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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w grudniu 2010 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 14 grudnia 2010 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 21 grudnia 2010 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 28 grudnia 2010 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E.Staniszewska.
Spotkania Komisji w grudniu 2010 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 7 i 14 grudnia
2010 r. od godz. 16.00

Z¸OTO ANTKA ZALEWSKIEGO

Radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
wype∏nionych rodzinnym ciep∏em i mi∏oÊcià
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci i sukcesów
w nadchodzàcym 2011 roku
˝yczà

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t

Wójt Gminy Niepor´t

Eugeniusz Woêniakowski

S∏awomir Maciej Mazur

Antek Zalewski, uczeƒ klasy IV Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie, zajà∏ pierwsze miejsce w kategorii do 46 kilogramów w XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Uczniowskich
Klubów Sportowych w Judo Dzieci, które rozegrane zosta∏y na obiektach warszawskiej Gwardii.
W grupie Antka startowa∏o 18 zawodników. Antek szed∏
jak burza wygrywajàc przed czasem wszystkie swoje walki, których by∏o 5. Cztery z nich zakoƒczy∏y si´ rzutami
na ippon. Najtrudniejsza by∏a walka fina∏owa, jednak uda∏o mu si´ wykonaç dwie akcje ocenione przez s´dziów
na waza-ari (dwa waza-ari dajà ippon) i zwyci´˝yç.
Antek wystartowa∏ w tych Mistrzostwach ju˝ po raz
czwarty z rz´du. W ubieg∏ym roku zajà∏ w nich III miejsce, w tym roku zosta∏ Mistrzem.
Na co dzieƒ trenuje w Legionowskim Towarzystwie Sportowym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Ë I.Kopka

og∏oszenie
Piàtek, 24 grudnia 2010 r.,
b´dzie dniem wolnym od pracy
w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
w zamian za 25 grudnia,
Êwi´to przypadajàce w sobot´.

INAUGURACJA kadencji samorzàdowej 2010-2014
30 listopada w Sali konferencyjnej
Urz´du Gminy odbyła si´ pierwsza
sesja nowo wybranej Rady Gminy
Niepor´t. Podczas inauguracyjnych
obrad, radni dokonali wyboru
Przewodniczàcego
i Wiceprzewodniczàcego Rady.
ierwszà cz´Êç sesji poprowadzi∏a Zenobia So∏tys, ju˝
po raz czwarty wybrana radnà. GoÊçmi sesji byli m.in.
Pose∏ na Sejm RP Zenon Durka oraz Przewodniczàcy
Gminnej Komisji Wyborczej Hieronim Czernicki. Z∏o˝y∏
on 15 radnym serdeczne gratulacje oraz wr´czy∏ zaÊwiadczenia o wyborze. Nastàpi∏ uroczysty moment Êlubowania, które ka˝dy radny sk∏ada∏ imiennie. Pose∏ Durka przekaza∏ zebranym na sali ˝yczenia owocnych obrad i udanej wspó∏pracy dla dobra mieszkaƒców gminy. Radni dokonali wyboru
Przewodniczàcego Rady Gminy – ponownie powierzyli t´
funkcj´ Eugeniuszowi Woêniakowskiemu. Równie˝ g∏osowanie na Wiceprzewodniczàcego Rady Gminy nie przynios∏o
zmian – zdecydowanà wi´kszoÊcià g∏osów wybrany zosta∏ Marian Oszczyk.
3 grudnia podczas obrad drugiej sesji Rady Gminy uroczyÊcie zaprzysi´˝ony zosta∏ Wójt Gminy Niepor´t – S∏awomir
Maciej Mazur, ju˝ po raz trzeci wybrany na to stanowisko. Âlubowanie odby∏o si´ w obecnoÊci so∏tysów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników dzia∏ów Urz´du Gminy i przyby∏ych goÊci. Wójt Maciej Mazur serdecznie
podzi´kowa∏ Gminnej Komisji Wyborczej za przygotowanie
i sprawne zorganizowanie wyborów oraz ponownie pogratulowa∏ radnym osiàgni´tego wyniku. Przedstawi∏ te˝ najwa˝niejsze inwestycje i sprawy, czekajàce na realizacj´ w ciàgu
Ë BWilk
najbli˝szych czterech lat.
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I N W E S T Y C J E

Rozmowa z...
Wójtem Gminy Niepor´t

SŁAWOMIREM
MACIEJEM
MAZUREM
– Panie Wójcie, w imieniu Czytelników „WieÊci
Niepor´ckich” serdecznie gratuluj´ znakomitego
wyniku wyborczego – odda∏o na Pana g∏os 72,4%
wyborców.
To ja przede wszystkim serdecznie dzi´kuj´ Mieszkaƒcom Gminy Niepor´t za uczestnictwo w wyborach samorzàdowych i ponownie udzielone mi poparcie w wyborach Wójta Gminy Niepor´t. Frekwencja wyborcza by∏a w naszej gminie wysoka
– 57,81%. Ciesz´ si´, ˝e mieszkaƒcy chcà mieç
wp∏yw na rozwój miejsca, w którym ˝yjà i z którym si´ identyfikujà. Dzi´kuj´ za zaufanie, jakie
mi Paƒstwo okazali. Przyjmuj´ je jako zobowiàzanie do podejmowania wszelkich dzia∏aƒ dla naszego dalszego wspólnego bezpiecznego rozwoju.
Wyrazy uznania i podzi´kowania kieruj´ równie˝
do cz∏onków Gminnej Komisji Wyborczej, pracowników Dzia∏u Spraw Obywatelskich oraz wszystkich osób, które zaanga˝owane by∏y w organizacj´ wyborów samorzàdowych w gminie Niepor´t.
Dzi´ki ich wysi∏kowi wybory przebieg∏y bardzo
sprawnie.
– Ju˝ po raz trzeci wyg∏asza∏ Pan formu∏´ zaprzysi´˝enia. Jakie odczucia Panu towarzyszy∏y?
Moment zaprzysi´˝enia by∏ dla mnie bardzo
wzruszajàcy. Robi∏em to po raz trzeci, ale emocje
za ka˝dym razem sà bardzo silne. Wynikajà ze
ÊwiadomoÊci odpowiedzialnoÊci, jaka na mnie
spoczywa. W sk∏adzie Rady jest 9 nowych cz∏onków, ale jestem przekonany, ˝e nasza wspó∏praca
uk∏adaç si´ b´dzie pomyÊlnie. Wójt i radni muszà
ÊciÊle wspó∏dzia∏aç z so∏tysami, którzy majà najlepsze rozeznanie w sprawach mieszkaƒców. Nasze dzia∏ania muszà prowadziç do harmonijnego
i zrównowa˝onego rozwoju ca∏ej gminy. Mieszkaƒcy powinni czuç, ˝e sà cz∏onkami wspólnoty samorzàdowej, a ich potrzeby sà dostrzegane i realizowane.
– Jakie sà plany na t´ kadencj´ samorzàdowà?
Poczàtek kadencji, czyli rok 2011, zdominowany
b´dzie przez finalizowanie wa˝nych inwestycji
– budowy szko∏y z salà sportowà w Izabelinie, budowy basenu w Stanis∏awowie Pierwszym, modernizacji parteru budynku komunalnego w Zegrzu
Po∏udniowym na potrzeby oÊrodka zdrowia i apteki.
Kolejne wa˝ne zadanie, jakie przed nami stoi, to
budowa kanalizacji. Musimy zakoƒczyç budow´
opaski wokó∏ Zalewu – skanalizowaç ulic´ Jana
Kazimierza. Wykonaç kanalizacj´ na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia. Wspólnie z Legionowem b´dziemy realizowaç infrastruktur´ na obszarze Stanis∏awowa Drugiego, Woli Aleksandra i Józefowa.
Bez Êrodków zewn´trznych gmina nie zrealizuje
tak skomplikowanych technicznie i kosztownych
inwestycji. Mamy ca∏y katalog z∏o˝onych wniosków, jeszcze nie wiemy, które otrzymajà dofinansowanie. Wspó∏pracujemy w tym zakresie z naszymi sàsiadami, aby zwi´kszyç szanse otrzymania
funduszy. Ostatni wniosek z∏o˝yliÊmy wspólnie
z Serockiem na ∏àcznà kwot´ przesz∏o 35 mln z∏,
z tego 25 mln z∏ na inwestycje na terenie naszej
gminy.
Dla mieszkaƒców sprawà bardzo istotnà jest jakoÊç
dróg. Szczególnà bolàczka sà drogi nieutwardzone, które zimà nawet trudno jest odÊnie˝yç. Systematycznie musimy zwi´kszaç iloÊç dróg utwardzonych, z wykorzystaniem ró˝nych technologii.
W miejscach o rozproszonej zabudowie mo˝na zastosowaç rozwiàzania, które ograniczajà nak∏ady
finansowe, a technologicznie dobrze si´ sprawdzajà – tu przyk∏adem mo˝e byç ulica LeÊna w Izabelinie.

