosta∏y
w kwocie 39 763 919,64 z∏, co sta-
nowi 105,09% planu. Plan wydat-
ków, ∏àcznie z dokonanymi zamia-
nami, zaplanowano w wysoko-
Êci 39 151 404,00 z∏. Wydatki
zrealizowane zosta∏y w kwo-
cie 37 038 855,16 z∏, co stano-
wi 94,60% planu. Zad∏u˝enie gmi-
ny na koniec roku wynio-
s∏o 536 918 z∏, co stanowi 1,35%
wykonanych dochodów ogó∏em
i nie przekracza granicy okreÊlonej
w art. 170 ustawy o finansach pu-
blicznych, tj. 60% dochodów jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.
Wynik bud˝etu za 2007 r. za-
mknà∏ si´ nadwy˝kà w kwo-
cie 2 725 064,48 z∏, podczas gdy
planowany by∏ deficyt w kwo-
cie 1 312 983,00 z∏.

� BWilk

Zgodnie z ustawà o samorzàdzie
gminnym Komisja Rewizyjna
opiniuje wykonanie bud˝etu
gminy i wyst´puje z wnioskiem
do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Wniosek
ten opiniowany jest przez
Regionalna Izb´ Obrachunkowà.
Na posiedzeniu w dniu 14
kwietnia Komisja Rewizyjna
zakoƒczy∏a rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania
bud˝etu gminy Niepor´t za 2007
rok i pozytywnie je zaopiniowa∏a.

DokonaliÊmy oceny wykonania
bud˝etu pod kàtem celowoÊci
wydatków, gospodarnoÊci oraz
realizacji uchwa∏ zwiàzanych
z bud˝etem gminy. Ponadto
Komisja przeprowadzi∏a
szczegó∏owa kontrol´ wykonania
zadaƒ inwestycyjnych: budowy
Gminnego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej, przebudowy
chodników i dróg na Osiedlu
Wojskowym w Bia∏obrzegach,
przebudowy ulicy Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie, budowy sieci
wodociàgowej w Wólce

Radzymiƒskiej oraz budowy
Stacji Uzdatniania Wody
w Józefowie. Komisja nie
stwierdzi∏a ˝adnych uchybieƒ
w realizacji tych zadaƒ.
W zwiàzku z wydaniem
pozytywnej opinii Komisja
wystàpi∏a do Rady Gminy
z wnioskiem o udzielenie
absolutorium wójtowi z tytu∏u
wykonania bud˝etu Gminy
Niepor´t za 2007 rok. 

�

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ – WYPOWIEDè PRZEWODNICZÑCEGO BOGDANA PIÑTKOWSKIEGO



––  JJaakkii  jjeesstt  zzaakkrreess  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  SSPP  ZZOOZZ
ww NNiieeppoorr´́cciiee??
– SP ZOZ w Niepor´cie to nie tyl-
ko dzia∏ania lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej ale przede
wszystkim zespó∏ dobrze wykszta∏-
conych, posiadajàcych du˝e do-
Êwiadczenie i wzajemnie uzupe∏nia-
jàcych si´ pracowników medycz-
nych (lekarzy, piel´gniarek,
po∏o˝nej, rehabilitantów, terapeu-
tów) oraz osób dzia∏ajàcych
na rzecz tego zak∏adu (dzia∏ admi-
nistracyjno- gospodarczy i in.).
Dzi´ki szerokiemu wachlarzowi
kompetencji jesteÊmy w stanie sku-
tecznie realizowaç opiek´ medycz-
nà na terenie gminy. Naturalnie jest
to mo˝liwe jedynie przy poparciu
mieszkaƒców gminy dla naszych
dzia∏aƒ oraz dobrej wspó∏pracy
z Wójtem, Radà Gminy oraz inny-
mi jednostkami samorzàdowymi. 

––  JJaakkiiee  uuss∏∏uuggii  mmeeddyycczznnee  oobbeeccnniiee
ooffeerruujjee  SSPP  ZZOOZZ  ww NNiieeppoorr´́cciiee  sswwoo--
iimm  ppaaccjjeennttoomm??  
– Dla zadeklarowanych w tym ro-
ku pacjentów SP ZOZ w Niepor´-
cie Êwiadczy us∏ugi medyczne
w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej tj. lekarza pierwszego
kontaktu, piel´gniarki Êrodowi-
skowo- rodzinnej, po∏o˝nej Êrodo-
wiskowej, piel´gniarki szkolnej,
gabinetu zabiegowego oraz trans-
portu sanitarnego. Prowadzimy
równie˝ poradni´ dzieci zdrowych
z punktem szczepieƒ.

Dodatkowo prowadzimy szeÊç po-
radni specjalistycznych: poradni´
kardiologicznà, rehabilitacyjnà,
alergologicznà, diabetologicznà,
ginekologiczno – po∏o˝niczà, la-
ryngologicznà. W poradniach tych
Êwiadczeƒ lekarskich udzielajà do-
Êwiadczeni specjaliÊci o wysokich
kwalifikacjach.
Od maja tego roku dzia∏a gabinet
stomatologiczny prowadzony przez
lekarza ze specjalizacjà w zakresie
stomatologii zachowawczej. Gabi-
net wyposa˝ony zosta∏ w nowy
sprz´t w pe∏ni spe∏niajàcy oczeki-
wania naszych pacjentów.
Wykonujemy tak˝e badania labo-
ratoryjno- diagnostyczne, w tym
tak˝e badania USG, echo serca
oraz badania holterowskie. Orga-
nizujemy równie˝ ró˝ne akcje ba-
daƒ dodatkowych takich jak: bada-
nie wzroku, konsultacje urologicz-
ne, badanie ukierunkowane
na wykrycie osteoporozy, mammo-
grafi´, badania cytologiczne. Ba-
dania te zazwyczaj sà bezp∏atne.
W ramach umowy z NFZ oraz
w oparciu o wspó∏prac´ z Urz´dem
Gminy Niepor´t funkcjonuje gabi-
net fizjoterapii Êwiadczàcy zabiegi
rehabilitacyjne. Wspó∏pracujemy
z terapeutami uzale˝nieƒ od alko-
holu oraz substancji psychoaktyw-
nych (narkotyki), z psychologiem,
pedagogiem, Gminnà Komisjà
Rozwiàzywania Problemów Alko-
holowych oraz Gminnym OÊrod-
kiem Pomocy Spo∏ecznej. Staramy

si´ uczestniczyç w ˝yciu szkó∏ gmin-
nych oraz wspó∏pracowaç z ró˝ny-
mi podmiotami dzia∏ajàcymi
na rzecz mieszkaƒców gminy. 

––  CCzzyy  wwsszzyyssttkkiiee  ttee  ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  ssàà
uuddzziieellaannee  ww rraammaacchh  uubbeezzppiieecczzee--
nniiaa??
–W zasadzie tak. Wi´kszoÊç tych
Êwiadczeƒ realizowana jest g∏ów-
nie w oparciu o umowy z NFZ oraz
Urz´dem Gminy Niepor´t. Ponie-
wa˝ nie wszystkie dzia∏ania me-
dyczne sà finansowane z ubezpie-
czenia, cz´Êç us∏ug Êwiadczymy
tak˝e odp∏atnie np. badania okre-
sowe czy badania dla kierowców.
Równie˝ w przypadku Êwiadczeƒ
specjalistycznych, w których jeste-
Êmy uzale˝nieni od limitów finan-
sowych narzuconych z NFZ, umo˝-
liwiliÊmy pacjentom skorzystanie
z porady lekarskiej na zasadach
komercyjnych. 
––  CCzzyy  zzaakk∏∏aadd  jjeesstt  ssttaaçç  nnaa ttee  wwsszzyysstt--
kkiiee  ddzziiaa∏∏aanniiaa??  
– Mo˝liwoÊci finansowe zak∏adu
a co za tym idzie zakres jego dzia-
∏alnoÊci zale˝à przede wszystkim
od liczby pacjentów, którzy dekla-
rujà ch´ç korzystania w SP ZOZ
w Niepor´cie z opieki medycznej
w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej. Liczba zadeklarowa-
nych pacjentów w sposób propor-
cjonalny wp∏ywa na wysokoÊç
otrzymywanych Êrodków z NFZ.
Obecnie jest to w zasadzie g∏ówne
i najpowa˝niejsze êród∏o finanso-
wania zak∏adu. Dzi´ki niemu ist-
nieje mo˝liwoÊç dofinansowania
tak˝e innych Êwiadczeƒ, w tym tak-
˝e specjalistycznych. Brak tych
Êrodków finansowych mo˝e skutko-
waç ograniczaniem dzia∏aƒ przede
wszystkim specjalistycznych. DziÊ
niewyobra˝alne wydaje si´ tak˝e
dzia∏anie zak∏adu bez piel´gniar-
ki pracujàcej w Êrodowisku, piel´-
gniarki szkolnej, po∏o˝nej czy re-
habilitantów. Niestety jest to mo˝-
liwe w sytuacji gdy zabraknie
Êrodków.

