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OG¸OSZENIE

Wójt Gminy Niepor´t 
og∏asza nabór na nw. stanowiska pracy 
w Urz´dzie Gminy Niepor´t:
– inspektor nadzoru inwestorskiego,
– g∏ówny ksi´gowy placówek oÊwiaty 

i wychowania,
– stanowisko ds. ksi´gowoÊci bud˝etowej oÊwiaty,
– stanowisko ds. ksi´gowoÊci bud˝etowej,
– stra˝nik gminny.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce naboru udost´p-
nione sà na stronie internetowej Urz´du Gminy Nie-
por´t www.bip.nieporet.pl (link og∏oszenia), oraz
na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t, adres:
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.
Informacje w sprawie naboru uzyskaç mo˝na w Urz´-
dzie Gminy Niepor´t, pokój Nr 17, tel. 767-04-24
lub 767-04-00.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, ˝e 23 maja 2008 roku (pià-
tek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników
Urz´du Gminy Niepor´t. 

FESTYN

Wójt, Rada Gminy, Rady So∏eckie oraz Gminny OÊro-
dek Kultury zapraszajà na festyn 

URODZINY SO¸TYSA
31 maja 2008 roku

W programie od godziny 15.00: konkursy familij-
ne, karaoke, wyst´py Studia Piosenki, Polski ¸an,
wyst´py uczniów ze Szko∏y Podstawowej w Józefo-
wie oraz zespo∏u SP, koncert Indianie u So∏tysów,
koncert zespo∏u ¸ukash oraz zabawa z DJ.
Serdecznie zapraszamy.

MAJÓWKA

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie serdecznie za-
prasza Seniorów z Gminy Niepor´t na Majówk´, któ-
ra odb´dzie si´ dnia 07 maja 2008r., o godz. 15.00
w Filii OÊrodka Kultury w Beniaminowie. W pro-
gramie majówki zaplanowano nabo˝eƒstwo majowe,
ognisko oraz wiele innych atrakcji.
Seniorzy z innych miejscowoÊci mogà skorzystaç
z autokaru.

WYSTAWA

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie serdecznie za-
prasza na wystaw´ malarstwa Pani Janiny Filczuk,
która odb´dzie si´ dnia 11.05.2008r. o godzi-
nie 18.00 w GOK w Niepor´cie.
Na obrazach dominowaç b´dzie tematyka wiosenno
– letnia.
B´dzie równie˝ mo˝liwoÊç zakupienia wystawionych
obrazów.
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MANDATY 
za wysypiska w lesie
W ostatnim czasie Stra˝ Gmin-
na w Niepor´cie ujawni∏a szereg
nielegalnych wysypisk w lasach.
Stra˝nicy zapowiadajà, ˝e nie
b´dzie ˝adnej taryfy ulgowej
dla osób, które zostanà ujawnio-
ne, a tym bardziej z∏apane
na „goràcym uczynku”, pod-
czas wyrzucania Êmieci w lesie. 

Konsekwencjà takiego post´po-
wania b´dzie mandat karny lub
skierowanie wniosku do Sàdu
Grodzkiego w Legionowie. Podob-
na sytuacja mia∏a ju˝ miejsce. 3
kwietnia stra˝nicy Stra˝y Gminnej,
podczas rutynowej kontroli tere-
nów leÊnych w Józefowie, ujawni-
li nielegalne wysypisko Êmieci.
Ustalono w∏aÊciciela porzuconych
odpadów. Majàc na uwadze fakt, i˝
rodzaj wyrzuconych Êmieci nie
zezwala∏ na przeprowadzenie po-
st´powania wyjaÊniajàcego i skie-
rowanie sprawy do Sàdu Grodzkie-
go, spraw´ przekazano do Komisa-
riatu Policji w Niepor´cie celem
przeprowadzenia post´powania
karnego. � SP

U
ruchomienie linii jest zwieƒ-
czeniem rozmów i ustaleƒ,
prowadzonych z Zarzàdem

Transportu Miejskiego przez gmin´
Niepor´t i miasto Legionowo.
Na inauguracji obecni byli m.in. dy-
rektor ZTM Leszek Ruta, wójt gmi-
ny Maciej Mazur, zast´pca wójta
Marek Stpiczyƒski, prezydent Le-
gionowa Roman Smogorzewski,
starosta Jan Grabiec oraz wicestaro-
sta Janusz Kubicki.

Trasa autobusu prowadzi z p´tli
na ˚eraniu, ulicami P∏ochociƒskà
i Modliƒskà do Rembelszczyzny.
Tam skr´ca w ulic´ Stru˝aƒskà
i przez Kàty W´gierskie i Józefów

NOWA linia 804

W poniedzia∏ek, 21
kwietnia, ruszy∏a nowa
linia autobusowa 804.
Uroczysta inauguracja
mia∏a miejsce na p´tli
przy Starostwie
Powiatowym
w Legionowie. Kolejne
miejscowoÊci gminy
zosta∏y po∏àczone
bezpoÊrednià
komunikacjà
z Warszawà, mo˝liwy
jest równie˝ dojazd
do Starostwa
Powiatowego
w Legionowie.

kieruje si´ do Legionowa. W mie-
Êcie 804 przeje˝d˝a ulicami: Stru-
˝aƒskà – Roi – Wrzosowà – Polnà
– Stru˝aƒskà – Zegrzyƒskà – War-
szawskà – Sobieskiego – Parkowà
– Wyszyƒskiego – Alejà Legionów
– Cynkowà – Olszankowà do Osie-
dla M∏odych. Koƒcowy przystanek
znajduje si´ przy ulicy Szarych Sze-
regów. W godzinach szczytu,
od 7.00 do 18.00 trasa jest przed∏u-
˝ona do Starostwa Powiatowego.
Nowa linia z za∏o˝enia ma u∏atwiç
mieszkaƒcom dojazd do Starostwa,
a tak˝e po∏àczyç z Warszawà po∏u-
dniowo-zachodnie tereny gminy.
– Staramy si´ zwi´kszaç iloÊç po∏à-

Uk∏ad lini autobusowych, w tym
804, na terenie Legionowa

czeƒ komunikacyjnych na terenie gminy. Po uru-
chomieniu linii 735 do Zegrza Po∏udniowego oraz
przed∏u˝eniu trasy 705 do Ryni, przysz∏a kolej
na po∏àczenie Józefowa i Kàtów W´gierskich
z Warszawà. Brakowa∏o tu mieszkaƒcom takiego
rozwiàzania. Linia 804 umo˝liwi tak˝e bezpoÊred-
ni dojazd do Starostwa Powiatowego – powiedzia∏
wójt Maciej Mazur.

Pierwszy autobus z ˚erania odje˝d˝a
o godz. 4.40, ostatni o godz. 21.20. Kursy reali-
zowane sà mniej wi´cej co godzin´. 

Wszystko wskazuje na to, ̋ e 804 cieszyç si´ b´-
dzie popularnoÊcià, ju˝ bowiem w dniu jego uru-
chomienia, w godzinach rannych na przystankach
w Kàtach W´gierskich i Józefowie czekali pasa-
˝erowie. 

� Beata Wilk
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Rozmowa z...

––  OOdd jjaakk  ddaawwnnaa pprraaccuujjee  PPaann  ww ppoolliiccjjii??
– Prac´ w policji rozpoczà∏em w listo-
padzie 2003 roku. W Niepor´cie pracu-
j´ od wrzeÊnia 2004 roku, a dzielnico-
wym zosta∏em na poczàtku 2007 roku.
––  KKttóórree  ssoo∏∏eeccttwwaa  ppoozzoossttaajjàà  ppoodd PPaa--
nnaa ooppiieekkàà??
– Sà to: Niepor´t, Bia∏obrzegi, Wólka
Radzymiƒska, Rynia oraz Beniami-
nów.
––  CCzzyy  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ssaammii  cczz´́ssttoo  pprroosszzàà
oo iinntteerrwweennccjj´́??
– Mieszkaƒcy albo sami zwracajà si´
do nas z proÊbà o pomoc, albo policja
podczas rutynowych patroli stwierdza,
˝e gdzieÊ potrzebna jest interwencja.
Generalnie w okresie wiosenno-letnim
mamy wi´cej pracy. Wià˝e si´ to
z przyjazdem du˝ej liczby turystów,
szczególnie ci m∏odzi cz´sto bawià si´
w sposób, który wymaga naszej obec-
noÊci. Miejscowa m∏odzie˝ te˝ cz´sto
prowokuje reakcje mieszkaƒców nie-
w∏aÊciwym zachowaniem. Nadmiar
alkoholu, zak∏ócanie spokoju, dewa-
stowanie mienia – to najcz´stsze przy-
czyny zg∏oszeƒ. 
––  ZZddaarrzzaajjàà  ssii´́  ttee˝̋  kkoonnfflliikkttyy  mmii´́ddzzyy--
lluuddzzkkiiee,,  rrooddzziinnnnee??
– Tak, niestety, i sà to bardzo trudne
i przykre przypadki. Moja interwencja i in-
nych s∏u˝b zazwyczaj nie wystarcza, tego
typu sprawy najcz´Êciej znajdujà swoje
rozwiàzanie w sàdzie. Niezgody w rodzi-
nie nie mo˝na za˝egnaç bez dobrej woli
i ch´ci wszystkich stron konfliktu.
––  CCoo  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  mmóówwiiàà  oo bbeezzppiieecczzeeƒƒ--
ssttwwiiee  ww ggmmiinniiee??
– Bolàczkà sà na pewno zdarzajàce si´
w∏amania do domów. Nasilajà si´

