• nr 15 (102) • 31 paêdziernika 2012 • nakład 5 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w listopadzie 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 06 listopada 2012 r. – E. Staniszewska, A. Radlak;
• 13 listopada 2012 r. – K. Malinowska-Lerman, E.Ró˝aƒska;
• 20 listopada 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.
• 27 listopada 2012 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
Spotkania Komisji w listopadzie 2012 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 6 i 13 listopada
2012 r. od godz. 16.00

NOWY samochód dla
OSP w Kàtach
W´gierskich
W poniedziałek, 29 paêdziernika,
na Placu WolnoÊci w Niepor´cie
odbyła si´ prezentacja
nowego wozu stra˝ackiego
Mercedes Benz Atego 1329 AF,
który u˝ytkowany b´dzie przez
jednostk´ OSP
w Kàtach W´gierskich.

tarania Gminy Niepor´t o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaÊniczego zakoƒczy∏o podpisanie w dniu 12 paêdziernika umowy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
który dofinansowa∏ zadanie „Zakup
Êredniego samochodu ratowniczo-gaÊniczego z nap´dem 4X4 dla
OSP w Kàtach W´gierskich” w kwocie 146 666 z∏. Nie jest to jedyna pomoc finansowa, jakà otrzyma∏a gmina na ten cel. Dzi´ki staraniom wój-
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ta Macieja Mazura przesz∏o 105 tys.
z∏ przyzna∏ na zakup samochodu Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, a Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – 100 tys. z∏.
Urzàd Marsza∏kowski do∏o˝y∏ 80
tys. z∏. Gmina Niepor´t przeznaczy∏a na ten cel 160 tys. z∏ Êrodków w∏asnych.
Nowy Mercedes Benz Atego 1329
AF wraz z pe∏nym wyposa˝eniem,
wartoÊci blisko 592 tys. z∏otych,
przekazany zosta∏ OSP w Kàtach
W´gierskich i stanie w rozbudowa-

nym ostatnio gara˝u. Jednostka ta
od 2006 roku dzia∏a w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego i pod wzgl´dem realizowanych rocznie akcji znajduje si´
w czo∏ówce powiatu.
Dzi´ki dofinansowaniu uzyskanemu od wymienionych instytucji gmina po raz pierwszy zakupi∏a nowy
pojazd ratowniczo-gaÊniczy. Umowa
na dostaw´ podpisana zosta∏a
z przedsi´biorstwem specjalistycznym Bocar z Korwinowa.
Ë B.Wilk

22 paêdziernika odbyło si´ uroczyste otwarcie stacji
benzynowej Orlen w Niepor´cie.

STACJA Orlen
w Niepor´cie
Stacja stan´∏a przy rondzie Jana
Paw∏a II. Zlokalizowana w bezpoÊrednim sàsiedztwie Zalewu Zegrzyƒskiego, w miejscu o du˝ym nat´˝eniu ruchu, zdob´dzie zapewne
sta∏ych klientów. Prowadzà do niej
dwa wjazdy – jeden od ulicy Jana
Kazimierza, drugi od ulicy Zegrzyƒskiej.
W uroczystoÊci otwarcia uczestniczyli menad˝erowie zarzàdzajàcy
siecià stacji PKN Orlen, Gmin´
Niepor´t reprezentowali Wójt Ma-

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH
czytaj o...
•

ciej Mazur oraz Przewodniczàcy
Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski. PoÊwi´cenia stacji dokona∏
ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒkowski.
Stacja, czynna przez ca∏à dob´,
oferuje pe∏en asortyment paliw,
w tym paliwa i oleje nap´dowe nowej generacji Verva. W sklepie spo˝ywczym znajduje si´ bogaty wybór
towarów, a bistro Stop Cafe zaprasza na Êwietnà kaw´ i kanapki.
Ë B.Wilk

ATRAKCYJNE DZIAŁKI
na sprzeda˝
w gminie Niepor´t

www.nieporet.pl

•

str.
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DZIE¡ PEŁEN WRA˚E¡
na Woronicza

KONTAKT: promocja@nieporet.pl

•
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PRZYJ¢TO PIERWSZÑ OBOWIÑZKOWÑ
UCHWAŁ¢ wynikajàcà z przepisów
znowelizowanej ustawy „Êmieciowej”

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
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GMINNE INWESTYCJE
NOWE place
zabaw
„Radosna
Szkoła”

PROJEKT chodnika wzdłu˝ ulicy
Słonecznej
Po rozstrzygni´ciu zamówienia
publicznego zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wzd∏u˝ ulicy
S∏onecznej w Stanis∏awowie
Pierwszym.
Chodnik zaprojektowany zostanie
wzd∏u˝ ulicy S∏onecznej od ulicy
Stru˝aƒskiej do ul. T´czowej.
Uwzgl´dniona zostanie równie˝
przebudowa ulicy S∏onecznej na tym
odcinku.

Przy szko∏ach w Izabelinie i Wólce
Radzymiƒskiej stan´∏y kolorowe place zabaw dla dzieci, dofinansowane
z rzàdowego programu „Radosna
Szko∏a”.
Rzàdowy program „Radosna Szko∏a”
realizowany jest od trzech lat. Dzi´ki 50% dofinansowaniu szko∏y majà
mo˝liwoÊç budowania w∏aÊciwie wyposa˝onych i bezpiecznych placów
zabaw. Sà one przygotowane do prowadzenia ró˝nych form zaj´ç ruchowych, wykorzystujàcych naturalnà aktywnoÊç fizycznà dzieci.
Przy szko∏ach w Wólce Radzymiƒskiej i Izabelinie zamontowane zosta∏y zestawy sprawnoÊciowe i zabawowe, huÊtawki podwójne oraz wa˝ki.
Zabawki stan´∏y na dwukolorowej,
wylewanej, bezpiecznej nawierzchni.
W Izabelinie plac zosta∏ tak˝e ogrodzony.
Wykonawcà by∏a firma Roboty
Ziemne-Budowlane z Legionowa.
Ogó∏em koszt 2 placów zabaw wyniós∏ 25 tys. 800 z∏, dofinansowanie
wynios∏o 50% tej kwoty.