––  WW ttaakkiimm  rraazziiee  cczzyy  jjeesstt  ppoottrrzzeebbnnyy
ttaakkii  sszzeerrookkii  zzaakkrreess  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  zzaakk∏∏aa--
dduu??
– Na to pytanie musicie Paƒstwo
odpowiedzieç sobie w zasadzie
sami. Wydaje si´, ˝e zapotrzebo-
wanie na wszystkie te us∏ugi jest
du˝e, a niestety mo˝liwoÊci zak∏a-
du ograniczone. To z liczby zade-
klarowanych pacjentów do nasze-
go zak∏adu wynikaç b´dzie czy
mieszkaƒcy gminy widzà potrzeb´
funkcjonowania takiej instytucji
jak SP ZOZ w Niepor´cie. Decy-
zja nale˝y zatem do mieszkaƒców
gminy. 

––  JJaakkiiee  ssàà  ppllaannyy  nnaa pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç??
– W najbli˝szej przysz∏oÊci naj-
istotniejsze jest utrzymanie i opty-
malne realizowanie celów zwiàza-
nych ze Êwiadczeniem us∏ug me-
dycznych na dotychczasowym
poziomie i w zakresie jaki ju˝ pro-
wadzi zak∏ad. 
W okresach przysz∏ych do katalo-
gu Êwiadczonych us∏ug medycz-
nych wydaje si´ konieczne sukce-
sywne do∏àczanie nowych progra-
mów zdrowotnych stosownie
do mo˝liwoÊci ich realizacji przez
zak∏ad w tym: profilaktyki chorób
odtytoniowych; profilaktyki, wy-
krywania i leczenia schorzeƒ
u dzieci i m∏odzie˝y w zakresie wad
postawy; profilaktyki, wykrywania
i leczenia schorzeƒ jamy ustnej z´-
bów i przyz´bia u dzieci i m∏odzie-
˝y; zwi´kszenia pomocy medycz-
nej, psychologicznej i rehabilita-
cyjnej dla osób cierpiàcych
na schorzenia przewlek∏e; propa-
gowania szczepieƒ ochronnych
i poprawy odpornoÊci zdrowotnej
mieszkaƒców gminy czy zwi´ksze-
nia dost´pnoÊci pacjentów
do Êwiadczeƒ specjalistycznych
oraz rozszerzenie zakresu udziela-
nych Êwiadczeƒ o inne specjalno-
Êci medyczne.
Najbli˝sze miesiàce to tak˝e opra-
cowanie i realizacja projektu mo-
dernizacji i remontu budynków

SP ZOZ w Niepor´cie w kierunku
dostosowania infrastruktury
do wymagaƒ zawartych w obowià-
zujàcych normach krajowych i dy-
rektywach UE. Wydaje si´ ko-
niecznym podjecie dzia∏aƒ majà-
cych na celu doposa˝enie
gabinetów w brakujàcy sprz´t nie-
zb´dny do realizacji Êwiadczeƒ
zdrowotnych oraz kompleksowa
modernizacja istniejàcego systemu
informatycznego zak∏adu.
Uznaj´ tak˝e za konieczne podj´-
cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do uzy-
skania przez zak∏ad certyfikatu
zarzàdzania jakoÊcià zgodnego
z normà ISO 9001: 2000. Jest to
obecnie wa˝ny element „przetar-
gowy” w procesie zawierania
umów z NFZ. 

––  CCoo  zz pprryywwaattyyzzaaccjjàà  zzaakk∏∏aadduu??
– MyÊl´, ̋ e trafniejsze jest okreÊle-
nie restrukturyzacja. Co oznacza
ogó∏ wprowadzanych zmian doty-
czàcych dzia∏ania zak∏adu bez
ograniczania dost´pnoÊci pacjen-
tów do Êwiadczeƒ zdrowotnych
w ramach umów z NFZ. Dzia∏ania
te dotyczyç mogà zmiany formy
i zakresu dzia∏alnoÊci zak∏adu, je-
go struktury organizacyjnej, poli-
tyki zatrudnienia, wynagradzania
pracowników itd. Nikt nie powie-
dzia∏, ˝e restrukturyzacja oznacza
oddanie ca∏ego zak∏adu w prywat-
ne r´ce i p∏acenie za wszystkie
Êwiadczenia medyczne. Jest to
wr´cz niedopuszczalne. Wszyscy
czekamy na stosowne regulacje
prawne dotyczàce funkcjonowania
opieki medycznej w najbli˝szej
przysz∏oÊci.

––  CCzzeeggoo  nnaallee˝̋yy  ˝̋yycczzyyçç  PPaannii  jjaakkoo
ddyyrreekkttoorroowwii??
–Zadowolenia pacjentów ze Êwiad-
czonych przez nasz zak∏ad us∏ug
medycznych. 

� Rozmawia∏a Beata Wilk
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Rozmowa z...

SPO¸ECZNE konsultacje 
w sprawie „Via Baltica”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz firma Scott
Wilson Ltd zapraszajà na spotkanie
w ramach formalnych konsultacji
spo∏ecznych dotyczàcych projektu
„Strategia rozwoju I Pan-Europej-
skiego Korytarza Transportowego
„Via Baltica” (Warszawa – Budzi-
sko). Cz´Êç I – korytarz drogowy.” 

Spotkanie odb´dzie si´ we wto-
rek, 3 czerwca o godzinie 12.00
w Miejskim Centrum Kultury i Sztu-
ki w Pu∏tusku, pl. Teatralny 4, Pu∏-
tusk.

WÊród czterech zarekomendowa-
nych do dalszych prac wariantów
przebiegu trasy, istotny dla miesz-
kaƒców gminy jest wariant 43, w któ-
rym trasa korytarza transportowego
zaplanowana zosta∏a w nast´pujàcy
sposób: droga krajowa nr 8 (odcinek:
Budzisko – Suwa∏ki) – droga woje-
wódzka nr 655 (odcinek: Suwa∏ki
– Raczki – Cimochy) – droga woje-
wódzka nr 661 (odcinek: Cimochy
– Kalinowo) – droga krajowa nr 16
(odcinek: Kalinowo – E∏k) – droga
krajowa nr 65 (odcinek: E∏k -Nowa

WieÊ E∏cka) – nowy odcinek drogi:
Nowa WieÊ E∏cka – Szczuczyn
– droga krajowa nr 61 (odcinek:
Szczuczyn – Stawiski – ¸om˝a
– Miastkowo – Ostro∏´ka – Ró˝an
– Pu∏tusk – Serock – Jab∏onna – War-
szawa).

Wariant ten zosta∏ oceniony jako
najbardziej efektywny ekonomicznie.

Odcinek na trasie Legionowo
– Warszawa jest kontynuacjà obwod-
nicy Legionowa w kierunku po∏u-
dniowym i ∏àczy si´ z Trasà Toruƒ-
skà w Warszawie. Stanowi on nowy
wylot DK61 z Warszawy. Przebieg
odcinka (wariantu 43) przyj´to zgod-
nie z opracowaniem: „Koncepcja
programowa budowy wylotu drogi
nr 61 z Warszawy po trasie Olszyn-
ki Grochowskiej” BPRW, 1995.
Na trasie zlokalizowano nast´pujàce
w´z∏y: w´ze∏ „Most P∏n.” z planowa-
nà Trasà Mostu Pó∏nocnego w War-
szawie i w´ze∏ „Trasa Olszynki Gro-
chowskiej” z Trasà Toruƒskà. Odci-
nek przecina Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu.

� BW

T
ragedia rozegra∏a si´ w Êrod-
ku nocy. Powiadomi∏ o niej
sàsiadów l˝ej ranny m´˝czy-

zna, a ci wezwali pogotowie oraz
policj´. M∏odzi m´˝czyêni z rana-
mi postrza∏owymi przewiezieni zo-
stali do szpitala. Ich stan lekarze
okreÊlajà jako ci´˝ki, ale stabilny.
Na wieÊç o dramacie w gminie uru-
chomiono wszelkà mo˝liwà pomoc
dla pozosta∏ych przy ˝yciu cz∏on-
ków rodziny. Ju˝ w pierwszych go-
dzinach po tragedii trzeci z braci
otoczony zosta∏ opiekà psychologa.
Zadbano tak˝e o zorganizowanie
powrotu do kraju czwartego z bra-

ci, który przebywa∏ za granicà.
Gmina zaj´∏a si´ równie˝ formal-
noÊciami, zwiàzanymi z organiza-
cjà pogrzebu ich mamy. Udzielono
te˝ rodzinie niezb´dnego wsparcia
finansowego oraz prawnego.