zwykle w okresach przedÊwiàtecznych,
gdy jesteÊmy zabiegani i du˝o czasu
sp´dzamy poza domem. Ale przest´p-
stwa tego rodzaju zdarzajà si´ u nas
coraz rzadziej. Du˝à rol´ zapobiegaw-
czà odgrywajà tu cz´ste patrole poli-
cji, realizowane te˝ w ramach s∏u˝b po-
nadnormatywnych. Apelujemy te˝ nie-
zmiennie do mieszkaƒców, by zwracali
uwag´ na swoje otoczenie, na to, co
dzieje si´ u sàsiadów i powiadamiali
nas, gdy zobaczà coÊ niepokojàcego
lub podejrzanego. Takie sygna∏y sà dla
nas bardzo wa˝ne i pomagajà nam
w pracy.
––  JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  sswwoojjee  kkoonnttaakkttyy
zz mmiieesszzkkaaƒƒccaammii??
– Bardzo lubi´ swojà prac´. Sam zg∏o-
si∏em si´, gdy zwolni∏o si´ stanowisko
dzielnicowego. Nieraz bywa ci´˝ko, ale
czuj´ satysfakcj´, gdy moja praca przy-
nosi pozytywne efekty. A widz´ te˝, ˝e
nie zawsze postrzegany jestem jedynie
jako policjant, przychodzàcy z inter-
wencjà. Okazuje si´, ˝e cz´sto pomaga
sama rozmowa, która jest ludziom bar-
dzo potrzebna. W koƒcu 2007 roku
w so∏ectwach odbywa∏y si´ spotkania
przedstawicieli policji i stra˝y gminnej
z mieszkaƒcami, którzy bardzo ch´tnie
brali w nich udzia∏, zadawali pytania,
radzili si´.
––  II jjuu˝̋  nnaa zzaakkooƒƒcczzeenniiee  –– jjaakk  mmoo˝̋nnaa ssii´́
zz PPaanneemm  sskkoonnttaakkttoowwaaçç??
– Mo˝na zadzwoniç na mój numer
s∏u˝bowy 0 600 997 249 lub na tele-
fon Komisariatu w Niepor´cie
022 774 87 57.
––  DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Dzi´ki staraniom w∏adz gminy i Za-
rzàdu Gminnego OSP, zmierzajàcym
do wyposa˝enia gminnych jednostek
OSP w nowoczesny sprz´t ratowni-
czy, mo˝liwe sta∏o si´ przekazanie
jednego z posiadanych samocho-
dów stra˝y w Honiatyczach.

Przekazanie samochodu nastàpi-
∏o 17 kwietnia. ProÊb´ z Honiatycz
(woj. lubelskie) popar∏a Komenda
G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej. Tamtejsza jednostka dyspono-
wa∏a do tej pory ˚ukiem z moto-
pompà. Niepor´cki Star 244 GBM,
o pojemnoÊci 2500 litrów, w istot-
ny sposób podniesie jej mo˝liwoÊci
techniczno-bojowe. 

Jednostka w Niepor´cie dysponu-
je nadal dwoma samochodami. Je-
den z nich to Star 266, Êredni samo-
chód terenowy, o pojemnoÊci 2500
litrów, przekazany przez stra˝ w Le-
gionowie. Drugi to ci´˝ki Jelcz,
o pojemnoÊci 6500 litrów, wcze-
Êniej u˝ytkowany przez OSP w Kà-
tach W´gierskich.

Jednostka z Kàtów W´gierskich
interweniowa∏a w 2007 roku 43 ra-
zy, co stawia jà na 3 miejscu w po-
wiecie, zaraz po Legionowie i Ja-
b∏onnie. W sumie gminna OSP
w ubieg∏ym roku odnotowa∏a 77
akcji. 

�

PRZEKAZANIE samochodu stra˝ackiego

PoÊwi´çmy troch´ wolnego czasu, aby na-
sza Gmina by∏a zadbana i estetyczna,
i w oczach nie tylko mieszkaƒców, ale
równie˝ turystów, wyglàda∏a jeszcze ∏ad-
niej. Nale˝y jednak pami´taç o tym, aby
Êmieci nie wyrzucaç gdziekolwiek, a jedy-
nie do pojemników do tego przeznaczo-
nych. W zwiàzku z tym Stra˝ Gminna Nie-
por´t przypomina mieszkaƒcom gminy
o obowiàzku wynikajàcym z art. 5 ust. 1
pkt. 1- 5 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996
r (Dz. U. Nr 132, poz. 622) o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach oraz § 3
i § 4 Uchwa∏y Nr. LV/73/06 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 29 czerwca 2006 r. w spra-
wie Regulaminu utrzymania porzàdku
i czystoÊci na terenie Gminy Niepor´t. Po-
wy˝sze przepisy wskazujà w jaki sposób
nale˝y post´powaç ze Êmieciami, co zro-
biç z przedmiotami o du˝ych gabarytach,
co zrobiç z gruzem, z odpadami organicz-
nymi (sucha trawa, liÊcie, drobne ga∏´zie). 
art. 5 ust. 1 pkt. 1-5 Ustawy o utrzyma-
niu w czystoÊci i porzàdku w gminach
okreÊla:
1. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà
utrzymanie czystoÊci i porzàdku przez:
1) wyposa˝enie nieruchomoÊci w urzàdze-

nia s∏u˝àce do zbierania odpadów ko-
munalnych oraz utrzymywanie tych
urzàdzeƒ w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porzàdkowym i technicznym,

2) przy∏àczenie nieruchomoÊci do istniejà-
cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypad-
ku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadniona, wyposa˝enie nieruchomoÊci
w zbiornik bezodp∏ywowy nieczystoÊci
ciek∏ych lub w przydomowà oczyszczal-
ni´ Êcieków bytowych, spe∏niajàce wy-
magania okreÊlone w przepisach odr´b-
nych; przy∏àczenie nieruchomoÊci
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiàz-
kowe, je˝eli nieruchomoÊç jest wyposa-
˝ona w przydomowà oczyszczalni´
Êcieków spe∏niajàcà wymagania okre-
Êlone w przepisach odr´bnych,

3) zbieranie powsta∏ych na terenie nieru-
chomoÊci odpadów komunalnych zgod-
nie z wymaganiami okreÊlonymi
w uchwale rady gminy, o której mowa
w art. 4, oraz pozbywanie si´ tych od-
padów w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odr´bnymi; obo-
wiàzek ma odpowiednie zastosowanie
tak˝e w przypadku gromadzenia nieczy-
stoÊci p∏ynnych w zbiornikach bezod-
p∏ywowych,

4) uprzàtni´cie b∏ota, Êniegu, lodu i innych
zanieczyszczeƒ z chodników po∏o˝o-
nych wzd∏u˝ nieruchomoÊci, przy czym
za taki chodnik uznaje si´ wydzielonà
cz´Êç drogi publicznej s∏u˝àcà dla ruchu
pieszego po∏o˝onà bezpoÊrednio
przy granicy nieruchomoÊci; w∏aÊciciel
nieruchomoÊci nie jest obowiàzany
do uprzàtni´cia chodnika, na którym jest
dopuszczony p∏atny postój lub parkowa-
nie pojazdów samochodowych,

5) realizacj´ innych obowiàzków okreÊlo-
nych w uchwale rady gminy, o której
w art. 4

natomiast Uchwa∏a Rady Gminy Niepo-
r´t okreÊla:
Obowiàzki w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w za-
kresie utrzymania porzàdku i czystoÊci.

§ 3. 
W∏aÊciciele nieruchomoÊci po∏o˝onych
na terenie Gminy zapewniajà utrzymanie
porzàdku i czystoÊci, poprzez:
1) wyposa˝enie nieruchomoÊci w urzàdze-

nia, s∏u˝àce do zbierania odpadów ko-
munalnych oraz utrzymywanie tych
urzàdzeƒ, jak równie˝ pomieszczeƒ,
mieszczàcych te urzàdzenia, w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porzàdko-
wym i technicznym, z uwzgl´dnieniem
zasad okreÊlonych tym Regulaminie;

2) przy∏àczenie nieruchomoÊci do istniejàcej
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci jest technicznie lub ekono-

micznie nieuzasadniona, wyposa˝enie
nieruchomoÊci w zbiornik bezodp∏ywowy
nieczystoÊci ciek∏ych lub w przydomowà
oczyszczalni´ Êcieków bytowych, spe∏-
niajàce wymagania okreÊlone w przepi-
sach odr´bnych; przy∏àczenie nierucho-
moÊci do sieci kanalizacyjnej nie jest obo-
wiàzkowe, je˝eli nieruchomoÊç jest
wyposa˝ona w przydomowà oczyszczal-
ni´ Êcieków spe∏niajàcà wymagania okre-
Êlone w przepisach odr´bnych; 

3) zbieranie, gromadzenie oraz pozbywa-
nie si´ zebranych na terenie nierucho-
moÊci odpadów komunalnych i nieczy-
stoÊci ciek∏ych w sposób zgodny z ni-
niejszym Regulaminem i przepisami
odr´bnymi;

4) realizowanie innych obowiàzków okre-
Êlonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4. 
W∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà
utrzymanie porzàdku i czystoÊci na terenie
Gminy poprzez: 
1) niezw∏oczne usuwanie z terenu nieru-

chomoÊci materia∏ów rozbiórkowych
i resztek materia∏ów budowlanych, po-
wsta∏ych w wyniku remontu i moderni-
zacji lokali i budynków zgodnie z ni-
niejszym Regulaminem oraz obowiàzu-
jàcymi przepisami odr´bnymi;

2) usuwanie z terenu nieruchomoÊci wra-
ków pojazdów mechanicznych zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami;

3) usuwanie ze Êcian budynków, ogrodzeƒ
i innych obiektów, og∏oszeƒ, plakatów,
rysunków itp., umieszczonych tam bez
zachowania trybu przewidzianego prze-
pisami prawa;

4) oznaczenie nieruchomoÊci przez
umieszczenie w widocznym z ulicy,
miejscu tablicy informacyjnej z nume-
rem porzàdkowym nieruchomoÊci oraz
nazwà ulicy, oraz zadbanie o ich este-
tyczny i czytelny wyglàd;

5) utrzymywanie ogrodzeƒ w nale˝ytym
stanie technicznym i estetycznym;

6) utrzymywanie nieruchomoÊci niezabu-
dowanych w stanie wolnym od za-
chwaszczenia;

7) dbanie o czystoÊç i porzàdek, czyli na-
le˝yty stan sanitarno-higieniczny po-
mieszczeƒ przeznaczonych do wspólne-
go u˝ytkowania w budynkach wielolo-
kalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic,
klatek schodowych, studzienek, okien
piwnicznych, rur spustowych, rynien
z kratkami do czyszczenia itp.;