SpoÊród 6 wykonawców, którzy
zg∏osili si´ do przetargu, komisja
wybra∏a ofert´ firmy AIC PROJECT z W´growa. Koszt wykonania
dokumentacji wyniesie 33 tys. z∏,
termin realizacji zamówienia
– 10.12.2012 r.
W pierwszym etapie w 2012 r. wykonana zosta∏a dokumentacja chodnika na odcinku od ul. T´czowej
do granicy Gminy Niepor´t w stron´ Kobia∏ki.

PROJEKT kanalizacji sanitarnej
w Michałowie-Grabinie
Komisja przetargowa sprawdza
oferty, które wp∏yn´∏y w przetargu „Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Micha∏owie-Grabinie – etap I”.
Dokumentacja projektowa wykonana b´dzie na podstawie Koncepcji
kanalizacji sanitarnej dla miejscowoÊci Micha∏ów-Grabina, Józefów, Kàty W´gierskie, i Rembelszczyzna,
zgodnie z którà Êcieki skierowane
zostanà do kanalizacji na terenie
Bia∏o∏´ki i do oczyszczalni Czajka.
W I etapie projektowana b´dzie

kanalizacja sanitarna w Micha∏owie-Grabinie w ulicach: Przyrodnicza,
Kwiatowa, LeÊna, PrzyleÊna oraz
Ornecka w Bia∏o∏´ce.
D∏ugoÊç sieci wyniesie ok.
4 000 mb, z dwoma przepompowniami Êcieków P1 i P2 w drogach
gminnych wraz z przykanalikami
w obr´bie pasa drogowego do granicy nieruchomoÊci oraz odejÊciami
do dróg prywatnych.
Wy∏oniony wykonawca b´dzie
mia∏ 10 miesi´cy na wykonanie
projektu, od daty podpisania umowy. W przetargu wp∏yn´∏o 17 ofert.

BUDOWA kotłowni
w przedszkolu w Białobrzegach
ÂWIETLICA wiejska po modernizacji
Dobieg∏a koƒca termomodernizacja budynku komunalnego w Ryni, w którym swojà siedzib´ ma
Êwietlica wiejska.
Zakres prac objà∏, obok ocieplenia
budynku, równie˝ napraw´ dachu,

kominów i schodów wejÊciowych.
Teren wokó∏ zosta∏ uporzàdkowany,
posadzono drzewa i krzewy.
Na realizacj´ prac gmina otrzyma∏a dofinansowanie ze Êrodków
unijnych w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za poÊrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia∏ania Zwiàzku Stowarzyszeƒ Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego w kwocie ok. 22
tys. z∏.

BUDOWA wodociàgu w ulicy Spacerowej
Komisja przetargowa sprawdza
dokumenty ofertowe, które wp∏yn´∏y na og∏oszone zamówienie publiczne na budow´ sieci wodociàgowej w ulicy Spacerowej w Bia∏obrzegach.
Sieç w ulicy Spacerowej liczyç b´dzie ok. 300 mb. Pod∏àczy si´
do niej 25 posesji.
Termin wykonania inwestycji wyznaczony zosta∏ w koƒcu lipca 2013
roku. Na og∏oszony przetarg wp∏yn´∏o 5 ofert.

2

Dobieg∏y koƒca prace
przy budowie kot∏owni
w Gminnym Przedszkolu
w Bia∏obrzegach.
Wykonawcà prac by∏a firma
SGW Budownictwo w Radomiu. Koszt budowy kot∏owni
wyniós∏ 87 tys. z∏.
Realizacja inwestycji by∏a
konieczna z uwagi na ustalenia z Jednostkà Wojskowà,
która tylko do koƒca roku dostarcza energi´ cieplnà
do przej´tego przez Gmin´
przedszkola.
Ë materia∏ opracowa∏a
Beata Wilk
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PIERWSZA stacja
kontroli pojazdów
w Gminie
Niepor´t

OGŁOSZENIE
W I E L K A O B N I ˚ K A C E N !
ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDA˚ W GMINIE NIEPOR¢T

Autoban, marka znana od lat mieszkaƒcom
Gminy Niepor´t to firma, która
kompleksowo zajmuje si´ mechanikà
samochodowà. Stale rosnàcym
zainteresowaniem cieszy si´ stacja kontroli
pojazdów, uruchomiona wiosnà przez
Autoban.
pierwszy i jedyny taki
punkt w Gminie Niepor´t,
w którym mo˝na dokonaç
przeglàdu technicznego i uzyskaç odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzajàcy sprawnoÊç
pojazdu. Od samego poczàtku budow´ oparto o najnowsze urzàdzenia diagnostyczne i technologie.
– Dobrym tego przyk∏adem jest geometria oÊmiog∏owicowa – mówi Bogdan Banaszek, w∏aÊciciel stacji. Co
warte podkreÊlenia nasze urzàdzenia
przystosowane sà równie˝ do badania
pojazdów ze sta∏ym nap´dem na cztery ko∏a. Gwarantuje to, ˝e w czasie badania nie nastàpi uszkodzenie nap´dów w tych pojazdach.
Ogromnym atutem stacji jest równie˝ zatrudniony personel. Obaj diagnoÊci to fachowcy w swojej dziedzinie z wieloletnim doÊwiadczeniem.
Waldemar Stasiak, to diagnosta,
który rozpoczà∏ swojà prac´ w 1988
roku, a jego dokument potwierdzajàcy uprawnienia diagnosty oznaczony
jest numerem 2, w kolejnoÊci wydawania uprawnieƒ diagnostycznych
w powiecie legionowskim.
– Stacja ma w swoim oznaczeniu

To

ABTE, czyli motocykl, samochód osobowo-dostawczy do 3,5 tony, ciàgnik
rolniczy do 3,5 tony oraz przyczepy
ci´˝arowe do 3,5 tony i mo˝na je u nas
przebadaç – t∏umaczy Waldemar Stasiak. Nasz punkt posiada tak˝e rozszerzone uprawnienia do badania pojazdów zasilanych gazem, pojazdów skierowanych
przez
starost´
legionowskiego i policj´ na badanie
pokolizyjne oraz pojazdów z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi – precyzuje diagnosta.
Dla Mariana Pisarka, diagnosty
od 2000 roku, a wczeÊniej wyk∏adowcy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, który szkoli∏ policjantów
z zakresu czynnoÊci sprawdzenia stanu technicznego podczas kontroli drogowej pojazdów w czasie rzeczywistym, priorytetem jest bezpieczeƒstwo na drogach.
– Przy okazji badania technicznego
zach´camy u˝ytkowników pojazdów
˝eby odwiedzali naszà stacj´, kiedy ich
auto zaczyna zachowywaç si´ inaczej
ni˝ zazwyczaj. Staramy si´ utrwaliç
nawyk wÊród kierowców dbania o stan
techniczny pojazdu, niezale˝nie ile
czasu pozosta∏o do terminu kolejnego