Ju˝ teraz wszyscy mo˝emy w∏à-
czyç si´ w ∏aƒcuch pomocy niesio-
nej naszym wspó∏mieszkaƒcom.
Gminny OÊrodek Pomocy Spo-
∏ecznej w Niepor´cie uruchomi∏
konto, na które wp∏acaç mo˝na pie-
niàdze, na pokrycie kosztów lecze-
nia i rehabilitacji braci, którzy od-
nieÊli obra˝enia. Nasze wp∏aty,
obok konkretnej, wymiernej warto-

Êci przek∏adajàcej si´ na pomoc
w powrocie do zdrowia, pozwolà
poczuç m∏odym ludziom, ˝e nie
pozostali sami, ˝e w obliczu trage-
dii mogà liczyç na wsparcie innych.
ÂwiadomoÊç tej troski mo˝e okazaç
si´ dla nich w najbli˝szej przysz∏o-
Êci nieoceniona. 

Apelujemy o pomoc finansowà
dla naszych wspó∏mieszkaƒców
– jesteÊmy cz∏onkami wspólnoty
samorzàdowej, bàdêmy solidarni
w obliczu tragedii.

Poni˝ej drukujemy nazw´ oraz
numer konta, na które dokonywaç
mo˝na wp∏at:

W nocy z 26 na 27 maja w jednym z domów na osiedlu G∏ogi
w Niepor´cie mia∏o miejsce dramatyczne i i tragiczne w skutkach
wydarzenie. Z niewyjaÊnionych dotàd przyczyn mieszkaniec zastrzeli∏
˝on´, ci´˝ko rani∏ dwóch synów i pope∏ni∏ samobójstwo.

UDZIELAMY
pomocy

GOPS – Leczenie i rehabilitacja Jacka i Krzysztofa, 
Bank Spó∏dzielczy w Legionowie Oddzia∏ Niepor´t

Nr – 19 8013 1029 2003 0786 2115 0004
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W
trakcie obrad Rada Gminy
podj´∏a mi´dzy innymi na-
st´pujàce uchwa∏y:

– Uchwa∏´ Nr XXI/38/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 15 ma-
ja 2008 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Legionowskiemu. Skarbnik Gmi-
ny K. Skuza wyjaÊni∏a, ˝e celem
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi jest realizacji zadania
inwestycyjnego „Przebudowa
mostu w ciàgu drogi powiatowej
Nr 1815W na Kanale Królew-
skim w Gminie Niepor´t”, co po-
zwoli na zapewnienie bezpie-
czeƒstwa u˝ytkownikom mostu
nad Kana∏em Królewskim (ul.
Izabeliƒska) w Gminie Niepor´t. 

– Uchwa∏´ Nr XXI/43/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 15 ma-
ja 2008 r. w sprawie nadania na-
zwy „Poziomkowa” drodze ozna-

czonej w ewidencji gruntów jako
dzia∏ka nr 192/1 po∏o˝onej we wsi
Józefów. 

– Uchwa∏´ Nr XXI/44/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 15 ma-
ja 2008 r. w sprawie nadania na-
zwy „Sosenkowa” drodze ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako
dzia∏ka nr 82/2 po∏o˝onej we wsi
Aleksandrów.

– Uchwa∏´ Nr XXI/45/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 15 maja
2008 r. w sprawie nadania nazwy
„Marsa” drodze oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia∏-
ki nr 606/7, 606/9, 606/23, 607/4,
607/5, 607/7 po∏o˝onej we wsi
Niepor´t.

– Uchwa∏´ Nr XXI/46/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 15 maja
2008 r. w sprawie nadania nazwy
„Weso∏a” drodze oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia∏ki

nr 179/2, 180/7, 181/4 po∏o˝onej
we wsi Stanis∏awów Pierwszy. 

– Uchwa∏´ Nr XXI/51/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 15 maja
2008 r. zmieniajàca uchwa∏´
w sprawie ceny za us∏ugi komunal-
ne Êwiadczone przez Gmin´ Niepo-
r´t w zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wod´, obejmujàcej cen´ 1m2

wody. Zaproponowana cena
po zmianie: 
1) przy rozliczaniu na podstawie

wskazaƒ wodomierza – 2,00 z∏,
brutto – ró˝nica wynosi: 5 groszy
brutto, 

2) przy rozliczaniu na podstawie
zu˝ycia norm – 3,27 z∏ brutto
– ró˝nica wynosi 8 groszy brut-
to.

Rada Gminy podj´∏a uchwa∏´
jednog∏oÊnie 13 g∏osami „za”.

Ponadto Rada Gminy rozpatrzy∏a
pozytywnie wniosek Wójta Gminy

Niepor´t w/s stanowiska Rady Gmi-
ny – wystàpienia ze skargà
na RZGW w Warszawie w zwiàzku
z uchylaniem si´ od za∏atwienia
wniosku Gminy Niepor´t dotyczàce-
go zagospodarowania terenu tzw.
„Dzikiej Pla˝y” w Niepor´cie, zaj-
mujàc odpowiednie Stanowisko
w sprawie jednog∏oÊnie 13 g∏osami
„za”. Radca prawny Urz´du H. La-
szuk, wyjaÊnia∏a, ˝e po zapoznaniu
si´ z przebiegiem post´powania Re-
gionalnego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej w Warszawie w sprawie
wniosku Gminy Niepor´t o udziele-
nie zgody na dysponowanie gruntem
Skarbu Paƒstwa stanowiàcym cz´Êç
dzia∏ki nr 1082 – Zalew Zegrzyƒski
– na cele budowy mola spacerowe-
go oraz pomostu p∏ywajàcego w ra-
mach zagospodarowania terenu tzw.
„Dzikiej Pla˝y” w Niepor´cie, opi-
sanym w za∏àczniku do niniejszego

stanowiska, zobowiàzano Przewod-
niczàcego Rady Gminy Niepor´t
oraz Wójta Gminy do z∏o˝enia
– do odpowiednich organów – skar-
gi na Dyrektora Regionalnego Za-
rzàdu Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Uchylanie si´ RZGW od za-
∏atwienia sprawy z wniosku Gminy
Niepor´t o udzielenie zgody na dys-
ponowanie gruntem Skarbu Paƒstwa
na cele budowy mola spacerowego
oraz pomostu p∏ywajàcego w ra-
mach zagospodarowania terenu tzw.
„Dzikiej Pla˝y” w Niepor´cie uzna-
no w Stanowisku za niedopuszczal-
ne oraz za dzia∏anie na szkod´ Gmi-
ny Niepor´t. 

TreÊç wszystkich uchwa∏ za-
mieszczona jest w w Biuletynie In-
formacji Publicznej – www.bip.nie-
poret.pl – Uchwa∏y Rady Gmi-
ny XXI sesja.

� J. Joƒska

XXI SESJA Rady Gminy Niepor´t
Dnia 15 maja 2008 roku w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t odby∏a si´ XXI sesja Rady Gminy Niepor´t.

P
odpisanie umowy zakoƒczy∏o
rozmowy i ustalenia, prowa-
dzone ju˝ w ubieg∏ym roku

pomi´dzy gminà Niepor´t i Staro-
stwem, w sprawie wykonania re-
montu mostu w Izabelinie.
Na wniosek gminy w bud˝ecie Sta-
rostwa na 2008 rok zaplanowa-
na zosta∏a kwota, na wykonanie za-
dania. Gmina ze swojej strony zo-
bowiàza∏a si´ do dofinansowania
inwestycji. Na ostatniej majowej

sesji Rada Gminy podj´∏a uchwa-
∏´ w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Legionow-
skiemu na realizacj´ przebudowy
mostu na Kanale Królewskim
w Izabelinie. Zgodnie z podpisanà
po paru dniach umowà, Gmi-
na udziela Powiatowi pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej
w wysokoÊci 250 tys. z∏. Szacowa-
ny koszt ca∏oÊci prac remontowych
to ok. 2 mln. z∏. Zakres planowa-

nych prac obejmie przede wszyst-
kim wzmocnienie konstrukcji mo-
stu, która przez lata u˝ytkowania
uleg∏a znacznemu zniszczeniu i jej
naprawa konieczna jest ze wzgl´-
dów bezpieczeƒstwa, wykonanie
nowej nak∏adki asfaltowej i barie-
rek. Przebudowa realizowana b´-
dzie przez Powiat i potrwa ok. 2
miesi´cy.

� Beata Wilk

W maju podpisana zosta∏a umowa pomi´dzy Gminà Niepor´t
a Powiatem Legionowskim, w sprawie dofinansowania z bud˝etu gminy
przebudowy mostu w ciàgu drogi powiatowej na Kanale Królewskim
w Izabelinie.

PRZEBUDOWA mostu
w Izabelinie ROZBUDOWA gminnej sieci 

wodociàgowej

NOWE 
chodniki

Podpisana zosta∏a umowa z firmà „DKM-Laskowscy” S. J.
z Koby∏ki na wykonanie sieci wodociàgowej
w miejscowoÊciach: Niepor´t, Bia∏obrzegi, Stanis∏awów
Pierwszy oraz Józefów. 

W maju zakoƒczone zosta∏y
prace na ulicy poprzecznej
do ul. Wojska Polskiego
w Niepor´cie.