– Wielu mieszkaƒców zastanawia si´, czy mogà
zwróciç si´ o pomoc do opieki spo∏ecznej. Co mo˝emy im poradziç?
Coraz wi´cej zadaƒ staje przed gminnà opiekà spo∏ecznà. Niestety, wraz z bogaceniem si´ spo∏eczeƒstwa roÊnie te˝ odsetek mieszkaƒców, którzy nie radzà sobie z problemami jakie stwarza ˝ycie, potrzebujà wsparcia i pomocy. Zdarza si´, ˝e warunki
materialne rodziny drastycznie pogarszajà si´, gdy
któryÊ z jej cz∏onków straci prac´. Takim ludziom
trzeba pomóc w znalezieniu pracy, a innych aktywizowaç zawodowo, zach´caç do podejmowania
staraƒ w usamodzielnieniu si´ finansowym. To
wa˝na zadanie, stojàce przed pracownikami Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej – trafiaç
do mieszkaƒców potrzebujàcych pomocy i wspieraç ich w dà˝eniu do poprawy jakoÊci ˝ycia.
– W czasie kampanii wyborczej wiele mówi∏o si´
o poprawie bezpieczeƒstwa mieszkaƒców. Czego
mo˝emy si´ spodziewaç?
Nie mo˝emy ustawaç w dzia∏aniach na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców gminy. Nadal rozwijaç b´dziemy
wspó∏prac´ z policjà, zawodowà i ochotniczà stra˝à po˝arnà. Nasze dwie jednostki OSP – w Niepor´cie i Kàtach W´gierskich sà ju˝ bardzo dobrze wyposa˝one i przygotowane do dzia∏aƒ ratowniczo-gaÊniczych. Wa˝nà rol´ spe∏nia te˝
monitoring gminny. Jest bardzo przydatny, z zapisów korzysta nie tylko policja, po nagrania
zwracajà si´ do nas te˝ sàdy, które wykorzystujà
je jako materia∏ dowodowy. Warto wi´c zwi´kszaç
iloÊç miejsc monitorowanych i dbaç o jakoÊç technicznà ca∏ego systemu.
– I ju˝ na zakoƒczenie rozmowy, prosz´ powiedzieç
na jakim etapie jest nowe Studium Uwarunkowaƒ
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy?
Bardzo istotnym zadaniem obecnej Rady b´dzie
uchwalenie nowego Studium.
Dokument jest obecnie na etapie koƒcowych
uzgodnieƒ. Najwi´cej czasu zaj´∏y nam negocjacje w sprawie przebiegu trasy Olszynki Grochowskiej. ProwadziliÊmy w tej sprawie d∏ugie i ˝mudne rozmowy z Warszawà, Wieliszewem i Legionowem, które zakoƒczy∏y si´ znalezieniem
konsensusu. Porozumienie osiàgn´liÊmy równie˝
w rozmowach z Urz´dem Marsza∏kowskim.
Uzgodnienia te sà warunkiem koniecznym
do uchwalenia Studium, co mam nadziej´ nastàpi w 2011 roku. Studium z kolei stanowi podstaw´ do sporzàdzenia nowych planów zagospodarowania miejscowoÊci. Stworzy mo˝liwoÊç urbanizowania terenów, gdzie zale˝y nam
na zwi´kszeniu iloÊci mieszkaƒców, gdzie mieszkaƒcy czekajà na te rozwiàzania. MyÊl´ tu o Bia∏obrzegach, Ryni, Wólce Radzymiƒskiej, Izabelinie. Ma to te˝ Êcis∏y zwiàzek z wydatkami na gminnà oÊwiat´. Sà u nas szko∏y, w których klasy sà
mniej liczne, ni˝ w placówkach prywatnych.
Do tego dochodzà koszty zaj´ç dodatkowych. Aby
obni˝yç nak∏ady na oÊwiat´, musimy zwi´kszyç
iloÊç uczniów. Jak widaç, wszystkie te uwarunkowania ÊciÊle si´ ze sobà ∏àczà.
Musimy te˝ dbaç o wizerunek gminy Niepor´t, jako miejsca posiadajàcego walory turystyczno-rekreacyjne. Od wielu lat realizujemy polityk´ przestrzennà w oparciu o zabudow´ jednorodzinnà, bliêniaczà i szeregowà. To gwarantuje nam zachowanie
charakteru gminy i jej wartoÊci krajobrazowych.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i w imieniu Czytelników ˝ycz´ powodzenia w realizacji planów i zamierzeƒ.
Ë Rozmawia∏a B.Wilk
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W zwiàzku z intensywnymi opadami Êniegu przypominamy właÊcicielom posesji
o cià˝àcych na nich zimowych obowiàzkach.

ODÂNIE˚AMY
Obowiàzki te regulujà dwa akty prawne: Ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach oraz Uchwa∏a NR
LV/73/06 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania porzàdku
i czystoÊci na terenie Gminy Niepor´t.

W∏aÊciciele posesji zobowiàzani sà
do uprzàtania b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z chodników
po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci.
Nale˝y robiç to w sposób nie powodujàcy zak∏óceƒ w ruchu pieszym
oraz w ruchu pojazdów. Nie nale˝y
zapominaç o regularnym usuwaniu

nawisów lodu i Êniegu, w tym sopli
z okapów, rynien budynków i innych
obiektów. Sople zagra˝ajà bezpieczeƒstwu pieszych, a zalegajàcy
na dachu Ênieg mo˝e byç przyczynà
katastrofy budowlanej.
Ë BW

Zimowa aura nie przerwała prac budowlanych basenu w Stanisławowie Pierwszym.
Trwa monta˝ instalacji i urzàdzeƒ wewnàtrz obiektu.

Z PLACU budowy basenu

Basen, do którego prowadziç b´dzie zje˝d˝alnia

Prace koncentrujà si´ obecnie na zapleczu budynku. Montowane sà instalacje sanitarne centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna. Dostarczo-

Hol g∏ówny

ne te˝ zosta∏y materia∏y i urzàdzenia
systemu uzdatniania wody, wentylacyjnego i klimatyzacji. W pomieszczeniach, w których b´dà montowane,

wykonywane sà teraz tynki i wylewki pod posadzki. Zgodnie z umowà
zakoƒczenie budowy zaplanowano
Ë BW
na listopad 2011 roku.

W listopadzie miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Niepor´t Macieja
Mazura oraz przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej S.A. i Firmy Relacom,
które zapoczàtkowało współprac´ zwiàzanà z przygotowaniem projektu
kompleksowej rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w gminie Niepor´t.

EFEKTYWNA współpraca
Tematem spotkania by∏o nawiàzanie
wspó∏pracy pomi´dzy Telekomunikacjà Polskà S.A. i Gminà Niepor´t, majàcej na celu wybudowanie w 2011 r.
sieci dost´powej dedykowanej do szerokopasmowego dost´pu do Internetu.
Wójt Maciej Mazur oraz przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A.
podj´li decyzj´ o jak najszybszej realizacji inwestycji.
Ca∏oÊç inwestycji zostanie sfinansowana ze Êrodków Telekomunikacji Polskiej S.A., a w jej ramach do-

st´p do szerokopasmowego Internetu uzyskajà mieszkaƒcy Gminy Niepor´t.
Uczestnicy spotkania ustalili, ˝e
prace rozpocznà si´ niezw∏ocznie.
Urzàd Gminy jest przychylny inwestycji realizowanej przez Telekomunikacj´ Polskà S.A. oraz deklaruje
wsparcie przy jej realizacji.
W 2011 r. szybki Internet dotrze
do mieszkaƒców gminy – w pierwszym etapie do so∏ectw Beniaminów
i Wólka Radzymiƒska.

W ramach niniejszej inwestycji Telekomunikacja Polska przewidzia∏a
mi´dzy innymi:
– budow´ nowych w´z∏ów (szaf) dost´powych,
– budow´ kabli Êwiat∏owodowych
i energetycznych zasilajàcych szafy,
– budow´ sieci lokalnych niezale˝nie
dla ka˝dej lokalizacji w´z∏a us∏ugowego.
Inwestorem budowy sieci telekomunikacyjnej jest w ca∏oÊci Telekomunikacja
Ë êród∏o – TP S.A.
Polska S.A.

ODCZYT przez internet
Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie informuje, ˝e na stronie internetowej Zak∏adu, adres:
www. gzk.nieporet.pl
uruchomiono mo˝liwoÊç wysy∏ania

odczytu wodomierza przez poczt´
e-mail. Us∏uga w∏àcza si´ przyciskiem „WyÊlij odczyt wodomierza”.
GZK w Niepor´cie przypomina równie˝, ˝e stan wodomierza mo˝na
zg∏aszaç telefonicznie pod numeË GZK
rem 22-767-10-30.

OGŁOSZENIE O sprzeda˝y zabudowanej nieruchomoÊci
Gmina Niepor´t ogłosiła ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i gara˝em wolnostojàcym działki nr 558/27,
o pow. 0,1677 ha, poło˝onej we wsi Katy W´gierskie, ul. Stru˝aƒska 111, ksi´ga
wieczysta Nr WA1L/00026407/4.
Cena wywoławcza – 362 000zł brutto
Wadium w wysokoÊci – 18 000zł – nale˝y wnieÊç do dnia 31 grudnia 2010 r.
Przetarg odb´dzie si´ w dniu 4 stycznia 2011 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej
w budynku Urz´du Gminy Niepor´t – I p., adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.
Szczegółowe warunki przetargu zamieszczone sà stronie internetowej
www.bip.nieporet.pl Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, pok. nr 7, tel.: 0-22 767-04-12.