przeglàdu technicznego i poddaniu
badaniu pojazdu na Êcie˝ce diagnostycznej. Pozwala to na wychwycenie
usterek na czas i szybkie usuni´cie nieprawid∏owoÊci – wylicza Marian Pisarek.
Bogdan Banaszek zauwa˝a inne zalet´ wybudowania stacji w Stanis∏awowie Pierwszym: – OsobiÊcie bardzo cieszy mnie fakt, ˝e mo˝emy udogodniç ˝ycie rolnikom z terenu naszej
gminy, którzy raz na dwa lata muszà
poddaç badaniu technicznemu swoje
ciàgniki. Wyjazd takim pojazdem
do usytuowanej kilkanaÊcie kilometrów dalej stacji stawa∏ si´ niema∏ym
i ucià˝liwym problemem. W tej chwili w centralnym punkcie naszej gminy
mogà dokonaç takiego przeglàdu, bez
koniecznoÊci podró˝owania ciàgnikiem – podkreÊla Banaszek.
Z miesiàca na miesiàc widaç, ˝e informacja o otwarciu stacji w Stanis∏awowie Pierwszym trafia do coraz
szerszej rzeszy mieszkaƒców naszej
gminy co w efekcie przek∏ada si´
na sprawnoÊç pojazdów i wi´ksze bezpieczeƒstwo wszystkich u˝ytkowników
ruchu drogowego – podsumowuje
Ë D.Lewtak
w∏aÊciciel stacji.

W listopadzie w Urz´dzie Gminy Niepor´t kontynuowany jest projekt, realizowany przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”,
celem którego jest zwi´kszenie aktywnoÊci społecznej i podniesienie wiedzy na temat społeczeƒstwa obywatelskiego.

BEZPŁATNE porady prawne w Urz´dzie Gminy Niepor´t
W specjalnie uruchomionym punkcie
konsultacyjnym w Urz´dzie Gminy
Niepor´t we wszystkie wtorki listopada w godzinach 13.00 – 16.00,
w pokoju 26, konsultanci prawnicy
udzielajà porad osobom znajdujàcym
si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej
o przys∏ugujàcych im uprawnieniach,
mo˝liwoÊciach i formach uzyskania
wsparcia oraz pomocy w znalezieniu
rozwiàzania zaistnia∏ych problemów,

w rozwiàzywaniu problemów z zakresu prawa spó∏dzielczego i wspólnot mieszkaniowych.
Zakres tematyczny porad dotyczy
równie˝ spraw spadkowych, konfliktów dotyczàcych gruntów, innych zagadnieƒ z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego, podatkowego, prawa pracy a tak˝e praw pacjenta, Êwiadczeƒ
socjalnych oraz zagadnieƒ zwiàzanych z zatrudnieniem i bezrobociem.

O terminach konsultacji w kolejnych miesiàcach b´dziemy Paƒstwa
informowaç.
Pytania do konsultanta prawnika
mogà byç kierowane tak˝e na e-mail: porady@toiowodobrzewiedziec.pl
oraz telefonicznie w godzinach 15.00
– 18.00 pod nr tel. 666 390 939.
Projekt finansowany jest ze Êrodków Unii Europejskiej.
Ë D.Lewtak

Zosta∏ og∏oszony II przetarg
na sprzeda˝ atrakcyjnej dzia∏ki
pod zabudow´ mieszkaniowà
w samym centrum Izabelina
obok nowej szko∏y przy asfaltowej drodze gminnej – ul. Granicznej. Sàsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i sklep spo˝ywczy.
Dzia∏ka nr ewid. 185/7, o powierzchni 0,15 ha, dla której
Sàd Rejonowy w Legionowie
prowadzi ksi´g´ wieczystà – Nr
WA1L/00053691/9.

Cena wywo∏awcza – 193 725 z∏
brutto, w tym 23% VAT
Wadium w wysokoÊci – 19 000 z∏
nale˝y wnieÊç na rachunek bankowy Gminy Niepor´t: Nr 25 8013
1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóêniej
w dniu 28 listopada 2012 r. wadium znajdowa∏o si´ na rachunku
bankowym Gminy.
Przetarg odb´dzie si´ w dniu
3 grudnia 2012 r. o godzinie 10.00.

Do sprzeda˝y przeznaczona równie˝
jest atrakcyjna nieruchomoÊç z uroczym kompleksem leÊnym przeznaczona pod us∏ugi turystyki i wypoczynku, w odleg∏oÊci ok. 200 m
od Zalewu Zegrzyƒskiego.
Dzia∏ka nr ewid. 19/1, o powierzchni 0,1587 ha oraz dzia∏ka 19/2, o powierzchni 0,2252 ha
(wraz z udzia∏em w drodze wewn´trznej)
Przetarg odb´dzie si´ 3 grudnia 2012 roku o godzinie 11.00
Cena wywo∏awcza:
1) dzia∏ki nr ew. 19/1: 35 565 z∏

netto=brutto
2) dzia∏ki nr ew. 19/2: 268 350 z∏
brutto
3) udzia∏u 3/6 w dzia∏ce nr 19/6
(droga): 22 180 z∏ brutto.
¸àcznie cena wywo∏awcza nieruchomoÊci: 326 095 z∏ brutto.
Wadium w wysokoÊci – 32 000 z∏
nale˝y wnieÊç na rachunek bankowy Gminy Niepor´t: Nr 25 8013
1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóêniej
w dniu 28 listopada 2012 r. wadium znajdowa∏o si´ na rachunku
bankowym Gminy.

Mo˝esz dobrze zainwestowaç
swoje pieniàdze i kupiç atrakcyjnà dzia∏k´ z przeznaczeniem
pod us∏ugi turystyki i wypoczynku, po∏o˝onà w sàsiedztwie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Dzika Pla˝a” nad Zalewem Zegrzyƒskim.
Dzia∏ka nr ewid. 23/9, o powierzchni 2140 mkw. (wraz
z udzia∏em w drodze wewn´trznej)

Przetarg odb´dzie si´ 31 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00.
Cena wywo∏awcza – 544 230 z∏
brutto, w tym 23% VAT
Wadium w wysokoÊci – 54 000 z∏
nale˝y wnieÊç na rachunek bankowy Gminy Niepor´t: Nr 25 8013
1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóêniej
w dniu 23 grudnia 2012 r. wadium znajdowa∏o si´ na rachunku
bankowym Gminy.

