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w skrócie
WYMIE¡ DOWÓD!
Przypominamy, ˝e wszystkie dowody osobiste typu
ksià˝eczkowego nale˝y wymieniç do koƒca 2007
roku. Aby otrzymaç nowy dowód osobisty nale˝y
z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Niepor´t pok. 6:
– wniosek dowodowy,
– 2 aktualne fotografie (lewy pó∏profil),
– dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 30,00 z∏.
na konto:
Urzàd Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
B. S. w Legionowie, o/Niepor´t
52801310292003000374150001
– odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które
nie wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,
– odpis aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà o aktualnie
u˝ywanym nazwisku.

RUSZY¸ AUTOBUS DO ZEGRZA
Zgodnie z wczeÊniejszymi zapowiedziami, 28 kwietnia
linia 804 rozpocz´∏à regularne kursy z Warszawy ˚eraƒ
do Zegrza Po∏udniowego.
Zmiany w komunikacji na terenie naszej Gminy obj´∏y
równie˝ lini´ 705, kilka z jej autobusów ma przed∏u˝onà
tras´, co umo˝liwi∏o po∏àczenie Zegrza Po∏udniowego
i Bia∏obrzegów. Szczegó∏owe rozk∏ady dost´pne sà
na stronie Zarzàdu Transportu Miejskiego
http://www.ztm.waw.pl/rozklady.php.

PUNKT PROFILAKTYKI POMOCY DZIECKU I RODZINIE
udziela bezp∏atnej pomocy i wsparcia:
– rodzicom;
– dzieciom;
– nauczycielom;
– pedagogom.
Zapraszamy w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 15 – 18
do OÊrodka Zdrowia w Niepor´cie
ul. PodleÊna 4 (wejÊcie z boku przez rehabilitacj´)
tel. 772-51-12
Oferujemy:
– pomoc psychologicznà;
– konsultacje pedagogiczne pedagoga-terapeuty
i pedagoga resocjalizacyjnego;
– poradnictwo rodzinne.

NABÓR KANDYDATÓW NA ¸AWNIKÓW

ABSOLUTORIUM UDZIELONE
W piàtek, 27 kwietnia, odby∏a si´ absolutoryjna sesja Rady Gminy Niepor´t. Radni oceniali
wykonanie bud˝etu w 2006 roku. Odczytano równie˝ opini´ Regionalnej Izby
Obrachunkowej. G∏osowanie poprzedzi∏a informacja kierowników dzia∏ów urz´du,
o wykonanych zadaniach.
ykonanie dochodów bud˝etu zamkn´∏o si´
w 2006 roku kwotà 36 216 770 z∏, natomiast wydatki wynios∏y 37 229 660 z∏. Dochody zrealizowane zosta∏y w stosunku do planu w 110,68%, a wydatki
w 97,65%.
WÊród dochodów najwi´kszà pozycj´ stanowi∏y dochody w∏asne
gminy (z tytu∏u podatków np.
od nieruchomoÊci, od Êrodków
transportowych) – 13 750 684 z∏.
Nast´pnà pozycj´ stanowi∏y dochody z tytu∏u udzia∏ów w podatkach
dochodowych, czyli podatek PIT
i CIT – 11 711 422 z∏. Subwencja
z bud˝etu paƒstwa na cele oÊwiatowe wynios∏a 4 716 396 z∏.
Wydatki bie˝àce gminy wynios∏y 21 096 333 z∏ (56,67% wydatków ogó∏em) i wzros∏y w stosunku do 2005 r. o kwot´ 3 252 659 z∏,
tj. o 18,23%.
Na wydatki majàtkowe, w tym
inwestycyjne zwiàzane z rozwojem
gminy, przeznaczono kwot´ 16 133 327 z∏ (43,33% wydat-

ków ogó∏em), o 2 782 314 z∏
(20,84%) wi´cej ni˝ w 2005 roku.
Najwi´kszà kwot´ poch∏on´∏a
budowa dróg (6,4 km) i chodników
(6,1 km) – 4 700 000z∏.
Na inwestycje oÊwiatowe przeznaczono kwot´ 3 400 000 z∏.
Przesz∏o 8 km nowej sieci wodociàgowej, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie i projekty
sieci m.in. w Beniaminowie, Ryni,
Wólce Radzymiƒskiej kosztowa∏y 3 000 000 z∏.
Inwestycje kanalizacyjne m.in.
budowa pompowni Êcieków P-8
w Niepor´cie, pompowni PXI-1
w Bia∏obrzegach i modernizacja
oczyszczalni w Niepor´cie to kwota ok. 2 000 000 z∏.
Wykonano równie˝ 6,2 km linii
oÊwietleniowych i zamontowano 159 sztuk lamp za sum´ 700 000 z∏. Na budow´ obiektów kubaturowych (np. zakoƒczenie budowy gimnazjum, budynek
GOPS, gara˝ OSP w Kàtach W´gierskich) i sportowych (np. boiska
ze sztucznà nawierzchnià w Niepo-
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Rada Gminy Niepor´t og∏asza nabór kandydatów
na ∏awników:
a) do Sàdu Okr´gowego dla Warszawa-Praga
w Warszawie w iloÊci 4 osób;
b) do Sàdu Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w iloÊci 1 osoba;
c) do Sàdu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Pó∏noc
w Warszawie – Sàdu Pracy i Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w iloÊci 1 osoba;
d) do Sàdu Rejonowego w Legionowie
w iloÊci 4 osób;
Formularze zg∏oszenia kandydata na ∏awnika mo˝na
uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t

r´cie i Bia∏obrzegach) przeznaczo- i gaz, poch∏on´∏y kwot´ bli- konanie bud˝etu, 11 radnych opono 1 700 000 z∏.
sko 8 700 000 z∏.
wiedzia∏o si´ za udzieleniem absoPod wzgl´dem wykorzystania
Po zapoznaniu si´ ze sprawozda- lutorium, 3 osoby nie wzi´∏y udziaÊrodków unijnych w latach 2004- niem z wykonania bud˝etu, radni ∏u w g∏osowaniu.
Wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych
2006 gmina Niepor´t zdecydowa- przystàpili do g∏osowania. Po dysnie przoduje w powiecie, majàc kusji, dotyczàcej pracy Komisji realizacji bud˝etu 2006 roku
na koncie przesz∏o 6 mln pozyska- Rewizyjnej, która opiniowa∏a wy- na stronach 4–5.
 Red
nych Êrodków.
Na drugim miejscu
za
inwestycjami, Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym ukoƒczone w 2006 roku
po stronie wydatków,
znajduje si´ gminna
oÊwiata.
Wydatkowano
na nià 12 152 389 z∏.
Ârodki w∏asne gminy
stanowi∏y przesz∏o 7
mln z∏, reszta to subwencja oÊwiatowa
i dotacje celowe. Bie˝àce wydatki, czyli
np. wynagrodzenia
wraz
pochodnymi
pracowników szkó∏
i przedszkoli, remonty
i modernizacje, dowozy uczniów, op∏aty
za energi´ elektrycznà
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m i e s z k a ƒ c y
12 maja cz∏onkowie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Niepor´tu, Wólki
Radzymiƒskiej i Kàtów W´gierskich uroczyÊcie obchodzili dzieƒ swojego
patrona – Êwi´tego Floriana.