W Y D A R Z E N I A

WYNIKI Wyborów Samorzàdowych 2010
w Gminie Niepor´t
REZULTAT głosowania na Wójta Gminy Niepor´t
S. MAZUR

Obwody
obwód nr 1 (Niepor´t)
obwód nr 2 (Niepor´t Głogi, Aleksandrów)
obwód nr 3 (Stanisławów Pierwszy, Izabelin)
obwód nr 4 (Białobrzegi, Rynia)
obwód nr 5 (Wólka Radzymiƒska, Beniaminów)
obwód nr 6 (Kàty W´gierskie, Rembelszczyzna)
obwód nr 7 (Michałów-Grabina, Józefów)
obwód nr 8 (Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra)
obwód nr 9 (Zegrze Południowe)
Razem:

liczba głosów
836
456
580
550
226
410
557
217
263
4095

procent głosów
65,11
80,28
77,64
85,01
51,13
77,95
78,12
65,76
65,91
72,40 %

W. SMOCZY¡SKI

liczba głosów
312
78
84
40
40
62
108
80
73
877

procent głosów
24,3
13,73
11,24
6,18
9,05
11,79
15,15
24,24
18,3
15,51 %

S. URBANIAK

liczba głosów procent głosów
136
10,59
34
5,99
83
11,11
57
8,81
176
39,82
54
10,27
48
6,73
33
10,00
63
15,79
684
12,09 %

Najwi´cej wa˝nych g∏osów uzyska∏ i zosta∏ wybrany na Wójta Gminy Niepor´t – S∏awomir Maciej Mazur zg∏oszony przez KWW „MACIEJA MAZURA”

WYNIKI głosowania na Radnych Gminy Niepor´t
OKR¢G WYBORCZY NR 1
OBEJMUJÑCY 4 MANDATY
1. Głosów wa˝nych oddano 1850
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD – 129
1) Kawka Andrzej – 129
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 316
1) WaÊ Emilia Agata – 316
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – 363
1) Wrzesieƒ Tomasz – 363
Lista nr 23 – KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå – 777
1) Kochel Marzena – 179
2) Smoczyƒski Wiesław Antoni – 348
3) Jankowski Antoni – 43
4) Kotowski Piotr – 207
Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – 822
1) Olechowski Andrzej – 757
2) Paruszewski Zbigniew Józef – 65
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 1618
1) Brysiacz Marta – 359
2) GrzeÊkiewicz Anna – 454
3) Kawka Jarosław Mariusz – 446
4) Kwieciƒska Barbara – 359
Lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA – 330
1) Ciupa Gra˝yna – 115
2) Galas Paweł – 104
3) Koralewski Paweł – 63
4) Kawka Marcin – 48
Lista nr 27 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – 109
1) Zieliƒski Mirosław Jan – 109
Lista nr 33 – KWW NIEPOR¢T MAŁOŁ¢KA – 165
1) Kamieƒska El˝bieta – 165
Lista nr 34 – KWW WSPÓLNE DOBRO – 34
1) Âwierczewski Tomasz – 34
Lista nr 37 – KWW ZENOBII – JÓZEFY SOŁTYS – 521
1) Sołtys Zenobia Józefa – 521
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:
OLECHOWSKI Andrzej – 757
SOŁTYS Zenobia Józefa – 521
GRZEÂKIEWICZ Anna – 454
KAWKA Jarosław Mariusz – 446

OKR¢G WYBORCZY NR 2
OBEJMUJÑCY 2 MANDATY
1. Głosów wa˝nych oddano 715
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – 294
1) Wàcisz Tadeusz – 94

2) Pietrucha Piotr – 200
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 467
1) Koperski Jarosław Stanisław – 281
2) Maciejewski Jerzy Witold – 186
Lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA – 255
1) Kurowski Bartłomiej Konstanty – 185
2) Koperski Krzysztof Leszek – 70
Lista nr 29 – KW LKS „ROTAVIA” – 115
1) Karczmarczyk Zbigniew – 115
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:
KOPERSKI Jarosław Stanisław – 281
PIETRUCHA Piotr – 200

OKR¢G WYBORCZY NR 3
OBEJMUJÑCY 2 MANDATY
1. Głosów wa˝nych oddano 639
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 23 – KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå – 25
1) Kostrzewa-Pisarek Jakub – 25
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 597
1) Madej Roman Stanisław – 452
2) Kiljan Andrzej – 145
Lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA – 111
1) Mieszkowska Alicja – 5
2) WiÊniewski Adam – 106
Lista nr 27 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – 62
1) R¢BELSKI Adam – 62
Lista nr 30 – KWW EL˚BIETY
KRAWCZYKOWSKIEJ-˚URAWSKIEJ – 40
1) KRAWCZYKOWSKA-˚URAWSKA El˝bieta – 40
Lista nr 35 – KWW ANDRZEJA WOJCIECHOWSKIEGO – 236
1) WOJCIECHOWSKI Andrzej – 236
Lista nr 36 – KWW KRYSTYNY WIÂNIEWSKIEJ – 25
1) WIÂNIEWSKA Krystyna Bo˝ena – 25
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:
MADEJ Roman Stanisław – 452
WOJCIECHOWSKI Andrzej – 236

OKR¢G WYBORCZY NR 4
OBEJMUJÑCY 1 MANDAT
1. Głosów wa˝nych oddano – 442
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 23 – KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå – 52
1) WARDAK-DYMEK Gra˝yna – 52
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 213
1) WOèNIAKOWSKI Eugeniusz – 213

Lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA – 54
1) SZRAGA El˝bieta Janina – 54
Lista nr 27 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – 123
1) BROSZKIEWICZ Ewa – 123
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:
WOèNIAKOWSKI Eugeniusz – 213

OKR¢G WYBORCZY NR 5
OBEJMUJÑCY 1 MANDAT
1. Głosów wa˝nych oddano 312
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – 102
1) Staƒczak Anna – 102
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 156
1) Pisarek Jarosław – 156
Lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA – 17
1) Pasik Tomasz – 17
Lista nr 31 – KWW ŁUKASZA OLSZEWSKIEGO – 37
1) Olszewski Łukasz Jacek – 37
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:
PISAREK Jarosław – 156

OKR¢G WYBORCZY NR 6
OBEJMUJÑCY 1 MANDAT
1. Głosów wa˝nych oddano 217
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI -117
1) Rembelski Janusz – 117
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 52
1) Bo˝uta Wojciech – 52
Lista nr 27 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – 48
1) Gronek Alicja – 48
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:
REMBELSKI Janusz – 117

OKR¢G WYBORCZY NR 7
OBEJMUJÑCY 1 MANDAT
1. Głosów wa˝nych oddano – 343
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 96
1) Bartnik Ewa Urszula – 96
Lista nr 23 – KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå – 35
1) Gera Karolina – 35
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 82
1) Zajàc Ryszard – 82

WYNIKI
głosowania
do Rady Powiatu
Legionowskiego
– nowo wybrani
radni:
DURKA MATYLDA BARBARA
(KW Platforma Obywatelska RP)

337 głosów

GÓRSKA IWONA ANNA
(KW Porozumienie Samorzàdowe)

341 głosów

GRABIEC JAN STANISŁAW
(KW Platforma Obywatelska RP)

2319 głosów

JARO¡ WALDEMAR JAN
Lista nr 28 – KWW SMOG – 130

(KW Porozumienie Samorzàdowe)

739 głosów

1) Kaim-Zajàczkowska Krystyna Katarzyna – 130

KADO MIROSŁAW HENRYK

Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:

(KW Platforma Obywatelska RP)

KAIM-ZAJÑCZKOWSKA Krystyna Katarzyna 130

(KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) 449 głosów

OKR¢G WYBORCZY NR 8
OBEJMUJÑCY 1 MANDAT
1. Głosów wa˝nych oddano – 371
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:
Lista nr 23 – KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå – 23
1) Gajda Olga Zuzanna – 23
Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – 45
1) Słupek Dorota – 45
Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 303
1) Oszczyk Marian – 303
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:
OSZCZYK Marian – 303

OKR¢G WYBORCZY NR 9
OBEJMUJÑCY 1 MANDAT

KARNASIEWICZ WIESŁAW JERZY
KOWNACKI PAWEŁ ANDRZEJ
(KW Platforma Obywatelska RP)
(KW Platforma Obywatelska RP)
(KW Platforma Obywatelska RP)
(KW Prawo i SprawiedliwoÊç)

806 głosów

MAZUR MAREK JAN
(KW Platforma Obywatelska RP)

334 głosy

OSIWAŁA SŁAWOMIR IRENEUSZ
(KW Platforma Obywatelska RP)

524 głosy

PŁACISZEWSKA EWA

POWAŁA PIOTR MIROSŁAW

760 głosów

PŁACISZEWSKI PIOTR MAREK
(KW Prawo i SprawiedliwoÊç)

1) Kornatowski Kazimierz Tomasz – 154

(KWW Wspólnota Lokalna)

Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA” – 174

ROSIAK SZYMON LECH

1) Kamiƒski Krzysztof Florian – 174

(KW Porozumienie Samorzàdowe)

Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:

SMOGORZEWSKI ROMAN

Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA
– NIEPOR¢T XXI – 28

436 głosów

KWIATKOWSKI SŁAWOMIR

Lista nr 23 – KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå – 154

1. Głosów wa˝nych oddano 402
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:

449 głosów

KUBICKI JANUSZ

(KW Prawo i SprawiedliwoÊç)

OKR¢G WYBORCZY NR 10
OBEJMUJÑCY 1 MANDAT

1649 głosów

KRAJNOW IGOR MICHAŁ

1. Głosów wa˝nych oddano – 328
2. Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà
liczb´ głosów wa˝nych:

KAMI¡SKI Krzysztof Florian – 174

448 głosów

(KW Platforma Obywatelska RP)

699 głosów
684 głosy
419 głosów
3026 głosów

SZCZEPA¡SKI JACEK EMIL
(KW Platforma Obywatelska RP)

437 głosów

TOMASIK BOGUSŁAWA
(KW Porozumienie Samorzàdowe)

419 głosów

TROJANOWSKI EDWARD TADEUSZ
(KW Porozumienie Samorzàdowe) 1127 głosów

1) Strzelecka Danuta – 28

WIERZBICKA OLGA

Lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA – 23

(KW Platforma Obywatelska RP)

976 głosów

1) Brandeburg Bogumiła Janina – 23
Lista nr 32 – KWW PRZYJAZNE ZEGRZE – 162
1) Drabczyk Maciej Włodzimierz – 162
Lista nr 38 – KWW „RYSZARDA WIÂNIEWSKIEGO” – 189
1) WiÊniewski Ryszard Stanisław – 189
Najwi´cej wa˝nie oddanych głosów otrzymali
i zostali wybrani radnymi:

Roman Smogorzewski w zwiàzku z wyborem
na prezydenta Miasta Legionowo zło˝ył
rezygnacj´ z funkcji radnego powiatowego.
Zgodnie z prawem funkcji tych nie mo˝na
łàczyç. W jego miejsce radnym został ANDRZEJ
KICMAN.

WIÂNIEWSKI Ryszard Stanisław – 189
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17 listopada w Szkole Podstawowej w Niepor´cie ju˝
po raz szósty odbyły si´ zawody sportowe „Talentiada.

TALENTIADA
po raz szósty
onorowym patronatem tegorocznà „Talentiad´” objà∏ Wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur, który

H

uroczyÊcie otworzy∏ zawody.
Wójtowi towarzyszy∏y Henryka
Galas – dyrektor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty, Barbara Kopciƒ-

ska – Sekretarz Gminy oraz dyrektor SP w Niepor´cie Edyta KuÊ.
Organizatorem zawodów by∏
Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa”.
Turniej zosta∏ sfinansowany ze
Êrodków bud˝etu gminy przeznaczonych na realizacj´ zadaƒ w∏asnych gminy z zakresu kultury fizycznej, zleconych organizacjom
pozarzàdowym.
Do rywalizacji stan´li uczniowie
klas I-III ze wszystkich szkó∏
podstawowych z terenu gminy
Niepor´t. Ka˝da dru˝yna liczy∏a 18 zawodników. Dzieci rozegra∏y szeÊç konkurencji, wszystkie
zwiàzane z tenisem ziemnym.
Przygotowali je nauczyciele wychowania fizycznego Agata Krasowska i Tomasz Zalewski.
Zawodom towarzyszy∏y silne
emocje, doping by∏ znakomity.
Wszyscy przestrzegali zasady fair play. Wygra∏a dru˝yna z Bia∏obrzegów, która w tym sezonie jest
liderem sportowym. Drugie miejsce ex aequo przypad∏o uczniom
z Niepor´tu i Wólki Radzymiƒskiej, trzecie zawodnikom z Józefowa, a czwarte goÊciom z Izabelina.
Organizatorzy dzi´kujà nauczycielkom towarzyszàcym swoim
dru˝ynom oraz uczniom klasy
szóstej – sportowej za pomoc
w organizacji zawodów i tworzenie przyjaznej atmosfery. Szczególne podzi´kowania kierujà dla
piel´gniarki szkolnej – Barbary
Szyperek, która zawsze sprawuje
opiek´ nad zawodnikami. Bez zaanga˝owania tak wielu osób,
sprawne przeprowadzenie tak du˝ych rozgrywek nie by∏oby mo˝liwe.
UKS „Pilawa” gratulujàc
wszystkim sukcesów, ju˝ dziÊ zaprasza na najbardziej oczekiwane
przez najm∏odszych zawody miko∏ajkowe, tym razem oczywiÊcie
pod patronatem Âw. Miko∏aja
i Ânie˝ynki.
Ë A.Lewandowska/
I.Kopka

Dwaj bracia Szostkowie – Jakub oraz Marcin – zostali laureatami głównych
nagród konkursu historycznego „Wiedzy o Polskim Paƒstwie Podziemnym”.

RODZINNA pasja

17 listopada w Hali ARENA w Legionowie odbył si´ powiatowy etap konkursu – Bezpieczna Droga
do Szkoły, zorganizowany przez WORD.
Organizatorem konkursu by∏o Muzeum
Historyczne w Legionowie. Etap rejonowy, ostatni, poprzedzi∏y zmagania
na poziomie szkolnym i gminnym.
W kategorii klas gimnazjalnych g∏ównà nagrod´ zdoby∏ Jakub Szostek, uczeƒ
Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. WÊród rówieÊników reprezentujàcych szko∏y podstawowe drugie miejsce zajà∏ Marcin Szostek z SP w Niepor´cie. Mo˝emy jeszcze tylko
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przypomnieç, ˝e trzeci z braci (starszy)
– Konrad jest równie˝ pasjonatem historii, cz∏onkiem Stowarzyszenia Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t.
Wr´czenie nagród odby∏o si´
11 grudnia w szkole w Legionowie,
w obecnoÊci starosty Jana Grabca,
podczas spotkania z kombatantami.
Braciom Szostek serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Ë BW

6 NAGRÓD w powiatowym turnieju „Bezpieczna Droga do Szkoły”
W wyniku przeprowadzonych eliminacji
gminnych, które odby∏y si´ 15 listopada
w Szkole Podstawowej w Józefowie,
do X edycji zmagaƒ, spoÊród 50 uczniów
szkó∏ podstawowych, zakwalifikowa∏o si´ 10
osób (5 dziewczàt i 5 ch∏opców). W sumie
gmin´ Niepor´t reprezentowa∏o 20 uczniów
(10 ze szkó∏ podstawowych i 10 z gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym).
Na dwanaÊcie mo˝liwych miejsc zdobyli-

Êmy 6 nagród, czyli jako jedyna gmina zgromadziliÊmy 50% wyró˝nieƒ przeznaczonych dla wszystkich uczestników konkursu.
Nagrodzone osoby to: z gimnazjum
– I miejsce – Paulina Nagraba; III miejsce
– Olga Ba∏dowska; ze szkó∏ podstawowych
wÊród dziewczàt – II miejsce Julia Kostro
(Wólka Radzymiƒska), III miejsce – Ilona Nagraba (Wólka Radzymiƒska), wÊród
ch∏opców: II miejsce – Albert Piórkowski

(Wólka Radzymiƒska) i III miejsce –Karol
Bieƒ (Niepor´t).
Dzi´kujemy wszystkim uczniom, którzy
wzi´li udzia∏ w eliminacjach gminnych, dla
których idea bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym jest bardzo wa˝na. Dzi´kujemy tak˝e nauczycielom ze szkó∏: w Bia∏obrzegach,
Józefowie, Izabelinie, Niepor´cie i Wólce
Radzymiƒskiej, którzy zaanga˝owali si´
Ë P.Kutra
w przygotowanie dzieci.

