• nr 19 (138) • 19 grudnia 2014 • nakład 5 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

koniecznie przeczytaj
8 AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE
W GMINIE NIEPOR¢T
– STRONA 2
•••••••••••••••••••••••••••••••
8 KOMUNIKAT
DLA P¸ATNIKÓW
– STRONIA 2

Dobiegła koƒca zaplanowana na 2014 rok realizacja projektu
monta˝u kolektorów słonecznych w gminie Niepor´t.

MONTA˚ kolektorów
słonecznych
w gminie Niepor´t
W 2014 r. wykonano monta˝ 460
instalacji kolektorów s∏onecznych
na budynkach mieszkalnych.
W przysz∏ym roku realizacja projektu zostanie zakoƒczona. Do koƒca maja kolektory zamontowane
zostanà na 130 budynkach, g∏ównie
tych, w których prowadzona jest
dzia∏alnoÊç gospodarcza.
Kolektory s∏oneczne sà wysokosprawnymi urzàdzeniami do przetwarzania promieniowania s∏onecznego w energi´ cieplnà, przeznaczonà do dalszego wykorzystania
do ogrzewania wody u˝ytkowej.
Oznacza to ekologiczne korzysta-
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nie z odnawialnych êróde∏ energii
i umo˝liwia uzyskanie oszcz´dnoÊci finansowych. Kolektory sà
przeznaczone do eksploatacji ca∏orocznej. ¸àczny koszt projektu to
blisko 8 mln z∏, w 70% wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dodatkowe 5% dofinansowania pochodzi ze Êrodków
finansowych bud˝etu Gminy Niepor´t.
Ë BWilk

SPOTKANIA
opłatkowe i jasełka

KONTAKT: promocja@nieporet.pl

•

DOFINANSOWANIE
budowy sieci wodociàgów
Gmina Niepor´t podpisała umow´ z Urz´dem
Marszałkowskim w sprawie przyznania dofinansowania
budowy sieci wodociàgów na terenie Gminy Niepor´t,
które wyniesie 50% kosztów netto inwestycji.
Ârodki przyznane zostały w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Dofinansowaniem obj´ta zosta∏a
wybudowana w po∏owie 2014 roku infrastruktura w ul. GoÊcinnej
i Letniej w Stanis∏awowie Drugim. Jej d∏ugoÊç wynios∏a 550 metrów, a koszt prawie 120 tys. z∏.
Ponadto dofinansowanie przyznane zosta∏o na budow´ sieci, która
zrealizowana zostanie w 2015 roku – w ulicy Bursztynowej
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w Rembelszczyênie oraz Regatowej w Stanis∏awowie Pierwszym.
¸àczna d∏ugoÊç tych dwóch odcinków wyniesie ponad 1 km. Na poczàtku przysz∏ego roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa, której celem b´dzie
wy∏onienie wykonawcy prac. Termin ich zakoƒczenia planowany
Ë BW
jest w po∏owie 2015 r.

HARMONOGRAM odbioru
odpadów komunalnych
w styczniu 2015 roku

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t

•

tel. (22) 767 04 00

str.
•

8

I N W E S T Y C J E

CHODNIK
WZDŁU˚ ULICY
AKACJOWEJ

O SZKODLIWOÂCI SPALANIA
ODPADÓW

Zakoƒczy∏y si´ prace przy budowie brakujàcego odcinka chodnika przy ulicy Akacjowej w Kàtach
W´gierskich.

SPALANIE ODPADÓW W PIECACH CO. – SZKODZI
ZDROWIU I MO˚E DU˚O KOSZTOWAå…
W okresie jesienno – zimowym
do Urz´du Gminy Niepor´t trafiajà
od mieszkaƒców sygna∏y, ˝e w otoczeniu ich miejscowoÊci, ulicy, posesji snujà si´ dymy o duszàcym zapachu. Mo˝e to byç oznakà spalania
w piecach co. ró˝nego rodzaju odpadów.
Do cz´stych przypadków nale˝y spalanie opakowaƒ z tworzyw sztucznych,
folii i odpadów z produkcji mebli. Piec
centralnego ogrzewania nie jest w stanie zapewniç tak wysokiej temperatury, aby ca∏kowicie spaliç te odpady.
W wyniku spalania w niedostatecznej
temperaturze nast´puje wydzielanie
szeregu szkodliwych zwiàzków chemicznych z najbardziej niebezpiecznymi dla cz∏owieka dioksynami i furanami. Kolejnym obok przyczyn zdrowotnych argumentem przemawiajàcym
za nieop∏acalnoÊcià spalania odpadów
w piecach co. jest aspekt finansowy.
WejÊcie w ˝ycie w lipcu 2013 roku
przepisów tzw. ustawy „Êmieciowej”,
spowodowa∏o powszechnoÊç ponoszenia op∏at przez mieszkaƒców za odbiór

przez gmin´ odpadów komunalnych
wytworzonych w gospodarstwach domowych. Wydaje si´ wi´c zupe∏nie pozbawione uzasadnienia spalanie odpadów, w przypadku mo˝liwoÊci ich
odbioru w systemie segregacji na poszczególne frakcje, co wià˝e si´ równie˝ z ponoszeniem obni˝onych op∏at
przy deklaracji segregowania odpadów. Aspekt finansowy ma jeszcze jeden wymiar, dotyczy bowiem mo˝liwoÊci dodatkowych wydatków zwiàzanych z naprawà instalacji kominowej.
W procesie spalania np. butelek z tworzyw sztucznych i folii, nast´puje powolne zatykanie przewodu kominowego sadzà i niespalonymi ca∏kowicie
resztkami opakowaƒ plastikowych. Powoduje to coraz gorszy ciàg i w pewnym momencie ca∏kowite zaczopowanie przewodu kominowego. Naprawa
wià˝e si´ oczywiÊcie z poniesieniem
du˝ych kosztów udro˝nienia instalacji
kominowej i pieca co., a w niektórych
przypadkach jej przebudowy. Jest
wi´c wiele wa˝nych powodów, dla
których nie warto spalaç odpadów
Ë DWróbel
w piecach co.

O POTRZEBIE CZYSTEGO POWIETRZA
Od ponad 20 lat pracuj´ w gminie
Niepor´t jako lekarz rodzinny. Jednym z cz´Êciej kierowanych do mnie
pytaƒ przez moich pacjentów, jest
„co robiç, aby nie chorowaç”. Pytajàcy cz´sto oczekujà podania nazwy
jakiegoÊ cudownego preparatu, witaminy, która zapewni zdrowie i dobre samopoczucie.
Prawda jest jednak doÊç banalna
i w zasadzie ka˝dy z nas jà zna. Nale˝y prowadziç tzw. zdrowy tryb ˝ycia
– dobrze si´ od˝ywiaç, za˝ywaç ruchu
na Êwie˝ym powietrzu oraz unikaç trucizn takich jak nikotyna, alkohol itp.
Spacerujàc wieczorami po ulicach
gminy Niepor´t pomyÊla∏em, ˝e bagatelizujemy wp∏yw Êrodowiska na nasze
zdrowie. MyÊli te same przychodzi∏y
mi do g∏owy, kiedy wdycha∏em to, co
unosi∏o si´ w powietrzu. G´sty, gryzàcy dym d∏awi i uniemo˝liwia swobodne oddychanie i spacerowanie, nie mówiàc o bieganiu. Rodzaj dymu nie pozostawia z∏udzeƒ – to plastiki, gumy
i innego rodzaju produkty naszej cywilizacji. Bardzo szkodliwe. Mogàce
wywo∏aç nowotwory, bia∏aczki, powik∏ania mia˝d˝ycy, takie jak zawa∏ czy
udar. Prawd´ mówiàc, myÊla∏em, ˝e
skoƒczy si´ to wraz z wdro˝eniem