W Niepor´cie prace prowadzone sà
w ulicy Chabrowej na Osiedlu
Górki. D∏ugoÊç nowo zak∏adanej
sieci wodociàgowej liczyç tu b´-
dzie 353 mb. W Bia∏obrzegach wy-
konawca k∏adzie wodociàg w dro-
dze przy ulicy Wczasowej, na od-
cinku d∏ugoÊci 103 metrów.
Wykonane zostanie równie˝ przej-
Êcie poprzeczne pod drogà powia-
towà (ul. Wczasowà), przeciskiem
z rur stalowych o d∏ugoÊci 14 mb.
Prace w ulicy Âwierkowej i Cypry-
sowej w Stanis∏awowie Pierwszym
zosta∏y ju˝ zakoƒczone. D∏ugoÊç
sieci wynios∏a tam 873 metry.
W Józefowie natomiast, do istnie-
jàcego ju˝ wodociàgu w ulicy Wio-
sennej, w∏àczone zostanà instalacje
zak∏adane w pi´ciu poprzecznych
ulicach. ̧ àczna d∏ugoÊç nowej sie-
ci wyniesie tu 951 metrów. Rów-
nie˝ i w tym miejscu przejÊcia po-

przeczne pod ulicà Wiosennà za-
projektowane zosta∏y przeciskiem
z rur stalowych, d∏ugoÊci 27 mb. 

Ostateczny termin zakoƒczenia
prac zaplanowano na koniec sierp-
nia, a koszt inwestycji – budowy
sieci wodociàgowej o d∏ugoÊci bli-
sko 2,3 km – wyniesie 580 tys. z∏.

� BW

Inwestycj´ wykona∏a firma Partner
z Chotomowa. Po∏o˝ona zosta∏a na-
wierzchnia z kostki bauma ciàgu
pieszo-jezdnego, wraz ze zjazdami
do posesji, na odcinku d∏ugoÊci 300
metrów. Koszt inwestycji wy-
niós∏ 143 tys. z∏.

W Józefowie budowany jest
chodnik na ulicy Szkolnej. Wyko-
nawcà inwestycji jest firma Tignar
z Warszawy. Nawierzchnia chodni-
ka z kostki bauma, wraz ze zjazda-
mi do posesji, po∏o˝ona zostanie
na odcinku d∏ugoÊci ok. 600 me-
trów. Prace potrwajà do koƒca ma-
jà, a ich koszt wyniesie ok. 129 tys.

z∏. Ta sama firma wykonuje prace
w Aleksandrowie, na ulicy Królew-
skiej. W drugim etapie powsta-
nà 724 metry nawierzchni chodni-
ka z kostki bauma, wraz ze zjazda-
mi do posesji. Koszt prac wyniesie
ok. 137 tys. z∏.

� BW
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asting do musicalu zorgani-
zowany zosta∏ w ubieg∏ym
roku. Wybrana grupa naj-

m∏odszych wykonawców przez kil-
ka miesi´cy çwiczy∏a uk∏ady cho-
reograficzne i piosenki. Tytu∏owe
laleczki w ich wykonaniu znakomi-
cie prezentowa∏y si´ na scenie
i podbi∏y serca publicznoÊci. Ra-
zem z nimi w przedstawieniu wy-
stàpi∏y dziewcz´ta ze Studia Pio-
senki, prowadzonego przez Moni-
k´ Kamiƒskà, która jest te˝

re˝yserem przedstawienia. Zadedy-
kowa∏a ona spektakl wszystkim
dorastajàcym dziewcz´tom. Pod-
czas premiery po raz pierwszy wy-
korzystany zosta∏ równie˝ nowy
sprz´t nag∏aÊniajàcy i oÊwietlenio-
wy, zakupiony do OÊrodka. W
koƒcu maja musical obejrzeli rów-
nie˝ mieszkaƒcy partnerskiej gmi-
ny Strážske na S∏owacji, gdzie ze-
spó∏ przebywa∏ na zaproszenie
w∏adz miasta.

� Beata Wilk

LALECZKI po raz pierwszy
W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie mia∏a miejsce premiera musicalu Laleczki. Roztaƒczone i rozÊpiewane przedstawienie
obejrza∏a rekordowa liczba widzów.

PO PREMIERZE:

rozmowa z Monikà Kamiƒskà – Thomas, re˝yserkà musicalu
„Laleczki”, który mia∏ swojà premier´ 27 kwietnia na scenie
Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie.
II..  KK..  WWzzrruusszzeenniiee  nnaa ttwwaarrzzaacchh  wwii--
ddzzóóww  ii ggrroommkkiiee  oowwaaccjjee  nnaa ssttoojjààccoo
zzaakkooƒƒcczzyy∏∏yy  pprreemmiieerr´́  ppiieerrwwsszzeeggoo
ww ggmmiinniiee  NNiieeppoorr´́tt  mmuussiiccaalluu  pptt..
„„LLaalleecczzkkii””..  SSppooddzziieewwaa∏∏aa  ssii´́  PPaannii
ttaakkiieejj  rreeaakkccjjii  wwiiddzzóóww??
M. K. Mia∏am cichà nadziej´, ˝e
doborem tematu i repertuaru tra-
fi´ do serc publicznoÊci. 

II..  KK..  MMuussiiccaall  ttoo  nniiee∏∏aattwwyy  ggaattuunneekk
sszzttuukkii,,  zzww∏∏aasszzcczzaa,,  jjeeÊÊllii  nniiee  mmaa  ssii´́
ddoo ddyyssppoozzyyccjjii  pprrooffeessjjoonnaallnnyycchh  aakk--
ttoorróóww??  JJaakk  nnaarrooddzzii∏∏  ssii´́  ppoommyyss∏∏
zzrroobbiieenniiaa  tteeggoo  ttyyppuu  pprrzzeeddssttaawwiiee--
nniiaa??
M. K. Forma musicalu jest mojà
ulubionà formà przedstawienia mu-
zyczno – baletowego. Kiedy poruszy
mnie jakaÊ muzyka, próbuj´ stwo-
rzyç do niej obraz. MyÊl´, ̋ e nie bez
znaczenia w tej kwestii jest moje
muzyczno – plastyczne wykszta∏ce-
nie. Muzyk´ przek∏adam sobie
na obrazy i próbuj´ nadaç jej real-
ne kszta∏ty. 
Moje uwielbienie dla tej formy
przekazu zacz´∏o si´ od filmu „Go-
ràczka sobotniej nocy” z muzykà
Bee- Gees. Póêniej by∏y: „Hair”,
„Rock Opera”, „Skrzypek na da-
chu”, „Metro” i oczywiÊcie uwiel-
biany „Romeo i Julia”, skàd za-
czerpn´∏am piosenk´ pt.: „Cudow-
na noc” – fantastycznie jà
zaÊpiewa∏a Klaudia Pietrucha. je-

stem pewna, ̋ e b´dzie o niej kiedyÊ
g∏oÊno. 
II..  KK..  KKiieeddyy  ppoowwssttaa∏∏  ppoommyyss∏∏  zzrroobbiiee--
nniiaa  wwiiddoowwiisskkaa  mmuuzzyycczznneeggoo  ww NNiiee--
ppoorr´́cciiee??
M. K. Pomys∏ na w∏asny scenariusz
przedstawienia muzycznego,
na miar´ amatorskich mo˝liwoÊci,
powstawa∏ stopniowo. Pierwsze
próby podj´∏am trzy lata temu. Ale
do tego rodzaju widowiska potrze-
bowa∏am sceny, Êwiate∏, dobrego
nag∏oÊnienia. Podejmujàc prac´
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie od pierwszej chwili
mia∏am nadziej´, ̋ e do takiej reali-
zacji dojdzie. I tak tez si´ sta∏o.

II..  KK..  SSkkààdd  wwzzii´́∏∏aa  PPaannii  ppoommyyss∏∏
nnaa ffaabbuu∏∏´́??
M. K. „Laleczki” to troch´ prze-
wrotny tytu∏, bo zabawki pe∏nià tu
rol´ drugoplanowà. To raczej opo-
wieÊç o dorastaniu, o zmiennych
nastrojach, o poszukiwaniu w∏a-
snej to˝samoÊci, o pierwszych mi-
∏oÊciach i o niespokojnych du-
szach. Musical ten dedykowa∏am
swojej dorastajàcej córce Oliwii
oraz wszystkim dziewczynom i ich
mamom, dla których okres dojrze-
wania jest szczególnie trudny.