DZIE¡ Êw. Floriana
roczystoÊci rozpocz´∏a msza
Êwi´ta w intencji stra˝aków
w koÊciele NMPNP w Niepor´cie, którà odprawi∏ ksiàdz kanonik Zbigniew Brzozowski.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, Urz´du
Marsza∏kowskiego oraz Komendy
G∏ównej i Komendy Powiatowej
OSP. Odpowiednià opraw´ zapewni∏ udzia∏ M∏odzie˝owej Orkiestry
D´tej z Wyszkowa.
Po zakoƒczeniu mszy nastàpi∏
przemarsz na plac przy Stanicy
Stra˝ackiej. Cz´Êç oficjalnà rozpocz´∏o podniesienie flagi paƒstwowej na drabinie wozu bojowego,
który przyjecha∏ z Jab∏onny.
Przedstawione zosta∏o sprawozdanie z dzia∏alnoÊci wszystkich
jednostek OSP gminy Niepor´t
w 2006 r. Najwi´kszà iloÊç interwencji zanotowa∏a jednostka z Kàtów W´gierskich, zajmujàc drugie
miejsce w powiecie. Nast´pnie
wr´czone zosta∏y medale i odznaki dla zas∏u˝onych stra˝aków. Stanis∏aw Grzybowski z OSP Wólka
Radzymiƒska uhonorowany zosta∏
z∏otym medalem za Zas∏ugi dla Po˝arnictwa. Przedstawiciele w∏adz
i zaproszeni goÊcie dzi´kowali stra˝akom za ich odwag´ i ofiarnoÊç,
podkreÊlajàc ogromnà rol´, jakà
odgrywajà w budowaniu i zapewnieniu bezpieczeƒstwa w gminie.
Po cz´Êci oficjalnej zabaw´ rozpoczà∏ godzinny wyst´p greckiego
zespo∏u MYTHOS, którego rytmiczna
muzyka
zach´ca∏a
do wspólnych taƒców. W dalszej
cz´Êci imprezy do taƒca gra∏ zespó∏
ze Stanis∏awowa Pierwszego.
Organizatorzy zadbali równie˝
o tradycyjny pocz´stunek – kuchnia polowa ze znakomità grochówkà by∏a oblegana do ostatniej porcji.
˚yczymy stra˝akom szcz´Êliwych powrotów z akcji i czekamy
na wspólnà zabaw´ w przysz∏ym
roku!
 BW
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Piotr Kowalik opowiada o Êwi´cie Paschy

ÂWI¢TO Pesach
22 kwietnia, Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zorganizowa∏
kolejne spotkanie z cyklu „Kultury, których nie znamy”. Tym
razem zebrani na widowni wys∏uchali interesujàcych informacji,
dotyczàcych ˝ydowskiego Êwi´ta Pesach (Paschy).
GoÊciem spotkania by∏ Piotr Kowalik, dyrektor Zespo∏u Szkó∏ ˚ydowskich w Warszawie.
Przybli˝y∏ s∏uchaczom histori´
Êwi´ta Pesach i jego znaczenie
w kulturze ˝ydowskiej.
Wiosenna uroczystoÊç, tradycyjnie trwajàca 7 dni, obchodzona jest
na pamiàtk´ zakoƒczenia niewoli
egipskiej narodu ˝ydowskiego. Najwa˝niejsze jest jej duchowe znaczenie dla wyznawców judaizmu. Adresowana jest przede wszystkim
do najm∏odszych, aby w pe∏ni zrozumieli wag´ historycznych wydarzeƒ sprzed tysi´cy lat.
Âwi´to organizowane jest wed∏ug
ÊciÊle okreÊlonych zasad, z których
najwa˝niejsze to przygotowanie
macy oraz pozbycie si´ z domu,
mieszkania, najbli˝szego otoczenia, najmniejszych nawet iloÊci hamecu, czyli kwasu. Maca wyrabiana jest jedynie z màki i wody,
a od rozpocz´cia procesu przygotowywania, do upieczenia, musi up∏ynàç maksymalnie 18 minut.
Podczas uroczystej kolacji paschowej inaugurujàcej Êwi´to, tzw.
sederu, na stole muszà znaleêç si´,

obok najwa˝niejszej – macy, na specjalnych talerzach, symboliczne potrawy np. gorzkie zio∏a (symbolizujàce gorycz niewoli), koÊç, s∏odki
g´sty sos, sa∏ata, pietruszka.
Nieodzownym sk∏adnikiem jest
równie˝ wino oraz dodatkowy jeden
kielich tzw. Eljaszowy, odpowiednik wolnego nakrycia na wigilijnym, chrzeÊcijaƒskim stole.
Stawia si´ równie˝ naczynie
z osolonà wodà, która przypomina
o prze˝ytej goryczy i ∏zach wylanych w niewoli.
Obok potraw na stole nie mo˝e
zabraknàç Hagady, czyli ksià˝eczki, zawierajàcej wszelkie informacje
na temat Êwi´ta Paschy, a tak˝e opowiadania z nim zwiàzane.
Spotkanie, ilustrowane przezroczami, Piotr Kowalik zakoƒczy∏
muzycznym akcentem. Przy akompaniamencie gitary wykona∏ kilka
tradycyjnych pieÊni, Êpiewanych
podczas sederu. Muzyka pozwala
uczestnikom kolacji przez wiele
godzin prowadziç rozwa˝ania
nad sensem Êwi´ta i jego znaczeniem w ˝yciu ˚ydów.
 BW

WOJEWÓDZKI Konkurs Matematyczny
rozstrzygni´ty!

Robert Tuszyƒski i Joanna Biegaƒska, uczniowie klasy VI a
Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie, zostali laureatami Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium
OÊwiaty w Warszawie.
By∏a to druga edycja konkursu
przedmiotowego dla uczniów szkó∏
podstawowych województwa mazowieckiego. Organizacja konkursów
zak∏ada ich wysoki poziom merytoryczny. Jest to spowodowane koniecznoÊcià wy∏onienia laureatów,
którzy (zgodnie z przepisami prawa)
otrzymajà uprawnienia majàce
ogromne znaczenie dla ich przysz∏ych losów edukacyjnych – napisa∏
w liÊcie do Dyrektorów Szkó∏ Pod-
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stawowych i Nauczycieli – Cz∏onków Szkolnych Komisji Konkursów
Przedmiotowych Mazowiecki Wicekurator OÊwiaty, Lech Poduch.
Sukces Asi i Roberta by∏ mo˝liwy dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu nauczycielki matematyki,
pani Hanny Pop∏awskiej, która
otoczy∏a ich swojà opiekà i przygotowa∏a do udzia∏u w konkursie.
Warto dodaç, ˝e w bie˝àcym roku szkolnym uczniowie pani Hani
zostali tak˝e laureatami Minikonkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Prezydenta Legionowa (Robert Tuszyƒski
z kl. VI a i Ania Rzeszowska
z kl. VI b), finalistkà tego konkursu by∏a tak˝e Asia Biegaƒska.
Hanna Pop∏awska jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje
z dzieçmi od blisko 30 lat. Ka˝dego roku przygotowuje uczniów
do udzia∏u w ró˝nych konkursach
matematycznych, m. in. w: Kangurze Matematycznym, Torusie, Ma∏ym Pitagorasie. W tym roku listem
gratulacyjnym uhonorowa∏ jej prac´ Mazowiecki Kurator OÊwiaty,
Grzegorz Tyszko. Rada pedagogiczna S. P. w Niepor´cie, przy∏àczajàc si´ do tych gratulacji, ˝yczy
dalszych wspania∏ych sukcesów!
 Iwona Kopka

Z¸OTE jab∏ka
Karolina Gera uczennica 6 klasy Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie zdoby∏a III miejsce
w M∏odzie˝owych Spotkaniach Artystycznych Z¸OTE JAB¸KA organizowanych przez Gminny
OÊrodek Kultury w Jab∏onnie.
Spotkania artystyczne majà na celu prezentacj´ dorobku m∏odych artystów powiatu legionowskiego,
wymian´ doÊwiadczeƒ, a tak˝e dajà mo˝liwoÊç przedstawienia talentów szerszej publicznoÊci.
Karolina reprezentowa∏a grup´
wiekowà klas 4–6 i wypad∏a zna-

komicie, Êpiewajàc piosenki pt.:
„Mato∏” oraz „Wrzuç na luz”. Szacowne jury doceni∏o ciekawà barw´ jej g∏osu oraz umiej´tnoÊci wokalne, co bardzo dobrze wró˝y
na przysz∏oÊç, zw∏aszcza, ˝e to ju˝
drugi du˝y sukces Karoliny w ciàgu miesiàca. W marcu wzi´∏a bowiem udzia∏ w warszawskim
przeglàdzie piosenki „RozÊpiewany Wawer”, gdzie dostrze˝ono jej talent poÊród 150 kandydatów, przyznajàc I wyró˝nienie.
Równie godnie reprezentowa∏a gmin´ Niepor´t, zdobywajàc w Jab∏onnie III miejsce
w kategorii szkó∏ ponadpodstawowych, Agnieszka Krasowska, zesz∏oroczna absolwentka Szko∏y Podstawowej

w Niepor´cie. Jury doceni∏o nie
tylko jej umiej´tnoÊci wokalne,
ale tak˝e swobod´ na scenie oraz
wrodzony wdzi´k.
Obie dziewczyny na co dzieƒ doskonalà warsztat wokalny w Studiu
Piosenki przy Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie pod profesjonalnym okiem pani Moniki Kamiƒskiej-Thomas.
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DRUGA rocznica
po˝egnania Ojca
Âwi´tego
2 kwietnia w ca∏ym kraju odby∏y si´ uroczystoÊci
upami´tniajàce rocznic´ Êmierci Jana Paw∏a II. Równie˝
w naszej gminie wierni podkreÊlili swojà pami´ç o Ojcu
Âwi´tym.
W przeddzieƒ 2. rocznicy
Êmierci papie˝a w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie
przygotowano program, przypominajàcy ˝ycie
i twórczoÊç poetyckà wielkiego Polaka. Na tle nastrojowej oprawy muzycznej
czworo
artystów z Agencji
„Verum” przypo-
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Medale w nowym sezonie
W dniu 1 kwietnia 2007r w Warszawskiej Hali Gwardii odby∏y
si´ XIX Wiosenne Mistrzostwa Judo Dzieci. Na starcie stan´∏o ponad 100
dzieci z ca∏ej Polski, w tym 9 zawodników z Bia∏obrzegów. By∏ to pierwszy start podopiecznych Anny Wenerskiej w nowym sezonie, którzy zdobyli 5 medali.

2 z∏ote medale wywalczy∏y Asia Janeczko i Natalia M∏ynarczyk. Bràzowe
medale zdobyli: Ola Królikowska,
Marcin Kujawa i ¸ukasz Szlubowski.
Pozostali zawodnicy tak˝e uplasowali
sie na wysokich punktowanych miejscach: Paula Przyby∏owicz– IV, Piotr
Formicki – IV, Ola Krzywaƒska – V,
Kuba Chlebowski – VII.

WyÊcig MTB Marathon 2007

szym w uroczystej wieczornicy wzi´∏o udzia∏ oko∏o 300
mieszkaƒców gminy. Spektakl
zrealizowany pod kierunkiem

15 kwietnia w OÊrodku Wypoczynkowym Promenada w Ryni rozegrano wyÊcig MTB Marathon 2007, którego organizatorem jest od 2001 r. firma G&G Promotion. Celem
zawodów jest m.in. popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce, promowanie regionalnych szlaków i miejscowoÊci turystycznych.

W ramach MTB Marathon 2007 rozegranych zostanie 10 wyÊcigów w ró˝nych miejscowoÊciach, m.in. Karpaczu,
Z∏otym Stoku, Suchedniowie, Istebnej.
Weêmie w nich udzia∏ Êrednio ok. 900
kolarzy. Niepor´cki etap rozegrano
w 21 kategoriach, na 3 dystansach: 25, 50 i 83 km. Tras´ zabezpiecza∏a m.in. policja, ochotnicza stra˝ po˝arna oraz niepor´cka stra˝ gminna.

Legionista w Niepor´cie

mnia∏o najwa˝niejsze fakty
z ˝ycia Karola Wojty∏y i towarzyszàce im dramatyczne zdarzenia historyczne. Wykorzystano fragmenty wspomnieƒ
osób bezpoÊrednio zwiàzanych
z postacià przysz∏ego papie˝a
lub dobrze go znajàcych. Histori´ ˝ycia uzupe∏nia∏y fragmenty wspomnieƒ Jana Paw∏a II. Na program z∏o˝y∏y si´
równie˝ fragmenty utworów
Karola Wojty∏y, min. PieÊni
o Bogu ukrytym, Promieniowanie ojcostwa, Magnificat,
MyÊl jest przestrzenià dziwnà,
Tryptyku rzymskiego. Mo˝na by∏o równie˝ us∏yszeç fragmenty tekstów szczególnie bliskich sercu papie˝a – „Promethidiona” Cypriana Kamila
Norwida oraz Juliusza S∏owackiego „PoÊród niesnasków
Pan Bóg uderza...”
Dzieƒ póêniej w auli gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-

Barbary Jankowskiej, Iwony Bartosiewicz, Moniki
Kotowody i ks.
Grzegorza Idzika
przygotowali
uczniowie gimnazjum. Znalaz∏y si´
w nim nie tylko
wiersze znanych twórców, ale
równie˝ poezja i kompozycje
muzyczne, których autorami
byli sami uczniowie. WartoÊç
i oryginalnoÊç programu doceni∏a widownia, dzi´kujàc
za wyst´p owacjà na stojàco.
Zanim uczestnicy uroczystoÊci
przeszli do koÊcio∏a, aby wziàç
udzia∏ we mszy Êwi´tej w intencji Ojca Âwi´tego, zostali
zaproszeni przez m∏odzie˝
na papieskie kremówki i wystaw´ „Z Wadowic do Stolicy
Piotrowej”.
Uroczyste
nabo˝eƒstwo
w koÊciele pod wezwaniem
NajÊwi´tszej Marii Panny
Wspomo˝ycielki Wiernych
zakoƒczy∏ apel na placu
przed koÊcio∏em. Wag´ zakoƒczonego przed dwoma laty
pontyfikatu i miejsce w sercach wiernych pokreÊli∏y Êwiece, które zap∏on´∏y w setkach
 Robert Wróbel
ràk.

GoÊciem uczniów by∏ by∏y reprezentant Polski w pi∏ce no˝nej, Mistrz Polski, zawodnik m. in. Legii Warszawa,
Cezary Kucharski. Pi∏karz opowiedzia∏ o swojej drodze sportowej, kulisach kariery pi∏karskiej, a tak˝e o swoim ˝yciu prywatnym. Na pamiàtk´ spotkania podarowa∏ szkole pi∏k´ no˝nà
podpisanà przez Legionistów.

Niemal przez godzin´ m∏odzi sportowcy rozmawiali o pi∏ce, kontuzjach, a tak˝e o dalszych losach Legii i przysz∏oÊci polskiej pi∏ki no˝nej
w ogóle.
Po oficjalnej cz´Êci spotkania zawodnik cierpliwie podpisywa∏ koszulki, pi∏ki i notatniki uczniów. Zostawi∏ tak˝e
pamiàtkowy wpis w Kronice Szko∏y.

Turniej szóstek pi∏karskich
22 kwietnia, na boisku Szko∏y
Podstawowej w Niepor´cie, odby∏
si´ turniej pi∏ki no˝nej o Puchar Wójta Gminy Niepor´t, dla dzieci i m∏odzie˝y z gminnych szkó∏. W zawodach, zorganizowanych przez LKS
Rotavia, startowa∏y dru˝yny ze szkó∏
podstawowych w: Józefowie, Izabelinie, Niepor´cie i Bia∏obrzegach.

Zielonym szlakiem
12 maja Szko∏a Podstawowa
w Izabelinie we wspó∏pracy
z NadleÊnictwem Drewnica zorganizowa∏a piàty ju˝ pieszy rajd
szlakami turystycznymi wokó∏
Rezerwatu Puszcza S∏upecka.
Wzi´li w nim udzia∏ nauczyciele,
rodzice, uczniowie i przyjaciele
szko∏y. Trasa rajdu tradycyjnie
wiod∏a do Uroczyska Z∏odziejska
Góra. W tym miejscu znajduje si´
du˝a kolonia bobrów. Zbudowa-

ne przez nie tamy podnios∏y poziom wód, co sprawi∏o, ˝e utworzy∏y si´ w tym miejscu malownicze jeziorka. Na uroczysku
uczestnicy rajdy spotkali si´ z leÊniczym Jerzym Dy∏o, który opowiedzia∏ o zwyczajach mieszkaƒców lasu. Na pamiàtk´ V Pieszego Rajdu Zielonym szlakiem
uczniowie posadzili przy szkole
kasztanowca – prezent od leÊniczego.

Uroczystà mszà Êwi´tà w intencji Ojczyzny rozpocz´∏y si´ 3 maja w koÊciele NajÊwi´tszej Marii Panny
Niepokalanego Pocz´cia w Niepor´cie obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

MAJOWE Êwi´to

Od godziny 17.00 wart´ honorowà przy pomniku na Placu WolnoÊci pe∏nili ˝o∏nierze z Jednostki
Wojskowej w Bia∏obrzegach. Kwiaty z∏o˝yli: wójt gminy S∏awomir
Maciej Mazur, zast´pca wójta Marek Stpiczyƒski oraz radny powiatowy Andrzej Kilian.
We mszy udzia∏ wzi´li mieszkaƒcy gminy, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, radni oraz so∏tysi.
Uroczystà opraw´ zapewni∏a tradycyjnie ju˝ obecnoÊç kompanii honorowej i pocztu sztandarowego 9. Pu∏ku Dowodzenia DWLàd w Bia∏obrzegach. Obecne by∏y tak˝e poczty
sztandarowe Ochotniczej Stra˝y Po-

Pierwsze miejsce zaj´∏a reprezentacja z Niepor´tu, drugie miejsce
– dru˝yna z Józefowa, trzecie – Bia∏obrzegi, czwarte – Izabelin.
Najlepszymi strzelcami okazali si´
¸ukasz Szlubowski (Bia∏obrzegi)
oraz Jakub Ba∏uk (Niepor´t).
Najlepszym bramkarzem by∏ Mateusz Zakrzewski (Niepor´t).

˝arnej w Kàtach W´gierskich, Niepor´cie i Wólce Radzymiƒskiej oraz
Szko∏y Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Bia∏obrzegach, Szko∏y
Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie i Gimnazjum im. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym.
Ksiàdz kanonik Zbigniew Brzozowski, podkreÊlajàc religijny i patriotyczny charakter Êwi´ta, nawiàza∏
do homilii papie˝a Paw∏a VI i s∏ów
skierowanych do Polaków w Rzymie 15 maja 1966 r. Prawdziwe odrodzenie wartoÊci w narodzie dokonuje sie poprzez jednoÊç i wiernoÊç
tradycji. Korzenie nowoczesnoÊci
muszà wyrastaç z tradycji historycznej, aby nios∏a ona prawdziwe wartoÊci, które zwyci´sko przejdà weryfikacj´ moralnà.
Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a
miejsce w Gminnym OÊrodku Kul-

tury. Organizatorzy przygotowali
wystaw´ haftowanych herbów rodowych z czasów Rzeczpospolitej
Obojga Narodów. W∏aÊcicielem
ok. 600 sztuk pi´knych egzemplarzy jest Wojciech Szczerba z Warszawy. Od czterech lat zajmuje si´
wykonywaniem i kompletowaniem
herbów, których docelowo ma byç
przesz∏o 3 tys. sztuk. Zwiedzajàcy
wystaw´ mieli równie˝ okazj´
przejrzeç Herbarz Polski i poszukaç
w∏asnego herbu. ArtyÊci z Agencji
Koncertowej przygotowali spektakl
s∏owno-muzyczny zatytu∏owany
„Witaj majowa jutrzenko”. Przypomnia∏ on widzom wydarzenia z obrad Sejmu Czteroletniego, które doprowadzi∏y do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Spotkanie zakoƒczy∏ pocz´stunek przygotowany w kawiarence
 BW
Gara˝.

OTWARCIE SEZONU ˚EGLARSKIEGO
REGATY EMPER YACHTU

POLISH MATCH TOUR

12 i 13 maja ˝eglarze Êcigali si´
na Zalewie o Puchar Otwarcia Sezonu Emper Yacht.
Dopisa∏a pi´kna ˝eglarska pogoda.
W regatach startowa∏o 5 klas. Na zakoƒczenie imprezy oprócz pucharów
i medali zawodnicy otrzymali wiele
cennych upominków. Po walce
pod ˝aglami za∏ogi biesiadowa∏y
przy dêwi´kach muzyki szantowej.
Emper Yacht zaprasza na jesienne
regaty o Puchar Babiego Lata
– obiecuje jak zwykle dobrà zabaw´
i nagrody nie tylko dla zwyci´zców.

W tych samych dniach kibice
zgromadzeni na przystani Zegrze
Sailing Center przy Hotelu 500
w Zegrzu byli Êwiadkami pierwszych regat cyklu POLISH
MATCH TOUR – Pucharu Polski
w Match Racingu.
Na starcie stan´∏o 8 zespo∏ów z ca∏ej Polski. Zdecydowanym faworytem od poczàtku zawodów by∏ Marek Staƒczyk (od tych regat reprezentujàcy Polish Match Tour)
– najwy˝ej sklasyfikowany polski
sternik w meczowym rankingu Êwiatowym ISAF. Nie zawiód∏
i wygra∏ wszystkie wyÊcigi w eliminacjach,
pó∏fina∏ach i finale. Drugie miejsce w regatach
zaj´∏a za∏oga Macieja
Cylupa (MT Partners
Racing). 3 miejsce zajà∏
Patryk Zbroja. Kolejne
regaty 16–17 czerwca.
 RW
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SPRAWOZDANIE rocz
bud˝etu Gminy Niep
Sprawozdanie roczne z wykonania bud˝etu Gminy Niepor´t za 2006 rok zosta∏o sporzàdzone na podstawie art. 199
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 z póên. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków bud˝etu za 2006r. wynikajàcych z zamkni´cia rachunków bud˝etu Gminy Niepor´t,
w szczegó∏owoÊci nie mniejszej ni˝ w uchwale bud˝etowej.
Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwa∏y Rady Gminy Niepor´t Nr
XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud˝etu Gminy na 2006 rok plan dochodów i wydatków
zosta∏ ustalony w wysokoÊci:
dochody
wydatki

30.662.005 z∏
37.223.311 z∏

W wyniku podj´tych przez Rad´ Gminy i Wójta dzia∏aƒ
plan dochodów zosta∏ zwi´kszony o 2.058.685 z∏ i zamknà∏
si´ kwotà 32.720.690 z∏, co stanowi 106,71 % w stosunku
do dochodów zaplanowanych w uchwale bud˝etowej
na rok 2006, natomiast plan wydatków bud˝etowych zosta∏
zwi´kszony o 903.999 z∏ i zamknà si´ kwotà 38.127.310 z∏,
co stanowi 102,43 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale bud˝etowej.
Plan wydatków bie˝àcych uchwalony uchwa∏à bud˝etowà
Rady Gminy Niepor´t Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grud-

dochody
wydatki

36.216.770,39 z∏
37.229.660,52 z∏

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:
dochody
wydatki

–
–

110,68%
97,65%

W uchwale bud˝etowej Gminy Niepor´t na rok 2006 zosta∏ ustalony tak˝e plan przychodów w kwocie 7.033.434 z∏
oraz plan rozchodów w kwocie 472.128 z∏.
Uj´te w bud˝ecie Gminy przychody mia∏y pochodziç z po˝yczek i kredytów zaciàgni´tych na rynku krajowym, przychodów pochodzàcych z wolnych Êrodków jako nadwy˝ki
Êrodków pieni´˝nych na rachunku bie˝àcym bud˝etu Gminy w tym wynikajàcych z rozliczeƒ kredytów i po˝yczek z lat
ubieg∏ych i nadwy˝ki bud˝etu Gminy z lat ubieg∏ych. Jednak w zwiàzku z realizacjà w 2006 roku wy˝szych ni˝ pierwotnie planowano dochodów dokonano zmniejszenia planu
przychodów o kwot´ 932.518 z∏. Plan przychodów
na dzieƒ 31.12.2006 r. zamknà∏ si´ kwotà 6.100.916 z∏, natomiast wykonanie wynios∏o 7.054.130,11 z∏. W wykonaniu
uj´ta jest kwota 5.982.584,11 z∏, stanowiàca skumulowanà
nadwy˝k´ bud˝etowà z lat ubieg∏ych i kwota 1.071.546 z∏,

WZROST PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH W 2006 ROKU

stan na dzieƒ
31.12.2006 r.
stan wg uchwa∏y
bud˝etowej

nia 2005 r. wynosi∏ 21.338.311 z∏, natomiast po zmianach dokonanych w ciàgu roku wzrós∏ o kwot´ 497.617 z∏, tj.
o 2,33% i wyniós∏ 21.835.928 z∏. Plan wydatków majàtkowych ustalony powy˝szà uchwa∏à wynosi∏ 15.885.000 z∏,
po zmianach wzrós∏ o kwot´ 406.382 z∏, tj. o 2,56% i wyniós∏ 16.291.382 z∏.
Na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. wykonanie dochodów i wydatków bud˝etowych wynikajàce ze sprawozdania zamkn´∏o si´ kwotà:

Budowa ulicy LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej
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stanowiàca wolne Êrodki jako nadwy˝ka Êrodków pieni´˝nych na rachunku bie˝àcym bud˝etu Gminy, wynikajàca
z rozliczeƒ kredytów i po˝yczek z lat ubieg∏ych.
Plan rozchodów Gminy na dzieƒ 31.12.2006 r. zamknà∏ si´
kwotà 694.296 z∏ i zosta∏ wykonany w kwocie 694.296 z∏.
Uchwa∏a bud˝etowa obejmowa∏a równie˝ plan przychodów
i wydatków gminnego funduszu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz dochody w∏asne jednostek bud˝etowych
i wydatki nimi sfinansowane. Kwota wykonanych przychodów i dochodów w/w jednostek wynios∏a 490.171,98 z∏, natomiast wydatki zosta∏y zrealizowane na kwot´ 459.653,21 z∏.
Jak wynika ze sprawozdania o nadwy˝ce/deficycie jednostki samorzàdu terytorialnego za okres od poczàtku roku
do dnia 31.12.2006 r. (Rb-NDS) ujemna ró˝nica mi´dzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynios∏a
– 1.012.890,13 z∏ i by∏a ni˝sza od planowanej
o 4.393.729,87 z∏ (planowana w kwocie 5.406.620 z∏.)
Uzyskanie ni˝szego od planowanego deficytu by∏o konsekwencjà:
1. Zrealizowanych ponadplanowych dochodów
3.496.080,39 z∏
w kwocie
w tym m. in.:
– udzia∏y w podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych w kwocie
639.241,06 z∏
– wp∏aty za wod´ w kwocie
74.993,03 z∏
– podatek od dzia∏alnoÊci gospodarczej
osób fizycznych, op∏acany w formie karty
podatkowej w kwocie
16.123,97 z∏

– podatek od nieruchomoÊci od osób
fizycznych i prawnych w kwocie
197.556,04 z∏
– podatek od Êrodków transportowych
od osób fizycznych i prawnych
w kwocie
10.543,35 z∏
– podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych
od osób fizycznych w kwocie
556.049,90 z∏
– refundacja Êrodków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
wczeÊniej poniesionych wydatków na budow´
pompowni P-8 w Niepor´cie wraz
z przewodami t∏ocznymi pod Kana∏em
˚eraƒskim w kwocie
1.578.620,89 z∏
– refundacja Êrodków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej wczeÊniej poniesionych wydatków
na budow´ wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Niepor´cie w kwocie
388 900 z∏.
2. Niewykonania planu wydatków finansowanych
z przychodów i dochodów w∏asnych Gminy
897.649,48 z∏.
w kwocie
Najwi´kszà pozycj´ wydatków niewykonanych stanowià
wydatki realizowane w dz. 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona Êrodowiska i w dz. 750 – Administracja publiczna, które zosta∏y szczegó∏owo omówione w cz´Êci dotyczàcej wykonania wydatków bud˝etowych.
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiàzaƒ wg tytu∏ów d∏u˝nych oraz por´czeƒ i gwarancji jednostki samorzàdu terytorialnego (Rb – Z) na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. d∏ug
Gminy wyniós∏ 263.750 z∏, w tym:
– zobowiàzania z tytu∏u zaciàgni´tych po˝yczek
w kwocie
263.750 z∏.
D∏ug Gminy na koniec 2006 roku stanowi 0,73 % wykonanych na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. dochodów Gminy i nie
przekracza granicy okreÊlonej w art. 170 ustawy o finansach
publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego.

Wykonanie dochodów bud˝etowych
W 2006 r. zamkn´∏o si´ kwotà 36.216.770,39 z∏ i w stosunku do planu wynosi 110,68 %.
z tego:

Wykonanie oÊwietlenia osiedla w Bialobrzegach

b u d ˝ e t

zne z wykonania
or´t za 2006 rok
1) dochody w∏asne

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WED¸UG èRÓDE¸

13.750.684,10 z∏

2) subwencja z bud˝etu paƒstwa
– cz´Êç oÊwiatowa subwencji ogólnej

4.716.396 z∏

3) udzia∏y w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa:
– udzia∏y w podatku dochodowym
10.816.760,00 z∏
od osób fizycznych
– udzia∏y w podatku dochodowym
894.662,06 z∏
od osób prawnych
Wykonanie
dochodów na
31.12.2006r.
Plan
dochodów na
31.12.2006r.

4) dotacje celowe otrzymane z bud˝etu
paƒstwa

2.787.253,06 z∏

5) wp∏ywy z tytu∏u pomocy finansowej

113.249,00 z∏

6) dotacja celowa z powiatu

43.081,00 z∏
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7) Êrodki pochodzàce z funduszy
strukturalnych UE jako refundacja
wczeÊniej poniesionych wydatków

3.044.685,17 z∏

8) dotacje celowe otrzymane z funduszy
celowych

50.000,00 z∏

Wykonanie wydatków bud˝etowych

WYDATKI MAJÑTKOWE W PODZIALE NA RODZAJE INWESTYCJI

Wykonanie wydatków bud˝etowych wg stanu na dzieƒ 31
grudnia 2006 r. wynosi∏o37.229.660,52 z∏.
W stosunku do planu w wysokoÊci 38.127.310 z∏ wykonanie wydatków stanowi 97,65 % planu.
W 2006 r. wydatki zwi´kszy∏y si´ o kwot´ 6.034.973,52 z∏ w stosunku do roku 2005 (31.194.687z∏) tj. wzros∏y o 19,35 %.
Kwota wykonanych wydatków by∏a przeznaczona na:
21.096.333,07 z∏
1) wydatki bie˝àce
w tym:
a) wynagrodzenia:
8.216.108,99 z∏
– wynagrodzenia osobowe
7.137.824,44 z∏
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
517.565,65 z∏
– wynagrodzenia bezosobowe
500.639,56 z∏
60.079,34 z∏
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
b) pochodne od wynagrodzeƒ

1.597.567,27 z∏

c) dotacje
d) wydatki na obs∏ug´ d∏ugu
e) pozosta∏e wydatki bie˝àce

1.585.734,53 z∏
28.827,51 z∏
9.668.094,77 z∏

2) wydatki majàtkowe
urzàd
gminy

obiekty
komunalne

pomoc
finansowa

stra˝
po˝arna

opieka
spo∏eczna

sport
i rekreacja

oÊwietlenie

kanalizacja

wodociàgi

oÊwiata

drogi

POZYSKANIE ÂRODKÓW UNIJNYCH W POWIECIE LEGIONOWSKIM
W LATACH 2004–2006

16.133.327,45 z∏

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
WG STANU NA DZIE¡ 31.12.2006 R
22,06%
4,29%
43,33%

25,97%

w mln z∏

4,26%

0,09%

Niepor´t

Wieliszew

Serock

Gminy wiejskie i miejsko-wiejska Powiatu Legionowskiego

Jab∏onna

wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeƒ
dotacje
wydatki na obs∏ug´ d∏ugu
pozosta∏e wydatki bie˝àce
wydatki majàtkowe
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20 kwietnia 2007r., na dwa dni przed Dniem Ziemi, w Szkole Podstawowej w Józefowie odby∏ si´ fina∏ IV Gminnego Konkursu Przyrodniczego „Z PRZYRODÑ NA TY”, któremu patronowa∏ S∏awomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Niepor´t. Wzi´li w nim udzia∏ uczniowie szkó∏
podstawowych z naszej gminy, uczàcy si´ w klasach IV – VI.

Z PRZYRODÑ na Ty
K

DZIE¡ Ziemi w Izabelinie
19 kwietnia 2007r. w Szkole Podstawowej w Izabelinie odby∏
si´ Dzieƒ Ziemi zorganizowany przez uczniów
klasy V i VI po kierunkiem nauczyciela przyrody Iwony Zubel.
W ramach obchodu tego Êwi´ta
przygotowano uroczysty apel,
w którym uczniowie przedstawili
histori´ powstania Dnia Ziemi, jego ide´ i sens uÊwiadamiania spo∏eczeƒstwa na ca∏ej kuli ziemskiej
o potrzebie ochrony naszej planety.
Przewodnià myÊlà spotkania sta∏
si´ apel Ziemi do wszystkich jej
mieszkaƒców, nawo∏ujàcy do
ochrony przyrody oraz przypominajàcy nam o jej drogocennoÊci.
W drugiej cz´Êci obchodu Dnia
Ziemi piàtoklasiÊci przeprowadzili konkurs wiedzy ekologicznej

dla klas m∏odszych (I-III), które
wykaza∏y si´ wiedzà na temat
ochrony przyrody.
Nast´pnie spo∏ecznoÊç szkolna zaanga˝owa∏a si´ w sprzàtanie
Ziemi: klasy m∏odsze terenu wokó∏
szko∏y, a klasy starsze pod kierunkiem leÊniczego Jerzego Dy∏o
– pobliskiego lasu.
Posadzenie symbolicznych drzewek przez przedstawicieli klas zakoƒczy∏o obchody Dnia Ziemi
w szkole.
 Iwona Zubel

LIST
„Wotum Separatum”
do uchwa∏y bud˝etowej Rady Gminy Niepor´t na 2007 rok.
W zwiàzku z podj´tà w dniu dzisiejszym uchwa∏à w sprawie bud˝etu Gminy Niepor´t
na 2007 rok, zg∏aszam w formie uwag, w∏asne „zdanie odr´bne”.
Uwa˝am bowiem, ˝e we wspomnianej uchwale bud˝etowej brak jest:
1) realizacji jakiejkolwiek g∏ównej myÊli przewodniej rozwoju Gminy Niepor´t
w roku 2007 i latach nast´pnych. To, ˝e nie jest nià tak potrzebna kanalizacja
gminna jest dla mnie faktem nie do przyj´cia.
2) przeznaczenia znaczàcych Êrodków na rozwój gminnej (ogólnodost´pnej) bazy
turystyczno-wypoczynkowej nad Zalewem Zegrzyƒskim i Kana∏em Królewskim.
3) jakichkolwiek Êrodków na dofinansowanie rewitalizacji ca∏orocznych po∏àczeƒ
kolejowych (z W-wy do Radzymina przez Niepor´t i Zegrza P∏d. przez
Micha∏ów-Reginów).
4)spójnoÊci i konsekwencji w realizacji zadaƒ okreÊlonych uchwa∏à nr. XXVI/54/04
Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004 roku czyli tzw. Planem Rozwoju Lokalnego.
5) zabezpieczenia Êrodków na wykonywanie ustawowych zadaƒ w∏asnych gminy takich
jak: rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego czy szeroko rozumianej
wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi.
6) odpowiedniego zaanga˝owania w pozyskanie Êrodków unijnych.
Ponadto zwracam uwag´ na fakt, i˝ uchwalony bud˝et w wielu przypadkach jest
kontynuacjà b∏´dnej polityki inwestycyjnej polegajàcà na dzieleniu niewielkich nawet
inwestycji np. drogowych, na kilka etapów. Powoduje to nieuzasadnione wyd∏u˝anie
procesu inwestycyjnego oraz niepotrzebny wzrost kosztów zwiàzanych z wielokrotnym
przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem kolejnych
przetargów na ka˝dy etap tej samej inwestycji.
Za niecelowe uwa˝am równie˝, przeznaczenie Êrodków finansowych na projekt ronda
u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Zegrzyƒskiej w Niepor´cie. Inne rozwiàzanie, ni˝
budowa estakady w tym miejscu jest rozwiàzaniem b∏´dnym, które moim zdaniem
jeszcze bardziej zwi´kszy gigantyczne letnie „korki” komunikacyjne.
JednoczeÊnie pragn´ zwróciç uwag´ na fakt, i˝ nie okreÊlenie g∏ównego kierunku
rozwoju inwestycyjnego Gminy Niepor´t oraz zasad podzia∏u Êrodków bud˝etowych
(na poszczególne so∏ectwa), pozwala na bardzo subiektywne a wi´c swobodne
opracowanie projektu bud˝etu przez wójta. Tak sytuacja prowadzi niejednokrotnie
do poczucia niesprawiedliwego jego podzia∏u, wywo∏uje niepotrzebne napi´cia
spo∏eczne pod wp∏ywem których, dokonywane sà wielokrotne zmiany w jego
pierwotnej wersji.
Edwin Zezoƒ
Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Niepor´t radny g∏osujàcy przeciw
uchwale ma prawo do∏àczyç na piÊmie do protokó∏u zdanie odr´bne
(,,wotum separatum”). Radny Edwin Zezoƒ 8 marca 2007 r. nie g∏osowa∏
jednak przeciw uchwale Uchwale Nr V/15/2007 w sprawie uchwalenia
bud˝etu gminy Niepor´t na rok 2007.
Stanowisko radnego zamieszczamy jednak na jego proÊb´.
 Red.
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onkurs zorganizowa∏a Jolanta Wojdalska – nauczycielka przyrody ze Szko∏y
Podstawowej w Józefowie. Fundatorem nagród, jak co roku, by∏a
Gminna Komisja Ochrony Ârodowiska.
W finale konkursu bra∏y udzia∏
po trzy osoby z ka˝dej szko∏y, wy∏onione po I szkolnym etapie (razem 15 osób). W dniu konkursu
ka˝dy finalista wylosowa∏ z zestawu 3 pytania. Do tego ka˝da nauczycielka przygotowa∏a po 3 pytania „niespodzianki” z nast´pujàcych dzia∏ów tematycznych:
powietrze, woda, roÊliny, zwierz´ta, cz∏owiek. W ten sposób powsta∏
zestaw 60 zadaƒ konkursowych,
na którego rozwiàzanie uczniowie
mieli 60 minut. Poziom konkursu
by∏ bardzo wysoki, a jego uczestnicy wykazali si´ rozleg∏à wiedzà
przyrodniczà.
Zwyci´˝yli: Maciej Milczarczyk – SP Izabelin (I miejsce),
Justyna Woêniakowska – SP Izabelin oraz Mateusz Gajowniczek- SP Bia∏obrzegi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
atrakcyjne nagrody. Za zaj´cie I, II i III miejsca m∏odzi przyrodnicy nagrodzeni zostali odtwarzaczami mp3, a za kolejne miejsca
– ksià˝kami przyrodniczymi.
O

Konkurs plastyczny

Wielkà pomocà po raz kolejny
s∏u˝y∏ Gerard Hoja, który w czasie
sprawdzania prac konkursowych
zajà∏ si´ finalistami, wyg∏aszajàc
im krótki wyk∏ad o lesie.
Podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ Marianowi Oszczykowi – radnemu Gminy Niepor´t, który
wspiera konkurs od pierwszej edycji oraz finansuje pocz´stunek dla
finalistów i upominki dla poszczególnych szkó∏ – w tym roku by∏y
to globusy.

G
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Bezp∏atne badania mammograficzne
finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia b´dà wykonywane Paniom
w przedziale wiekowym
50 – 69 lat bez skierowania
(ur. w latach 01.01.1938 – 31.12.1957),
które w ostatnich 24 miesiàcach nie
wykonywa∏y mammografii, w ramach NFZ.
BADANIE MAMMOGRAFICZNE to badanie
wykrywajàce raka piersi w najwczeÊniejszym jego
stadium. Metodà tà mo˝liwe jest wykrycie nowotworu
dwa do czterech lat wczeÊniej ni˝ pojawi si´ wyczuwalny
palcami guz.
Rak sutka jest drugim co do cz´stoÊci wyst´powania
nowotworem u kobiet.
WczeÊnie wykryty rak sutka jest ca∏kowicie uleczalny,
a leczenie mniej agresywne.
Dlatego te˝ wa˝na jest profilaktyka.
Badania mammograficzne b´dà wykonywane
w Mammobusie – nowoczesnej pracowni rentgenowskiej,
wyposa˝onej w wysokiej klasy aparat mammograficzny.
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W tym samym dniu zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs plastyczny Z PRZYRODÑ NA TY, zorganizowany dla
uczniów klas 0 – III.
Z ka˝dej szko∏y wytypowano 4 prace. Z 20 zg∏oszonych prac wybrano
najlepsze, których autorami sà:
1. Klaudia Komaniewska – ZSP
Wólka Radzymiƒska
2. Patryk Powa∏a – SP Józefów
3. Dorota Kleszczonek – ZSP
Wólka Radzymiƒska
 Jolanta Wojdalska

N
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Mammobus b´dzie podstawiony:
29 maja 2007 r.
OÊrodek Zdrowia w Niepor´cie ul. PodleÊna 4
w godz. 9 – 18.30;
30 maja 2007 r.
– OÊrodek Zdrowia w Zegrzu Po∏udniowym
w godz. 9 – 13.00
– Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej „SANITAS”
w Micha∏owie – Reginowie w godz. 14 – 18.30.
Wszystkie zainteresowane Panie goràco zach´camy
do skorzystania z tej mo˝liwoÊci
i wzi´cia udzia∏u w akcji profilaktyki zdrowotnej.
Poniewa˝ iloÊç miejsc jest ograniczona prosimy
o kontakt pod numerem tel:
772 – 32 – 13 lub 772 – 32 – 05 OÊrodek Zdrowia
w w Niepor´cie;
782 – 22 – 25 OÊrodek Zdrowia w Zegrzu Po∏udniowym;
772 – 82 – 15 OÊrodek Zdrowia w Micha∏owie-Reginowie.
celem zapisania si´ na list´.
Zapisy równie˝ w rejestracji OÊrodka.

JEÂLI TY LUB KTOÂ Z TWOICH BLISKICH MA PROBLEM Z UZALE˚NIENIEM OD A L K O H O L U
ZG¸OÂ SI¢ !!! CZEKAMY NA CIEBIE!
OÊrodek Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzale˝nionych
(OÊrodek Zdrowia w Niepor´cie – gabinet psychologa)
Godziny przyj´ç specjalistów:
terapeuta uzale˝nieƒ
PONIEDZIA¸EK w godz. 8.00 – 12.00
ÂRODA w godz. 14.00 – 18.00
psycholog
WTOREK w godz. 9.00 – 11.00 – przyjmuje w GOPS
11.00 – 15.00 – przyjmuje w OÊrodku Rehabilitacji SP
ZOZ

Niezale˝ny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
w Micha∏owie-Reginowie
terapeuta uzale˝nieƒ
CZWARTEK w godz. 8.00 – 12.00; tel. 772 – 82 – 15
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych w Niepor´cie
spotkania komisji: w drugi i czwarty wtorek miesiàca
(od godz. 16 – sala narad Urz´du Gminy)
dy˝ury komisji: wtorek w godz. 15.00 – 19.00
W wymienionych dniach mo˝na równie˝ uzyskaç
informacj´ telefonicznà pod numerem telefonu:
772 – 51 – 12

e k o l o g i a
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Imi´ i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proekologiczna
inicjatywa

W zwiàzku z powy˝szym
zach´camy
do SEGREGACJI ODPADÓW!

Wójt Gminy planuje rozpropagowaç wÊród mieszkaƒców Gminy, proekologiczny sposób dokonywania
zakupów w torbach tzw. wielokrotnego u˝ytku.
U˝ywanie takich toreb pozwala na cz´Êciowe
zmniejszanie iloÊci jednorazowych torebek foliowych trafiajàcych do odpadów komunalnych. Osoby zainteresowane inicjatywà prosimy o zabranie
g∏osu w tej sprawie i przes∏anie swojej opinii na adres e-mail:
ekologia@nieporet.pl
Codziennie na sk∏adowiska trafia kilka tysi´cy ton
odpadów – jesteÊmy w stanie to zmieniaç.

Projekt selektywnej
zbiórki odpadów
komunalnych na terenie
Gminy Niepor´t.
 Odpady komunalne sà to odpady powstajàce

w gospodarstwach domowych oraz obiektach infrastruktury takich jak: handel, us∏ugi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty dzia∏alnoÊci
gospodarczej i wytwórczej itp., przez wytwarzajàcego odpady; w tym odpady wielkogabarytowe wraz z zu˝ytym sprz´tem elektrycznym
i elektronicznym, odpady z budowy, remontów
i demonta˝u obiektów budowlanych, odpady
z piel´gnacji terenów zielonych itp., z wyjàtkiem
odpadów niebezpiecznych.
 Do odpadów komunalnych zaliczamy mi´dzy in-

nymi: odpady organiczne (odpady kuchenne ulegajàce biodegradacji pochodzenia roÊlinnego,
zwierz´cego, odpady zielone i inne), papier i tektura, szk∏o, odzie˝, tekstylia, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe (opakowania
ze szk∏a, papieru i tektury, tworzyw sztucznych,
metali itp.).
 IloÊç powstajàcych odpadów uzale˝niona jest

od poziomu konsumpcji indywidualnej, modelu konsumpcji i ÊwiadomoÊci ekologicznej spo∏eczeƒstwa. Przepisy prawa unii europejskiej
oraz prawa polskiego zobowiàzujà nas jako
mieszkaƒców naszego kraju do segregacji odpadów w celu odzyskiwania jak najwi´kszej ilosci
surowców wtórnych oraz zmniejszania iloÊci odpadów trafiajàcych na sk∏adowiska.

Urzàd Gminy Niepor´t wraz z firmà AG-Complex zaprasza wszystkich
mieszkaƒców
Gminy
do uczestnictwa w projekcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Niepor´t.
Celem projektu jest edukacja oraz budowanie
ÊwiadomoÊci proekologicznej i potrzeb w zakresie
zrównowa˝onej gospodarki odpadami w najbli˝szym otoczeniu.
Osiàgni´cie powy˝szego celu pozwoli na uzyskanie wysokiej wydajnoÊci systemu tzn. du˝ej iloÊci
i wysokiej jakoÊci pozyskanych odpadów surowcowych, co z kolei umo˝liwi kontynuacj´ projektu
d∏ugoterminowo w sposób najbardziej atrakcyjny
systemowo i finansowo dla Mieszkaƒców Gminy.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy w∏aÊcicieli posesji, którzy majà ju˝ podpisanà umow´
na wywóz odpadów komunalnych (tzw. mieszanych) i chcà je segregowaç.
W terminie do 15 sierpnia br. w Urz´dzie Gminy, pok. 27 (II pi´tro), w godzinach otwarcia Urz´du, mo˝na sk∏adaç deklaracj´ uczestnictwa w projekcie. Egzemplarz deklaracji zamieszczony jest poni˝ej, dost´pny b´dzie równie˝, w ka˝dym
kolejnym numerze gminnego pisma „WieÊci Niepor´ckie”, na stronie internetowej www.nieporet.pl
w dziale ekologia oraz w Urz´dzie Gminy.
Wszyscy uczestnicy projektu po 15 sierpnia br.
otrzymajà bezp∏atnie do dyspozycji worki 120 l.
w trzech kolorach – odpowiednio na: odpady opakowaniowe szklane, odpady opakowaniowe metalowe i plastikowe, papier i tektur´ oraz kalendarz
odbioru selekcjonowanych odpadów komunalnych.
Raz w miesiàcu od wrzeÊnia 2007r. do koƒca lutego 2008r., firma AG-Complex, b´dzie odbiera∏a
od Paƒstwa worki z posegregowanymi odpadami
komunalnymi i pozostawia∏a parti´ worków na kolejny miesiàc oraz przekazywa∏a raporty ze stanu
zbiórki do Urz´du Gminy, które b´dà wskazywa∏y efektywnoÊç projektu, czyli: iloÊç odzyskanych
odpadów surowcowych oraz ich jakoÊç (stopieƒ
czystoÊci).
W trakcie trwania projektu worki oraz promocj´
systemu zapewnia Urzàd Gminy, zaÊ transport, doczyszczenie surowców przed przekazaniem do odzysku i recyklingu, jak równie˝ utylizacj´ zanieczyszczeƒ zapewnia firma AG-Complex.
 Renata Szkolniak

Co segregujemy:
Rodzaje worków:

Mo˝na wrzucaç:

Nie wrzucamy!

Worek zielony
– odpady szklane

wszelkiego rodzaju puste
opakowania szklane, butelki
po napojach, winie, piwie,
alkoholu, s∏oiki i naczynia
szklane;

Porcelany, szyb, luster,
˝arówek itp.

Worek niebieski
– odpady papierowe

ksià˝ki, zeszyty, gazety, tektur´,
torby i kartony papierowe;

Papieru zabrudzonego
i t∏ustego, papieru
z dodatkiem folii i aluminium itp.

czyste opakowania po napojach
i innych p∏ynach oraz po chemii
gospodarczej, czyste kubki
i opakowania plastikowe
po produktach spo˝ywczych
np. mlecznych, czyste folie
i worki foliowe, pojemniki
oznaczone symbolami PET,
HDPE, PE, PP; czyste puszki
po napojach i konserwach, drobny
z∏om ˝elazny i z metali kolorowych,
folie aluminiowe, zakr´tki i kapsle.

Opakowaƒ po lekarstwach,
Êrodkach ochrony roÊlin
i innych silnych chemikaliach,
zabawek, klisz fotograficznych,
plastikowych wyrobów
technicznych itp.
Opakowaƒ po lakierach
i aerozolach,
baterii, cz´Êci
samochodowych itp.

Worek ˝ó∏ty
– odpady plastikowe i metalowe

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:

Co segregujemy:
Rodzaje worków:

Mo˝na wrzucaç:

Nie wrzucamy!

Worek zielony
– odpady szklane

wszelkiego rodzaju puste
opakowania szklane, butelki
po napojach, winie, piwie,
alkoholu, s∏oiki i naczynia
szklane;

Porcelany, szyb, luster,
˝arówek itp.

Worek niebieski
– odpady papierowe

ksià˝ki, zeszyty, gazety, tektur´,
torby i kartony papierowe;

Papieru zabrudzonego
i t∏ustego, papieru
z dodatkiem folii i aluminium itp.

Worek ˝ó∏ty
czyste opakowania po napojach
– odpady plastikowe i metalowe i innych p∏ynach oraz po chemii
gospodarczej, czyste kubki
i opakowania plastikowe
po produktach spo˝ywczych
np. mlecznych, czyste folie
i worki foliowe, pojemniki
oznaczone symbolami PET,
HDPE, PE, PP; czyste puszki
po napojach i konserwach, drobny
z∏om ˝elazny i z metali kolorowych,
folie aluminiowe, zakr´tki i kapsle.

Opakowaƒ po lekarstwach,
Êrodkach ochrony roÊlin
i innych silnych chemikaliach,
zabawek, klisz fotograficznych,
plastikowych wyrobów
technicznych itp.
Opakowaƒ po lakierach
i aerozolach,
baterii, cz´Êci
samochodowych itp.

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:

UCZNIOWIE sprzàtajà
W ramach Tygodnia CzystoÊci Wód Szko∏a Podstawowa
w Bia∏obrzegach razem z Polskim Zwiàzkiem W´dkarskim
ko∏o nr 30 oraz Urz´dem Gminy Niepor´t zorganizowa∏a
sprzàtanie linii brzegowej Zalewu Zegrzyƒskiego.

Pod opiekà Krystyny Andruk i Romana Madeja 15 dzieci z klasy szóstej
zape∏ni∏o 75 worków ze Êmieciami.
Akcja sprzàtania przeprowadzana jest
przez uczniów regularnie dwa razy

do roku, tym razem wspomogli jà równie˝ osobiÊcie przedstawiciele PZW
ko∏a nr 30 Henryk Filipowicz i Zbigniew Dymek.
 RW
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f o t o r e p o r t a ˝
16 i 17 maja w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odby∏ si´ I Gminny Przeglàd Dzieci´cych i M∏odzie˝owych Grup
Teatralnych „B∏´kitny Melonik”.

B¸¢KITNY
MELONIK
ierwszego dnia wystàpi∏y grupy przedszkolne i klasy 0-III.
Najpopularniejszym tematem
przedstawieƒ by∏y przygody Czerwonego Kapturka i muzyczne podró˝e po kraju. Najm∏odsi aktorzy
z wdzi´kiem prezentowali perypetie Wilka i Babci oraz w´drowali
z biegiem Wis∏y i zwiedzali najwi´ksze polskie miasta. Na scenie
pojawi∏ si´ równie˝ Âwi´ty Miko∏aj w towarzystwie Êpiewajàcych
pomocników, a zagubione krasnoludki szuka∏y swojej bajki.
Na uwag´ zas∏ugiwa∏y równie˝
niezwykle barwne kostiumy aktorów i scenografia, wskazujàce
na ogromne zaanga˝owanie nauczycieli i opiekunów dzieci.
Jury nagrodzi∏o I miejscem i statuetkà B∏´kitnego Melonika wyst´p
dzieci z Przedszkola w Bia∏obrzegach zatytu∏owany „Z biegiem Wis∏y”. Drugie miejsce – Niebieski
Melonik – otrzyma∏o Gminne

P
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Przedszkole w Zegrzu i przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”.
Granatowy Melonik, trzecie miejsce, zawioz∏y do Wólki Radzymiƒskiej dzieci z przedszkola i klasy
„0” za wyst´p pt. „Bachorki i Anio∏eczki”. Serdeczne s∏owa podzi´kowania oraz dyplomy otrzymali
równie˝ nauczyciele, przygotowujàcy dzieci do wyst´pów.
W drugim dniu przeglàdu zaprezentowa∏y sie tylko trzy placówki
– Gimnazjum, Szko∏a Podstawowa
w Niepor´cie i Filia GOK w Beniaminowie. Jury postàpi∏o wed∏ug
w∏asnego uznania i przyzna∏o drugà oraz dwie pierwsze nagrody.
Niebieski Melonik otrzyma∏a grupa „˚art” z Niepor´tu, za przedstawienie pt. „Wagary”, które zakoƒczy∏y si´ spontanicznym powrotem
do szko∏y.
B∏´kitne Meloniki ex equo przypad∏y grupie z Gimnazjum, która
wystawi∏a „Ballad´ podwórkowà”,

autorstwa uczennicy szko∏y Karoliny Biliƒskiej, oraz „Beniaminkom”, które w zdecydowanie najbardziej awangardowej formie pokaza∏y, czym mo˝e byç teatr.
Jury wyrazi∏o równie˝ uznanie
dla gry aktorskiej Irminy Sztolsztejner z grupy „˚art” oraz pomys∏ów inscenizacyjnych tego przedstawienia.
Komisja, oprócz pochwa∏ i gratulacji, zwróci∏a równie˝ uwag´
na s∏absze punkty wyst´pujàcych.
Tu najcz´Êciej pojawiajàcym si´
problemem jest z∏a dykcja i k∏opoty z operowaniem g∏osem.
Nast´pne Meloniki ju˝ za rok,
jest wi´c czas na prac´ i zabaw´
w teatr, które zaowocujà równie
ciekawymi i barwnymi przedstawieniami, na które serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.
 B. Wilk