8) umieszczenie w budynkach wieloloka-
lowych, w pobli˝u wejÊcia, tablic zawie-
rajàcych nast´pujàce informacje:
a) imi´ i nazwisko lub nazw´ i siedzib´
w∏aÊciciela lub zarzàdcy nieruchomoÊci,
b) imi´ i nazwisko i adres osoby, bàdê
adres podmiotu wykonujàcego czynno-
Êci w zakresie utrzymania porzàdku
i czystoÊci na terenie nieruchomoÊci,
c) regulamin porzàdkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych,
w szczególnoÊci: stra˝y po˝arnej, pogo-
towia ratunkowego, policji, stra˝y gmin-
nej, pogotowia wodociàgowo-kanaliza-
cyjnego, pogotowia gazowego,
e) inne wa˝ne informacje;

9) utrzymywanie od∏ogowanych nierucho-
moÊci rolnych w stanie tzw. czarnego
ugoru;

10) utrzymywanie lasów w stanie zgod-
nym z ich planami urzàdzania i przede
wszystkim ich nie zanieczyszczanie od-
padami sta∏ymi lub ciek∏ymi;

11) utrzymywanie rowów odwadniajàcych
przy drogach i torach w stanie dro˝no-
Êci i wykoszenia;

12) utrzymywanie nasypów i wykopów,
poprowadzonych wzd∏u˝ ciàgów ko-
munikacyjnych w stanie wykoszo-
nym;

13) utrzymywanie rowów melioracyjnych
w stanie dro˝noÊci;

14) utrzymywanie czystoÊci na przystan-
kach, torowiskach, w przepustach,

przejÊciach, pod mostami i wiadukta-
mi, itp.;

15) utrzymywanie w stanie wolnym od za-
Êmiecenia wód powierzchniowych
i ich najbli˝szego otoczenia; 

16) regularne wymienianie (przynajmniej
dwa razy w roku) piasku w piaskow-
nicach zlokalizowanych na terenach
publicznie dost´pnych oraz zabezpie-
czanie ich przed dost´pem zwierzàt do-
mowych i innych;

17) umieszczanie plakatów, og∏oszeƒ, ne-
krologów na urzàdzeniach do tego ce-
lu przeznaczonych np. tablicach og∏o-
szeƒ, witrynach sklepów, budynków,
s∏upach og∏oszeniowych, po uzyskaniu
zgody w∏aÊciciela lub zarzàdcy;

18) umieszczanie na terenach publicznie
dost´pnych, a wi´c w parkach, na tar-
gowiskach, placach zabaw itp., regu-
laminów i korzystania z nich;

19) selektywne zbieranie odpadów innych
ni˝ komunalne, powstajàcych na tere-
nie nieruchomoÊci w wyniku prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, np.
niebezpieczne, medyczne, weterynaryj-
ne itp. i post´powanie z nimi zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami – wy-
twórcy tego typu odpadów majà obo-
wiàzek udokumentowania przekazanie
odpadów firmie specjalistycznej posia-
dajàcej stosowne zezwolenie na odbiór
i transport odpadów niebezpiecznych;

20) stosowanie si´, w przypadku bycia
w∏aÊcicielem zwierzàt domowych i go-
spodarskich do przepisów Rozdzia-
∏ów VIII i IX niniejszego Regulaminu;

21) zg∏aszanie odpowiednim organom bez-
domnych psów lub zwierzàt podejrza-
nych o wÊcieklizn´;

22) spalanie, w przypadku podejrzenia
wystàpienia organizmów kwarantan-
nowych, roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów, w wyniku decyzji
podj´tej przez organ w∏aÊciwy, zgod-
nie z obowiàzujàcymi przepisami.

§ 5. 
Majàc na uwadze zasady utrzymania czy-
stoÊci i porzàdku na terenie Gminy, zabra-
nia si´:
1) spalania innych, ni˝ okreÊlone w Roz-

dziale III § 7 pkt. 3 odpadów na po-
wierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków a w szczególno-
Êci odpadów zawierajàcych substancje
niebezpieczne; 

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów
ma∏ej architektury, urzàdzeƒ wyposa˝e-
nia placów zabaw, urzàdzeƒ s∏u˝àcych
do zbierania odpadów komunalnych,
obiektów przeznaczonych do umieszcza-
nia reklam i og∏oszeƒ, urzàdzeƒ stano-
wiàcych elementy infrastruktury komu-
nalnej, np. hydrantów, transformatorów,
rozdzielni, linii energetycznych, teleko-
munikacyjnych, wiat przystankowych,
roÊlinnoÊci, deptania trawników oraz
zieleƒców;

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrolo-
gów, og∏oszeƒ, plakatów, informacji itp.
w miejscach do tego nie wyznaczonych
oraz na drzewach; 

4) malowania np. grafitti w miejscach
do tego nie przeznaczonych;

5) uprawiania sportów na terenach prze-
znaczonych na place zabaw dla dzieci; 

6) zakopywania odpadów oraz pad∏ych
zwierzàt;

7) indywidualnego wywo˝enia i wysypy-
wania odpadów sta∏ych;

8) wylewania nieczystoÊci ciek∏ych poza
wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi oraz indywidualnego opró˝-
niania zbiorników bezodp∏ywowych
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci;

9) wykorzystywania nieczynnych studni
kopanych do gromadzenia odpadów,
nieczystoÊci ciek∏ych i wód opadowych
sp∏ywajàcych z powierzchni dachów,
pojazdów itp.;

WIOSENNE PORZÑDKI – regulacje prawne

Rozpocz´∏a si´ wiosna. Po d∏ugiej zimie posesje nasze wymagajà uporzàdkowania, nadesz∏a wi´c pora,
aby dokonaç przeglàdu naszych podwórek i terenu przyleg∏ego, usunàç to co zb´dne i rzutuje negatyw-
nie na wizerunek naszego podwórka.

ddookkooƒƒcczzeenniiee  nnaa  ssttrr..  77
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REMONT pomieszczeƒ klasy „O” 
w Szkole Podstawowej w Niepor´cie:

• poprzez zlikwidowanie Êciany
dzielàcej dwa pomieszczenia,
uzyskano du˝à sal´ na potrze-
by zaj´ç dydaktycznych,

• wzmocnienie wejÊcia do sali
konstrukcjà stalowà,

• malowanie Êcian,
• remont ∏azienki, zainstalowanie

dwóch kabin WC,
• malowanie szatni,
• wykonanie bezpoÊredniego po-

∏àczenia ze szko∏à.

Termin wykonania prac – ma-
rzec 2008 r.
Wykonawca – firma Befra z Nie-
por´tu.
Koszt – 10 tys. z∏.

� BW

Stanowisko Nr 3/2008 Rady Gminy Niepor´t z dnia 28 marca 2008 roku 
w sprawie mienia Gminy Niepor´t w zwiàzku ze zmianà granic

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18
ust. 1 w zwiàzku z art. 44 pkt 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzà-
dzie gminnym (t. j. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz § 56 ust. 2
pkt 3 Uchwa∏y Nr 5/XXI/04 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 19 lutego 2004
r. w sprawie Statutu Gminy Niepor´t
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 59,
poz. 1506) Rada Gminy Niepor´t po-
stanawia, co nast´puje:

§ 1.
1. Po zapoznaniu si´ z ostatecznym
stanowiskiem Gminy Wieliszew
w sprawie ˝àdania nieodp∏atnego
przekazania przez Gmin´ Niepor´t
wszystkich sk∏adników mienia, w tym
nieruchomoÊci w zwiàzku ze zmianà
granic na podstawie rozporzàdzenia

Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007
r. w sprawie ustalenia granic niektó-
rych gmin i miast oraz nadania miej-
scowoÊciom statusu miasta (Dz. U.
Nr 136, poz. 961), wyra˝onym w pi-
smach Urz´du Gminy Wieliszew
z dnia 28 lutego 2008 r. znak AGK-
-0717/16/08 i z dnia 17 marca 2008
r. znak AGK-0419/1/08 uznaç brak
podstaw i uzasadnienia do uwzgl´d-
nienia opisanego wy˝ej stanowiska
Gminy Wieliszew.
2. Jako uzasdnienie stanowiska okre-
Êlonego w ust. 1, przyjàç opini´
prawnà prof. Micha∏a Kuleszy i awo-
kata Micha∏a Bieliƒskiego z dnia 27
lutego 2008 roku w sprawie zasad
i trybu przekazania mienia w zwiàz-
ku ze zmianà granic Gminy Niepor´t

oraz sposobu dokonania rozliczeƒ
w zwiàzku z ewentualnym przej´ciem
mienia przez gmin´ Wieliszew, stano-
wiacà za∏acznik do niniejszego stano-
wiska. 
3. Wystàpiç do Prezesa Rady Mini-
strów o wsz´cie procedury, o której
mowa w art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzàdzie gmin-
nym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) wraz z informacjà o stanowi-
sku zaj´tym przez Gmin´ Niepor´t
oraz uzasadnieniu tego stanowiska.

§ 2.
Wykonanie stanowiska powierza si´
Wójtowi Gminy Niepor´t.

§ 3.
Stanowisko wchodzi w ˝ycie z dniem
podj´cia.

W
trzecim etapie prac na uli-
cy Zegrzyƒskiej powstaje
koƒcowy 165-metrowy

odcinek ciàgu pieszo-jezdnego, a˝
do ulicy Jana Kazimierza. W ten
sposób do Dzikiej Pla˝y dojÊç b´-
dzie mo˝na bezpiecznie, omijajàc
pobocze ruchliwej ulicy Zegrzyƒ-
skiej. Wjazd dla samochodów
na ulic´ Jana Kazimierza wykona-

ny zostanie podczas przebudowy
skrzy˝owania i zastàpienia go
bezpiecznym rondem. 

Wykonawcà prac jest firma Part-
ner z Chotomowa, ich koszt wynie-
sie 102 tys. z∏. Termin zakoƒczenia
inwestycji przewidziany jest na 30
maja. 

D∏ugoÊç ca∏ego ciàgu pieszo-jezd-
nego na ulicy Zegrzyƒskiej wynie-
sie ok. 700 metrów. 

Na drodze poprzecznej do ulicy
Wojska Polskiego, o d∏ugoÊci 232
metrów (na której w ubieg∏ym ro-
ku stan´∏o 14 s∏upów oÊwietlenio-
wych), po∏o˝ona zostanie na-
wierzchnia z kostki bauma. Wyko-
nawcà inwestycji jest równie˝ firma
Partner z Chotomowa, jej koszt wy-

niesie ok. 143 tys. z∏. Termin zakoƒ-
czenia prac przewidziano do 30 ma-
ja. 