II..  KK..  MM∏∏ooddzzii  lluuddzziiee,,  kkttóórrzzyy  wwyyssttààppii--
llii  nnaa sscceenniiee,,  ppooddoo∏∏aallii  ttrruuddnneemmuu  zzaa--
ddaanniiuu..  ÂÂwwiiaaddcczzàà  oo ttyymm  rreeaakkccjjee  wwii--

Taka ju˝ ze mnie niecierpliwa dusza
Rozmowa z...

ddzzóóww,,  bbaarrddzzoo  ssppoonnttaanniicczznnee
–– ppoo wwiieelluu  ttwwaarrzzaacchh  ppoopp∏∏yynn´́∏∏yy  ∏∏zzyy..
SSkkààdd  wwzzii´́∏∏aa  PPaannii  aakkttoorróóww
ddoo pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa??
M. K. Aktorki, to g∏ównie moje
uczennice lub by∏e uczennice.
Ma∏e laleczki na co dzieƒ uczà si´
w Szkole Podstawowej w Niepo-
r´cie i w Bia∏obrzegach, starsze
natomiast sà gimnazjalistkami ze
Stanis∏awowa Pierwszego,
a wspólnie uczestniczà w zaj´-
ciach Studia Piosenki w Gmin-
nym OÊrodku Kultury w Niepor´-
cie, które prowadz´. A pop∏yn´∏y
∏zy, bo piosenki by∏y bardzo pi´k-
ne i wzruszajàce, a w dodatku zin-
terpretowane przez solistki w bar-
dzo profesjonalny sposób. Prosz´
sobie wyobraziç, ˝e ja na próbach
nierzadko miewa∏am „kluch´
w gardle”, gdy s∏ysza∏am ich wy-
konanie. To musia∏o si´ spodo-
baç!

II..  KK..  ̧̧ aattwwiieejj  jjeesstt  wwzzrruusszzaaçç  cczzyy  rroozz--
ÊÊmmiieesszzaaçç  nnaa sscceenniiee??
M. K. Hm... MyÊl´, ̋ e aby wzruszyç
widza, trzeba dotknàç najczulszych
strun jego duszy, wkraÊç si´ w za-
kamarki jego wra˝liwoÊci. Muzyka,
Êpiew, taniec, obraz, a czasem fa-
bu∏a bliska naszemu sercu, to naj-
lepsze narz´dzia, aby tego doko-
naç. RozÊmieszyç mo˝na czasem
niekontrolowanym poÊlizgiem
na bananie, lub spontanicznie wy-
powiedzianym, niecenzuralnym
s∏owem. Wszystko zale˝y od od-
biorcy...

II..  KK..  UUmmiieejj´́ttnnooÊÊccii  wwookkaallnnee  ddzziieeww--
cczzyynn  ssàà  jjuu˝̋  bbaarrddzzoo  dduu˝̋ee..  ååwwiicczzàà
ppoodd PPaannii  ookkiieemm  oodd kkiillkkuu  llaatt..  WWrróó--

˝̋yy  iimm  PPaannii  ww pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii  wwiieellkkiiee
kkaarriieerryy  wwookkaallnnee??
M. K. Oj bardzo chcia∏abym byç
dobrym prorokiem. Agnieszka Kra-
sowska, Klaudia Pietrucha, Ola
¸ukasiuk czy Karolina Gera to
ogromne wokalne potencja∏y!
Dziewczyny posiadajà du˝à wra˝-
liwoÊç muzycznà, ciekawe barwy
g∏osu, a Agnieszka to prawdziwy
wulkan energii. Gdy wychodzi
na scen´, od razu skupia na sobie
uwag´. Niektóre ju˝ wylansowane
„gwiazdy” mog∏yby od niej uczyç
si´ tej sztuki. Wierz´, ̋ e kiedyÊ ktoÊ
kompetentny je zauwa˝y i pozwoli
im si´ zrealizowaç na wielkiej sce-
nie. 

II..  KK..  SSttaarrsszzee  ddzziieewwcczzyynnyy  ssàà  ddooÊÊçç
ddoobbrrzzee  zznnaannee,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  mmiieesszz--
kkaaƒƒccoomm  NNiieeppoorr´́ttuu,,  jjaakkoo  ˝̋ee  cczz´́ssttoo
wwyysstt´́ppuujjàà  nnaa llookkaallnnyycchh  sscceennaacchh..
TTyymm  rraazzeemm  zzaacchhwwyytt  wwzzbbuuddzzii∏∏yy  nnaajj--
mm∏∏ooddsszzee  „„ggwwiiaazzddkkii””..
M. K. Tak, ma∏e laleczki wzrusza-
∏y taƒcem, Êpiewem, strojami. To
dzieciaczki w wieku 7-11 lat. Mam
nadziej´, ̋ e kiedyÊ godnie zastàpià
starsze kole˝anki. Zuzia Garwacka
„Piosenkà drewnianych lalek” wy-
cisn´∏a niejednà ∏ezk´ podczas pre-
miery. Przepi´knie zaÊpiewa∏a czy-
Êciutkim, delikatnym, o metalicz-
nym brzmieniu g∏osem. O niej te˝
kiedyÊ Êwiat us∏yszy.

II..  KK..  KKttoo  pprrzzyyggoottoowwaa∏∏  kkoossttiiuummyy
ddoo „„LLaalleecczzeekk””??
M. K. Kostiumy laleczek, na zamó-
wienie GOK-u wykona∏a pani Mi-
ros∏awa Sk∏adanek z Zegrza Po∏u-
dniowego, na której Êwietne pro-
jekty ju˝ od lat mog´ liczyç.

II..  KK..  IIllee  cczzaassuu  ttrrwwaa∏∏yy  pprrzzyyggoottoowwaa--
nniiaa  ddoo pprreemmiieerryy??
M. K. PróbowaliÊmy od paêdzier-
nika, z ma∏ymi przerwami na ferie.
Od po∏owy marca „szlifowaliÊmy”
piosenki i uk∏ady, nadawaliÊmy im
ostateczny kszta∏t.

II..  KK..  CCoo  ddaalleejj  bb´́ddzziiee  ssii´́  ddzziiaa∏∏oo
zz „„LLaalleecczzkkaammii””??  CCzzyy  bb´́ddzziiee  mmoo˝̋--
nnaa ww nnaajjbbllii˝̋sszzyymm  cczzaassiiee  zzoobbaacczzyyçç
ssppeekkttaakkll??
M. K. Mam nadziej´, ˝e to dopie-
ro poczàtek naszych wyst´pów.
Pod koniec maja jedziemy na S∏o-
wacj´, jako artystyczna reprezenta-
cja gminy Niepor´t. Mamy jeszcze
inne, bardzo ambitne plany, ale
na razie nie mog´ nic wi´cej na ten
temat zdradziç.

II..  KK..  AA nnoowwee  pprrzzeeddssii´́wwzzii´́cciiee??  JJuu˝̋
cchhooddzzii  PPaannii  ppoo gg∏∏oowwiiee  jjaakkiiÊÊ  ppoo--
mmyyss∏∏??
M. K. Pewnie! Tu˝ po premierze,
gdy emocje opad∏y, odczu∏am pust-
k´ i ˝al, ˝e musical skoƒczony. Dla
mnie najfajniejsza jednak jest pra-
ca nad scenariuszem i jego dosko-
nalenie. Realizacja w∏asnych wizji.
Gdy czegoÊ dokonam, ruszam da-
lej. Wol´ zdecydowanie tworzyç
coÊ nowego, ni˝ latami doglàdaç
tego, co zrobi∏am. Taka ju˝ ze mnie
niecierpliwa dusza. Nowy pomys∏
ju˝ nabiera kszta∏tów, ale o tym
niebawem.

II..  KK..  JJeesszzcczzee  rraazz  ggrraattuulluujj´́  ssuukkcceessuu
ii ˝̋yycczz´́,,  aabbyy  wwssppoommnniiaannyy  pprrzzeezz  PPaanniiàà,,
aammbbiittnnyy  ppllaann,,  ddoosszzeedd∏∏  ddoo sskkuuttkkuu!!
M. K. Dzi´kuj´.

� Rozmawia∏a Iwona Kotka

Wyst´p na festynie w Stra∂zske
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W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odby∏
si´ II Gminny Przeglàd Dzieci´cych i M∏odzie˝owych
Grup Teatralnych (14.05). O nagrody – B∏´kitne
Meloniki – rywalizowa∏o w tym roku 7 zespo∏ów.

O tym, ˝e mo˝na zorganizowaç sobie w atrakcyjny sposób czas wolny sà przekonane Panie z Klubu Seniora w Zegrzu Po∏udniowym. Od paru lat
regularnie spotykajà si´ raz w tygodniu, co ma jak twierdzà zbawienny wp∏yw na ich zdrowie i samopoczucie.