W Y D A R Z E N I A

RADA Gminy Niepor´t
VI kadencji 2010–2014
Rozmowa z...
Przewodniczącym Rady Gminy
EUGENIUSZEM WOŹNIAKOWSKIM

Skład Rady Gminy Niepor´t (kolejnoÊç alfabetyczna): GrzeÊkiewicz Anna, Kaim-Zajàczkowska Krystyna Katarzyna, Kamiƒski Krzysztof Florian,
Kawka Jarosław Mariusz, Koperski Jarosław Stanisław, Madej Roman Stanisław, Olechowski Andrzej, Oszczyk Marian, Pietrucha Piotr,
Pisarek Jarosław, Rembelski Janusz, Sołtys Zenobia Józefa, WiÊniewski Ryszard Stanisław, Wojciechowski Andrzej, Woêniakowski Eugeniusz

– Panie Przewodniczàcy, po wyborach znacznie
zmieni∏ si´ sk∏ad Rady Gminy Niepor´t.
Dobrze si´ sta∏o, ˝e w sk∏adzie Rady Gminy znalaz∏y si´ nowe osoby, w tym du˝o m∏odych. Oznacza
to nowe spojrzenie na sprawy nas dotyczàce, nowe
propozycje rozwiàzaƒ. Wiele z tych osób ju˝ znamy
z dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na terenie gminy, one z kolei ju˝ dobrze pozna∏y sprawy, którymi b´dà si´ zajmowaç. Jestem przekonany, ˝e wspó∏praca nadal b´dzie si´ dobrze w Radzie uk∏ada∏a, bo od tego
w znacznej mierze zale˝y osiàgniecie satysfakcjonujàcych nas wszystkich rezultatów.
– Jakie sà najwa˝niejsze sprawy, o których b´dà decydowaç radni w najbli˝szym czasie?
W roku 2011 musimy przede wszystkim zakoƒczyç
du˝e inwestycje, rozpocz´te w 2009 i 2010 roku. Jest
to budowa p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierwszym, budowa nowej szko∏y z salà sportowà w Izabelinie, zakoƒczenie modernizacji budynku komunalnego w Zegrzu Po∏udniowym. Na pierwszym pi´trze ju˝ dzia∏a oÊrodek kultury, parter przeznaczony jest
na oÊrodek zdrowia i aptek´. Zakoƒczenie prac
na parterze zaplanowane jest na przysz∏y rok.
Nasze wysi∏ki i dzia∏ania b´dziemy te˝ koncentrowaç
na wykonaniu kanalizacji gminy. Tu niezb´dne sà
nam Êrodki zewn´trzne, b´dziemy nadal dok∏adaç
staraƒ, by je pozyskaç. Kontynuowaç b´dziemy wodociàgowanie gminy. Nie b´dziemy ustawaç w realizacji nowych dróg i chodników, oczekiwania
mieszkaƒców sà bardzo du˝e. Z tym wià˝e si´ oczywiÊcie ich oÊwietlenie. Na budow´ czeka nowa sala gimnastyczna w Niepor´cie, konieczna jest przebudowa k∏adki nad Kana∏em ˚eraƒskim. Rozbudowanie monitoringu gminnego jest jednym
z elementów zapewnienia bezpieczeƒstwa w gminie
– Na etapie uzgodnieƒ jest Studium Uwarunkowaƒ
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy.
Mam nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku uda si´ uchwaliç Studium. Na ten dokument czeka wielu mieszkaƒców gminy m.in. Wólki Radzymiƒskiej, Rembelszczyzny, Beniaminowa. Od niego zale˝y uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego
miejscowoÊci i dalszy ich rozwój. A to oznacza nowych mieszkaƒców, nowych uczniów np. w szkole
w Wólce Radzymiƒskiej, na czym nam i mnie osobiÊcie bardzo zale˝y.
– Koƒczàc rozmow´, chcia∏abym w imieniu Czytelników „WieÊci Niepor´ckich” pogratulowaç Panu
wyniku wyborów i ponownego powierzenia Panu
funkcji Przewodniczàcego Rady Gminy.
Dzi´kuj´ bardzo. Ja równie˝ serdecznie dzi´kuj´
wszystkim mieszkaƒcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój g∏os w wyborach samorzàdowych. To dla mnie ogromne zobowiàzanie
i motywacja do podejmowania dzia∏aƒ dla dobra naszej Gminy oraz jej mieszkaƒców.
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W sobot´ 11 grudnia w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Józefowie odbyła si´ gala
kickboxingu pod honorowym patronatem Iwony
Guzowskiej oraz Polskiego Zwiàzku Kickboxingu.
Emocji nie brakowało od pierwszej do ostatniej walki.

Walka Arkadiusza Dembiƒskiego z Arturem Zajàcem

Pojedynek Adriana Ko∏ciuka z Paw∏em Biernatem

MI¢DZYNARODOWA
Gala Kickboxingu
Zawodowego „Battles
of the Dragons 3”
w Józefowie
pierwszej walce Piotr Rutkowski jednog∏oÊnà decyzja s´dziów zwyci´˝y∏ Roberta Grala. Nast´pnie Bartosz O˝arek pokona∏ Mateusza Rycerskiego.
Kolejne starcie, to walka sparingowa w boksie zawodowym, w której
¸ukasz Krajewski wygra∏ na punkty z Andrzejem Arczewskim.
Na ringu zacz´∏o robiç si´ coraz ciekawiej. Walka Adriana Ko∏ciuka
i Paw∏a Biernata obfitowa∏a w wiele solidnych kopniaków i uderzeƒ.
Jednog∏oÊnà decyzja s´dziów zwyci´˝y∏ Adriana Ko∏ciuk. Nast´pnie
r´kawice skrzy˝owali Arkadiusz
Dembiƒski i Artur Zajàc mieszkaniec Józefowa. Pojedynek by∏ tak
wyrównany, ˝e o zwyci´stwie zadecydowa∏a dodatkowa 4 runda. Decy-
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Andrius „Emigrant” Tamelis Litwy oraz zwyci´zca Artem Voskoboynikov z Bia∏orusi z Iwonà Guzowskà i trenerami

Walka wieczoru Andrius „Emigrant” Tamelis kontra Artem Voskoboynikov

Pokonany Andrius „Emigrant” Tamelis na deskach

zjà s´dziów wygra∏ Arkadiusz Dembiƒski. Jednak najwa˝niejszà walkà
wieczoru by∏o starcie o pas Zawodowego Mistrza Paƒstw Nadba∏tyckich
organizacji BMAF (Baltic Martial
Arts Federation) w kickboxingu
w formule K1. W ringu stan´li Litwin Andrius „Emigrant” Tamelis
(mistrz Litwy i ¸otwy w muay thai)
i Artem Voskoboynikov z Bia∏orusi (zawodowy mistrz Europy K1).
Zwyci´˝y∏ Bia∏orusin w pierwszej
rundzie przez TKO (techniczny nokaut). To by∏a jedyna walka zakoƒczona przed czasem. Voskoboynikov nie da∏ ˝adnych szans swojemu
przeciwnikowi posy∏ajàc go kilkakrotnie na deski.
Ë R. Âwiàtkowski

JEJ PASJA TO ˚AGLE

Justyna Kalinowska to kolejna laureatka „Nagrody
Sportowej Gminy Niepor´t w 2010 roku za wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym”.
Jest mieszkankà Rembelszczyzny i uczennicà II klasy II
Liceum Ogólnokształcàcego Mistrzostwa Sportowego
im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie.
Justyno, spotykamy si´ ju˝ po raz drugi. W 2008
roku otrzyma∏aÊ nagrod´ sportowà Gminy Niepor´t za zaj´cie III miejsca w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w Sportach Letnich,
Kujawsko-Pomorskie 2008, w zawodach ˝eglarskich w konkurencji Optimist dziewczàt. W tym
roku w tej samej Olimpiadzie zaj´∏aÊ I miejsce.
To ogromny sukces ale nie jedyny od 2008 roku?
W 2009 roku zdoby∏am IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w klasie 420 i V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów M∏odszych
w klasie Laser 4.7. Najlepszy wynik z ubieg∏ego roku to III miejsce w meczowych Mistrzostwach Polski w klasie Laser 4.7. Sezon 2010 jest
zdecydowanie lepszy. Wygra∏am Ogólnopolskà
Olimpiad´ M∏odzie˝y w klasie Laser 4.7 dziewczàt i to jest mój rewan˝ za 2008 rok, bioràc
pod uwag´ bardzo silnà konkurencj´.
Za swój du˝y sukces uwa˝am start w Mistrzostwach Europy we Francji, gdzie na 140 zawodniczek zaj´∏am XI miejsce.
Bardzo „egzotycznym” startem w tym roku by∏y
Mistrzostwa Âwiata w Tajlandii w miejscowoÊci
Pattaya rozgrywane w dniach 31.03-08.04. W zawodach brali udzia∏ juniorzy, tzn. m∏odzie˝ do 17go roku ˝ycia. Na zawody przyjecha∏y reprezentacje z 39 krajów Êwiata. W klasie Laser 4,7 jako jedyna reprezentowa∏am Polsk´, wygrywajàc
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wczeÊniej w eliminacjach krajowych. Uczestników
(∏àcznie 130 osób) zakwaterowano w nadmorskich
hotelach i klubie, który by∏ gospodarzem zawodów.
Dzieƒ zawodów rozpoczyna∏ si´ rozgrzewkà i Êniadaniem w hotelu. Potem zawodnicy udawali si´
do miejscowej przystani i tam przygotowywali si´
do wyÊcigów. Dziennie rozgrywano 2 wyÊcigi
(ok.1.5 godziny ka˝dy). Po sp∏yni´ciu i roztaklowaniu ∏ódek, wieczorem, wszyscy spotykali si´
na wspólnej kolacji. W Êrodku zawodów przewidziano dzieƒ odpoczynku. W sumie rozegrano 12
wyÊcigów. Mój wynik to 29 pozycja. Uwa˝am, ˝e
jest to dobry sportowy wynik.
Jak d∏ugo trzeba trenowaç aby osiàgnàç taki
sukces?
Trenuj´ od 7 roku ˝ycia, to ju˝ 10 lat. Od poczàtku jestem zawodniczkà Mi´dzyszkolnego
Klubu Sportowego Dwójka Warszawa dzia∏ajàcym przy Mi´dzyszkolnym OÊrodku Sportowym
Nr.2 (placówka oÊwiatowa wychowania pozaszkolnego), który ma swojà ˝eglarskà baz´ w Zegrzu.
Ile czasu poÊwi´casz na treningi? Na czym one
polegajà, jakie umiej´tnoÊci doskonalisz?
Na wodzie trenuj´ w ka˝dy weekend czasami ju˝
w piàtek po po∏udniu i ka˝dy wolny dzieƒ od nauki. JeÊli starcza czasu troch´ biegam i pracuj´ nad ogólnà kondycjà fizycznà.
Mo˝na powiedzieç, ˝e w ogóle nie mam typo-