ustawy Êmieciowej. No bo po co siaç
po okolicy (pewnie równie˝ wÊród
swoich najbli˝szych) najgorsze karcynogeny, jeÊli mo˝na wystawiç worek
przed domem, który zabierze firma
sprzàtajàca?
Mam jednak zdanie, ˝e w ostatnich
tygodniach dymów jest jakby wi´cej.
Czy˝by do w´gla i drewna mieszkaƒcy dodawali „co majà”, ˝eby by∏o cieplej? Takie myÊlenie jest bardzo krótkoterminowe! To, co zaoszcz´dzi si´
na opale, wkrótce trzeba b´dzie wydaç
na leki onkologiczne, pulmonologiczne i inne. JesteÊmy przecie˝ zbudowani z tego co jemy, pijemy czy wdychamy. JeÊli nie zale˝y nam na naszym
zdrowiu, pomyÊlmy o naszych dzieciach i wnukach. Co im fundujemy,
wypuszczajàc w powietrze ca∏à tablic´ Mendelejewa!
Tà drogà chcia∏bym te˝ zaapelowaç
do naszej Stra˝y Gminnej, aby po
zg∏oszeniu oburzonych sàsiadów interweniowa∏a w sposób jak najbardziej
zdecydowany, pouczajàc i karzàc trucicieli. W koƒcu naczelnà zasadà ˝ycia
(nie tylko medycyny) powinno byç
– „po pierwsze nie szkodziç”.
No bo po co wspominaç smak zdrowia, skoro ju˝ je sami zepsujemy…
Ë Lek. med. S∏awomir Olczyk

Wykonawcà inwestycji by∏a firma
Trans-Matex z Dosina. Na odcinku 211 metrów po∏o˝ona zosta∏a nawierzchnia z kostki z wjazdami do posesji. Koszt prac wyniós∏ 50 tys. z∏.

NOWY PLAC ZABAW W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
Na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym dobieg∏ koƒca monta˝ nowych urzàdzeƒ na placu zabaw
oraz si∏owni zewn´trznej.
Na Êwie˝ym piasku stan´∏y wielofunkcyjne zestawy zabawowe ze zje˝d˝alnià, ró˝nego rodzaju huÊtawki i piaskownica. W si∏owni mo˝na çwiczyç
na podwójnym rowerze, potrójnym
twisterze, stanowisku do wyciskania
i biegania. Wykonawcà inwestycji by∏a
firma SUN+ Agnieszka Turowska z Kobylnicy, jej koszt wyniós∏ 148,8 tys. z∏.
Uzyskane dofinansowanie unijne wynios∏o prawie 104 tys. z∏.

PRZYGOTOWANIE RZEK I ROWÓW
NA NADEJÂCIE ZIMY I ROZTOPÓW WIOSENNYCH
Wraz z nadejÊciem koƒca roku kalendarzowego warto podsumowaç, jakie
prace zosta∏y zrobione w zakresie
ochrony przez podtopieniami od strony rzek i rowów, a tym samym jak
urzàdzenia wodne na terenie gminy
Niepor´t zosta∏y przygotowane na nadejÊcie zimy, a nast´pnie roztopów
wiosennych.
W okresie od 19 sierpnia 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej Zarzàd Zlewni w D´bem wykona∏ prace konserwacyjne i naprawcze na rowach A, B, 3P, E, A1,
kana∏ach C, E oraz rowach opaskowych
rzeki Beniaminówki nr 1/2, 2/2, które sà
administrowane przez RZGW Zarzàd
Zlewni w D´bem. Prace te wykonane by∏y przez firm´ IDS Sp. z o. o. z Warszawy, a nadzorowane przez P. Wojciecha
Cicheckiego z RZGW Zarzàd Zlewni
w D´bem. Zakres prac wykonanych
przez t´ firm´ na zlecenie RZGW Zarzàd
Zlewni w D´bem obejmowa∏ wykoszenie skarp cieków wraz z wygrabieniem
skoszonej roÊlinnoÊci, usuni´cie ko˝ucha
z roÊlin p∏ywajàcych, usuni´cie namu∏u
– r´cznie oraz mechanicznie przy wykorzystaniu koparki, oczyszczenie studni
drenarskich i przepustów wraz z wywiezieniem namu∏u wybranego ze studni
drenarskich i przepustów na sk∏adowi-

sko. Wykonano równie˝ remont rurociàgów drenarskich, w tym tak˝e podj´to si´
naprawy niedro˝nego zbieracza drenarskiego w Niepor´cie, po∏o˝onego
na gruntach prywatnych, którego celem
jest odprowadzanie wody z rejonu pomi´dzy ulicami Jana Kazimierza i Dworcowa. W wyniku dokonanej naprawy
udro˝niony zosta∏ ca∏y odcinek drena˝owy, co u∏atwi odp∏yw nadmiaru wody
z tego rejonu, a w konsekwencji nie powinno dochodziç do podtopieƒ piwnic
w domach. Firma IDS sp. z o. o. na zlecenie RZGW Zarzàd Zlewni w D´bem
rozebra∏a równie˝ szereg przetamowaƒ
bobrowych oraz usun´∏a drzewa uszkodzone i przewrócone przez bobry. WartoÊç wykonanych prac zleconych przez
RZGW Zarzàd Zlewni w D´bem wynios∏a oko∏o 60 000 z∏.
Wojewódzki Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych Inspektorat w Nowym
Dworze Mazowieckim w roku 2014 wykona∏ dwukrotne wykoszenie wa∏ów rzek
Czarna i Beniaminówka. Ponadto na wa∏ach rzeki Czarnej dokonano naprawy
ubytków po zniszczeniach dokonanych
przez dziki, do czego wykorzystano ponad 100 m3 ziemi. Natomiast na wa∏ach
rzeki Beniaminówki wykonano zabudow´ trzech dziur wykopanych przez bobry.
Wykonano równie˝ konserwacj´ rzeki
Beniaminówki na odcinku od ul. Pogo-

KOMUNIKAT dla płatników

INFORMACJA O GODZINACH
PRACY URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T
W DNIU 24 GRUDNIA 2014 R.