B¸¢KITNY
Melonik

UÂMIECH i piosenka w Klubie Seniora

N
ajliczniej wystàpi∏y zespo∏y
przedszkolne, zaprezentowa-
∏y 4 przedstawienia: przed-

szkole w Bia∏obrzegach – „Szcz´Êli-
we drzewo”, przedszkole w ZSP
w Wólce Radzymiƒskiej – „Cali-
neczk´”, przedszkole w Zegrzu Po-
∏udniowym – „Sàd nad zarazkami”
i przedszkole w Niepor´cie – „Ce-
sarskiego s∏owika”. W tej samej ka-
tegorii wiekowej wystàpili tez
uczniowie m∏odszych klas szko∏y
w Bia∏obrzegach z przedstawie-
niem „Kot w butach”. 
Klasy IV-VI reprezentowa∏o Ko∏o
recytatorsko – teatralne ze szko∏y
w Józefowie i przedstawienie
„Brzydkie kaczàtko” oraz zespó∏
„Beniaminki” z filii GOK w Benia-
minowie z tytu∏em „Âpiàca królew-
na”. W komisji konkursowej zasia-
d∏y aktorki: Anna Lenartowicz i Ka-
tarzyna Radochoƒska. 
Pierwsze miejsce w m∏odszej grupie
wiekowej otrzyma∏y dzieci z ZSP
w Wólce Radzymiƒskiej. 
„Calineczka” w ich wykonaniu by∏a
barwna i zabawna, a mali wykonaw-
cy wykonawcy czuli si´ na scenie
bardzo swobodnie. Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje rozwiàzanie sceny

umieszczenia Calineczki na wysokim
drzewie. Zastàpi∏a go atrapa pnia
z zielonà koronà, z wydrà˝onà „dziu-
plà”, w której zmieÊci∏a si´ ma∏a bo-
haterka. Pozostawiona przez z∏oÊliwe
bàki z „wysokoÊci” wzywa∏a pomo-
cy, budzàc poruszenie na widowni.
Drugim miejscem nagrodzone zosta-
∏o przedstawienie „Szcz´Êliwe drze-
wo” w wykonaniu przedszkolaków
z Bia∏obrzegów, a trzecie otrzyma∏
„Sàd nad zarazkami” przedszkola
w Zegrzu Po∏udniowym.
W starszej grupie jury przyzna∏o
dwie równorz´dne pierwsze nagrody.
Uczniowie ze szko∏y w Józefowie
oczarowali wszystkich bezpretensjo-
nalnym wykonaniem historii z ˝ycia
wiejskiego podwórka, nadajàc ptasim
bohaterom sympatyczne i zabawne
cechy. Siedmioosobowy, zró˝nico-
wany wiekowo, zespó∏ Beniaminki
przedstawi∏ ciekawà wersj´ bajki,
w której przebudzenie królewny jest
poczàtkiem, a nie koƒcem historii,
a s∏owa „i ˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie”
nie padajà w ogóle. Nagrodà dla oby-
dwu zespo∏ów jest wyjazd do teatru
„Lalka” w Warszawie na przedsta-
wienie pt. „Ostatni tatuÊ”.

� Beata Wilk

Sàd nad zarazkami

Brzydkie kaczàtko

Cesarski s∏owik

Calineczka

Kot w butach

K
lub Seniora w Zegrzu Po∏udnio-
wym istnieje ju˝ szósty rok.
O historii jago powstania opo-

wiedzia∏a nam Pani Wanda Gonera,

która z pasjà i energià anga˝uje si´ we
wszystkie dzia∏ania Klubu. „(...) Klub
powsta∏ dzi´ki staraniom ówczesnego
radnego Andrzeja Burzyƒskiego,

przy ˝yczliwym wsparciu wójta S∏a-
womira Macieja Mazura. W grud-
niu 2002 roku oddano nam do dyspo-
zycji kameralne i sympatycznie urzà-

dzone pomieszczenie. Dzi´ki
temu ludziom starszym
i w wi´kszoÊci samotnym
stworzono mo˝liwoÊç zago-
spodarowania wolnego czasu
i okazje wyjÊcia z samotnoÊci,
która cz´sto bywa bardziej
przykra, dokuczliwa i bolesna
ni˝ ubóstwo. Zacz´∏yÊmy wi´c
spotykaç si´ raz w tygodniu,
aby wspólnie wypiç kaw´, po-
˝artowaç, porozmawiaç o ró˝-
nych sprawach dotyczàcych
naszego ˝ycia. Z czasem oka-
za∏o si´, ˝e któraÊ ∏adnie Êpie-
wa, inna potrafi uk∏adaç oko-
licznoÊciowe wierszyki i tak
nasza dzia∏alnoÊç zacz´∏a na-
bieraç „rumieƒców”. Bardzo
cenimy sobie wspó∏prac´
z Gminnym OÊrodkiem Kultu-
ry, który organizuje spotkania,
wycieczki, imprezy artystycz-
ne i wyjazdy do teatru, co o˝y-
wi∏o nasze ˝ycie klubowe. Po-
wo∏a∏yÊmy do ˝ycia nawet ze-
spó∏ wokalny „Zegrzynianki”
i wyst´pujemy na lokalnych
uroczystoÊciach gminnych, co
sprawia nam wiele radoÊci.”
Cz∏onkinie Klubu bardzo hu-
morystycznie traktujà „rehabi-
litacyjny” aspekt spotkaƒ. Za-

czyna si´ od wyjÊcia z domu,
które wià˝e si´ z zadbaniem
o swój wyglàd. Nast´pnie
zdrowotny spacer w drodze
do klubu. Na miejscu Êpiew,
który çwiczy przepon´, nauka
tekstów, która çwiczy pami´ç,
taniec i ruch, które çwiczà ca-
∏e cia∏o itp. A najzdrowszy jest
Êmiech, poniewa˝ udowodnio-
no naukowo, ˝e jedna minuta
Êmiechu przed∏u˝a ˝ycie o je-
den dzieƒ, wi´c Panie mogà
przypuszczaç, i˝ grozi im nie-
ÊmiertelnoÊç! O pomys∏owoÊci
seniorek mo˝e Êwiadczyç te˝
fakt, ˝e wys∏a∏y zg∏oszenie
uczestnictwa do popularnego
programu telewizyjnego – tele-
turnieju Familiada.

Na zakoƒczenie rozmowy
Pani Wanda przekaza∏a ser-
deczne podzi´kowania wszyst-
kim przyjacio∏om i sympaty-
kom Klubu za okazywanà po-
moc, ˝yczliwoÊç, sympati´
i wsparcie, dzi´ki którym Panie
czujà si´ dowartoÊciowane, ra-
dosne i m∏ode duchem. My ze
swej strony ˝yczymy du˝o ra-
doÊci i realizacji planów!

� Beata Wilk
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Zaj´cia prowadzi∏ wyk∏a-
dowca z Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.
Jest to instytucja, 

która zajmuje si´ popula-
ryzacjà nauki poprzez de-
monstracje naukowe. Pro-
ste i efektowne doÊwiad-
czenia pomagajà m∏odym
ludziom (od przedszkola
po liceum) w zrozumieniu
zjawisk z zakresu fizyki,
biologii, elektrycznoÊci itp., a tak-
˝e zach´cajà do zg∏´biania tajemnic
otaczajàcego nas Êwiata. Animato-
rzy Instytutu starajà si´ przekonaç
widzów, ˝e nauka to wciàgajàca
i fascynujàca przygoda. 

Na jednym ze spotkaƒ w Gmin-
nym OÊrodku Kultury ucznio-
wie VI klasy zobaczyli co mo˝e

zrobiç z balonem ciek∏y azot, do-
wiedzieli si´, dlaczego b∏yskawicy
towarzyszy dêwi´k i jak dzia∏a ak-
celerator Van der Graaffa. Zainte-
resowanie doÊwiadczeniami by∏o
ogromne. Ka˝dy nauczyciel fizyki
marzy z pewnoÊcià o takiej aktyw-
noÊci uczniów na swojej lekcji!

� BW

Tegoroczny Ekoturniej przebiega∏
pod has∏em „Kwiatki dla naszej
ziemi matki”. Uczniowie przygoto-
wali plakaty zwiàzane z has∏em
przewodnim, piosenki o tematyce
przyrodniczej oraz okrzyki powital-
ne. W dniu Ekoturnieju poszcze-
gólne dru˝yny w charakterystycz-
nych strojach prezentowa∏y swoje
umiej´tnoÊci plastyczne i muzycz-
ne. Wysokim poziomem wiedzy
z zakresu edukacji przyrodniczej
wykazali si´ uczniowie w konku-
rencjach: rozpoznawanie i nazywa-
nie kwiatów wiosennych oraz bu-
dowa roÊliny zielnej. Wiele emocji
wzbudzi∏a konkurencja muzyczna,
w której uczniowie przedstawiali
przygotowanà wczeÊniej piosen-
k´. Pomys∏owoÊç, kreatywnoÊç
oraz muzykalnoÊç uczestników
szkolnej imprezy podziwiali zapro-
szeni goÊcie: Dariusz Wróbel – in-
spektor ds. ochrony Êrodowiska
w Gminie Niepor´t oraz Ire-
na Trzciƒska – nauczyciel biologii,
którzy zarazem pe∏nili funkcj´ ju-
rorów.

Ekoturniej zakoƒczy∏ si´ zwyci´-
stwem wszystkich dru˝yn, wr´-
czeniem dyplomów oraz wykona-
niem pamiàtkowych zdj´ç.