Sto∏ówka przy szkole podstawowej w Niepor´cie
zaprasza na obiady domowe.
Wystarczy zadzwoniç do godziny 9.00 i zg∏osiç ch´ç wykupienia posi∏ku.
Obiad do spo˝ycia na miejscu – od godziny 13.00 lub na wynos.
Przygotowujemy równie˝ potrawy na imprezy okolicznoÊciowe np. chrzciny, wigili´
Informacje mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu – 514 517 368.

Stołówka szkolna w Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym
serdecznie zaprasza na

OBIADY DOMOWE
w ka˝dà sobot´ i niedziel´ w godzinach 12.00 – 17.00.

Wszystkie przetargi odb´dà si´ w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t
Plac WolnoÊci 1, II pi´tro
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[…] O dar tak cenny trzeba si´ troszczyç
Rozwijaç pasj´ oraz zdolnoÊci.
Los wszystkim dzieciom zes∏a∏ je w darze,
By mog∏y zmierzaç szlakiem swych marzeƒ
Talent jest niczym moneta lÊniàca,
We wn´trzu skarbu cicho drzemiàca.
Wy te˝ go macie… Wiadomo przecie˝:
Skarbem jest ka˝de dziecko na Êwiecie.
Urszula Koz∏owska

W piàtek 12 paêdziernika
PierwszoklasiÊci ze Szkoły
Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Białobrzegach
wraz z wychowawczynià
Marzenà Dobrzyƒskà
prze˝yli bardzo wa˝nà
uroczystoÊç.

ÂLUBOWANIE w Białobrzegach
obecnoÊci goÊci, spo∏ecznoÊci szkolnej oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Bia∏obrzegach z∏o˝yli uroczyste Êlubowanie. Zanim to jednak
nastàpi∏o, dzieci z klasy pierwszej
musia∏y zdaç egzamin, który przeprowadzi∏y zbudzone duszki szkolne
(w tej roli wystàpi∏y uczennice klasy
szóstej). I choç duszki nie szcz´dzi∏y
trudnych zagadek i pytaƒ dotyczàcych
zasad zachowania si´, wiadomoÊci
o Ojczyênie i szkole, to pierwszoklasiÊci poradzili sobie z nimi doskonale! Wszystko odbywa∏o si´
przy akompaniamencie weso∏ych piosenek na tle barwnej dekoracji, której
autorkà by∏a Monika Kotowoda. Mi∏ym akcentem uroczystoÊci by∏o przes∏anie od rodziców zawarte w wierszu
pt. Talenty w Skarbach drzemiàce.
Po z∏o˝eniu uroczystego Êlubowania

W

w obecnoÊci pocztu sztandarowego
uczniowie klasy pierwszej zostali
wprowadzeni do Krainy Talentów.
Nast´pnie dyrektor szko∏y Agata ¸ukasiuk du˝ym czerwonym o∏ówkiem
pasowa∏a ka˝dego pierwszaka
na ucznia. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiàtkowe dyplomy z symbolicznym talentem – monetà wybità
przez Mennic´ Polskà. Przewodniczàca Rady Rodziców Urszula Sitnik
wr´czy∏a dzieciom, ufundowane z tej
wa˝nej okazji s∏owniki.
Przedstawiciele rodziców oraz Samorzàd Szkolny, którego opiekunem
w naszej szkole jest Marlena Kujawa, na r´ce dyrektor wr´czyli barwne bukiety kwiatów wraz z ˝yczeniami dla wszystkich nauczycieli i pracowników szko∏y z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej.
Po pamiàtkowych zdj´ciach pierw-

szaki uda∏y si´ do swojej klasy
na s∏odki pocz´stunek przygotowany przez rodziców. Zanim dzieci
przekroczy∏y próg klasy musia∏y
jeszcze przejÊç dwie próby: „Prób´
weso∏ej miny, mimo zjedzenia kwaÊnej cytryny” oraz prób´ odwagi -„
Na balon siadasz i nic nie gadasz”.
W rogu sali czeka∏ na nich gigantyczny pluszowy zajàc z koszem
przepysznej czekolady – niespodzianka od pedagog Ireny Chojak,
który odtàd b´dzie czuwa∏ nad dobrym zachowaniem i bezpieczeƒstwem wszystkich pierwszaków. Nic
wi´c dziwnego, ˝e dobry nastrój oraz
humory wszystkim dopisywa∏y mimo huku p´kajàcych balonów, tym
bardziej, ˝e dodatkowà atrakcjà
przyj´cia by∏ przepyszny, okaza∏y
tort z zapalonà racà oraz napisem
Êlubowanie 2012. Ë SP Bia∏obrzegi

Klementyna Plutecka
– uczennica III klasy Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym,
zaj´ła 2 miejsce
w I Wakacyjnym Konkursie
„Odkrywamy naszà histori´”.

WAKACYJNE
odkrywanie
historii
Konkurs skierowany by∏ do gimnazjalistów oraz uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych z oÊmiu podwarszawskich powiatów. Nale˝a∏o spisaç ciekawà relacj´ z wakacyjnej wizyty
w miejscu zwiàzanym z czynem niepodleg∏oÊciowym Polaków w XX wieku. Przedmiotem pracy mog∏a byç
te˝ postaç wybranego dowódcy, ˝o∏nierza, oddzia∏u, formacji, zwiàzanych z wybranym miejscem. Patronat nad konkursem objà∏ Mariusz
B∏aszczak, Pose∏ na Sejm RP.

Klementyna
Plutecka
pierwsza z lewej

Klementyna otrzyma∏a nagrod´
za monografi´ multimedialnà pt.
„Zapomniany Bohater. Kapitan Stefan Pogonowski”, poÊwi´conà
uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej 1919-20, dowódcy batalionu
w 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich,
który zginà∏ w walkach pod Wólkà
Radzymiƒskà 15 sierpnia 1920 roku,
prowadzàc atak na pozycje bolszewickie. Komisja Konkursowa nagro-

dzi∏a rzetelnoÊç Autorki i jej trosk´
o detal, która przejawi∏a si´ w nadaniu pracy atrakcyjnej formy.
Komitet Organizacyjny Wakacyjnego Konkursu „Odkrywamy Naszà
Histori´” planuje, we wspó∏pracy
z patronami i partnerami medialnymi Konkursu, publikacj´ ca∏oÊci lub
cz´Êci nagrodzonych i wyró˝nionych prac.
Ë BWilk

Paêdziernik to miesiàc wa˝nych przygotowaƒ i wielkich
prze˝yç dla dzieci, które po raz pierwszy rozpoczynajà nauk´.

BO jakie b´dà poczàtki
takie b´dzie wszystko...

W piàtek 19 paêdziernika w Szkole
Podstawowej im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej odby∏a si´ uroczystoÊç Êlubowania pierwszoklasistów. Dzieci
w przygotowanej inscenizacji
z wielkim przej´ciem mówi∏y: „˝e
dzisiaj si´ bardzo denerwujà, a˝
na plecach ciarki czujà”, „˝e obowiàzki swoje znajà”, „˝e pierwszy
egzamin trzeba zdaç”, „˝e znajà
swojà panià dyrektor, patrona szko∏y i ojczyzn´, w której mieszkajà”.
Wszystko odbywa∏o si´ przy weso∏ych piosenkach Êpiewanych zarówno grupowo jak i solo. Po cz´Êci artystycznej w obecnoÊci pocztu sztandarowego z∏o˝ono uroczyste
Êlubowanie. Przedstawiciele rodziców po przekazaniu pani dyrektor
Wandzie Delis du˝ego symbolicznego o∏ówka, którym ka˝dy pierwszak
zosta∏ pasowany na ucznia, z∏o˝yli
obietnic´, ˝e do∏o˝à wszelkich staraƒ, aby ich dzieci by∏y dumà tej
szko∏y, bo zgodnie ze s∏owami J. A.
Komeƒskiego „Jakie b´dà poczàtki,
takie b´dzie wszystko…”. Nad ca∏oÊcià czuwa∏a wychowawczyni Ewa

Pisarek i kolorowa Jesieƒ, w którà
wcieli∏a si´ uczennica klasy piàtej
Weronika Szraga. Mi∏ym akcentem
by∏o wr´czenie przez panià dyrektor
i wychowawczyni´ pamiàtkowych
dyplomów z okazji rozpocz´cia nauki w kl. I, tarcz i legitymacji szkolnych. Dzieci otrzyma∏y tak˝e prezenty od rodziców, drugoklasistów
i dyrekcji w postaci kolorowych
s∏owników, d∏ugopisów, s∏odyczy
i pi´knych ksià˝ek przyrodniczych.
Po ceremonii Êlubowania i pasowania, pierwszoklasiÊci wraz z wychowawczynià, w asyÊcie pani dyrektor,
rodziców, starszych kolegów i kole˝anek posadzili przed budynkiem
szko∏y tuje. Teren, na którym dzieci posadzi∏y iglaki zosta∏ przygotowany z wielkim zaanga˝owaniem
przez rodziców tydzieƒ wczeÊniej.
Na koniec nowo pasowani uczniowie wraz z rodzicami, kolegami
z klasy drugiej, wszystkimi pracownikami szko∏y i przedszkola, mi∏o
sp´dzili czas w Êwietlicy szkolnej
przy s∏odkich pysznoÊciach przygotowanych przez mamy dzisiejszych
Ë Ewa Pisarek
bohaterów.

Czy mo˝na wyobraziç sobie swojà szkoł´ na innej planecie? Dla dzieci przebywajàcych w Êwietlicy Szkoły Podstawowej w Józefowie nie stanowiło to
problemu. Inspiracjà okazał si´ konkurs plastyczny pt: „Nasza szkoła na Marsie”, organizowany przez Hulakula – najwi´ksze centrum rozrywki w Warszawie.

JÓZEFÓW na Marsie
Wspólnie z paniami ze Êwietlicy dzieci stworzy∏y zachwycajàcà prac´ przestrzennà. Na powierzchni czerwonej
planety Mars w kszta∏cie kuli znalaz∏y
si´ okràg∏e sale lekcyjne wype∏nione
uczniami i kosmiczne piankowe drzewa. Miedzy nimi przechadzajà si´
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Marsjanie, startujà rakiety i przemieszczajà si´ kosmiczne pojazdy.
Nad ca∏oÊcià czuwa w swoim gabinecie Marsdyrektor, a dzieci zwiedzajà
kosmos Marsobusem latajàcym na orbicie wokó∏ planety. Dope∏nienie stanowi fragment kosmosu widoczny

nad planetà. Ca∏a praca wykonana zosta∏a z wielkim zapa∏em z przedmiotów nietypowych i wtórnego u˝ycia.
Jak widaç pomys∏owoÊç i wyobraênia
dzieci mo˝e zdzia∏aç cuda. Szko∏a
w Józefowie przenosi si´ wi´c
na Marsa! Pierwszy etap ju˝ za nami,

wykonaliÊmy prac´, teraz g∏osowanie.
Im wi´cej g∏osów tym wi´ksze szanse na nagrody. Zapraszamy do g∏osowania na naszà prac´ na stronie
www.hulakonkurs.pl. Szczegó∏y g∏osowania
na
stronie
szko∏y
Ë Iza Szelàg
www.spj.nieporet.pl

W Y D A R Z E N I A / S P O R T

60 – lecie TVP to znaczàcy jubileusz, dlatego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymiƒskiej postanowili osobiÊcie
uczestniczyç w tym wydarzeniu i na własne oczy przekonaç si´, jak wyglàda telewizja,,od kuchni” i kuchnia w telewizji.

DZIE¡ pełen wra˝eƒ na Woronicza

yruszyli ju˝ o godzinie 6.30. Przed gmachem
telewizji czeka∏a na nich
imponujàca kolejka i jedna z paƒ,
która dzi´ki uprzejmoÊci innych
oczekujàcych, zaj´∏a w niej miejsce
dla trzydziestoosobowej grupy. Ju˝
przed wejÊciem na teren przy ul.
Woronicza 17 uczniowie znaleêli si´
na wizji w bezpoÊredniej relacji, którà poprowadzi∏ Grzegorz Kwolek.
Po pó∏toragodzinnym oczekiwaniu
uda∏o im si´ otrzymaç, jako jednym
z pierwszych z prawie oÊmiu tysi´-

W

cy goÊci, wejÊciówki i przekroczyç
bram´ g∏ównà. Póêniej czeka∏o ich
jeszcze przejÊcie przez bramki kontroli bezpieczeƒstwa. Punktualnie
o godzinie 10.00 w wejÊciu na ˝ywo
razem z Prezesem Zarzàdu TVP
– Juliuszem Braunem i prowadzàcymi imprez´ prezenterami Paulinà
Dra˝bà i Mateuszem Szymkowiakiem powitali widzów TVP.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili hale produkcyjne, hale budowy dekoracji i scenografii, magazyny kostiumów i rekwizytów oraz scenografi´

ze znanych i lubianych produkcji serialowych – ,,Klan”, ,,Ja to mam
szcz´Êcie” i ,,Rodzinka.pl”.
W studiach TVP1 i TVP2 na swoich fanów czeka∏y gwiazdy telewizyjnych seriali i programów oraz
ulubieni prezenterzy telewizyjni,
m.in. Tomasz Kammel, Wojciech
Mann, Anna Popek, Marta Kielczyk,
Joanna Racewicz, którzy z wielkà
cierpliwoÊcià sk∏adali autografy.
Dziewczyny oszala∏y na widok ma∏ych bohaterów serialu „Rodzinka.pl”.

Przed gmachem g∏ównym TVP
uczniowie obejrzeli punkty tematyczne zwiàzane z antenami m.in.
„Rok w ogrodzie” czy TVP Historia.
Natomiast na plenerowej scenie podziwiali wyst´py zespo∏ów Mazowsze i Pectus.
Mi∏oÊnicy mocnych wra˝eƒ mieli
okazj´ zobaczyç z bliska motocykl
i samochód Jakuba Przygoƒskiego
– najszybszego polskiego motocyklisty w historii Rajdu Dakar oraz
uczestnika Driftingowych Mistrzostw Polski. Sportowych emocji

dostarczyli te˝ zawodnicy hokeja
na lodzie z Klubu Legia Warszawa.
Ch´tni wystàpili w konkursie
na najlepszà pogodynk´ lub sprawdzili si´ w roli sprawozdawcy TVP
Warszawa.
Do domu uczniowie wrócili oko∏o godziny 17:00. Wszyscy mieli zeszyty zape∏nione fotosami i autografami swych idoli. Poznali te˝ kulisy
telewizyjnej pracy. Niektórzy z pewnoÊcià wieczorem d∏ugo jeszcze nie
mogli zasnàç po dniu pe∏nym wra˝eƒ. Ë A. Matecka i J. Kujawska

Jesieƒ to czas zawodów sportowych. We wrzeÊniu i paêdzierniku odbyły si´ Mistrzostwa Powiatu
Legionowskiego w Biegach Przełajowych oraz Mi´dzypowiatowe Mistrzostwa w Biegach Przełajowych,
w których uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie odnieÊli wspaniałe sukcesy.

UCZNIOWIE SP Niepor´t najlepsi w powiecie!
Zawody rozgrywane sà w kategoriach: dziewczàt i ch∏opców, indywidualnie i w sztafetach. Nasi uczniowie, trenowani przez zespó∏ nauczycieli pod kierunkiem pani Agaty
Krasowskiej, zaj´li wysokie miejsca
zarówno indywidualnie jaki dru˝ynowo, mimo ˝e szkole brakuje odpowiedniej infrastruktury pozwalajàcej
na efektywne treningi.
Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w Biegach Prze∏ajowych
I miejsce – Szko∏a Podstawowa
w Niepor´cie – sztafetowy bieg

prze∏ajowy ch∏opców szkó∏ podstawowych;
I miejsce – Adam Ropek – indywidualny bieg prze∏ajowy ch∏opców
kl. VI szkó∏ podstawowych;
II miejsce – Aleksandra Kosmowska
– indywidualny bieg prze∏ajowy
dziewczàt kl. V szkó∏ podstawowych;
III miejsce – Szko∏a Podstawowa
w Niepor´cie – indywidualne biegi
prze∏ajowe ch∏opców szkó∏ podstawowych.
Mi´dzypowiatowe Mistrzostwa
w Biegach Prze∏ajowych
III miejsce – Adam Ropek – indywi-

dualny bieg prze∏ajowy ch∏opców
kl. VI szkó∏ podstawowych;
IV miejsce – Aleksandra Kosmowska
– indywidualny bieg prze∏ajowy
dziewczàt kl. V szkó∏ podstawowych;
IV miejsce – Szko∏a Podstawowa
w Niepor´cie – sztafetowy bieg
prze∏ajowy ch∏opców szkó∏ podstawowych.
JednoczeÊnie Aleksandra Kosmowska i Adam Ropek zakwalifikowali
si´ do wojewódzkich zawodów
w biegach prze∏ajowych, które odb´dà si´ wiosnà. Gratulujemy sukcesów
i trzymamy kciuki!
Ë I.Kopka

UCZNIOWIE Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym z medalami Rejonowej Gimnazjady LZS
20 paêdziernika w Nadarzynie rozegrano Rejonowà Gimnazjad´ LZS.
W turnieju wystàpiły dru˝yny dziewczàt oraz chłopców z Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym, na co dzieƒ rozwijajàce swoje
umiej´tnoÊci siatkarskie w Uczniowskim Klubie Sportowym „D´bina”.
Ogromnà niespodziank´ sprawi∏y
podopieczne trenera Bronis∏awa Orlikowskiego, zajmujàc w I miejsce,
pokonujàc dziewcz´ta z Gimnazjum
w Bartnikach (2:0), z Gimnazjum
w Wiskitkach (2:0) oraz w finale faworyta turnieju Gimnazjum w Nadarzynie (2:1).
Natomiast ch∏opcy prowadzeni
przez trenera Dariusza PieÊniaka zaj´li II miejsce, pozostawiajàc w tyle
dru˝yny z Gimnazjum w Nadarzynie
oraz z Gimnazjum w Bartnikach. Niestety musieli uznaç wy˝szoÊç ch∏opców z Gimnazjum w Wiskitkach.

Dru˝yna dziewczàt w listopadzie
weêmie udzia∏ w Wojewódzkiej Gimnazjadzie LZS, która odb´dzie si´
w Ostro∏´ce.
Z∏ote medalistki wystàpi∏y w sk∏adzie: Aleksandra Królikowska, Kamila Kombor, Aleksandra Krzywaƒska,
Aleksandra Rasiƒska, Zuzanna Stala,
Paulina Banaszek, Michalina Jaszczur, Ilona Nagraba, Sandra Pisarek,
Aleksandra Czy˝, Magdalena Faron,
Natalia Bartkowska, Klaudia Kopczyƒska. Trenerem dru˝yny jest Bronis∏aw Orlikowski.
Ë UKS D´bina

Gminny OÊrodek Kultury składa podzi´kowania wszystkim
sponsorom ÂWI¢TA ZIEMNIAKA za wsparcie a zwłaszcza
Operatorowi Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
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SIATKARZE UKS D´bina w Orlen
Lidze
Kobiet

Uczniowie Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym uczestniczà
w meczach najwy˝szej
klasy rozgrywkowej
Orlen Lidze Kobiet
w charakterze obsługi
technicznej – w trakcie
przerw technicznych
dbajà o czystoÊç
parkietu hali Arena
w Legionowie.

aszych siatkarzy w akcji mogliÊmy ostatnio obserwowaç
podczas meczu Siódemka Legionovia Legionowo-Atom Trefl Sopot (auktualny Mistrz Polski) za po-

N

Siatkarze UKS D´bina z trenerem oraz zawodniczki i sztab szkoleniowy Siódemki Legionovia Legionowo

Êrednictwem kana∏u telewizyjnego
Polsat Sport.
– Bardzo si´ ciesz´, i˝ to akurat naszym siatkarzom w∏odarze Legionovi zaproponowali obs∏ug´ technicz-

nà ligowych meczów w sezonie sportowym 2012/2013. Ch∏opaki wykonujàc okreÊlone zadanie oglàdajà z bliska najlepsze dru˝yny w kraju. Liczba ch´tnych ch∏opaków jest

zdecydowanie wi´ksza od liczby mogàcych pracowaç i jednoczeÊnie
prze˝ywaç siatkarskie emocje.
W zwiàzku z powy˝szym na treningach organizuj´ wewn´trzne siatkar-

skie gry, które wy∏aniajà osoby reprezentujàce naszà gmin´ na hali
Arena w Legionowie – stwierdzi∏ trener UKS D´bina Dariusz PieÊniak.
Ë UKS D´bina

20 paêdziernika w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym Uczniowski Klub Sportowy D´bina zorganizował i przeprowadził III Turniej
Minisiatkówki o Puchar Przewodniczàcego Rady Gminy Niepor´t.

III TURNIEJ Mini Siatkówki o Puchar Przewodniczàcego
Rady Gminy Niepor´t
Do turnieju zg∏osi∏o si´ 12 „siatkarskich trójek”, w tym 5 dru˝yn z gminy Niepor´t, które tworzà uczniowie
ze Szko∏y Podstawowej w Izabelinie.
Majàc na uwadze ogromnà ch´ç rywalizacji dzieci ze wszystkimi
uczestnikami turnieju, w sumie rozegrano 66 meczów systemem „ka˝dy
z ka˝dym”.
Wyniki turnieju:
I miejsce – LTS Legionovia I – Ola
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Nowak, Ala Ratowska, Magda Pi∏atowicz, trener Krzysztof Kuna
II miejsce – UKS D´bina Niepor´t IV – Aleksandra Kempfi, Maryla
Karczmarczyk, Patrycja Bartkowska,
trener – Dariusz PieÊniak
III miejsce – Pomiechówek – Kamila Olszewska, Lidia ¸achman, Ola
Puzon, trener – Janusz Patriak
IV miejsce – UKS D´bina Niepor´t V
V miejsce – LTS Legionovia III

VI miejsce – UKS D´bina Niepor´t I
VII miejsce – Pomiechówek II
VIII miejsce – UKS D´bina Niepor´t III
IX miejsce – LTS Legionovia V
X miejsce – LTS Legionovia/UKS
D´bina Niepor´t
XI miejsc – LTS Legionovia IV
XII miejsce – UKS D´bina Niepor´t II
– W tym roku nasze najm∏odsze dzie-

ci rozegra∏y 5 turniejów minisiatkówki, 3 zorganizowaliÊmy w Stanis∏awowie Pierwszym, a na 2 kolejnych byliÊmy w Legionowie i Pomiechówku. Z punktu widzenia
wychowawcy bardzo si´ ciesz´, i˝
dzieci „po∏kn´∏y” bakcyla siatkówki
i bardzo po˝ytecznie sp´dzajà wolny
czas, natomiast z punktu widzenia trenera mam ogromnà satysfakcj´, i˝
tworzy si´ w naszej gminie grupa

dziewczàt, która w przysz∏oÊci b´dzie
mog∏a z powodzeniem rywalizowaç
ze swoimi rówieÊniczkami z innych
klubów naszego województwa.
Na pewno równie˝ to nie by∏ nasz
ostatni turniej w tym roku -planujemy organizacj´ kolejnego w Stanis∏awowie Pierwszym i jesteÊmy wst´pnie
zaproszeni na turniej do Pomiechówka i Legionowa – stwierdzi∏ trener
Dariusz PieÊniak. Ë UKS D´bina

E K O L O G I A

RADA Gminy Niepor´t przyj´ła pierwszà obowiàzkowà uchwał´
wynikajàcà z przepisów znowelizowanej ustawy „Êmieciowej”
Jak ju˝ pisaliÊmy
w poprzednim
numerze „WieÊci
Niepor´ckich”
w wyniku
nowelizacji
ustawy
o utrzymaniu
czystoÊci
i porzàdku
w gminach
– gminy sà
zobowiàzane
do zorganizowania
odbierania odpadów
komunalnych
od właÊcicieli
nieruchomoÊci.

odczas ostatniej sesji (29.10)
Rada Gminy Niepor´t przyj´∏a
jednà z obowiàzkowych
uchwa∏ okreÊlajàcych zasady tworzenia i funkcjonowania nowego systemu
gospodarki odpadami
– „Uchwa∏´ w sprawie
szczegó∏owego
sposobu i zakresu
Êwiadczenia us∏ug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych”.
Uchwa∏a okreÊla
szczegó∏owy sposób
i zakres Êwiadczenia
us∏ug przez przedsi´biorc´ wybranego przez
gmin´ w drodze przetargu w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci po∏o˝onych na terenie
gminy Niepor´t i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za op∏aty uiszczone na rzecz gminy
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.

P

W omawianej uchwale ustalone
zosta∏o, i˝ przedsi´biorca odbieraç
b´dzie od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci

ka˝dà iloÊç odpadów komunalnych
zebranà i wystawionà zgodnie z zasadami okreÊlonymi w Regulaminie
utrzymania czystoÊci i porzàdku
na terenie gminy Niepor´t, który
uchwalony zostanie w póêniejszym
terminie.
Przedsi´biorca zobowiàzany zosta∏
do odbioru tych odpadów, zgodnie
z cz´stotliwoÊcià okreÊlonà oddzielnie dla zabudowy jednorodzinnej
oraz dla zabudowy wielorodzinnej
(bloki):
1) zabudowa jednorodzinna:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – dwa razy w miesiàcu,
b) odpady zbierane i odbierane
w sposób selektywny – jeden raz
w miesiàcu,
c) odpady komunalne ulegajàce biodegradacji – cztery razy w roku,
d) odpady wielkogabarytowe oraz
sprz´t elektryczny i elektroniczny
– dwa razy w roku;
2) zabudowa wielorodzinna:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – trzy razy w tygodniu,
b) odpady zbierane i odbierane
w sposób selektywny – dwa razy
w miesiàcu,
c) odpady komunalne ulegajàce biodegradacji – cztery razy w roku,

odpady wielkogabarytowe oraz
sprz´t elektryczny i elektroniczny
– dwa razy w roku.
Ponadto wspomniana wy˝ej
uchwa∏a okreÊla sposób Êwiadczenia
us∏ug przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
na terenie gminy Niepor´t. Punkty te
przyjmowaç b´dà od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci odpady segregowane tj.:
1) odpady zielone (ogrodowe),
2) tworzywa sztuczne,
3) opakowania wielomateria∏owe,
4) metal,
5) szk∏o,
6) papier,
7) meble i odpady wielkogabarytowe,
8) zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
9) chemikalia,
zu˝yte opony.
Przeterminowane leki, Êwietlówki,
zu˝yte baterie i akumulatory odbierane b´dà w zorganizowanych przez
gmin´ punktach zbiórki tych odpadów.
Omawiana wy˝ej uchwa∏a stanowi
akt prawa miejscowego i obowiàzywaç b´dzie od 1 lipca 2013 roku.
Ë Renata Szkolniak

HARMONOGRAM zbiórki odpadów wielkogabarytowych
L I S T O P A D
N 3 listopada 2012 r. (sobota godz. 8.00 – 13.00)
STANISŁAWÓW PIERWSZY – teren „Âwi´ta Ziemniaka”
– działka przy ul. Stru˝aƒskiej – 1 szt. KP-7
STANISŁAWÓW PIERWSZY – Czarna Struga – Osiedle LeÊne
przy ul. Stru˝aƒskiej – 1 szt. KP-7

N 17 listopada 2012 r. (sobota godz. 8.00 – 13.00)
IZABELIN – na terenie działki przy ul. Szkolnej obok Sklepu
Spo˝ywczego vis a vis Szkoły Podstawowej – 1 szt. KP-7
WÓLKA RADZYMI¡SKA
– obok budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej – 1szt. KP-7

N 3 listopada 2012 r. (sobota godz. 12.00 – 17.00)
MICHAŁÓW-GRABINA – Gminny Punkt Odbioru
Segregowanych Odpadów Komunalnych przy ul. Przyrodniczej
(niedaleko nr 15) – 1 szt. KP-7

N 17 listopada 2012 r. (sobota godz. 12.00 – 17.00)
NIEPOR¢T – Gminny Punkt Odbioru Segregowanych Odpadów
Komunalnych
przy ul. Małoł´ckiej – 1 szt. KP-7

N 10 listopada 2012 r. (sobota godz. 8.00 – 13.00)
STANISŁAWÓW PIERWSZY /NIEPOR¢T – parking obok KoÊcioła
przy ul. Izabeliƒskiej – 1 szt. KP-7
ALEKSANDRÓW – przy ul. Królewskiej koło SOŁTYSA – 1 szt. KP-7

N 24 listopada 2012 r. (sobota godz. 8.00 – 13.00)
RYNIA – obok p´tli autobusowej przy ul. Głównej – 1 szt. KP-7
BENIAMINÓW – teren Gminnego OÊrodka Kultury
Beniaminów 38A – 1 szt. KP-7

KRONIKA POLICYJNA
Kontynuujàc wspólnà inicjatyw´ Urz´du Gminy Niepor´t
oraz firmy AG-Complex „Odpady segregujemy, bo Gmin´
Niepor´t czystà mieç chcemy”, odwiedziliÊmy
w paêdzierniku dzieci z Gminnego Przedszkola
w Białobrzegach oraz uczniów Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Białobrzegach.

KONTYNUACJA akcji „Odpady
segregujemy, bo Gmin´ Niepor´t
czystà mieç chcemy”
Wspólnie powtarzaliÊmy zasady poprawnego post´powania z odpadami
– a˝eby nie szkodzi∏y naszemu Êrodowisku. BawiliÊmy si´ w kalambury ekologiczne, a najm∏odsi próbowali swoich si∏ w sprawnoÊciowych
eko-konkursach. Najlepsi otrzymali

upominki od Urz´du Gminy Niepor´t. Serdecznie dzi´kujemy dzieciom oraz nauczycielkom za udzia∏
i zaanga˝owanie.
Ë Ma∏gorzata Parzych
Tomasz Wincenciak
AG-Complex Sp. z o.o.

KOLIZJA
NA RONDZIE
Do powa˝nego zdarzenia
drogowego doszło 28 paêdziernika
około godziny 13.30 na rondzie
w Zegrzu.
Trzy pojazdy osobowe jadàce tym samym pasem zderzy∏y si´ ze sobà
przed wjazdem na rondo. Na miejsce
st∏uczki wezwany zosta∏ zespó∏ pogotowia ratunkowego. Nikt z pasa˝erów nie
odniós∏ obra˝eƒ. W ciàgu ulicy, na której dosz∏o do zdarzenia, zacz´∏y tworzyç si´ korki. Przez blisko godzin´,
do czasu przyjazdu za∏ogi WRD z Legionowa, funkcjonariusze Stra˝y Gminnej w Niepor´cie kierowali ruchem.
Ë Stra˝ Gminna Niepor´t
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