Naczelnik Urz´du Skarbowego w Legionowie informuje, ˝e od 1 stycznia 2015 r. wchodzà
w ˝ycie nowe przepisy wynikajàce ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, majàce zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA – Informacje
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.
Wprowadzone zmiany nak∏adajà
na p∏atników i inne podmioty niepe∏niàce funkcji p∏atnika, obowiàzane
do sporzàdzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych
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nowy – wy∏àcznie elektroniczny sposób przesy∏ania do urz´dów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych
obliczeƒ podatku za osoby fizyczne.
Oznacza to obowiàzek ich przesy∏ania
w formie dokumentu elektronicznego.
Wyjàtkowo ww. podmioty przesy∏ajàce informacje do urz´dów skarbowych dla nie wi´cej ni˝ 5 podatników
mogà nadal sk∏adaç te dokumenty
w formie papierowej, z zastrze˝e-

niem, ˝e dokumentów tych nie sk∏ada
w ich imieniu biuro rachunkowe.
W tym wypadku obowiàzuje ich
o miesiàc krótszy termin, w stosunku
do terminu okreÊlonego dla przesy∏ania urz´dom skarbowym dokumentów
elektronicznych tj. 31 stycznia.
Przesy∏ajàc dokumenty za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej
nale˝y to zrobiç przy u˝yciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfi-

nowskiego do granicy gminy Niepor´t
z gminà Radzymin, która polega∏a na wykoszeniu roÊlinnoÊci ze skarp wa∏ów oraz
zdj´ciu ko˝ucha z roÊlin p∏ywajàcych.
Podczas prowadzonych przeglàdów oraz
dzi´ki informacjom pochodzàcym
od mieszkaƒców zlokalizowano 7 przetamowaƒ na Kanale Bródnowskim,
1 na rzece Czarnej, 3 na rzece Beniaminówce. Tamy te by∏y wielokrotnie odbudowywane przez bobry w tych samych
miejscach. Pracownicy WZMiUW Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim dokonali kilkukrotnej rozbiórki tam
bobrowych – r´cznie oraz mechanicznie,
przy wykorzystaniu koparki. WZMiUW
Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim wykona∏ ponadto odmulenie
i udro˝nienie Kana∏u Bródnowskiego
na odcinku o d∏ugoÊci oko∏o 5 km,
przy wspólnym udziale Urz´du Gminy
Niepor´t, spó∏ki GAZ SYSTEM z Rembelszczyzny oraz zarzàdu osiedla Grabina. Natomiast rzeka Czarna zosta∏a
udro˝niona na ca∏ym odcinku po∏o˝onym
na terenie gminy Niepor´t.
Poza tym ka˝de nowo powsta∏e przetamowanie na ciekach, zg∏oszone
do WZMiUW Inspektorat w Nowym
Dworze Mazowieckim, RZGW Zarzàd
Zlewni w D´bem lub Urz´du Gminy
Niepor´t, jest na bie˝àco likwidowane.
Ë Piotr Filipowicz

kowanego za pomocà wa˝nego certyfikatu (BPE). P∏atnicy oraz podmioty
niepe∏niàce funkcji p∏atnika w tym podatku b´dàce osobami fizycznymi od
1 stycznia 2015 r. b´dà mieli mo˝liwoÊç podpisywania dokumentów wysy∏anych drogà elektronicznà danymi
autoryzujàcymi.
Wi´cej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zak∏adce Dla
p∏atników.
n

24 grudnia Urzàd Gminy
jest czynny w godzinach
od 8.00 do 12.00
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MARZENIA si´
spełniajà

Ka˝dy z nas w dzieciƒstwie i latach
m∏odzieƒczych marzy∏ by prze˝yç
wspania∏e przygody, odbyç niezapomniane podró˝e w nieznane miejsca
pe∏ne ekstremalnych warunków
i spotkaç ciekawych ludzi. Ka˝dy,
lub prawie ka˝dy! Szczególnie ci,
którzy przeczytali wiele ksià˝ek
przygodowo-podró˝niczych lub zainspirowani filmem „Into the Wild”
chcieli prze˝yç opisane tam, zapierajàce dech w piersiach przygody,
zmagajàc si´ z ekstremalnymi przygodami na bezkresnych pustkowiach
pó∏nocy Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Jakub Muda, mieszkaniec gminy Niepor´t, postanowi∏ urzeczywistniç swoje marzenia i zdecydowa∏, ˝e ju˝
7 stycznia 2015 roku rozpocznie wielkà kanadyjskà wypraw´ pod has∏em:
„Jeden cz∏owiek, osiem miesi´cy,
osiem tysi´cy kilometrów”. B´dzie to
piesza w´drówka, w czasie której pokona dystans od wybrze˝a Pacyfiku,
przez wszystkie prowincje Kanady,
do wybrze˝a Atlantyku.
Jakub jest m∏odym, pe∏nym entuzjazmu cz∏owiekiem, wed∏ug którego
„niemo˝liwe nie istnieje”. Ta wyprawa,
to zmaganie si´ samotnego pieszego
w´drowca z granicami w∏asnej wytrzyma∏oÊci i ekstremalnymi warunkami
terenowymi i pogodowymi na d∏ugiej
i trudnej trasie. Âwiadomy tego, rozpoczà∏ ju˝ kilka miesi´cy temu profesjonalne przygotowania: trenuje z ekwipunkiem, biega na d∏ugich dystansach,
çwiczy na si∏owni, utrzymuje sta∏y
kontakt z trenerami, psychologiem
sportowym, dietetykiem i innymi specjalistami.
Inspiracjà do podj´cia tego wyzwania jest historia Terry Fox’a – kanadyjskiego studenta i lekkoatlety, który
w 1980 roku, z protezà jednej nogi,
przebieg∏ przez Kanad´ i pokona∏ dystans 5373 km w 143 dni, zmagajàc si´
tak˝e z chorobà nowotworowà. DziÊ
„Marathon of Hope” (Maraton Nadziei) – bo tak w∏aÊnie nazwa∏ swój
bieg – jest uwa˝any za symbol walki
z rakiem. Mia∏ on te˝ wp∏yw na wybór
trasy „maratonu” Jakuba, która przebiegaç b´dzie g∏ównie wzd∏u˝ Trans
Canada Trail. Rozpocznie si´ w Clover
Point, Victoria – miejscu znanym jako
„Mile 0 Trans Canada Highway”
i zgodnie z za∏o˝eniami zakoƒczy si´
po oko∏o oÊmiu miesiàcach w Cape
Spear St. John’s, najdalej wysuni´tym
na wschód punkcie Kanady.
Celem tej eskapady dla Jakuba jest
te˝ promocja szczytnej idei rozwoju
technologii i popularyzacja nauk Êcis∏ych – g∏ównie chemii, poniewa˝ sam
jest studiujàcym chemikiem. Ma te˝
osobiste cele i motywacje:
„Wierz´, ˝e nie ma rzeczy niemo˝li-