wych wakacji bo w∏aÊciwie je˝d˝´ z zawodów
na zawody albo na zgrupowania. W zimie czasami wyje˝d˝am na narty, od kilku lat je˝d˝´
na snowboardzie to sprawia mi du˝à frajd´.
Ostatnio z uwagi na bardzo wysoki poziom umiej´tnoÊci ˝eglarskich moich konkurentek ju˝
w lutym musz´ wyje˝d˝aç na treningi w jakieÊ
cieplejsze miejsca i tam rozpoczynam kolejny sezon ˝eglarski. Im wi´cej startów i treningów tym
lepiej p∏ywam. W Polsce mo˝na zaczàç p∏ywaç
przy dobrych warunkach atmosferycznych
w kwietniu a to troch´ za póêno ˝eby „wypracowaç” odpowiednià form´.
Justyno rok 2010 by∏ rokiem udanym z jeszcze
jednego bardzo wa˝nego powodu…
Tak, za wyniki uzyskane w sezonie 2010 zosta∏am powo∏ana do Kadry Narodowej Juniorów.
To dla mnie ogromne wyzwanie. Na pewno zrobi´ wszystko aby osiàgnàç jak najwy˝sze wyniki.
Kto jest dla Ciebie idea∏em w dyscyplinie którà
uprawiasz?

W∏aÊciwie nie mam idea∏u, staram si´ p∏ywaç
najlepiej jak potrafi´.
Jak to jest mieç tat´ trenera?
Trudno, bo tata to tata a trener to trener. U mnie
jest to ta sama osoba i powoduje to pewne „konflikty”, które jednak przynoszà pozytywne efekty w postaci wyników sportowych. Tata jest osobà wymagajàca i konsekwentnà. Ceni´ bardzo
jego wiedz´, doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci ˝eglarskie. Zawsze mog´ na niego liczyç.
Czy masz za sobà niebezpieczne doÊwiadczenia
jako zawodnik?
OsobiÊcie nie mam takich doÊwiadczeƒ ale wiadomo, ˝e na wodzie przy trudnych warunkach
mo˝e zdarzyç si´ wszystko dlatego ka˝dy zawodnik ma obowiàzek p∏ywania w kamizelce ratunkowej. Jej brak na regatach oznacza dyskwalifikacj´ wyÊcigu.
Jakie sà Twoje inne zainteresowania i plany
na przysz∏oÊç – sportowe i inne?
Troch´ brak mi czasu na inne zainteresowania,
ale bardzo lubi´ nurkowaç ciep∏ym morzu

a w zimie jeêdziç na snowboardzie. Interesuj´ si´
troch´ fotografià i lubi´ czytaç. Czasami udaje
mi si´ wyjÊç ze znajomymi do kina czy teatru. Lubi´ podró˝owaç, bez k∏opotu porozumiewam si´
w j´zyku angielskim co sprawia mi ogromnà satysfakcj´. Nie czuj´ si´ wyobcowana, dzi´ki temu mam wielu znajomych i przyjació∏ na ca∏ym
Êwiecie.
Trudno powiedzieç w tej chwili co dalej. Na razie zmieni∏am klas´ regatowà na której startuj´. Jest to dwuosobowa ∏ódka klasy 420. Trenowa∏am na niej na zgrupowaniu Kadry Narodowej w Hiszpanii z którego w∏aÊnie wróci∏am.
Po ukoƒczeniu liceum ma zamiar zdawaç na studia, myÊl´ o biologii, Akademii Wychowania Fizycznego ale tak na sto procent nie wybra∏am
jeszcze ˝adnego kierunku.
Dzi´kujàc za rozmow´ w imieniu czytelników
„WieÊci Niepor´ckich” ˝ycz´ Ci udanych startów w zawodach krajowych i mi´dzynarodowych.
Ë U. Mitka-Karandziej

E K O L O G I A

DZIKIE wysypiska
bowiàzujàce akty prawne tj. Ustawa
z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (tj.
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póên.
zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185,
poz. 1243), czy Regulamin utrzymania porzàdku i czystoÊci na terenie Gminy Niepor´t
uchwalony uchwa∏à Nr LV/73/06 Rady Gminy Niepor´t z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. z dnia 26 sierpnia 2006 r.
Nr 169, poz. 6627 z póê. zm.) nak∏adajà
na w∏aÊcicieli i zarzàdców nieruchomoÊci obowiàzek utrzymania czystoÊci i porzàdku
na jej terenie, bez wzgl´du na to, czy chodzi
o prywatny las, prywatnà drog´, pole, ∏àk´ czy
przydomowy ogródek. Niestety, na terenie naszej gminy wcià˝ powstajà „dzikie wysypiska”
Êmieci.
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„DZIKIE WYSYPISKA”
– czyli co to jest i co mo˝e si´
w nich znaleêç?
Ka˝dego roku powstajà nowe miejsca nielegalnego sk∏adowania ró˝nego rodzaju odpadów. Sà to g∏ównie odpady komunalne, w których znajduje si´ niemal˝e wszystko np. odpady kuchenne, papiery, folie, metale, sznurki,
pot∏uczone szk∏o, szmaty, ubrania, doniczki,
baterie, leki, pieluchy, gàbki itp. Znajdujà si´
tam równie˝ odpady wielkogabarytowe, zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (w wielu przypadkach nale˝àcy do grupy odpadów
niebezpiecznych), odpady zielone, cz´Êci samochodowe, opony, papa, styropian, opakowania po farbach, lakierach, materia∏ach budowlanych, azbest, wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe, a nawet odpady
medyczne. Szczególnie widoczne jest to w lasach, w przydro˝nych rowach, na ∏àkach,
na polach, w sàsiedztwie osiedli domków jednorodzinnych itp.

ZAGRO˚ENIA
Rosnàca iloÊç tzw „dzikich wysypisk” nie pozostaje bez negatywnego wp∏ywu na Êrodowisko naturalne, zw∏aszcza gleb´ i wod´. Ka˝de, nowo powstajàce, czy istniejàce ju˝ od lat,
„dzikie wysypisko” odpadów jest potencjalnym êród∏em wielu rozmaitych zanieczyszczeƒ, poniewa˝ brak jest specjalnych zabezpieczeƒ oddzielajàcych odpady od gleby. W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie,
aby wyp∏ukiwane przez deszcze substancje
toksyczne, szczególnie wyst´pujàce w odpadach niebezpiecznych – bateriach, lekach,
azbeÊcie, pozosta∏oÊci po Êrodkach chemicznych wyp∏ukiwane z opakowaƒ – oleje, metale ci´˝kie itd. przedostawa∏y si´ w g∏àb gleby, a nawet do wód gruntowych, ska˝ajàc wody pitne.
Gnijàce odpady, wyst´pujàce cz´sto
na „dzikich wysypiskach” stajà si´ siedliskiem

wielu bakterii chorobotwórczych i groênych
grzybów, sà êród∏em nieprzyjemnych zapachów powodujàcych zanieczyszczenia powietrza (m.in. siarkowodór i metan), stwarzajà dogodne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów roznoszàcych choroby.
Biogaz, który powstaje na „dzikich wysypiskach” odpadów ulatnia si´ do atmosfery,
zasilajàc efekt cieplarniany. Na tego rodzaju
wysypiskach nie ma mo˝liwoÊci kontrolowania wydzielajàcego si´ biogazu, mo˝e wi´c dochodziç do tzw. samozap∏onów odpadów, powodujàcych po˝ar lasu czy pobliskich domów.
Warto te˝ wiedzieç, ˝e gdy powstajà „dzikie wysypiska” odpadów – wówczas zagro˝ony zostaje Êwiat zwierzàt. Zjadane przez nie
odpady np. kawa∏ki folii, mogà uszkodziç
przewód pokarmowy zwierz´cia i spowodowaç Êmierç. Od∏amki szk∏a, metali mogà kaleczyç zwierz´ta, natomiast sznurki prowadziç
do splàtania nóg, zw∏aszcza ptaków.

ESTETYKA I EKONOMIA
„Dzikie wysypiska” odpadów obni˝ajà walory estetyczno-krajobrazowe terenów wokó∏
nas. Ich widok nie zach´ca do odpoczynku
na wolnym powietrzu. Spotykane w lasach
„pagórki” odpadów, pozostawione kanapy, porozrzucane butelki, wystajàce z ziemi kawa∏ki papy czy azbestu, szmaty oraz inne „niespodzianki” stworzone przez cz∏owieka, skutecznie odstraszajà od spacerów czy przeja˝d˝ki
rowerem.
Nie mo˝na zapominaç, ˝e likwidacja „dziki wysypisk” odpadów kosztuje. Do koƒca
paêdziernika bie˝àcego roku zlikwidowanych
zosta∏o ju˝ 35 szt. „dzikich wysypisk”. Zebrano ok. 20 ton odpadów komunalnych i ok. 42
ton odpadów innych ni˝ komunalne, w tym
odpadów niebezpiecznych (np. gruz, cz´Êci samochodowe, odpady poremontowe, opakowania po Êrodkach chemicznych, azbest itp.) – co
stanowi ok. 62 ton wszystkich odpadów. Poniesiony koszt na to zadanie do tej pory to
ok. 20 000 z∏., a na likwidacj´ czekajà kolejne „dzikie wysypiska”.

NIECO O PRZEPISACH
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeƒ (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275
z póên. zm.) mi´dzy innymi mówi o tym, ˝e:
– kto zanieczyszcza lub zaÊmieca miejsca dost´pne dla publicznoÊci, a w szczególnoÊci
drog´, ulic´, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 z∏otych
albo karze nagany (art. 145),
– kto w lasach zanieczyszcza gleb´ lub wod´
albo wyrzuca do lasu kamienie, Êmieci,
z∏om, padlin´ lub inne nieczystoÊci, albo
w inny sposób zaÊmieca las, podlega karze
grzywny albo karze nagany (art. 162),
– grzywn´ wymierza si´ w wysokoÊci od 20
do 5 000 z∏otych, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej (art. 24).

PODSUMOWANIE AKCJI usuwania azbestu
z terenu gminy Niepor´t w 2010 roku
Z koƒcem listopada b.r. firma PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. zakoƒczy∏a odbieranie wyrobów zawierajàcych azbest z nieruchomoÊci znajdujàcych si´ na terenie gminy Niepor´t. Firma odebra∏a 203 tony odpadów
azbestowych sk∏adowanych na 103 prywatnych posesjach, a nast´pnie przetransportowa∏a do utylizacji na sk∏adowisko odpadów
niebezpiecznych. W tym roku poraz pierwszy mieszkaƒcy gminy Niepor´t mieli okazj´ skorzystaç z mo˝liwoÊci demonta˝u p∏yt
azbestowych z dachów przez ww. firm´
w ramach dotacji. Z takiej mo˝liwoÊci skorzysta∏o 10 osób. Akcja zosta∏a sfinansowana w ca∏oÊci ze Êrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Warszawie. Ca∏kowita koszt
akcji to 67 629,89 z∏.
¸àcznie od poczàtku prowadzenia akcji
czyli od 2006 roku zosta∏o zebranych i wywiezionych do utylizacji 450 ton wyrobów
zawierajàcych azbest. Usuwanie wyrobów
niebezpiecznych jakim jest azbest b´dzie
na terenie gminy w dalszym ciàgu kontynuowane, aby do 2032 roku materia∏y te zosta∏y zupe∏nie wycofane z u˝ytkowania.
Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodniej w Warszawie o dofinansowanie w kwocie 60 000 z∏otych na usuwanie azbestu w 2011 roku.
Ë K. Kula

ZBIÓRKI
WYBRANYCH GRUP
ODPADÓW
PROWADZONE NA
TERENIE GMINY NIEPOR¢T
 ZU˚YTY SPRZ¢T ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (ZSEE) – mieszkaƒcy gminy Niepor´t (z gospodarstw domowych) mogà dostarczaç – w pierwszà sobot´
ka˝dego miesiàca w godzinach 12.00 – 17.00
do Gminnych Punktów Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych:
• w Niepor´cie ul. Ma∏o∏´cka,
• w Woli Aleksandra ul. Wolska,
• w Micha∏owie-Grabina ul. Przyrodnicza.
Ponadto uczestnicy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Niepor´t tzw. segregacji „u êród∏a” (którzy majà
podpisane deklaracje) – po uprzednim zg∏oszeniu telefonicznym do Urz´du Gminy Niepor´t
(7–10 dni przed zbiórkà) – tel. (022) 767 04 47
– mogà wystawiaç ZSEE wraz z zape∏nionymi
workami do segregacji, zgodnie z harmonogramem prowadzonego systemu. Uwaga! – drobny sprz´t nale˝y w∏o˝yç do pó∏przezroczystego worka – tak, aby by∏o widaç jego zawartoÊç
– i ustawiç go przy wystawianych workach
z segregowanymi odpadami komunalnymi.
 ZU˚YTE BATERIE PRZENOÂNE I AKUMULATORKI PRZENOÂNE
– trzeba wrzuciç do specjalistycznych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady zlokalizowanych mi´dzy innymi w:
• Urz´dzie Gminy Niepor´t,
• Gminnym OÊrodku Kultury w Stanis∏awowie
Drugim,
• Gminnym OÊrodku Kultury w Kàtach W´gierskich,
• Gminnym OÊrodku Kultury w Beniaminowie,
• Samodzielnym Publicznym Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej,
• Gminnym Punkcie Odbioru Odpadów Segregowanych w Woli Aleksandra,
• OÊrodku TPD w Zegrzu Po∏udniowym,
• OÊrodku TPD w Ryni
oraz w wybranych sklepach (lista sklepów
na stronie internetowej www.nieporet.pl zak∏adka Ekologia).
Ponadto uczestnicy systemu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych tzw. segregacji „u êród∏a” (którzy majà podpisane deklaracje) mogà zbieraç zu˝yte baterie przenoÊne
i zu˝yte akumulatorki przenoÊne do specjalnych funkcjonalnych torebek przeznaczonych
na tego rodzaju odpady (rozdawane by∏y przez
firm´ AG-Complex) lub do innych torebek,
w których b´dzie widaç co znajduje si´
w Êrodku i umieszczaç je w pobli˝u odbieranych worków na odpady selektywne (zgodnie
z harmonogramem), najlepiej w zasi´gu wzroku (np. powiesiç na ogrodzeniu).

 PRZETERMINOWANE I ZB¢DNE
LEKI – nale˝y dostarczyç do specjalistycznych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady, ustawionych w OÊrodkach
Zdrowia w Niepor´cie i Zegrzu Po∏udniowym.
 ODPADY WIELKOGABARYTOWE
– mo˝na dostarczaç do kontenerów rozstawianych dwa razy w roku na terenie gminy, podczas organizowanych przez Urzàd Gminy Niepor´t zbiórek tego rodzaju odpadów (pisaliÊmy
o niej w „WieÊciach Niepor´ckich”).
 ODPADY SEGREGOWANE tj. plastik,
papier, szk∏o, metal – jako surowce wtórne
i odpady opakowaniowe – mieszkaƒcy gminy Niepor´t (z gospodarstw domowych) mogà dostarczaç do Gminnych Punktów Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych
zlokalizowanych w Niepor´cie (ul. Ma∏o∏´cka), Micha∏owie-Grabina (ul. Przyrodnicza)
i Woli Aleksandra (ul. Wolska).
W ka˝dym z ww. punktów ustawiona jest tablica informacyjna, na której znajduje si´ regulamin punktu oraz dni i godziny otwarcia tj.:
– w miejscowoÊci Niepor´t i Micha∏ów-Grabina:
a) Poniedzia∏ek 15.00-18.00,
b) Âroda 15.00-18.00,
c) Sobota 12.00-17.00;
– w miejscowoÊci Wola Aleksandra:
a) Wtorek 15.00-18.00,
b) Czwartek 15.00-18.00,
c) Sobota 12.00-17.00.
Ponadto mo˝na zapisaç si´ do bezp∏atnego
systemu segregacji „u êród∏a” przeznaczonego dla mieszkaƒców gminy (tylko z gospodarstw domowych – od podmiotów gospodarczych z terenu gminy Niepor´t odpady
surowcowe odbierane sà wed∏ug indywidualnych ustaleƒ, zawartych pomi´dzy ww.
podmiotami gospodarczymi, a dowolnie
wybranà firmà zajmujàcà si´ odbiorem odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci), którzy wywiàzujà si´ z przepisów prawa ustawowego, czyli posiadajà
podpisanà umow´ na wywóz odpadów komunalnych (tzw. mieszanych) z dowolnie
wybranà firmà oraz jà realizujà. Aby zapisaç si´ do ww. systemu nale˝y wziàç ze sobà podpisanà umow´ na wywóz odpadów
komunalnych (tzw. mieszanych) z dowolnie
wybranà firmà oraz ostatni rachunek za realizacj´ ww. umowy, przyjÊç do Urz´du

Gminy Niepor´t (pok. 30, II pi´tro – tel.
(22) 767 04 47) i podpisaç deklaracj´.
Urzàd Gminy Niepor´t planuje zajàç si´
w 2011 roku kolejnymi grupami ucià˝liwych odpadów komunalnych, mi´dzy innymi odpadami biodegradowalnymi (tzw. odpady zielone) i odpadami niebezpiecznymi.