W najbli˝szym czasie rozpocznie
si´ realizacja inwestycji:

• w Aleksandrowie – budowa
chodnika z kostki bauma,
z wjazdami do posesji, d∏u-
goÊç 724 mb, wykonawcà b´-
dzie firma TIGNAR z Warsza-

wy, przewidziany koszt ok. 137
tys. z∏,

• w Józefowie – chodnik na ulicy
Szkolnej o d∏ugoÊci 644 mb,
z wjazdami do posesji, wyko-
nawca – firma TIGNAR z War-
szawy, przewidziany koszt
to 129 tys. z∏,.

• W Kàtach W´gierskich – w ko-
lejnym etapie prac na ulicy
PrzyleÊnej powstanie na-
wierzchnia asfaltowa na odcin-
ku d∏ugoÊci ok. 200 metrów.
Wykonawcà b´dzie firma PO-
LHILD z Koby∏ki, koszt prac to
ok. 126 tys. z∏. 

Termin zakoƒczenia wszystkich
prac zaplanowany jest na 30 maja.

� B. Wilk

Turniej ten ma ju˝ wieloletnià tra-
dycj´ i cieszy si´ wÊród uczniów
du˝à popularnoÊcià. Reprezentacja
szko∏y zajmuje w nim zawsze wy-
sokie miejsce. 

Pierwszy etap konkursu odby∏ si´
w Komendzie Powiatowej Policji
w Legionowie. Ka˝dy z uczestni-
ków musia∏ rozwiàzaç test, spraw-
dzajàcy wiedz´ z zakresu zasad
i przepisów o ruchu drogowym
oraz zasad udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Po zakoƒ-
czeniu tej konkurencji s´dzia g∏ów-

ny og∏osi∏ wyniki. Szko∏a Podstawo-
wa w Izabelinie, którà reprezento-
wali uczniowie Aleksandra Bor-
kowska, ̧ ukasz Banaszek i Mateusz
Koperski zaj´∏a III miejsce.

Nast´pnie wszyscy uczestnicy
udali si´ do Wieliszewa, gdzie od-
by∏ si´ II etap konkursu – jazda ro-
werem. Tor sprawnoÊciowy sk∏ada∏
si´ z nast´pujàcych przeszkód:
ósemka, slalom kó∏kowy (tzw.
˝mijka), tarka, korytarz z desek, po-
chylnia. Drugi etap konkursu
uczniowie ze Szko∏y Podstawowej

w Izabelinie pokonali niemal bez-
b∏´dnie.

Po rozpatrzeniu wyników i zlicze-
niu punktów og∏oszono wyniki
i rozdano nagrody. Zespó∏ z Izabe-
lina ostatecznie ukoƒczy∏ turniej
na II miejscu i otrzyma∏ puchar oraz
nagrody. W kategorii indywidualnej
trzecie miejsce i rower przypad∏o
Mateuszowi Koperskiemu (klasa
VI). Zwyci´zcom serdecznie gratu-
lujemy wiedzy i umiej´tnoÊci jazdy!

� SP Izabelin

INWESTYCJE drogowe
w gminie Niepor´t

Po zimowych miesiàcach ruszy∏y inwestycje drogowe
na terenie gminy. Prace trwajà na ulicy Zegrzyƒskiej oraz
ulicy równoleg∏ej do Wojska Polskiego.

BEZPIECZNI
na drodze

Rozstrzygni´te zosta∏y przetargi na kolejne gminne inwestycje.

14 kwietnia uczniowie Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie wzi´li
udzia∏ w XXXI Ogólnopolskim
Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ru-
chu Drogowym. Szko∏a Podsta-
wowa w Izabelinie reprezentowa-
∏a gmin´ Niepor´t. Do konkursu
przystàpili równie˝ przedstawi-
ciele pozosta∏ych gmin powiatu
legionowskiego. 

ROZSTRZYGNI¢TE przetargi

W maju wykonane zostanie oÊwietle-
nie ulicy Wojska Polskiego, na od-
cinku od ronda, wzd∏u˝ Osiedla
Wojskowego. Zainstalowane zosta-
nà 22 s∏upy z wysi´gnikiem jednora-
miennym oraz jeden s∏up dwura-
mienny, który oÊwietla∏ b´dzie p´tl´
autobusowà. D∏ugoÊç linii kablowej
wyniesie 768 metrów. Wykonawcà
jest Przedsi´biorstwo Instalacji Elek-
trycznych z ¸om˝y, a koszt oÊwietle-
nia wyniesie ok. 70 tys. z∏.

Rozstrzygni´ty zosta∏ tak˝e przetarg
na budow´ bie˝ni ze skocznià w dal
przy boisku sportowym w Gimna-
zjum w Stanis∏awowie Pierwszym,

które uzupe∏nià i wzbogacà istniejàcà
ju  ̋baz  ́sportowà szko∏y. Ponadto po-
ciàgni´ty zostanie chodnik z kostki
bauma, ∏àczàcy boisko ze szko∏à. In-
westycja realizowana b´dzie w czasie
wakacji letnich. Wykonawcà jest fir-
ma Rymix-bis, koszt inwestycji za-
mknie si´ kwotà 136 tys. z∏.

W drodze przetargu wybrany zo-
sta∏ równie˝ projektant dokumenta-
cjo projektowo-kosztorysowej budo-
wy szko∏y w Izabelinie. Zosta∏a nim
firma Pronabud Sp. z o.o. z ˚yrardo-
wa. Termin wykonania dokumenta-
cji mija 30 wrzeÊnia 2008 r. Koszt
to 109 tys. z∏. � B Wilk

Boisko w Stanis∏awowie Pierwszym

Ulica Zegrzyƒska



–– JJaakkiimmii  zzaaggaaddnniieenniiaammii  zzaajjmmuujjee  ssii´́
KKoommiissjjaa  GGoossppooddaarrcczzaa??
– Komisja Gospodarcza jako organ
wewn´trzny Rady Gminy zajmuje
si´ g∏ównie opiniowaniem projek-
tów uchwa∏ i stanowisk, które sà na-
st´pnie przedmiotem sesji Rady.
Ponadto komisja wypracowuje w∏a-
sne stanowiska w najwa˝niejszych
sprawach dla mieszkaƒców np.
w sprawie kanalizacji czy komuni-
kacji w gminie. Bardzo istotne jest
opiniowanie bud˝etu gminy, do-
chodów i wydatków oraz ocena re-
alizowanych przez gmin´ inwesty-
cji. W sk∏adzie komisji znajdujà si´
przedstawiciele ró˝nych so∏ectw,
staramy si´ dbaç o to, aby inwesty-
cje by∏y równomiernie realizowane
na terenie gminy. Przynajmniej raz
w kwartale wyje˝d˝amy w teren
i sprawdzamy stopieƒ zaawansowa-
nia zadaƒ inwestycyjnych. Zrobili-
Êmy taki objazd na poczàtku kwiet-
nia. 

–– JJaakk  wwyyppaadd∏∏aa  oocceennaa??
– Komisja pozytywnie oceni∏a reali-
zowane inwestycje. Najwi´ksze
wra˝enie robi sala gimnastycz-
na przy Szkole Podstawowej w Jó-
zefowie. To obiekt zaplanowany
z myÊlà o przysz∏oÊci, o rozwijajà-
cej si´ gminie. Ponadto szko∏a
otrzyma dodatkowe sale lekcyjne
i Êwietlic´, które usprawnià proces
dydaktyczny. Inwestycja ta jest od-
powiedzià na szybki rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego w tej cz´Êci
gminy.
–– KKoommiissjjaa  pprraaccuujjee  nnaadd wwaa˝̋nnyymm  ddoo--
kkuummeenntteemm  –– SSttrraatteeggiiàà  ZZrróówwnnoowwaa˝̋oo--
nneeggoo  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt
ddoo 22002200  rrookkuu??
Istotnie, jest to wa˝ny dla gminy do-
kument, poniewa˝ stanowi podsta-
w´ do starania si´ o Êrodki unijne.
OkreÊla on przede wszystkim cha-
rakter gminy i kierunki jej rozwoju.
Nasze prace sà kontynuacjà rozwià-
zaƒ zapisanych w obowiàzujàcej

Strategii z 1998 roku. WejÊcie Pol-
ski do Unii Europejskiej zrodzi∏o
potrzeb´ innego spojrzenia na pro-
blematyk´ ochrony Êrodowiska,
a tak˝e stwarza nowe mo˝liwoÊci
ubiegania si´ o Êrodki finansowe
na rozwój infrastruktury. Projekt
Strategii umieszczony by∏ m.in.
na gminnej stronie internetowej,
aby mieszkaƒcy mogli si´ z nim za-
poznaç i zg∏aszaç swoje uwagi.
Gmina zmienia swój charakter.
Przed laty dominowa∏o rolnictwo,
teraz przewa˝a turystyka i zabudo-
wa mieszkaniowa. Majàc to
na uwadze oraz naturalne walory
terenu, czyli lasy i Zalew Zegrzyƒ-
ski, du˝à wag´ przyk∏adamy
do ochrony Êrodowiska naturalne-
go i zasobów przyrody. Wynika to
nie tylko z najlepiej poj´tego inte-
resu gminy i jej mieszkaƒców, lecz
równie˝ ze standardów europej-
skich. Ale pi´kne po∏o˝enie to nie
tylko same plusy. Przyroda narzu-
ca nam te˝ pewne ograniczenia, jak
chocia˝by przy planowaniu terenów
pod zabudow´ mieszkaniowà. Pa-
mi´tajmy, ̋ e 45% powierzchni gmi-
ny pokrywajà lasy.
–– MMiieesszzkkaaƒƒccyy  lliicczzàà  nnaa sskkaannaalliizzoowwaa--
nniiee  mmiieejjssccoowwooÊÊccii..  JJaakkiiee  rroozzwwiiààzzaa--
nniiaa  ssàà  ppllaannoowwaannee??
Kontynuujemy wraz z gminà War-
szawa rozbudow´ opaski sanitarnej

wokó∏ Zalewu Zegrzyƒskiego, która
odprowadza Êcieki do Orzechowa.
To bardzo wa˝ny element naszych
dzia∏aƒ, z uwagi na ochron´ Êrodo-
wiska, o której wspomnia∏em. Poja-
wi∏a si´ mo˝liwoÊç pod∏àczenia bli-
sko po∏owy obszaru gminy
do oczyszczalni „Czajka” w War-
szawie. Zabudowa mieszkaniowa
Bia∏o∏´ki zbli˝y∏a si´ bardzo do gra-
nicy gminy Niepor´t. Kolektorem
w ulicy S∏onecznej oraz drugim
na osiedlu w Micha∏owie-Grabinie
Êcieki w przysz∏oÊci pop∏ynà
do „Czajki”. Zachodnia stro-
na gminy, tereny Stanis∏awowa
Drugiego, Woli Aleksandra i cz´Êci
Józefowa pod∏àczone zostanà
do kolektora na Grudziach w Legio-
nowie. Stamtàd Êcieki te˝ pop∏ynà
do „Czajki”. Porozumienie w tej
sprawie z MPWiK jest ju˝ podpisa-
ne. OczywiÊcie tempo realizacji nie
zale˝y tylko od nas, ale i od naszych
sàsiadów, od tego, jak szybko po ich
stronie b´dà przebiega∏y prace.
Kto natomiast jest gotowy zainwe-
stowaç w przydomowà oczyszczal-
ni´ Êcieków, mo˝e skorzystaç z do-
finansowania z Gminnego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.
––  II nnaa zzaakkooƒƒcczzeenniiee  pprroosszz´́  ppoowwiiee--
ddzziieeçç  jjaakkiiee  ssàà  ppllaannyy  rroozzwwoojjuu  kkoommuu--
nniikkaaccjjii  nnaa tteerreenniiee  ggmmiinnyy??

– Nie ma tu jednego prostego roz-
wiàzania, dzia∏ania nasze zmierzaç
b´dà w kilku kierunkach.
Realizowana jest rozbudowa sieci
dróg gminnych oraz wspó∏finanso-
wanie przez gmin´ przebudowy
dróg powiatowych i wojewódzkich,
m.in. ronda przy ul. Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie. Jeszcze w bie˝àcym
roku zostanie utwardzona ulica
S∏oneczna do granicy z Warszawà,
co stworzy pewnà alternatyw´ dla
ruchu przecià˝onej ulicy Jana Ka-
zimierza. To jeden z przyk∏adów
na popraw´ komunikacji, bez oglà-
dania si´ na drog´ szybkiego ruchu,
która stwarza du˝e problemy loka-
lizacyjne. Innym alternatywnym
rozwiàzaniem jest rewitalizacja po-
∏àczeƒ kolejowych. Chcemy dopro-
wadziç do zwi´kszenia iloÊci kursów
pociàgów na trasie przez Niepor´t
do Warszawy. Wybudowanie par-
kingów w Niepor´cie i Zegrzu Po-
∏udniowym (po przed∏u˝eniu trasy)
zach´ci∏oby mieszkaƒców do korzy-
stania z tej formy komunikacji. Co-
raz bardziej popularne w miastach
stajà si´ miejsca przesiadkowe typu
Parkuj i Jedê. Mam nadziej´, ̋ e pla-
ny te gmina zrealizuje. 
––  DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..  

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk
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Przewodniczàcym Komisji
Gospodarczej 

ANDRZEJEM KULÑ

Rozmowa z...

• Uchwa∏´ Nr XIX/24/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 28 mar-
ca 2008 r. w sprawie dokonania
zmian w bud˝ecie gminy na 2008
rok. Rada gminy przyj´∏a uchwa-
∏´ jednog∏oÊnie 12 g∏osami „za”.

• Uchwa∏´ Nr XIX/25/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 28 mar-
ca 2008 r. zmieniajàca uchwa∏´
w sprawie okreÊlenia granic ob-
wodu publicznego Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. w Stanis∏awowie
Pierwszym, ul. Jana Kazimie-
rza 16D. Rada Gminy przyj´∏a
uchwa∏´ 12 g∏osami „za”, 1 radny
„wstrzyma∏ si´” od g∏osu.

• Uchwa∏´ Nr XIX/26/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 28 mar-
ca 2008 r. w sprawie nadania na-
zwy „Powstaƒców” drodze ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako
dzia∏ka nr 477/6 po∏o˝onej we wsi
Niepor´t. Rada Gminy przyj´∏a
uchwa∏´ 5 g∏osami „za”, 3 rad-
nych g∏osowa∏o „przeciw”, 5 rad-
nych „wstrzyma∏o si´” od g∏osu. 

• Uchwa∏´ Nr XIX/27/2008nadania
nazwy „Leszczynowa” drodze
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako dzia∏ka nr 339/12 po∏o˝onej
we wsi Józefów. Rada Gminy
przyj´∏a uchwa∏´ 9 g∏osami
„za”, 1 radny g∏osowa∏ „prze-
ciw”, 3 radnych „wstrzyma∏o si´”
od g∏osu.

• Uchwa∏´ Nr XIX/28/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 28 mar-
ca 2008 r. w sprawie nadania na-
zwy „Czajki” drodze oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia∏ka
nr 708/38 po∏o˝onej we wsi Nie-
por´t. Rada Gminy przyj´∏a
uchwa∏´ 9 g∏osami „za”, 4 rad-
nych „wstrzyma∏o si´” od g∏osu. 

• Uchwa∏´ Nr XIX/29/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 28 mar-
ca 2008 r. w sprawie wyra˝enia
zgody na odp∏atne nabycie przez
Gmin´ Niepor´t w∏asnoÊci nieru-

chomoÊci po∏o˝onej we wsi i gmi-
nie Niepor´t, stanowiàcej drog´
wewn´trznà sk∏adajàcà si´ z dzia∏-
ki ewid. Nr 477/6. Rada Gminy
przyj´∏a uchwa∏´ jednog∏oÊnie 13
g∏osami „za”.

• Uchwa∏´ Nr XIX/30/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 28 mar-
ca 2008 r. w sprawie wyra˝enia
zgody na nieodp∏atne nabycie
przez Gmin´ Niepor´t w∏asnoÊci
nieruchomoÊci po∏o˝onych we wsi
Stanis∏awów Pierwszy gmina Nie-
por´t, stanowiàcych dzia∏ki o nu-
merach ewid.: 286/10, 286/11,
286/21, 286/32, 286/47, 286/54,
286/60, 286/74 wraz z infrastruk-
turà wodociàgowà. Rada Gminy
przyj´∏a uchwa∏´ jednog∏oÊnie 11
g∏osami „za”.

• Uchwa∏´ Nr XIX/31/2008 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 28 mar-
ca 2008 r. w sprawie wyra˝enia
zgody na nieodp∏atne nabycie
przez Gmin´ Niepor´t sieci wodo-
ciàgowej po∏o˝onej na dzia∏kach
nr 566/4, nr 564/4, nr 563/1,
nr 565/5 we wsi Stanis∏awów
Pierwszy gmina Niepor´t. Rada
Gminy przyj´∏a uchwa∏´ jedno-
g∏oÊnie 11 g∏osami „za”.
Ponadto Rada Gminy podj´∏a Sta-

nowisko Nr 3/2008 w sprawie mie-
nia Gminy Niepor´t w zwiàzku ze
zmianà granic 10 g∏osami „za”,
w którym uzna∏a brak podstaw
i uzasadnienia do uwzgl´dnienia
stanowiska Gminy Wieliszew
w sprawie ˝àdania nieodp∏atnego
przekazania przez Gmin´ Niepor´t
wszystkich sk∏adników mienia,
w tym nieruchomoÊci w zwiàzku ze
zmianà granic na podstawie rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24
lipca 2007 r. w sprawie ustalenia
granic niektórych gmin i miast oraz
nadania miejscowoÊciom statusu
miasta (Dz. U. Nr 136, poz. 961). 

� J. Joƒska

SPRAWOZDANIE z XIX sesji
Rady Gminy
W dniu 28 marca 2008 roku odby∏a si´ XIX sesja Rady
Gminy Niepor´t, podczas której Rada Gminy podj´∏a
nast´pujàce uchwa∏y:
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Od tylu ju˝ lat g∏ównie Panie
(choç odwiedzajà Klub równie˝
Panowie) spotykajà si´, by
porozmawiaç, poÊpiewaç,
wyjechaç do teatru, na wycieczk´.
Zapoczàtkowa∏a te spotkania
przed laty dr Krystyna
Malinowska-Lerman, Honorowy
Obywatel Gminy Niepor´t i goÊç
honorowy jubileuszowego
spotkania. 
UroczystoÊç rozpocz´∏a msza
Êwi´ta w koÊciele NMP
Niepokalanego Pocz´cia
w Niepor´cie, po której goÊcie
udali si´ do filii Gminnego
OÊrodka Kultury w Stanis∏awowie
Drugim. A tam przysz∏a pora
na wspomnienia, podzi´kowania,
kwiaty, jubileuszowy tort i,
oczywiÊcie, taƒce w rytmie
znanych wszystkim melodii.
A na parkiecie wszyscy
sprawowali si´ tak, jak
na dwudziestopi´ciolatków
przysta∏o!

� Beata Wilk

25 LAT Klubu Seniora
Gminny Klub Seniora Êwi´towa∏ dwudziestopi´ciolecie dzia∏alnoÊci.
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W piàtek (18.04) na boisku Szko-
∏y Podstawowej w Niepor´cie ro-
zegrany zosta∏ czwarty ju˝ Tur-
niej w pi∏ce no˝nej dru˝yn szkol-
nych Gminy Niepor´t o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t.

PI¸KARSKIE emocje

Celem turnieju, którego organizato-
rem jest LKS Rotavia, jest popula-
ryzacja tej dyscypliny sportu wÊród
uczniów oraz, oczywiÊcie, wy∏onie-
nie najlepszej dru˝yny rozgrywek.
Stawkà, o którà toczy∏y si´ mecze,
jest tak˝e reprezentowanie gminy
i start w turnieju powiatowym szkó∏
podstawowych.

Do niepor´ckiego turnieju przy-
stàpi∏y dru˝yny z czterech szkó∏:
w Bia∏obrzegach, Izabelinie, Wól-
ce Radzymiƒskiej i Niepor´cie.
W koƒcowej klasyfikacji najwi´cej
punktów (9) zdoby∏ zespó∏ z Niepo-
r´tu i to on 28 kwietnia weêmie
udzia∏ w rozgrywkach powiato-
wych, na boisku przy ul. Dworco-
wej. Gratulacje odebra∏ tak˝e opie-
kun pi∏karzy Tomasz Zalewski.
Drugie miejsce zaj´li uczniowie ze
Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrze-
gach (opiekunem jest Roman Ma-
dej), a trzecie wywalczyli reprezen-
tanci Wólki Radzymiƒskiej (opie-
kun – Wanda Delis). Pi∏karzy
z Izabelina zagrzewa∏ do walki
Adam Pomaski. Puchar dla najlep-
szego strzelca pow´drowa∏ do Jaku-
ba Ba∏uka z SP w Niepor´cie,
a najlepszym bramkarzem zosta∏
Igor Dawidowicz, równie˝ z SP im.
B. Tokaja. 

S´dzià zawodów by∏ Tomasz Ko-
kosiƒski, zawodnik LKS Rotavia,
a za ca∏oÊç sportowej imprezy od-
powiedzialny by∏ prezes Rotavii
Stanis∏aw Pisarek. � BW

D
o udzia∏u w debacie zaprosze-
ni zostali przedstawiciele
wszystkich gminnych szkó∏

podstawowych. Poprzedzi∏o jà przy-
gotowanie ankiety na temat popular-
noÊci sportu w ogóle i zaj´ç wf wÊród
uczniów klas IV-VI oraz ich oczeki-
waƒ odnoÊnie dzia∏alnoÊci szkó∏
w tym zakresie. Wyniki ankiety
przedstawione zosta∏y podczas spo-
tkania w szkole, w Êrod´ 16 kwietnia.
Uczestniczyli w nim równie˝ przed-
stawiciele w∏adz samorzàdowych:
wójt Maciej Mazur, zast´pca wójta
Marek Stpiczyƒski, przewodniczàcy
Rady Gminy Eugeniusz Woênia-
kowski, przewodniczàcy Komisji
OÊwiaty, Kultury Sportu i Turystyki
Roman Madej, przewodniczàcy Ko-
misji Gospodarczej Andrzej Kula,
przewodniczàcy Komisji Zagospoda-
rowania Przestrzennego Krzysztof
Sosnowski, przewodniczàcy Komisji
Ochrony Ârodowiska Jerzy Macie-
jewski oraz inspektor ds. sportu
Urz´du Gminy Urszula Karandziej.
Wype∏niajàc ankiet´ nale˝a∏o odpo-
wiedzieç na 25 pytaƒ. Jej wyniki
podsumowa∏ Roman Madej. Odpo-
wiedzi wskazujà na du˝e zaintereso-
wanie aktywnoÊcià fizycznà wÊród
uczniów klas IV-VI. Wa˝nà rol´ od-
grywajà rodzice, którzy wpajajà dzie-
ciom zami∏owanie do sportu, szko∏a
natomiast stwarza mo˝liwoÊç czyn-
nego uprawiania ró˝nych dyscyplin,
rozwija zainteresowania ruchem i ak-
tywnoÊcià. Na lekcjach wf uczniowie
najch´tniej uczestniczà w grach ze-
spo∏owych, gimnastyka nie cieszy si´

popularnoÊcià. Wype∏nia-
jàcy ankiet´ wskazywali
uprawianie sportu jako
niezb´dny element zacho-
wania zdrowia fizyczne-
go, kondycji i... ∏adnej
sylwetki, tak wi´c w pe∏-
ni Êwiadomie uczestniczà
w zaj´ciach. Nie dziwià
w tej sytuacji oczekiwa-
nia zwi´kszenia liczby
godzin wf w programie
szkolnym i poprawienia warunków
na boiskach szkolnych i w salach
gimnastycznych.

Urszula Karandziej przedstawi∏a
uczniom realizacj´ programu sporto-
wo-rekreacyjnego w gminie. Zaj´cia
pozalekcyjne odbywajà si´ w 16
miejscach, nie tylko w szko∏ach, ale
tak˝e w przedszkolach i oÊrodkach
kultury. Prowadzi je 13 instruktorów,
w wymiarze 420 godzin miesi´cznie.
Gmina finansuje równie˝ zakup po-
trzebnego sprz´tu: sto∏ów to tenisa
sto∏owego, pi∏ek, rakietek. Organizu-
je gminne zawody i olimpiady spor-
towe – 13 sta∏ych imprez w roku.
W programie tym uczestniczà rów-
nie˝ kluby sportowe, które oferujà
udzia∏ w rozmaitych sekcjach: ˝e-
glarskiej, koszykówki, minitenisa
(UKS Pilawa), siatkówki (UKS D´-
bina), pi∏ki no˝nej (LKS Rotavia). Fi-
nansowany jest równie˝ udzia∏ dzie-
ci niepe∏nosprawnych w Warszaw-
skiej Olimpiadzie M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej. Wójt Maciej Ma-
zur w swojej wypowiedzi podkreÊli∏,
˝e gmina dok∏ada staraƒ, aby stwo-

rzyç uczniom jak najlepsze warunki
do zaj´ç sportowych. Powsta∏o ostat-
nio wielofunkcyjne boisko przy gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym,
budowana jest pe∏nowymiarowa sa-
la sportowa w Józefowie, powstaje
dokumentacja inwestycji w Izabeli-
nie. Ju˝ w dwóch gminnych szko∏ach
dzia∏ajà klasy o profilu sportowym,
które stwarzajà uczniom mo˝liwoÊç
rozwijania predyspozycji fizycznych
i zaawansowanego uprawiania wy-
branej dyscypliny. Wójt Mazur zwró-
ci∏ równie˝ uwag´ na dobroczynny
wp∏yw aktywnoÊci ruchowej na zdro-
wie m∏odzie˝y, zach´ca∏ do korzysta-
nia z naturalnych walorów rekreacyj-
nych naszej gminy – lasów i Zalewu
Zegrzyƒskiego. 

Debata na temat sportu nie koƒczy
w szkole w Bia∏obrzegach Roku
Sportowego. Podsumowaniem dzia-
∏aƒ b´dzie czerwcowa olimpiada,
podczas której og∏oszone zostanà
równie˝ wyniki konkursu literackie-
go pt. „Mój sukces sportowy”.

� B.Wilk

J
u˝ po raz trzeci uczniowie tej
szko∏y obchodzili rocznic´
Êmierci Ojca Âwi´tego. Z tej

okazji, pod kierunkiem Barbary
Jankowskiej, Moniki Kotowody
i ksi´dza Janusza M∏ynika, przygo-
towali wzruszajàcy monta˝ s∏owno
muzyczny, w którym nie zabrak∏o
wierszy mówiàcych o tym, jak
wielkà osobowoÊcià by∏ papie˝,
i piosenek g∏oszàcych mi∏oÊç
do niego. Ca∏oÊç dope∏ni∏a prezen-
tacja multimedialna przygotowana
przez Agnieszk´ Zbrze˝nà. 

Na uroczystoÊç przybyli: Zast´p-
ca Wójta Gminy Niepor´t  Marek
Stpiczyƒski, Kierownik Dzia∏u

OÊwiaty Henryka Galas, proboszcz
parafii w Stanis∏awowie Pierwszym
ksiàdz Piotr J´drzejewski oraz
mieszkaƒcy gminy Niepor´t. Wszy-
scy w prezencie otrzymali tomik pt.
„Kocha∏ nas wszystkich”, w którym
zamieszczone zosta∏y teksty i prace
plastyczne wykonane na konkurs
pod has∏em „Kocha∏ nas wszystkich.
Sylwetka Jana Paw∏a II w poezji,
w prozie i w sztuce”.

Po uczcie duchowej dyrektor gim-
nazjum Barbara Skrzypkiewicz za-
prosi∏a przyby∏ych na pocz´stunek,
na którym oczywiÊcie nie zabrak∏o
papieskich kremówek. GoÊcie mo-
gli tak˝e obejrzeç prace uczniów,

zwiàzane z osobà Ojca Âwi´tego,
przygotowane pod kierunkiem Iwo-
ny Bartosiewicz.

Oko∏o godziny 20.00 wszyscy,
z zapalonymi zniczami, udali si´
do koÊcio∏a pw. NMP Wspomo˝y-
cielki Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym, gdzie odby∏a si´ msza
Êwi´ta w intencji Karola Wojty∏y.
Po nabo˝eƒstwie wierni wyszli
na plac przed koÊcio∏em i tam usta-
wili Êwiece na narysowanym sercu.
Odmówiony zosta∏ tak˝e ró˝aniec,
a w g∏oÊnikach zabrzmia∏ g∏os pa-
pie˝a.

O godzinie 21.37 zabi∏y dzwony.
Ka˝dy w skupieniu jeszcze pomo-

dli∏ si´, a nast´pnie z zapalonym
Êwiat∏em uda∏ si´ do domu.

„Ojciec Âwi´ty by∏ wielkà osobo-
woÊcià. Kto wie, czy nie jednà z naj-
wi´kszych w historii? Kszta∏towa∏ na-
sze charaktery, wp∏ywa∏ na losy
Êwiata, A jednoczeÊnie wydawa∏ si´
taki bliski, przyjacielski... Tak bezpo-
Êredni! ˚artowa∏ z nami i p∏aka∏. Nie
wstydzi∏ si´ swojej ludzkiej s∏aboÊci.
Na tym polega∏a jego si∏a” – recyto-
wa∏ podczas uroczystoÊci Piotr Ma-
dej. Dlatego ca∏y czas pami´tajmy
o tym, jak dobrym cz∏owiekiem by∏
papie˝, jak wiele dla nas zrobi∏ i jak
mocno kocha∏ nas wszystkich.

� Iwona i Piotr Kutra

Z¸O˚Y¸EM w Panu ca∏à nadziej´... 

„Z∏o˝y∏em w Panu ca∏à nadziej´...” to motto przewodnie wieczornicy, która odby∏a si´ 2 kwietnia 2008
roku w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanis∏awowie Pierwszym.

NIE ÂWI¢CI GARNKI LEPIÑ!

W marcu i kwietniu w Szkole Podstawowej w Nie-
por´cie w ramach lekcji historii odby∏y si´ zaj´-
cia z garncarstwa dla klas IV–VI. 

Uczniowie mieli okazj´ nie tylko zobaczyç jak wy-
glàda ko∏o garncarskie, ale tak˝e mogli w∏asnor´cz-
nie, pod kierunkiem instruktorki, wykonaç ró˝nego
rodzaju miski i kielichy. Mo˝na by∏o tak˝e spróbo-
waç swoich si∏ w rzeêbieniu figury z bloku gliny,
który dostawa∏ ka˝dy uczestnik takiej lekcji.
Ka˝dy uczeƒ wyszed∏ z zaj´ç z w∏asnym wyrobem.
Wszyscy zgodnie potwierdzajà, ˝e tego typu lekcje
sà bardziej wartoÊciowe ni˝ czytanie, choçby naj-
ciekawszych, podr´czników do historii.

� Joachim Jaroszewicz, kl. VI a
� oprac. I. Kopka

SPOTKANIE Z HANNÑ NIEWIADOMSKÑ

9 kwietnia w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Po-
∏udniowym odby∏o si´ spotkanie autorskie z pa-
nià Hannà Niewiadomskà. Legionowska poetka
spotka∏a si´ z przedszkolakami po raz pierwszy.
Pani Hanna czyta∏a swoje wiersze i odpowiada∏a
na pytania dzieci. 
Przedszkolaki recytowa∏y wiersze pani Hanny Nie-
wiadomskiej i proponowa∏y autorce tematyk´ na-
st´pnych wierszy. Nast´pnie przyszed∏ czas na de-
dykacj´ dla dzieci w ksià˝ce „Bajczytanki Pani Han-
ki”. Celem spotkania by∏o poznanie ulubionej
wspó∏czesnej poetki oraz popularyzacja i wspiera-
nie czytelnictwa wÊród najm∏odszych. Dzi´kujemy pa-
ni Hani za wizyt´ w naszym przedszkolu i mamy
nadziej´ na nast´pne. � A. Ko∏odziej

W TROSCE O BEZPIECZE¡STWO

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzy-
miƒskiej odby∏o si´ (16.04) spotkanie uczniów
z przedstawicielami policji. Zagadnienia zwiàzane
z bezpiecznym zachowaniem i ˝yciem wzbudzi∏y
du˝e zainteresowanie. 
Komendant Komisariatu Policji w Niepor´cie pod-
kom. Krzysztof W´gorowski zapozna∏ uczniów klas
I-VI z codziennymi zadaniami policji, zwracajàc uwa-
g´ na wspó∏prac´ ze szko∏à. Zach´ca∏ dzieci do kon-
taktów z policjantami w sytuacjach, gdy widzà dzie-
jàcà si´ komuÊ krzywd´ lub same padajà ofiarà prze-
mocy. Proszàc o pomoc nie nale˝y si´ wstydziç.
Komendant podkreÊla∏, ˝e rolà policji jest pomaga-
nie osobom potrzebujàcym. Dzieci zapozna∏y si´ rów-
nie˝ z numerem ratunkowym 112 i tym, jak nale-
˝y prawid∏owo z niego korzystaç. 
Ze starszymi dzieçmi rozmawia∏ oficer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Legionowie star-
szy sier˝ant Robert Szumiata. Mówi∏ o bezpiecznym
zachowaniu podczas letnich kàpieli w jeziorach, o za-
sadach poruszania si´ po drogach, jak radziç sobie
w razie ataku psa. Gdy przysz∏a pora zadawania
pytaƒ okaza∏o si´, ˝e uczniowie posiadajà du˝à wie-
dz´ na temat potencjalnych zagro˝eƒ, sà te˝ bar-
dzo zainteresowani pracà policji. Rzecznik prasowy
przekaza∏ te˝ najstarszym klasom podstawowe in-
formacje z zakresu problematyki narkotyków i uza-
le˝nieƒ, przedstawi∏ sytuacje, w których m∏odzie˝,
nawet nieÊwiadomie, mo˝e mieç z nimi kontakt. 
Spotkania z uczniami odbywajà si´ w ramach re-
alizacji programu „Bezpieczna szko∏a”. Dzieci i m∏o-
dzie˝ muszà pami´taç o mo˝liwych zagro˝eniach
i zachowaniu rozwagi, która pomo˝e im w bezpiecz-
nym ˝yciu.

� B. Wilk

edukacja w skrócie

UCZNIOWSKA debata na temat sportu

Rok szkolny 2008 jest w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach Rokiem Sportu. WÊród
licznych dzia∏aƒ, zmierzajàcych do popularyzacji zdrowej aktywnoÊci fizycznej, doskonalenia sportowych
umiej´tnoÊci i rozwijania ducha rywalizacji, znalaz∏a si´ równie˝ uczniowska debata – Sport w gminie
Niepor´t. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
W SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Co segregujemy:

Rodzaje worków: Mo˝na wrzucaç: Nie wrzucamy!

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

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

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

z dodatkiem folii i aluminium itp. 

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

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

LIKWIDACJA gminnego punktu
odbioru segregowanych
odpadów komunalnych w Ryni

Od stycznia tego roku mieszkaƒcy gmi-
ny mogà staraç si´ o dofinansowanie bu-
dowy przydomowych oczyszczalni Êcie-
ków z Gminnego Funduszu Ochrony
Ârodowiska. Pozytywnie zosta∏y ju˝ za-
opiniowane pierwsze z∏o˝one wnioski.

Na poczàtku kwietnia komisja powo∏ana
przez Wójta Gminy, pozytywnie zweryfi-
kowa∏a wnioski 9 mieszkaƒców o dofinan-
sowanie budowy oczyszczalni, na ∏àcznà
kwot´ 22 tys. z∏. WysokoÊç dofinansowa-
nia jednej oczyszczalni wynosi 30% kosz-
tów jej budowy, przy czym maksymalna
kwota to 3 tys. z∏. Dotacja przyznawana
jest na podstawie umowy zawartej przez
Gmin´ z osobà wyst´pujàcà o dofinanso-
wanie. Wszystkie koszty budowy oczysz-
czalni, rozliczane w ramach udzielonej do-
tacji, muszà zostaç poniesione ju˝ po pod-
pisaniu umowy z gminà oraz rozliczone
w roku przyznania dotacji. � BW

D
zieƒ Zdrowia i Natury odby∏
si´ 17 kwietnia i jest cz´Êcià
Projektu, który realizowany

b´dzie na terenie placówki w nad-
chodzàcych miesiàcach. 

W∏aÊnie tego dnia wszystkie kla-
sy, pod okiem wychowawców,
opracowa∏y plakaty na temat pro-
mocji zdrowia, a tak˝e w∏asne prze-
pisy na sa∏atki i surówki, które
zgodnie z za∏o˝eniami Projektu,
zebrane zostanà w specjalnej gazet-
ce i b´dà wykonywane przez
uczniów podczas zaj´ç z wycho-
wawcami w maju. W ramach Pro-
jektu promujàcego zdrowie w naj-
bli˝szych tygodniach odb´dà si´ m.
in. spotkania klas z lekarzami.
Uczniowie przystàpià tak˝e
do ogólnopolskiego konkursu „Wa-
rzywa i owoce sà na 5” organizowa-

nego przez Instytut ˚ywnoÊci i ˚y-
wienia (I˚˚) oraz firm´ Tymbark.

Decyzjà ca∏ej spo∏ecznoÊci szkol-
nej, Szko∏a Podstawowa w Niepo-
r´cie od 1 wrzeÊnia 2008 r. roz-
pocznie staranie o przyj´cie do sie-
ci Szkó∏ Promujàcych Zdrowie
(SZPZ). Ruch szkó∏ promujàcych
zdrowie (SzPZ) rozwija si´ w Eu-
ropie ju˝ od 15 lat i obejmuje obec-
nie 43 kraje stowarzyszone w Eu-
ropejskiej Sieci Szkó∏ Promujàcych
Zdrowie (ESSzPZ). W Polsce po-
pularyzacj´ idei SzPZ rozpocz´to
projektem „Szko∏a Promujàca
Zdrowie”, realizowanym pod kie-
runkiem prof. dr hab. Barbary
Woynarowskiej w latach
1992–1995, w 14 szko∏ach podsta-
wowych, zwanych „szko∏ami pro-
jektowymi”. Aktualnie do sieci

tej nale˝y 1200
szkó∏.

Aby otrzymaç cer-
tyfikat Szko∏y Pro-
mujàcej Zdrowie,
szko∏a kandydujàca musi przez 3
lata realizowaç zadania zwiàzane
z szeroko poj´tà troskà o zdrowie:
fizyczne, psychiczne, spo∏eczne
i duchowe. Plan takich dzia∏aƒ
w niepor´ckiej podstawówce jest
aktualnie tworzony przez specjalnie
powo∏any w tym celu zespó∏
pod kierunkiem pani Agnieszki
Wasielewskiej, nauczycielki na-
uczania zintegrowanego.

– W sklepiku b´dziemy mogli ku-
piç wi´cej owoców. Nasi rodzice
oraz nauczyciele zach´cajà nas
do zdrowego stylu ˝ycia. Akcja
„Szko∏a Promujàca Zdrowie” b´-

dzie fajnym programem w naszej
szkole – mówià uczniowie kla-
sy IV a.

Na pierwsze efekty dzia∏aƒ w ra-
mach programu SZPZ trzeba b´dzie
jeszcze poczekaç, ale ju˝ dziÊ za-
równo nauczyciele, jak i uczniowie
i ich rodzice sà przekonani, ˝e jest
to inicjatywa godna uwagi, ponie-
wa˝ szko∏a powinna byç miejscem-
nie tylko nauki ale te˝ miejscem
kszta∏towanie w∏aÊciwych, w tym
sprzyjajàcych zdrowiu postaw ˝y-
ciowych. 

� I Kopka

SP Niepor´t w sieci Szkó∏
Promujàcych Zdrowie?

DOFINANSOWANIE
budowy przydomowych
oczyszczalni Êcieków

Dniem Zdrowia i Natury w Szkole Podstawowej im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie
zainaugurowano cykl zaj´ç zwiàzanych z dba∏oÊcià o zdrowy styl ˝ycia, które jednoczeÊnie majà
byç zapowiedzià przystàpienia szko∏y do sieci Szkó∏ Promujàcych Zdrowie.

W zwiàzku z przeg∏osowaniem
przez wi´kszoÊç mieszkaƒców
na zebraniu wiejskim w Ryni
w dniu 9.04.2008r. wniosku o li-
kwidacj´ gminnego punktu odbio-
ru segregowanych odpadów ko-
munalnych z powodu zaÊmiecania
otaczajàcego punkt terenu odpada-
mi komunalnymi oraz zaistnienia
nowej, lepszej wed∏ug mieszkaƒ-
ców wy˝ej cytowanego so∏ectwa,
formy segregowania odpadów ko-
munalnych tzw. segregacji „u êró-
d∏a” – zawiadamia si´, ˝e zgodnie
z Zarzàdzeniem Nr 174 Wójta
Gminy Niepor´t z dnia 17 kwiet-
nia 2008r., z dniem 30.04.2008r.
nastàpi likwidacja prowadzonego
dotychczas przez Gmin´ Niepor´t
ww. punktu. Najbli˝szy gminny
punkt odbioru segregowanych od-
padów komunalnych znajduje si´
w Niepor´cie przy ul. Ma∏o∏´ckiej,
kolejne znajdujà si´ w Micha∏o-
wie-Grabina przy ul. Przyrodni-
czej oraz Woli Aleksandra przy
ul. Wolskiej. 

W wy˝ej wymienionych gmin-
nych punktach przyjmowane sà
wy∏àcznie odpady komunalne pose-
gregowane na cztery rodzaje: pa-
pier, metal, szk∏o, plastik; powsta-
jàce w indywidualnych gospodar-
stwach domowych i dostarczane
wy∏àcznie przez mieszkaƒców
Gminy Niepor´t. Posegregowane
odpady przyjmowane sà nieodp∏at-
nie, w iloÊci nie przekraczajàcej 120
l jednorazowo na ka˝dy rodzaj od-
padów. W punktach tych nie sà
przyjmowane posegregowane odpa-
dy od podmiotów gospodarczych.
Ww. punkty prowadzone sà na wy-
grodzonym oraz odpowiednio ozna-
czonym terenie, z zastrze˝eniem, ̋ e
nadzór nad zapewnieniem w∏aÊci-
wego ich funkcjonowania zapew-
niajà osoby, zatrudnione przez
Gmin´ do ich prowadzenia.

W ka˝dym z punktów ustawio-
na zosta∏a tablica informacyjna,
na której znajduje si´ regulamin
punktu oraz dni i godziny otwarcia
tj.: w miejscowoÊci Niepor´t i Mi-
cha∏ów-Grabina: poniedzia-
∏ek 15–18, Êroda 15–18, sobo-
ta 12–17; w miejscowoÊci Wola
Aleksandra: wtorek 15–18, czwar-
tek 15–18, sobota 12–17. 

JednoczeÊnie informuje si´, ˝e
Gmina Niepor´t wraz z firmà AG-
-Complex prowadzi selektywnà
zbiórk´ odpadów komunalnych tzw.
segregacj´ „u êród∏a”, do której za-
praszamy wszystkich mieszkaƒców
Gminy Niepor´t – informacje
na powy˝szy temat mo˝na uzyskaç
w Urz´dzie Gminy Niepor´t pod nr.
tel. (022) 767 04 47 oraz na stronie
internetowej www.nieporet.pl
w Dziale Ekologia (deklaracj´ przy-
stàpienia do selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych zamieszczamy
obok). 

Ponadto przypomina si´, ̋ e zgod-
nie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 wrzeÊnia 1996r. o utrzy-
maniu porzàdku i czystoÊci w gmi-
nach (Dz. U. z 1996r. Nr 132,
poz. 622) oraz zgodnie z § 16
Uchwa∏y Nr LV/73/06 Rady Gmi-
ny Niepor´t z dnia 29 czerw-
ca 2006r. w sprawie: Regulaminu
utrzymania porzàdku i czystoÊci
na terenie Gminy Niepor´t (Dz.
Urz. Woj. Maz. 169, poz. 6627)
w∏aÊciciele nieruchomoÊci zobo-
wiàzani sà do usuwania odpadów
z terenu nieruchomoÊci poprzez
korzystanie z us∏ug Êwiadczàcych
przez podmioty gospodarcze posia-
dajàce odpowiednie zezwolenie.
Wykaz ww. podmiotów znajduje
si´ na stronie internetowej
www.nieporet.pl w Dziale Ekolo-
gia. 

� R. Szkolniak 

Przeg∏osowanie przez wi´kszoÊç mieszkaƒców wniosku o likwidacj´
gminnego punktu odbioru segregowanych odpadów komunalnych
z powodu zaÊmiecania tego terenu odpadami komunalnymi oraz za-
istnienia nowej formy segregacji odpadów komunalnych

10) postoju pojazdów mechanicznych
na drogach publicznych i placach, po-
za miejscami dozwolonymi z tym, ˝e
postój samochodów ci´˝arowych
o masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t, cià-
gników siod∏owych, ciàgników bala-
stowych, autobusów, traktorów, przy-
czep i naczep mo˝liwy jest wy∏àcznie
w miejscach do tego wyznaczonych;

11) zajmowania pasa drogowego (chodni-
ki, pobocza, jezdnie, rowy przydro˝-
ne) celem sk∏adowania odpadów lub
materia∏ów budowlanych, bez zgody
organu w∏aÊciwego oraz w sposób nie-
zgodny z obowiàzujàcymi przepisami;

12) dokonywania zmian naturalnego
ukszta∏towania terenu w sposób nie-
zgodny z obowiàzujàcymi przepisami.

§ 6. 
W ramach wymagaƒ w zakresie prowadze-
nia, przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, se-
lektywnego zbierania i przekazywania
do odbioru odpadów komunalnych, w tym
powstajàcych w gospodarstwach domo-
wych, odpadów niebezpiecznych, odpa-
dów wielogabarytowych i odpadów z re-
montów, okreÊla si´ nast´pujàce strumie-
nie odpadów podlegajàce segregacji: 
1) odpady selekcjonowane (plastik i pusz-

ki, papier, szk∏o, metal, odpady niebez-
pieczne, wydzielone ze strumienia od-
padów komunalnych np. baterie, ma∏e
akumulatorki itp. oraz tekstylia);

2) odpady wielkogabarytowe, w tym zu˝y-
ty sprz´t elektryczny i elektroniczny;

3) odpady budowlane (pochodzàce z bu-
dowy, remontów itp.);

4) odpady nieselekcjonowane (mieszane).
§ 7. 

Ustala si´ nast´pujàce zasady post´powa-
nia w∏aÊcicieli nieruchomoÊci z odpadami
innymi, ni˝ okreÊlone w § 6:
1) oddzielne gromadzenie na terenie nie-

ruchomoÊci Êniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeƒ np. goràcego popio∏u, ̋ u˝lu,
ga∏´zi itp.;

2) kompostowanie w przydomowych
kompostowniach, powstajàcych na te-
renie nieruchomoÊci, odpadów bioorga-
nicznych (odpady kuchenne w postaci:
resztek po owocach i warzywach, sko-
rupek od jaj, skórek po warzywach
i owocach, resztek produktów mleczar-
skich, starego chleba itp.; odpady zie-
lone w postaci: Êci´tej trawy, liÊci, drob-
nych ga∏´zi, chwastów itp.); 

3) dopuszcza si´ spalanie odpadów bioor-
ganicznych (np. odpadów zielonych,
z drewna, papieru itp.), nie zawierajà-
cych substancji niebezpiecznych w in-
stalacjach grzewczych budynków lub
na terenie nieruchomoÊç, pod warun-
kiem zachowania wszelkich norm bez-
pieczeƒstwa oraz w sposób nie powo-
dujàcy ucià˝liwoÊci dla w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci sàsiednich. � S. Pejta

WIOSENNE porzàdki
–– ddookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrr..  22
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W Ó J T  i  R A D A  G M I N Y  N I E P O R ¢ T

G M I N N Y  O Â R O D E K  K U LT U RY

z a p r a s z a j à  n a

obchody 217 rocznicy uchwalenia

KONSTYTUCJI 3 MAJA 
3 maja 2008 r., o godz. 16.45

Program: 
16.45 – z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem na Placu WolnoÊci
17.15 – msza w intencji Ojczyzny w koÊciele 

p w. Niepokalanego Pocz´cia NMP w Niepor´cie

18.30 – Staropolski Wieczór 
„W koÊciele bylim”
– koncert artystki kurpiowskiej

APOLONII NOWAK
i zespo∏u ARS NOVA
w koÊciele w Niepor´cie

MISTRZOSTWA Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ 2008

R
ywalizacja odby∏a si´ na dystansie
Êrednim (od 5 do 20 km) oraz dy-
stansie klasycznym (od 9 do 42

km). Pomimo niezbyt sprzyjajàcej aury
zawodnicy nie zawiedli i stawili si´
na starcie zawodów, równie˝ dzi´ki temu,
˝e pami´tajà bardzo dobrà atmosfer´ pa-
nujàcà podczas imprez rozgrywanych
w poprzednich latach oraz goÊcinnoÊç go-
spodarza i w∏adz gminy Niepor´t. Rywa-
lizacja przebiega∏a w dwunastu katego-

riach wiekowych, poczàwszy od dziew-
czàt i ch∏opców do 14 roku ˝ycia, a skoƒ-
czywszy na weteranach, wÊród których
ju˝ po raz trzeci startowa∏ najstarszy
uczestnik zawodów, prof. atomistyki Mie-
czys∏aw Zielczyƒski, liczàcy 78 lat. W su-
mie przez dwa dni rywalizacji w zawo-
dach wzi´∏o udzia∏ 123 zawodników
z klubów Mazowsza. Wszyscy byli bar-
dzo zadowoleni z tras, wspania∏ego tere-
nu i pi´knej uroczystoÊci zakoƒczenia za-
wodów, podczas której Wójt Gminy
Niepor´t wr´cza∏ nagrody. W przysz∏ym
roku mamy zamiar kontynuowaç rozgry-
wanie zawodów na terenie goÊcinnej
Gminy Niepor´t i mamy nadzieje zaraziç
tà wspania∏à formà aktywnoÊci umys∏o-
wej i fizycznej wi´ksze grono jej miesz-
kaƒców. W tym roku wystartowa∏o 6 za-
wodników z Legionowa i Niepor´tu.

� Jan Cegie∏ka

Ju˝ po raz trzeci rozegrane zosta∏y
na przepi´knych terenach Gminy Nie-
por´t Mistrzostwa Mazowsza w Rowe-
rowej Jeêdzie na Orientacj´, pod patro-
natem honorowym Wojewody Mazo-
wieckiego Jacka Koz∏owskiego, Wójta
Gminy Niepor´t Macieja Mazura oraz
prezesa Polskiego Zwiàzku Orientacji
Sportowej Tadeusza Patejko.