wych. Wszystko jest mo˝liwe. Niemo˝liwe wymaga po prostu wi´cej czasu.
Chcia∏bym pokazaç, ˝e ka˝dy mo˝e pokonaç swoje s∏aboÊci. Pokazaç, ˝e
walczàc z nimi mo˝emy zrealizowaç
swoje marzenia... Podczas trwania
wyprawy, planuj´ równie˝ zbieraç pieniàdze na dokoƒczenie dwóch kierunków studiów – chemii i matematyki
– na Êwiatowej klasy uniwersytecie
w Montrealu, które b´dà kolejnym krokiem zbli˝ajàcym mnie do pracy w Canadian Space Agency i realizacji najwi´kszego marzenia – lotu w kosmos.”
Czy to wystarczy aby w ca∏oÊci zrealizowaç „niemo˝liwe”? To pytanie zadaje sobie zapewne ka˝dy, kto pozna∏
za∏o˝enia „maratonu”, ale nie Jakub,
który jest pe∏en zapa∏u i energii oraz
pewnoÊci jego powodzenia.
W poczàtkowym etapie wyprawy b´dzie zmaga∏ si´ z zimà w Górach Skalistych i na Preriach, gdzie temperatura spada nawet do –40°C. Z kolei
w dalszej cz´Êci ekspedycji – Krainie
Wielkich Jezior, Górach Appalachach
czy prowincjach nadatlantyckich – b´dzie musia∏ poradziç sobie z odwrotnà
sytuacjà, 40 stopniowymi upa∏ami i suszami. Warto jeszcze raz podkreÊliç, ˝e
Jakub b´dzie zdany sam na siebie. Nie
posiada zespo∏u pomocniczego czy
zaplecza medycznego, a trasa przebiega w wi´kszoÊci przez dzikie tereny,
oddalone od miast. Sà to wi´c skrajnie
ekstremalne warunki terenowe i klimatyczne, z jakimi Jakub b´dzie musia∏
si´ zmagaç.
Aby zachowaç ide´ „maratonu nadziei”, w trakcie wyprawy organizowane b´dà akcje charytatywne, happeningi zwiàzane z popularyzacjà krwiodawstwa, czy promocjà ruchu
na Êwie˝ym powietrzu. Terminy imprez b´dà zbie˝ne z kluczowymi dla
dzia∏alnoÊci charytatywnej datami
w roku, takimi jak Âwiatowy Dzieƒ
Krwiodawcy, Godzina dla Ziemi,
Âwiatowy Dzieƒ Serca, Mi´dzynarodowy Dzieƒ Jazzu czy Âwiatowy Dzieƒ
Walki z Rakiem.
Wyprawa, ju˝ od momentu planowania, jest na bie˝àco relacjonowana
za poÊrednictwem strony internetowej
www.8000kmAcrossCanada.com,
na której znajdujà si´ zdj´cia oraz informacje na temat aktualnego etapu
przygotowaƒ. Pod podanym wy˝ej adresem, Jakub b´dzie te˝ na bie˝àco
uaktualnia∏ dziennik wyprawy, którego fragmenty znajdà si´ równie˝
na portalach spo∏ecznoÊciowych – Facebook, Youtube, Google+.
„WieÊci Niepor´ckie” obj´∏y wypraw´ Jakuba patronatem medialnym i informowaç b´dà Czytelników o jej
przebiegu. Aktualne informacje znajdà
si´ równie˝ na stronie www.nieporet.pl
oraz na facebooku Gminy Niepor´t.
Ë M. Muda

W poniedziałek, 15 grudnia, odbyła si´ II sesja Rady Gminy Niepor´t
VII kadencji 2014 – 2018. W obradach udział wzi´ło 14 radnych. Obrady
poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy – Eugeniusz Woêniakowski.

II SESJA Rady Gminy
Niepor´t VII kadencji
P

odczas obrad radni powo∏ali
sta∏e komisje Rady Gminy Niepor´t VII kadencji 2014
– 2018, ustalono zakres ich dzia∏ania
i sk∏ady osobowe oraz wybrano
przewodniczàcych poszczególnych
komisji. Sk∏ady komisji przedstawiajà si´ nast´pujàco:
Komisja Gospodarcza: Jaros∏aw
Kawka – Przewodniczàcy Komisji,
Piotr Pietrucha – Wiceprzewodniczàcy Komisji, Marta Damm – Âwierkocka, S∏awomir Jachowski, Monika
Kamiƒska, Jaros∏aw Koperski, Roman Madej, Maria P∏atkowska, Wojciech Saks, Andrzej Wojciechowski,
Eugeniusz Woêniakowski.
Komisja OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Roman Madej
– Przewodniczàcy Komisji, Monika
Kamiƒska – Wiceprzewodniczàca
Komisji, Anna GrzeÊkiewicz, Marian Oszczyk, Andrzej Wojciechowski, Eugeniusz Woêniakowski.
Komisja Ochrony Ârodowiska,
Zdrowia i Porzàdku Publicznego:
Anna GrzeÊkiewicz – Przewodniczàca Komisji, Maria P∏atkowska – Wi-

ceprzewodniczàca Komisji, Marta
Damm – Âwierkocka, S∏awomir Jachowski, Jaros∏aw Kawka, Wojciech Saks, Joanna Struzik.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego: Jaros∏aw Koperski
– Przewodniczàcy Komisji, Piotr
Pietrucha, Andrzej Olechowski, Marian Oszczyk, Joanna Struzik.
Ponadto radni podj´li nast´pujàce
uchwa∏y:
• uchwa∏´ w sprawie ustalenia miesi´cznego wynagrodzenia Wójta
Gminy Niepor´t (uchwa∏a Nr
II/10/2014) pozostawiajàc wynagrodzenie na niezmienionym poziomie;
• uchwa∏´ w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zak∏adu
Komunalnego w Niepor´cie
do us∏ug w zakresie zbiorowego
odprowadzania Êcieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2015 rok (uchwa∏a Nr II/11/2014).
Ustalono stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Gminnego

WIZYTA
łab´dzia

Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek, 11 grudnia, około
godziny 15, przed Urz´dem Gminy Niepor´t. Po Placu WolnoÊci,
ku zdziwieniu wszystkich, przechadzał si´ łab´dê.
Z uwagi na znacznà odleg∏oÊç od Zalewu Zegrzyƒskiego i Kana∏u ˚eraƒskiego ptak musia∏ zrobiç sobie
przerw´ w locie, jednak nie kwapi∏
si´ do odlotu. Nie wyglàda∏ na przestraszonego, obecnoÊç ludzi nie budzi∏a jego niepokoju. Pracownicy
Dzia∏u Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa zainteresowali si´ jego losem.
Po wst´pnych ogl´dzinach ∏ab´dzia
nie zauwa˝yli uszkodzeƒ ani urazów,

które mog∏yby utrudniç mu dalszy
lot. Jednak z uwagi na zapadajàcy
zmrok i bezpieczeƒstwo ptaka, podj´to decyzj´ o z∏apaniu go i przewiezieniu na teren Dzikiej Pla˝y nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Zadania tego
podj´li si´ funkcjonariusze Stra˝y
Gminnej Niepor´t.
¸ab´dê zosta∏ bezpiecznie od∏owiony i wypuszczony w pobli˝u wody.
Ë K.Kula

Zak∏adu Komunalnego w Niepor´cie
na 2015 rok do us∏ug:
1) w zakresie zbiorowego odprowadzania Êcieków w wysokoÊci 2,15 z∏ brutto do 1 m3 Êcieków
odprowadzanych w ramach zbiorowego odprowadzania Êcieków,
tj. 1,99 z∏ netto plus podatek
VAT 8%,
2) w zakresie us∏ug administrowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
w wysokoÊci 33,10 z∏ rocznie
do 1 m2 powierzchni u˝ytkowej
lokalu z tytu∏u dop∏aty ró˝nicy
do czynszu, jaka wynika pomi´dzy stawkà ustalonà za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej we Wspólnotach Mieszkaniowych i WAM,
a stawkà ustalonà przez Rad´
Gminy.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski zamknà∏ obrady II sesji Rady Gminy Niepor´t VII kadencji
2014 – 2018, dzi´kujàc wszystkim
za uczestnictwo w sesji.
Ë JJoƒska

ZMIANA GODZIN
FUNKCJONOWANIA
PUNKTU
ZBIÓRKI
ODPADÓW
W GRUDNIU
2014 R.
Informujemy, ˝e
w dniach 24 grudnia 2014 r.
(Êroda) oraz 31 grudnia 2014 r.
(Êroda) Gminny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany
przy ulicy Małoł´ckiej 62
w Niepor´cie b´dzie czynny
w godzinach 10.00-12.00.
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SENIORZY z Gminy Niepor´t w Finale
XII Ogólnopolskiego Przeglàdu TwórczoÊci Artystycznej Seniorów „TERAZ MY”
dniach 21-23 listopada
w Ok´ckiej sali widowiskowej Domu Kultury „W∏ochy” zespó∏ profesjonalnych jurorów
dokona∏ przeglàdu 182 prezentacji,
w ramach XII Ogólnopolskiego Przeglàdu TwórczoÊci Artystycznej Senio-

W

rów: 95 wokalnych, 11 tanecznych, 18 teatrów, 15 kabaretów, 4 osób
w kategorii monodram, 17 recytatorów, 7 instrumentalistów, 15 zespo∏ów
folklorystycznych (grupy wokalne, taneczne i obrz´dowe). W sumie,
do przeglàdu zg∏osi∏o si´ 1487 osób.