Natomiast klasy IV–VI z okazji
Dnia Ziemi uczestniczy∏y w niety-
powej lekcji przyrody w kinie inte-
raktywnym CINEMA PARK
w Warszawie. Uczniowie zupe∏nie
z innej perspektywy poznawali
WszechÊwiat oraz planety Uk∏adu
S∏onecznego. Zaj´cia pt. „Podró˝e
Kosmiczne” by∏y wyjàtkowo atrak-
cyjne, poniewa˝ odbywa∏y si´
w ró˝nych salach kinowych. Naj-
wi´ksze wra˝enie wywar∏y
na uczniach sale: Inspiracji, Muzy-
ki, Ruchu i 3D. W sali Inspiracji
uczniowie zastanawiali si´ nad od-
leg∏à przysz∏oÊcià naszej planety,
a w sali Muzyki dowiedzieli si´ jak
kompozytorzy wyobra˝ajà sobie
mi´dzygalaktyczny j´zyk muzyki
i jak uatrakcyjniajà swoimi kompo-
zycjami filmy science-fiction.
W sali 3D dowiedzieli si´ jak po-
wsta∏ Uk∏ad S∏oneczny i jakie by-
∏y poczàtki rozszerzajàcego si´
wcià˝ WszechÊwiata. Siedzàc w ru-
chomych fotelach podziwiali plane-
t´ z lotu ptaka. Poznali tak˝e nie-
bezpieczeƒstwa i globalne proble-
my ekologiczne stojàce przed naszà
planetà Ziemià. Zapraszamy do ga-
lerii zdj´ç!
� materia∏y SP w Bia∏obrzegach

O
rganizatorkami konkursu sà
nauczycielki SP w Józefowie
Jolanta Wojdalska i Agniesz-

ka Sysiak. Konkurs odbywa si´
pod patronatem Wójta Gminy Nie-
por´t, a fundatorem nagród i wspó∏-
organizatorem jest Gminna Komisja
Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Po-
rzàdku Publicznego pod przewod-
nictwem Jerzego Maciejewskiego.
Niezawodnym sponsorem okaza∏
si´ jak zwykle radny z Józefowa
Marian Oszczyk. Z finalistami zaj´-
cia odby∏ pracownik NadleÊnictwa
Jab∏onna Gerard Hoja.

Nagrodami dla zwyci´zców by∏y
odtwarzacze mp 4 i albumy o tema-
tyce przyrodniczej. Uczniów
do konkursu przygotowujà nauczy-

ciele przyrody: ze Szko∏y Podsta-
wowej w Bia∏obrzegach – Marlena
Kujawa, Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie – Iwona Zubel, Szko-
∏y Podstawowej w Niepor´cie
– Alina Zalewska, Szko∏y Podsta-
wowej w Wólce Radzymiƒskiej
– Maria Markiewicz.

Poziom konkursu by∏ bardzo wy-
równany. Atrakcjà dla m∏odszych
dzieci z klas 0-III jest konkurs pla-
styczny o tej samej tematyce. Pra-
ce plastyczne z poszczególnych
szkó∏ ocenia∏a Komisja w sk∏adzie:
S. M. Mazur, J. Maciejewski, D.
Wróbel, G. Hoja, M. Zieliƒska.

Wr´czajàc nagrody Wójt Gminy
Niepor´t ˝yczy∏ organizatorem
i uczestnikom sukcesów w kolej-

nych edycjach popularnego kon-
kursu. 

� materia∏y SP w Józefowie

Uczestniczyli w nim mieszkaƒcy
gminy Niepor´t, zainteresowani
aktywnym sp´dzaniem czasu.
Przedsi´wzi´ciu patronowa∏ leÊni-
czy NadleÊnictwa Drewnica, pan
Jerzy Dy∏o.

Uczestnikom rajdu sprzyja∏a
pi´kna pogoda. Trasa d∏ugoÊci 8 ki-

lometrów wiod∏a
ulicà Szkolnà
do skraju rezer-
watu Puszcza
S∏upecka, nast´p-
nie Szabrówkà
do dawnej jed-
nostki wojsko-
wej, stamtàd
do skupiska po-
nadstuletnich d´-
bów, zwanego
Alejà Gajowego.
W tym niezwy-

k∏ym miejscu uczestnicy rajdu spo-
tkali si´ z panem leÊniczym, który
opowiedzia∏ histori´ wiekowych
drzew – najstarszych w LeÊnictwie
Czarna Struga. Wybór trasy rajdu
nie by∏ przypadkowy. D´by sta∏y
si´ inspiracjà dla tworzonej wokó∏
szko∏y Êcie˝ki dydaktycznej „Edu-

kacja LeÊna”. Przedsi´wzi´cie reali-
zowane jest w ramach Programu
Zielony Certyfikat – szeroko zakro-
jonej akcji edukacji ekologicznej,
której celem sta∏a si´ popularyzacja
wiedzy o ekosystemie lasu, promo-
wanie aktywnej turystyki, ukazanie
miejsc o szczególnej wartoÊci kra-
jobrazowej i turystycznej oraz
kszta∏towanie postawy odpowie-
dzialnoÊci za dobra naturalne
i ochron´ przyrody. Atrakcjà wy-
cieczki by∏o równie˝ ognisko i nie-
spodzianka przygotowana przez pa-
na leÊniczego – prezentacja m∏ode-
go ogara polskiego, rasy niegdyÊ
charakterystycznej dla polskiego
myÊlistwa, a obecnie rzadko spoty-
kanej. Jesienià zapraszamy do Iza-
belina na kolejny, ju˝ siódmy rajd,
tym razem w okolice rzeki Czarnej.

� materia∏y SP w Izabelinie

W konkursie wzi´li udzia∏
uczniowie szkó∏ podstawo-
wych w Bia∏obrzegach i Jó-
zefowie oraz Gimnazjum
w Stanis∏awowie I. Uczest-
nicy zmagali si´ z pu∏apka-
mi ortograficznymi, z zawi-
∏oÊciami odmiany zaimków
i przymiotników, badali bu-
dow´ s∏owotwórczà wyrazów,
a tak˝e popisywali si´ znajomoÊcià
zwiàzków frazeologicznych. Po-
ziom konkursu by∏ bardzo wysoki
i wyrównany. W kategorii szkó∏
podstawowych trzy pierwsze miej-
sca zaj´li (z jednakowa iloÊcià
punktów): Monika KuÊmierska ze

SP w Józefowie oraz Mateusz Ga-
jowniczek i Klaudia Go∏´biewska
ze SP w Bia∏obrzegi, a w kategorii
gimnazjum najlepszy okaza∏ si´ Pa-
we∏ MaÊluch. Zwyci´zcom ser-
decznie gratulujemy i ˝yczymy
dalszych sukcesów.
� materia∏y SP w Bia∏obrzegach

DZIE¡ Ziemi

22 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach uczniowie klas 0 – III uczestniczyli po raz kolejny
w Ekoturnieju – imprezie przyrodniczo – ekologicznej zorganizowa-
nej z okazji Âwiatowego Dnia Ziemi i przygotowanej przez Marlen´
Kujaw´ i Ma∏gorzat´ Krzywaƒskà.

Rozmowy z uczniami przeprowadzi-
li: sier˝ant Kinga Czerwiƒska z Ko-
misariatu Rzecznego Policji w War-
szawie oraz st. sier˝ant Mariusz
Karwat i st. sier˝ant Micha∏ Król
z Komisariatu Policji w Niepor´cie.
Przedstawicielka Komisariatu
Rzecznego uÊwiadamia∏a uczniom
niebezpieczeƒstwa, na które mogà
byç nara˝eni podczas zabaw nad wo-
dà. Szczególnà uwag´ zwraca∏a
na niebezpieczeƒstwo skoków
do wody. Uczniowie zapoznali si´
równie˝ ze sposobem, w jaki nale˝y
poinformowaç s∏u˝by ratownicze
o wypadku. Nale˝y skorzystaç z nu-
meru 997, z telefonu komórkowego

wybraç112 lub powiadamiajàc wod-
ne pogotowie ratowniczego – 0-
601 100 100.

Dzieci zapozna∏y si´ równie˝ ze
znakami obowiàzujàcymi nad wodà.
Sà to przede wszystkim znaki ostrze-
gawcze informujàce o wirach, nie-
bezpiecznej g∏´bokoÊci, nag∏ym
uskoku, sieciach rybackich oraz ska-
∏ach, a tak˝e znaki zakazu, zabrania-
jàce kàpieli m. in. ze wzgl´du
na szlak ̋ eglowny, most, spi´trzenie
wody. Uczniowie zapoznali si´ tak-
˝e z kamizelkà ratunkowà i kamizel-
kà asekuracyjnà, z sytuacjami kiedy
mogà byç przydatne oraz mogli przy-
mierzyç obydwie kamizelki.

Zapewnienie bezpieczeƒstwa naj-
m∏odszym mieszkaƒcom gminy cià-
˝y na nas wszystkich: rodzinie, szko-
le, s∏u˝bach porzàdkowych, w∏a-
dzach gminy. Systematyczne
zapoznawanie dzieci z mo˝liwymi
zagro˝eniami, z niebezpiecznymi sy-
tuacjami, które mogà pojawiç si´
w trakcie zabaw, pomo˝e im w unik-
ni´ciu dramatycznych sytuacji.
W najbli˝szym czasie uczniowie
gminnych szkó∏ podstawowych
otrzymajà opaski odblaskowe, które
zwi´kszà ich bezpieczeƒstwo, pod-
czas poruszania si´ po drogach
po zmroku.

� L. Szewczyk

BEZPIECZNE kàpiele

W maju uczniowie gminnych szkó∏ podstawowych  wzi´li udzia∏ w spotkaniach instrukta-
˝owych, które odby∏y si´ w ramach realizacji programu „Bezpieczna Gmina”. Tematem
przewodnim spotkaƒ by∏a „Bezpieczna kàpiel w czasie wakacji”.

27 i 28 kwietnia w Gminny OÊrodku Kultury w Niepor´cie odby∏y si´
niecodzienne zaj´cia z... fizyki. WÊród k∏´biàcej si´ pary uczniowie
brali udzia∏ w doÊwiadczeniach, je˝àcych w∏osy na g∏owie.

10 maja odby∏ si´ VI Pieszy Rajd „Zielonym Szlakiem”, zorganizowany przez Szko∏´
Podstawowà im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie.

Dnia 19 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Bia∏obrzegach odby∏
si´ IV Gminny Konkurs J´zyka Polskiego pod patronatem Wójta
Gminy Niepor´t.

29 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Józefowie
odby∏ si´
fina∏ V Gminnego
Konkursu Przyrodniczego
„Z przyrodà na Ty” dla
klas IV-VI. Po raz kolejny
finaliÊci konkursy wykazali
si´ du˝à wiedzà i talentem
artystycznym. 

Z PRZYRODÑ na Ty
PUNKTACJA PRZEDSTAWIA¸A SI¢ NAST¢PUJÑCO:

1 miejsce Mateusz Gajowniczek SP Bia∏obrzegi
– 57/58 pkt.
2 miejsce Alicja Kamiƒska SP Niepor´t – 56/58 pkt.
3 miejsce Magdalena Furman SP Wólka 
Radzymiƒska – 55/58 pkt.
Pozostali finaliÊci uzyskali od 54 do 49 pkt.
Wyniki konkursu plastycznego
Przyznano 3 nagrody i 2 wyró˝nienia:
1 miejsce B∏a˝ej Gerek SP Bia∏obrzegi
2 miejsce Kacper Bieƒkowski SP Józefów
3 miejsce Julia Marzec SP Bia∏obrzegi.
Wyró˝nienia:
Julia Kostro SP w Wólce Radzymiƒskiej
Julia Go∏ota SP w Izabelinie

RAJD „Zielonym Szlakiem”

G˚EG˚Ó¸KA
w rzeczu∏ce

W OPARACH ciek∏ego azotu
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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.

Bezp∏atna selektywna
zbiórka odpadów
komunalnych tzw.
„segregacja u êród∏a”
na terenie Gminy
Niepor´t.

O
d blisko roku na terenie gmi-
ny Niepor´t prowadzona jest
bezp∏atna selektywna zbiór-

ka odpadów komunalnych. Coraz
wi´cej mieszkaƒców segreguje od-
pady komunalne wykorzystujàc
w tym celu worki otrzymywane
w Urz´dzie Gminy. Jednak˝e kon-
tynuacja wy˝ej wspomnianej
zbiórki w sposób bezp∏atny uza-
le˝niona jest od zwi´kszania si´
liczby jej uczestników. 

W zwiàzku z powy˝szym zach´-
camy do uczestnictwa w wy˝ej
wspomnianej zbiórce wszystkich
mieszkaƒców Gminy Niepor´t.
Warunkiem udzia∏u jest posiada-
nie podpisanej umowy na wywóz
odpadów komunalnych (tzw. mie-
szanych) z dowolnie wybranà fir-
mà (od podmiotów gospodarczych
z terenu Gminy Niepor´t, odpady
surowcowe odbierane sà wed∏ug in-
dywidualnych ustaleƒ zawartych
pomi´dzy Firmà AG-Complex
a ww. podmiotami gospodarczymi). 

Mieszkaƒców posiadajàcych pod-
pisanà umow´ na wywóz odpadów
komunalnych i chcàcych je segre-
gowaç – zapraszamy do sk∏adania
wype∏nionych i podpisanych „De-
klaracji uczestnictwa w selektywnej
zbiórce odpadów komunalnych”
(zamieszczona poni˝ej) w Urz´dzie
Gminy Niepor´t, pok 27 (II pi´tro),
w godzinach otwarcia Urz´du lub
u So∏tysów. 

Im wi´cej ch´tnych i im wi´cej
prawid∏owo zebranych odpadów
surowcowych, tym wi´ksza szansa
na kontynuacj´ projektu w sposób
bezp∏atny oraz najbardziej efektyw-
ny i racjonalny dla wszystkich
stron. 

Egzemplarz deklaracji przezna-
czonej dla nowych uczestników,
dost´pny jest równie˝ w Urz´dzie
Gminy Niepor´t lub u So∏tysów. 

Wszyscy uczestnicy selektywnej
zbiórki otrzymujà, bezp∏atnie,
do dyspozycji worki 120 l. w trzech
kolorach, odpowiednio na: 

• odpady szklane – w kolorze zie-
lonym,

• odpady z plastiku i metalu
– w kolorze ˝ó∏tym, 

• odpady papierowe i makulatur´
– w kolorze niebieskim; 

wraz z harmonogramem odbioru se-
lekcjonowanych odpadów komu-
nalnych – które nast´pnie odbiera-
ne sà, bezp∏atnie, raz w miesiàcu
przez firm´ AG-Complex (zabiera-
jàc zape∏nione worki firma AG-
-Complex pozostawi puste na kolej-
ny miesiàc). 

Odbiór worków
Odbywa si´ w ostatni czwartek
i piàtek ka˝dego miesiàca (w po-
dziale na so∏ectwa) – worki nale˝y
wystawiç przed godzinà 7.00 (rano)
i ustawiç je przy furtce lub w miej-
scu przeznaczonym na pojemniki

do gromadzenia odpadów tak, aby
przeje˝d˝ajàcy samochód móg∏ je
zauwa˝yç – ich zbieranie odbywa
si´ od godz. 7.00 (rano) do godzin
wieczornych, 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, Beniami-
nów, Rynia, Bia∏obrzegi, Wola
Aleksandra, Stanis∏awów Drugi.

Zgodnie z podpisywanà przez
uczestników ww. projektu deklara-
cjà, nie b´dà odbierane worki zawie-
rajàce zmieszane odpady komunal-
ne, czyli inne ni˝ surowcowe (patrz.
tabelka w deklaracji obok)!

Ponadto Urzàd Gminy Niepor´t
prowadzi trzy gminne punkty od-
bioru segregowanych odpadów ko-
munalnych tj. plastiku, papieru,
szk∏a, metalu, znajdujàce si´ w 3 so-
∏ectwach tj. Niepor´t (ul. Ma∏o∏´c-
ka), Micha∏ów – Grabina (ul. Przy-
rodnicza) i Wola Aleksandra (ul.
Wolska). Do punktów tych miesz-
kaƒcy gminy mogà bezp∏atnie do-
starczaç segregowane odpady ko-
munalne (zebrane zgodnie ze znaj-
dujàcym si´ na puncie
regulaminem) w workach 120 litro-
wych i wk∏adaç je do kontenerów
KP-7, które nast´pnie odbierane sà
przez specjalistycznà firm´. 

W ka˝dym z punktów ustawio-
na zosta∏a tablica informacyjna,
na której znajduje si´ regulamin
punktu oraz dni i godziny otwarcia tj.:
w miejscowoÊci Niepor´t i Micha-
∏ów – Grabina:

a) poniedzia∏ek 15.00–18.00,

b) Êroda 15.00–18.00,
c) sobota 12.00–17.00;

w miejscowoÊci Wola Aleksandra:
a) wtorek 15.00–18.00,
b) czwartek 15.00–18.00,
c) sobota 12.00–17.00.

� Renata Szkolniak

Zapraszajà mieszkaƒców so∏ectw
do udzia∏u w szóstej edycji Gminnego
Konkursu na naj∏adniejszy ogród
przydomowy  i najlepiej
zagospodarowane gospodarstwo rolne
na terenie Gminy Niepor´t w 2008 roku. 

Udzia∏ w Konkursie mo˝na zg∏aszaç u so∏tysów 
lub w Urz´dzie Gminy Niepor´t do dnia 30 czerwca br.

Przewodniczàcy Komisji Wójt Gminy Niepor´t
Ochrony Ârodowiska S∏awomir Maciej Mazur
Jerzy Maciejewski

Zaproszenie

SEGREGACJA
u êród∏a

Wójt Gminy Niepor´t 
i Komisja Ochrony Ârodowiska Rady Gminy Niepor´t
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