Ponadto warto zami´taç!
• Pieluszki jednorazowe rozk∏adajà si´ ponad 500 lat.
• Rzucona w lesie butelka plastikowa roz∏o˝y si´ w ziemi po 500 latach (a mo˝e nigdy?).
•Guma do ˝ucia rozk∏ada si´ 5 lat.
• Niedopa∏ki papierosów rozk∏adane sà po 2
latach.
• Porzucona gazeta potrzebuje od 2 do 12
miesi´cy, aby ca∏kowicie si´ roz∏o˝yç.
• Aluminiowa puszka b´dzie istnia∏a jeszcze
po kilku tysiàcach lat!
• Guzikowa bateria srebrowa (u˝ywana np.
w zegarkach) mo˝e skaziç 1 m3 gleby i zatruç 400 litrów wody.
• 1 litr zu˝ytego oleju silnikowego wylany
do rzeki lub kanalizacji mo˝e skaziç nawet
milion litrów wody!
Czasami nie warto zaoszcz´dziç „paru groszy” na wywozie odpadów poprzez wyrzucenie ich do lasu, rowu, na pole, ∏àk´ itp., poniewa˝ póêniej przyjdzie nam zap∏aciç za to
znacznie wy˝szà cen´ – przyjdzie nam za to
zap∏aciç w∏asnym zdrowiem i zdegradowanym
Êrodowiskiem. Nie niszczmy naturalnego Êrodowiska. Nie przyczyniajmy si´ do jego degradacji. Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie, powietrze, lasy, okolic´. Pozbywajmy si´ odpadów w sposób legalny, zgodnie z przepisami.
Przeka˝my wytworzone w naszych domach
odpady specjalistycznej firmie, majàcej zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci na terenie
gminy Niepor´t (lista firm na stronie internetowej www.nieporet.pl zak∏adka Ekologia),
która wywiezie je w odpowiednie miejsce. Korzystajmy z organizowanych przez Urzàd
Gminy Niepor´t zbiórek odpadów. Nie nara˝ajmy si´ na kary i miano „brudasa” niszczàcego Êrodowisko. Dbajmy o estetyk´ gminy,
a pieniàdze przeznaczane na likwidacj´ „dzikich wysypisk” b´dziemy mogli wykorzystaç
na inne cele i zadania.
Ë R. Szkolniak

Kochamy psy, ale pami´tajmy te˝, ze bywajà agresywne. W zwiàzku ze zdarzeniem jakie miało
miejsce na terenie gminy – zagryzieniem psa, mimo obecnoÊci właÊcicieli – Stra˝ Gminna
przypomina, co nale˝y do podstawowych obowiàzków opiekunów czworonogów.

PIES – przyjemnoÊç czy problem?
Do podstawowych obowiàzków w∏aÊciciela psa nale˝y dba∏oÊç o terminowe
szczepienia psa przeciwko wÊciekliênie.
Szczepienie psa przeciw wÊciekliênie
jest obowiàzkowe. Obowiàzek ten nak∏ada na w∏aÊciciela psa art. 56 ust 2
ustawy z dnia 11 marca 2004r. ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz.
U. 2008r. Nr 213, poz 1342 j.t ze zm).
Za niewywiàzywanie si´ z tego obowiàzku, w∏aÊciciel psa nara˝ony jest
na konsekwencje karne w postaci

grzywny do 5000 PLN. Reguluje to
przepis art. 85 ust 9 pkt 1a cytowanej
wy˝ej ustawy. Zaszczepiony pies podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii, a w∏aÊciciel psa otrzymuje zaÊwiadczenie
o szczepieniu psa, które nale˝y okazaç
na ˝àdanie uprawnionego organu. Tylko realizowanie szczepieƒ przez wszystkich w∏aÊcicieli psów, zabezpiecza nas
przed Êmiertelnà chorobà. Nie ma
usprawiedliwienia dla lekcewa˝enia tego obowiàzku.

Pies wyprowadzany na spacer musi
mieç za∏o˝ony kaganiec i byç na smyczy.
W przywo∏anym na wst´pie zdarzeniu
agresywny pies by∏ wprawdzie na smyczy, ale niestety nie mia∏ kagaƒca. W∏aÊcicielka nie utrzyma∏a psa, a ten zagryz∏
innego, na oczach jego w∏aÊcicieli. Ofiarà mo˝e byç dziecko, doros∏y, a wówczas
kara, która czeka w∏aÊciciela agresywnego psa, jest bardzo dotkliwa.
I o tym pami´tajmy, gdy wybieramy
si´ z czworonogiem na spacer.
Ë Stra˝ Gminna
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Bagnet wz. 29 FB. Radom,
mobilizacyjny 1939

Bagnet wz. 24 Perkun

Po zakoƒczonej
wojnie 1920 roku
na wyposa˝eniu wojska
polskiego było
ok. 200 tysi´cy kb
i kbk Mauser wz. 98
produkcji niemieckiej
oraz podobna iloÊç
bagnetów do nich,
ró˝nych typów. 10
marca 1921 na mocy
ustaleƒ Traktatu
Wersalskiego roku
przekazano Polsce
Gdaƒskà Fabryk´
Karabinów wraz
z dokumentacjà
technologicznà
kb Mauser wz. 98
i wówczas konieczne
okazało si´ opracowanie
bagnetu do tego typu
broni.
8
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Bagnet wz. 29 FB. Perkun
Warszawa, mobilizacyjny 1939

Bagnet wz. 22 Zbr.4 Kraków

Bagnet wz. 27 Perkun

POLSKI bagnet okresu
mi´dzywojennego
ierwszym polskim bagnetem
by∏ wz. 22. Jego produkcj´ rozpocz´∏a Zbrojownia nr 4
w Krakowie (dawne austriackie
warsztaty artylerii). By∏a to jedyna fabryka, posiadajàca doÊwiadczenie w produkcji tego rodzaju broni.
Bagnet wz. 22 ∏àczy∏ w sobie cechy
bagnetu austriackiego wz. 95 – wàskà i delikatnà g∏owni´, pasujàcà
do austriackich pochew oraz niemieckiego wz. 84/98 nowego typu
– jelec, mocowanie ok∏adzin i g∏owica by∏y odwzorowaniem konstrukcji
Mausera. Bagnet wz. 22 by∏ sygnowany przez producenta jako „Zbr4”,
god∏em paƒstwowym i literami
„WP”. Oznaczenia te wybijane by∏y na progu g∏owni.
Drugim bagnetem by∏ wz. 24. Jego produkcj´ podj´∏o Towarzystwo
Fabryk Motorów „PERKUN” SA
w Warszawie. Charakteryzowa∏ si´
masywniejszà konstrukcjà ni˝

P

wz. 22. Bagnet wz. 24 by∏ sygnowany na progu g∏owni jako: „PERKUN”, god∏o paƒstwowe i litery
WP. Wadà tej broni by∏o indywidualne mocowanie (dopasowanie)
do karabinów. NiedogodnoÊci te zlikwidowano w nast´pnym wzorze,
w który zastosowano wi´ksze luzy,
tak ˝e by∏ on wymienny z innymi bagnetami. Oznaczono go jako wz. 27.
Róznica w wyglàdzie polega∏a
na naci´ciu przycisku blokady i nabiciu orze∏ka poni˝ej g∏owicy. Sygnowany by∏ jak wz. 24. Na g∏owicach tych bagnetów, pod przyciskiem
zatrzasku,
wybijano
w zale˝noÊci oznaczenia wzorów:
WZ 22, WZ 24, bgwz 24, WZ.27.
Pod koniec lat dwudziestych opracowano nowy karabine3k, oznaczony jako PWU wz. 29. Do nowego
karabinka opracowany zosta∏ nowy
bagnet, który ró˝ni∏ si´ od poprzednich wzorów jelcem z pierÊcieniem.

Produkcj´ bagnetów wz. 28 uruchomi∏ „PERKUN” oraz Fabryka Broni Radom. Sygnowano je podobnie
jak poprzednie wzory, z tym ˝e z Radomia -„FB.RADOM”.
W 1933 roku ujednolicono nazewnictwo polskich bagnetów – bagnety bez pierÊcienia w jelcu jako
wz. 27, z pierÊcieniem w jelcu jako
wz. 29. Nazwa bagnetów niemieckich pozosta∏a bez zmian. Ponadto
cz´Êç bagnetów mia∏a opor´ ok∏adzin. Pochwy by∏y malowane
na czarno, a od 1936 roku wszystkie
zosta∏y przemalowane na kolor oliwkowozielony.
W 1939 roku rozpocz´to produkcj´ tzw. bagnetów mobilizacyjnych,
które oznaczano – PERKUN warszawa, god∏o, 1939 oraz F.B. RADOM, god∏o, 1939. Bagnety te dobrze s∏u˝y∏y ˝o∏nierzom polskim
w wojnie obronnej 1939 roku.
W kampanii wrzeÊniowej wiele

bagnetów zdoby∏y wojska niemieckie. U˝ywa∏y je jednostki wermachtu i jednostki SS. WÊród broni zdobytej przez polskich partyzantów by∏o wiele sztuk produkcji polskiej.
W ich r´kach ponownie s∏u˝y∏a
w walce o wolnoÊç ojczyzny.
Po wojnie w Polsce nie opracowano w∏asnego wzoru bagnetu. Wykorzystywano broƒ, w tym i bagnety,
produkcji radzieckiej. Napisz´ o tym
w nast´pnym odcinku.
Ë Edward Palczyƒski
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Rejonu Gminy Niepor´t
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