Jurorkami by∏y: profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, pani Katarzyna Soko∏owska, Artystka Paƒstwowego
Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Mazowsze”, pani Ma∏gorzata Czaczakowska, Aktorka, absolwentka Szko∏y

Aktorskiej Hakiny i Jana Machulskich.
W Przeglàdzie zaprezentowa∏y si´
dwa zespo∏y seniorów Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie, z widowiskami obrz´dowymi „Herody”
i „Pastora∏kà” w re˝yserii pani dyrektor OÊrodka, Bogus∏awy Oksza-Klossi. Aran˝acj´ muzycznà opracowa∏a pani Katarzyna Ignaciuk.
W niedziel´ 30 listopada w wype∏nionej po brzegi sali widowiskowej
(oko∏o 200 osób), dopiero po wyst´pach wybranych osób i zespo∏ów, zosta∏ odczytany protokó∏ z pracy jury.
Z zapartym tchem, aktorzy naszych
zespo∏ów obrz´dowych i osoby towarzyszàce, czekaliÊmy na ocen´ obu
widowisk. I oto jest: jury obydwu
przedstawieniom przyzna∏o trzecie
miejsce wÊród osiemnastu teatrów!
Przed wystàpieniem „Herodów”
prowadzàcy przeglàd poinformowa∏
jury i siedzàcych na widowni, ˝e zespó∏ aktorski w ca∏oÊci wyst´puje
po raz pierwszy na scenie. Jest to
wi´c premierowe wstàpienie w magiczny Êwiat teatru, szcz´Êliwie
udane.
Nasi aktorzy w pe∏ni zas∏u˝yli sobie na to by nie byç anonimowi. I tak w „Pastora∏ce” jako anio∏owie wystàpi∏y panie Danuta B∏awdziewicz, Genowefa G´bicz, Hanna

Jaszczak, Anna Zajenkowska. Królami byli panowie Wojciech G´bicz,
Krzysztof Jaszczak, Zygmunt Zajenkowski, a pastuszkami by∏y panie
Aneta Kawka, Iwona Kupisiewicz
i Anna Szczepaƒska.
A w „Herodach” ˝o∏nierzem by∏a
p. Janina Czy˝ewska, a ˚ydem p.
Anna Go∏´biewska. Rol´ Turka gra∏
p. Ryszard Go∏´biewski. Feldmarsza∏kiem by∏a p. Krystyna Fatyga,
Herodem by∏ p. S∏awomir Ossowski
a jego synem p. Zofia Kuênicka. Jako Êmierç wystàpi∏a p. Joanna
Ossowska, diab∏em by∏a p. Zofia Pogorzelska, a anio∏em p. Krystyna Pogorzelska.
Spo∏ecznà wartoÊç tych Przeglàdów zawiera zdanie zawarte w informacji organizatorów: „Uznani artyÊci i wyk∏adowcy szkó∏ artystycznych potrafili podzieliç si´ dobrym
s∏owem, a cennymi uwagami pomagajà nadaç nowà wartoÊç twórczoÊci
dojrza∏ych artystów. Seniorzy wnoszà w swój teatr entuzjazm i radoÊç
˝ycia.”
Wszystkim, którzy chcieliby zobaczyç naszych aktorów na scenie, przekazuj´ dobrà wiadomoÊç: 20 grudnia
o godz. 19.00 w Gminnym OÊrodku
Kultury b´dà wyst´powaç oba zespo∏y!
Ë W∏odzimierz B∏awdziewicz

Wyjàtkowi goÊcie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Szkole
Podstawowej w Józefowie

CAŁA Polska Czyta Dzieciom
W Êwietlicy szkolnej w Józefowie,
od poczàtku roku szkolnego realizowana jest akcja „Ca∏a Polska Czyta
Dzieciom”. Codziennie rano dzieci
s∏uchajà wybranych lektur.
3 grudnia uczniowie mieli wyjàtkowà frajd´, poniewa˝ ksià˝k´
w tym dniu czytali wójt gminy Nie-
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pr´t Maciej Mazur oraz zast´pca
wójta pani Alicja Soko∏owska.
Dzieci bardzo uwa˝nie s∏ucha∏y
oraz ˝ywo reagowa∏y na czytanà
ksià˝k´. Na koniec bardzo podzi´kowa∏y goÊciom za poÊwi´cony im
czas.
Ë Maja Szulczewska

W Y D A R Z E N I A

SPOTKANIA opłatkowe i jasełka

Kol´dowanie w GOK w Niepor´cie
W Gminnym OÊrodku Kultury na wspólne kol´dowanie zaprosi∏ chór
Echo Niepor´tu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W SZKOLE W JÓZEFOWIE
Spotkanie rozpocz´∏o si´ od przepi´knego przedstawienia wystawionego przez nauczycieli, rodzi-

W okresie
przedÊwiàtecznym
w szkołach,
przedszkolach
i oÊrodkach kultury
organizowane sà
spotkania opłatkowe
i jasełka. Biorà w nich
udział wszyscy
– od najmłodszych,
po tych troch´
starszych.
o magiczne momenty, w których czujemy wspólnot´, wyrastajàcà ze wspólnych korzeni, majàcych tysiàce lat.. Prze˝ywamy histori´ Âwi´tej Rodziny
i przygotowujemy si´ do rodzinnego wigilijnego wieczoru.

T

ców i przyjació∏ Szko∏y Podstawowej w Józefowie. Âwiàteczny nastrój stworzy∏ wyst´p chóru szkol-

nego prowadzonego przez p. Gra˝yn´ Osmyckà.

Wigilijne spotkanie mieszkaƒców w Filii Gminnego OÊrodka
Kultury w Beniaminowie
Wigilia w Beniaminowie zgromadzi∏a mieszkaƒców, którzy wspólnie kol´dowali, dzielàc si´ op∏atkiem. Dzieci i m∏odzie˝ z GOK w Beniaminowie przygotowa∏y przepi´kny koncert wigilijny. Rodzinna atmosfera zagoÊci∏a w sercach uczestników.

Mikołaj
w Ârodowiskowym
Ognisku Wychowawczym
w Zegrzu Południowym
Spotkanie opłatkowe dla Seniorów w filii GOK w Kàtach
W´gierskich
Na t´ wigili´ zawita∏y anio∏y….
A to dzi´ki spektaklowi muzycznemu, który przygotowa∏y dzieci ze
studia piosenki KÑCIK. Po cz´Êci
oficjalnej przyszed∏ czas na aniel-

ski pokaz, zwieƒczony wyst´pem
artystów z Akademii Muzyki
Osmyki. Wspólne kol´dowanie zakoƒczy∏o ten uroczy wieczór.

W Ârodowiskowym Ognisku
Wychowawczym w Zegrzu Po∏udniowym w spotkaniu Êwiàtecznym uczestniczy∏o blisko 30 wychowanków z Zegrza
i Ryni. Wraz z zaproszonymi
goÊçmi zjedli uroczystà kolacj´
i z radoÊcià oglàdali wr´czone
im prezenty. Wspólne kol´dowanie stworzy∏o prawdziwie
rodzinnà atmosfer´.

Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie
Jasełka w Gminnym Przedszkolu w Niepor´cie
Âwiàteczne spotkanie pracowników Gminnego Przedszkola w Niepor´cie wraz z Rodzicami przedszkolaków oraz zaproszonymi go-

Êçmi odby∏o si´ w sali Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie.
Utalentowani rodzice, pod kierunkiem nauczycielek, si´gn´li do tra-

dycji jase∏ek i odtworzyli histori´
narodzin Syna Bo˝ego pt. „Ma∏e
Dzieci´ w ˝∏obie”.

Magi´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia poczuliÊmy 17 grudnia dzi´ki baÊniowej, olÊniewajàcej scenografii wyczarowanej przez pana Piotra Sadowskiego do przedstawienia pt. „Wystarczy jeden gest”, w którym wystàpili uczniowie szko∏y pod kierunkiem paƒ: Kamili Kruk i Danuty Woêniakowskiej.
PoÊród wirujàcych wokó∏ gwiazd i padajàcego Êniegu, aktorzy zach´cili do czynienia dobra i czerpania radoÊci z obdarowywania innych.
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HARMONOGRAM pracy gminnych szkół
w okresie przerwy Êwiàtecznej
w dniach 22 – 31 grudnia 2014 roku
oraz w dniach dodatkowo
wolnych od zaj´ç dydaktycznych
– 2 oraz 5 stycznia 2015 roku.
Szkoła

Zaj´cia w Êwietlicy
w Szkole Podstawowej
w Niepor´cie

22.12.2014
poniedziałek

23.12.2014
wtorek

24.12.2014
Êroda

29.12.2014
poniedziałek

30.12.2014
wtorek

31.12.2014
Êroda

2.01.2015
piàtek

5.01.2015
poniedziałek

Szkoła Podstawowa
im. B. Tokaja w Niepor´cie

godz 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–12.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–12.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–17.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –17.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach

godz. 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–12.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–12.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz 7.00 –16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie

godz. 7.00 –18.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –18.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –18.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00 –18.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

godz. 7.00–16.00
zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze

–

–

Szkoła Podstawowa
im. Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie

godz. 7.00 –16.00

godz. 7.00 –16.00

godz. 7.00–12.00

godz. 7.00 –16.00

godz. 7.00 –16.00

godz. 7.00–12.00

godz. 7.00–16.00

godz. 7.00 –16.00

Zaj´cia w oddzialach przedszkolnych
odbywaç si´ b´dà w godzinach:

godz. 8.00 – 12.00

godz. 8.00 – 12.00

godz. 8.00 – 12.00

godz. 8.00 – 12.00

godz. 8.00 – 12.00

godz. 8.00 – 12.00

godz. 8.00 – 12.00

godz. 8.00 – 12.00

Szkoła Podstawowa
im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej

godz. 8.00 –16.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 8.00 –16.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 8.00 –12.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 8.00 –16.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 8.00 –16.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 8.00 –12.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 8.00 –15.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 8.00 –15.00
zaj´cia
Êwietlicowe

godz. 9.00 –11.00
zaj´cia piłki
siatkowej
(młodzie˝ szkoły podstawowej
i gminazjum)
D. PieÊniak
B. Orlikowski

godz. 9.00 –11.00
zaj´cia piłki
siatkowej
(młodzie˝ szkoły podstawowej
i gminazjum)
D. PieÊniak
B. Orlikowski

godz. 9.00 –11.00
zaj´cia piłki
siatkowej
(młodzie˝ szkoły podstawowej
i gminazjum)
D. PieÊniak
B. Orlikowski

godz. 10.00 –18.00
Turniej Młodziczek
piłka siatkowa
Zawody
w Wieliszewie
D. PieÊniak

godz. 10.00 –14.00
V Sylwestrowy
Turniej Dwójek
w piłce
siatkowej
D. PieÊniak

godz. 10.00–12.00
zaj´cia piłki
siatkowej
(młodzie˝ szkoły podstawowej
i gminazjum)
D. PieÊniak
B. Orlikowski

Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
osoby prowadzàce:

Ju˝ po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie przystàpiła do programu „Ratujemy i uczymy ratowaç”.

RATUJEMY i uczymy ratowaç
W okresie dwóch miesi´cy pani Aneta
Pàtek, nauczycielka wychowania fizycznego, prowadzi∏a cykl zaj´ç w klasie IIIB
z udzielania pierwszej pomocy.
Cykl szkoleƒ obejmowa∏ cz´Êç teoretycznà i praktycznà.
Celem programu by∏a praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania
pierwszej pomocy oraz kszta∏towanie
w kilkuletnich dzieciach umiej´tnoÊci
prawid∏owego zachowania, kiedy ktoÊ
obok potrzebuje pomocy.
Dzi´ki Fundacji WOÂP, która wyposa˝y∏a szko∏´ w specjalne ksià˝ki dla maluchów, ma∏e fantomy, film animowany
oraz telefony – zabawki, nauczycielka
prowadzàca szkolenie, zrobi∏a to w sposób ciekawy, atrakcyjny i przyst´pny dla
dzieci.
W pierwszej cz´Êci szkolenia, pani
Aneta przedstawi∏a ogólne zagadnienia
dotyczàce udzielania pierwszej pomocy
oraz podstawowe czynnoÊci ratujàce ˝ycie. Nast´pnie dzieci obejrza∏y film animowany, w którym doktor Kr´cio∏ek
w prosty i obrazowy sposób uczy∏ dzieci, jak udzielaç pomocy potrzebujàcym.
Uczniowie poznali tzw. „∏aƒcuch prze˝ycia” oraz schemat najwa˝niejszych
czynnoÊci koniecznych do wykonania,
aby komuÊ pomóc.
Po wst´pnej, teoretycznej cz´Êci szkolenia, uczniowie przystàpili do cz´Êci
praktycznej. åwiczyli wzywanie pomo-
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AKCJA ZIMA 2015 W GOK – PIERWSZY TYDZIE¡
Nazwa OÊrodka
Kultury/Filii
GOK
w Niepor´cie

filia GOK
w Beniaminowie

filia GOK
w Stanisławowie
Drugim

cy, wykorzystujàc do tego celu telefony
– zabawki.
Aby utrwaliç zdobyte wiadomoÊci
w teorii i praktyce powtarzane by∏y nast´pujàce umiej´tnoÊci: bezpieczeƒstwo,
sprawdzanie przytomnoÊci, wzywanie
pomocy, sprawdzenie oddechu, pozycj´
bocznà ustalonà, oddechy ratownicze,
uciskanie klatki piersiowej, resuscytacj´
krà˝eniowo – oddechowà.
Efektem koƒcowym by∏ pozytywnie
zdany test wszystkich uczniów z klasy
IIIB. Ka˝dy uczestnik otrzyma∏ dyplom
ukoƒczenia kursu, który osobiÊcie wr´czy∏a pani Dyrektor Agnieszka Powa∏a.
Ë Aleksandra Giemza

godz. 8.30–12.00
godz. 8.30–12.00
zaj´cia opiekuƒcze
zaj´cia opiekuƒcze
dla uczniów gimnazjum
dla uczniów gimnazjum
A. Gàsowska-Jastrz´bska
J. Wawrzyniak, R. Wróbel
L. Kowalczyk, I. Kudła
J. Mazur, M. Muda
godz. 12.00–15.30
godz. 12.00–15.30
zaj´cia opiekuƒcze
zaj´cia opiekuƒcze
dla uczniów gimnazjum
dla uczniów gimnazjum
A. Kubiak, A. Omelaniuk I. Bartosiewicz, U. Wronowska
W. Hermaniuk
M. R´belska
godz. 9.00–11.00
godz. 9.00–11.00
zaj´cia piłki siatkowej zaj´cia piłki siatkowej
(młodzie˝ szkoły podstawowej (młodzie˝ szkoły podstawowej
i gminazjum)
i gminazjum)
D. PieÊniak, B. Orlikowski D. PieÊniak, B. Orlikowski

filia GOK
w Kàtach W´gierskich
Zapisy pod numerem
telefonu
692 071 097

19.01.2015
poniedziałek

20.01.2015
wtorek

21.01.2015
Êroda

22.01.2015
czwartek

23.01.2015
piàtek

godz. 10.00 –12.00
małe ZOO
godz. 12.00 –14.00
teatralia

godz. 10.00 –12.00
kreatywni i aktywni
godz. 12.00 –14.00
ceramika

godz. 10.00 –14.00
wyjazd do kina
i McDonald’s
koszt 20zł
+ kieszonkowe

godz. 10.00 –12.00
zaj´cia ruchowe
godz. 12.00 –14.00
zabawy plastyczne

godz. 10.00 –12.00
„ Bezpieczne ferie”
spotkanie z Policjantem
warsztaty ceramiczne
godz. 12.00 –14.00
warsztaty
„ Futerkowi
Przyjaciele”

godz. 10.00 –12.00
robótki r´czne
„BAŁWANKI”

godz. 10.00 –14.00
warsztaty
wokalne

godz. 12.00 –14.00
wport to zdrowie
gimnastyka
ogólnosprawnoÊciowa
dla dzieci

godz. 12.00 –14.00
warsztaty
artystyczne
„malowanie
na szkle”

godz. 10.00 –12.00
warsztaty
artystyczne
z masy solnej
godz. 12.00 –14.00
warsztaty
sportowe
KARATE

godz. 10.00 –14.00
wyjazd autokarem
do Stanisławowa
Drugiego
Warsztaty „Budujemy
Krain´ Lodu”
godz. 10.00 –12.00
warsztaty kreatywne
budujemy
ptasi domek
godz. 12.00 –14.00
warsztaty
artystyczne
z FILCU

godz. 10.00 –12.00
nici, cekiny, wzory
i kolory.
Wyszywanie i haft
godz. 12.00 –14.00
zaj´cia ceramiczne

godz. 10.00 –12.00
„Bułeczki i chałeczki”
zaj´cia kulinarne

godz. 10.00 –14.00
Wyjazd do kina
i McDonald’s
koszt 20zł
+ kieszonkowe

godz. 10.00 –12.00
pasje i inspiracje
„Moja koszula”

godz. 10.00 –12.00
spotkanie ze Stra˝à
Gminnà

godz. 10.00 –14.00
wyjazd do fili GOK
w Stanisławowie
Drugim
– dojazd własny
„Bułeczki-chałeczki”
i zaj´cia taneczne

godz. 10.00 –12.00
Êpiewaç
ka˝dy mo˝e

godz. 10.00 –12.00
coÊ z niczego
– eko-instrumenty

godz. 12.00 –14.00
zabawy
z chustà
klanza

godz. 12.00 –14.00
coÊ z niczego
– eko-instrumenty

godz. 12.00 –14.00
zabawy
integracyjne

godz. 12.00 –14.00
zaj´cia taneczne

godz. 10.00 –14.00
warsztaty
„Budujemy
Krain´ Lodu”

godz. 12.00 –14.00
zabawy taneczne
godz. 10.00 –14.00
taƒcowała
igła
z nitkà
godz. 12.00 –14.00
zasady
dobrego
wychowania

• Opłata za uczestnictwo w Akcji Zima wynosi 20 zł od osoby. • Wszyscy uczestnicy Akcji Zima muszà mieç pisemnà zgod´
rodziców lub opiekunów. • Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmiany w programie Akcja Zima. • Wyjazdy autokarowe
stanowià odr´bny koszt. • Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmian w planie.

S P O R T

Do II edycji Grand Prix
Jeziora Zegrzyƒskiego
w piłce siatkowej
dziewczàt w roku
szkolnym 2014/2015
przystàpiły dziewcz´ta
z 6 gimnazjów – z Serocka,
Chotomowa, Nr 4
z Legionowa, Nasielska,
Dàbrówki i Stanisławowa
Pierwszego.
grudnia w Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym zosta∏ rozegrany kolejny turniej. Naszà gmin´ reprezentowa∏y dziewcz´ta z klas sportowych
o profilu pi∏ka siatkowa. Turniej zosta∏ rozegrany systemem „ka˝dy
z ka˝dym” do 2 wygranych setów.
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Wyniki uzyskane przez reprezentacj´
gminy Niepor´t:
Stanisławów Pierwszy – Legionowo Nr 4
Stanisławów Pierwszy – Nasielsk
Stanisławów Pierwszy – Chotomów
Stanisławów Pierwszy – Dàbrówka
Stanisławów Pierwszy – Serock

2:0
0:2
2:1
2:0
2:0

KO¡COWA KOLEJNOÂå:
I miejsce: Gimnazjum w Nasielsku
II miejsce: Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym
III miejsce: Gimnazjum w Dàbrówce
IV miejsce: Gimnazjum nr 4 w Legionowie
V miejsce: Gimnazjum w Chotomowie
VI miejsce: Gimnazjum w Serocku

GRAND Prix Jeziora Zegrzyƒskiego
Wr´czenia pucharów za poszczególne miejsca dokona∏a Pani
Agnieszka Stankiewicz, Dyrektor
Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Naszà gmin´ reprezentowa∏y: Natalia i Patrycja Bartkowska, Magda
i Sylwia Postek, Maryla Karczmarczyk, Karolina Szabelewska, Karolina Banaszek, Aleksandra Ho∏uj,
Natalia Urban, Weronika Paw∏owska, Zuzanna Faron, Dominika
Knap, Dominika Baƒska, Julia Marzec, Olga Bednarska, Paulina
Gwiazda, Daria Wójcik, Wiktoria
Imbierska, Weronika Denkiewicz.
Trener: Dariusz PieÊniak.
Ë BW

11 i 15 grudnia w Szkole Podstawowej w Niepor´cie odbyły si´ sportowe zawody mikołajkowe dla
uczniów klas I-III wszystkich gminnych szkół oraz najmłodszych zawodników ze szkół
podstawowych z Józefowa, Izabelina, Niepor´tu oraz z gminnych przedszkoli – w Zegrzu Płd.,
Niepor´cie i Białobrzegach.

MIKOŁAJKOWE zawody sportowe

6 grudnia Aquapark „Fala” i Gmina Niepor´t
zorganizowały Zawody Mikołajkowe w OÊrodku
Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t dla dzieci
i młodzie˝y w wieku od 6 do 15 roku ˝ycia.

Organizatorem miko∏ajkowego szaleƒstwa by∏ Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa”, który na zlecenie
Urz´du Gminy Niepor´t, ze Êrodków finansowych uzyskanej
w 2014 r. dotacji, zorganizowa∏
i przeprowadzi∏ zawody.
Konkurencja goni∏a konkurencj´,
doping wzrasta∏ z minuty na minut´, a humory dopisywa∏y wszystkim. W wywiadach udzielanych
na ˝ywo specjalnemu wys∏annikowi Âwi´tego Miko∏aja, Panu Tomaszowi Zalewskiemu, zawodnicy
oraz ich opiekunowie potwierdzali
zadowolenie i dobrà zabaw´.
Emocje si´ga∏y zenitu, kiedy to
sportowcy pokonywali d∏ugi, Ênie˝-

ny tunel, a potem toczyli wielkie
kule. Pomys∏odawczynià wszystkich konkurencji by∏a pani Agata
Krasowska, która jak powiedzia∏a
w wywiadzie, uwielbia organizowaç takie zawody.
Na proÊb´ Miko∏aja, z którym telefonicznie ∏àczyli si´ organizatorzy, wszystkie dru˝yny stan´∏y
na najwy˝szym podium, zajmujàc
pierwsze miejsce. Za udzia∏
i ogromne zaanga˝owanie zawodnicy otrzymali z∏ote medale i prezenty Êwiàteczne dla szkó∏, które wr´cza∏a dyrektor szko∏y pani Edyta
KuÊ wraz z organizatorkami zawodów – panià Agnieszkà Lewandowskà i panià Agatà Krasowskà. Naj-

m∏odsi zawodnicy obejrzeli ponadto przedstawienie pt. „JaÊ i Ma∏gosia”. Trudno by∏o si´ rozstaç, ale
czas szybko mija. Do zobaczenia,
miejmy nadziej´, za rok!
Organizator UKS Pilawa serdecznie dzi´kuje dyrektorom szkó∏
za umo˝liwienie dzieciom udzia∏u
w zawodach oraz uczennicom klasy szóstej sportowej – miko∏ajkom,
które asystowa∏y przy konkurencjach i opiekowa∏y si´ m∏odszymi
kolegami. Opiek´ medycznà podczas obu cz´Êci zawodów miko∏ajowych sprawowa∏a piel´gniarka
szkolna, pani Barbara Szyperek.
Ë I.Kopka

ZAWODY mikołajkowe w Aquaparku „Fala”
Celem zawodów by∏a promocja
zdrowych form wypoczynku rodzinnego, popularyzacja p∏ywania jako
dyscypliny sportu przyjaznej dla
ka˝dego, ale przede wszystkim zorganizowanie Êwietnej zabawy dla
dzieci i m∏odzie˝y. Od godziny 11:30
zawodnicy zacz´li si´ rejestrowaç
w kasie OÊrodka. Ka˝dy uczestnik
dosta∏ swój numer startowy. O godzinie 12:00 Dyrektor OÊrodka Sportu
i Rekreacji Gminy Niepor´t uroczyÊcie otworzy∏ Zawody Miko∏ajkowe,
które prowadzi∏a Anna Wenerska
– doÊwiadczona ju˝ konferansjerka
– instruktor aquaaerobiku, nauczyciel
wychowania fizycznego w Gimnazjum. Zawody rozpocz´∏y si´ konkurencjà WYÂCIG AUSTRALIJSKI,
który polega∏ na przep∏yni´ciu basenu sportowego w szerz i pokonaniu
po drodze przeszkód w postaci lin.

WyÊcig podzielony by∏ na 3 kategorie wiekowe:
1. Dzieci z roczników 2006 – 2008.
Najlepszy okaza∏ si´ Jan Olszewski, nast´pny by∏ Rafa∏ Raszkiewicz, na trzecim miejscu uplasowa∏ si´ Kacper Karolak.
2. Dzieci z roczników 2003 – 2005.
W tej kategorii zwyci´˝y∏a Alicja
Kraszewska, na drugim miejscu
znalaz∏ si´ Franciszek Gera,
na trzecim Rafa∏ Smoliƒski.
3. Dzieci z roczników 1999 – 2002.
Najlepsza okaza∏a si´ Karolina
Zieliƒska, nast´pnie Weronika Lewandowska, na trzecim miejscu
uplasowa∏ si´ Oskar Januszczak.
Nast´pnà konkurencjà by∏ WYÂCIG NA DYSTANSIE 25 m o nagrod´ Wójta Gminy Niepor´t, który
równie˝ by∏ podzielony na 3 kategorie wiekowe:

1. Dzieci z roczników 2006 – 2008.
Tutaj, tak jak w pierwszej konkurencji, okazali si´ bezkonkurencyjni: pierwsze miejsce – Jan Olszewski, drugie miejsce – Rafa∏
Raszkiewicz, trzecie miejsce –
Kacper Karolak.
2. Dzieci z roczników 2003 – 2005.
W tej kategorii wiekowej zwyci´˝y∏ Rafa∏ Smoliƒski, kolejno uplasowali si´ Rafa∏ Burakowski
i Franciszek Gera.
3. Dzieci z roczników 1999 – 2002.
Najlepszy okaza∏ si´ Kacper Senkowski, drugi by∏ Oskar Januszczak, trzecie miejsce zaj´∏a Zuzanna Strauchold.
Ostatnià konkurencjà by∏y STACJE NA CZAS, które polega∏y
na pokonaniu 5 konkurencji w jak
najkrótszym czasie. Pierwszà z nich
by∏o wy∏awianie skarbów, drugà

zjazd ze zje˝d˝alni, nast´pnà wyÊcig
z pi∏kà, kolejnà holowanie rozbitka,
ostatnià rzut do celu. Zadaniem zawodników by∏o pokonanie wszystkich konkurencji w jak najkrótszym
czasie.
Konkurencja by∏a podzielona na
2 kategorie wiekowe:
1. Dzieci z roczników 2006 – 2008,
w której zwyci´˝y∏ Wiktor Wenerski, na drugim miejscu znalaz∏ si´
Rafa∏ Smoliƒski, natomiast
na trzecim Aleksandra Kotwas.
2. Dzieci z roczników 1999 – 2003.
Pierwsze miejsce nale˝a∏o do Franciszka Gera, drugie miejsce zaj´∏a
Weronika Lewandowska, natomiast
trzecie Krystian Podstawka.
W czasie, gdy s´dziowie zliczali
wyniki, prowadzàca zawody krà˝y∏a po widowni z pytaniami dotyczàcymi Êwiàt. Dzieci, które prawid∏o-

wo odpowiedzia∏y mog∏y liczyç
na prezent w postaci s∏odyczy. Jednà z atrakcji by∏ pokaz zumby, które przeprowadzi∏y gimnazjalistki.
Nast´pnie ratownicy Legionowskiego WOPR przeprowadzili pokaz
pierwszej pomocy.
Wszystkim
zaanga˝owanym
w przygotowanie Zawodów Miko∏ajkowych, m.in.: p. Beacie Brejnakowskiej, p. Annie Wenerskiej, p. Jovanie
Djurowiç, p. Ewie Tomszys, p. Katarzynie Buczkowskiej, p. Marcinowi
Buczkowskiemu, p. Marcinowi
Czerwiƒskiemu, p. Marcinowi ZawiÊlakowi, p. Piotrowi Ga∏ce, Legionowskiemu WOPR organizatorzy
sk∏adajà podzi´kowania. Zwyci´zcom serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Do zobaczenia za rok!
Ë P.Majewska
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W STYCZNIU 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie,
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego, Wieczorna
Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊci, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska
Polna, Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna,
D´bowa, Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół, Marsa,
Czajki

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa, Wesoła,
Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga A. Mozarta,
Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów,
Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny,
Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych Marzeƒ,
T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA

