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GMINNA GOSPODARKA
odpadami

w skrócie
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w kwietniu 2011
r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 19 kwietnia 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E.Staniszewska;
• 26 kwietnia 2011 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
Spotkania Komisji w kwietniu 2011 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sa-
la konferencyjna, II pi´tro – 26 kwietnia 2011 r. od godz. 16.00

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

W 2011 roku tracà wa˝noÊç dowody osobiste wydane
w 2001 roku, które nale˝y wymieniç w Urz´dzie Gminy Nie-
por´t. Prosimy o sprawdzenie, kiedy zosta∏ wystawiony Paƒ-
stwa dowód osobisty (data wystawienia i wa˝noÊci podana jest
w dokumencie) i zach´camy do wczeÊniejszego sk∏adania wnio-
sku ze wzgl´du na miesi´czny termin oczekiwania na dowód
osobisty. Osoby, które w 2001 roku mia∏y ukoƒczone 65 lat
dowody osobiste majà wydane na czas nieoznaczony. Dowód
wydawany jest bezp∏atnie. Do wniosku za∏àcza si´ dwie ak-
tualne fotografie, akt stanu cywilnego, je˝eli stan cywilny uleg∏
zmianie od chwili otrzymania poprzedniego dowodu osobiste-
go. Wniosek nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Nie-
por´t, Dzia∏ Spraw Obywatelskich i USC pok. 4. Przypomina-
my równie˝, ˝e fakt zmiany dowodu nale˝y zg∏osiç do w∏a-
Êciwego urz´du skarbowego. Osoby fizyczne, nieprowadzàce
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wype∏niajà formularz NIP-3, nato-
miast osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà wy-
pe∏niajà formularz EDG-1. Zg∏oszenia mo˝na dokonaç za po-
Êrednictwem organu wydajàcego dowód osobisty.

� E.Staniszewska Dzia∏ Spraw Obywatelskich

Z¸Ó˚ PIT 

W URZ¢DZIE GMINY

O 26 do 29 kwietnia pracownik Urz´du Skarbowego w Le-
gionowie przyjmowa∏ b´dzie druki rozliczeƒ rocznych
w Urz´dzie Gminy Niepor´t. Zapraszamy w godzinach 8.00
– 15.30, do sali nr 26 na II pi´trze. 

WIZYTA W RAJU

Gminny OÊrodek Kultury zaprasza 15 maja (niedziela),
o godz. 16.00, na spotkanie pt. „Antarktyka, czyli z wizy-
tà w Raju”. W dzikich, nietkni´tych przez cz∏owieka miejscach,
gdzie Przyroda rzàdzi niepodzielnie, trudno oprzeç si´ wra˝e-
niu, ˝e tak w∏aÊnie wyglàda Raj. Najwi´kszym z takich rejo-
nów jest Antarktyka. Wobec majestatu jej lodowych gór, uf-
noÊci jej dzikich mieszkaƒców i czystoÊci jej dziewiczych Ênie-
gów, nie mo˝emy nie czuç si´ jak wyjàtkowo uprzywilejowani
goÊcie. Zapraszamy na wizyt´ w prawdziwym Raju na Ziemi.
O Antarktyce opowie Miko∏aj Go∏achowski biolog i podró˝-
nik. Koncentruje si´ na polarnych kraƒcach Ziemi, dwukrot-
nie zimowa∏ na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctow-
skiego, a jako przewodnik turystyczny regularnie odwiedza An-
tarktyk´ Zachodnià i subantarktyczne wyspy. Ostatnio zaczà∏
poznawaç równie˝ Arktyk´, dwa razy dotar∏ nawet na Bie-
gun Pó∏nocny.

ZAJÑCZEK WIELKANOCNY

16 kwietnia (sobota) o godz. 17.00 w Filii Gminnego OÊrod-
ka Kultury w Beniaminowie odb´dzie si´ „Rodzinny Zajà-
czek Wielkanocny”. Zapraszamy na przedstawienie w wyko-
naniu dzieci pt. „Z wielkanocnym kogucikiem”, dzielenie si´
jajkiem, wspólne robienie palmy wielkanocnej, rozstrzygni´cie
konkursu dla dzieci, rozstrzygni´cie konkursu dla doros∏ych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch´tnych do wspólnej za-
bawy.

W marcu i kwietniu w miejscowoÊciach gminy Niepor´t odbyły si´ zebrania,
podczas których mieszkaƒcy wybierali sołtysów i rady sołeckie.

WYBORY sołeckie 
zakoƒczone
W

ybory so∏tysów i rad so∏ec-

kich odbywajà si´ co cztery

lata. Zaanga˝owanie so∏tysa

w sprawy wsi i jej mieszkaƒców mo-

˝e mieç bezpoÊredni wp∏yw na roz-

wój miejscowoÊci. Mo˝e integrowaç

ludzi, budowaç porozumienie, zach´-

caç do wspólnego wysi∏ku i staraƒ

na rzecz poprawy jakoÊci ˝ycia. Wy-

bory cieszy∏y si´ du˝ym zaintereso-

waniem mieszkaƒców, w niektórych

so∏ectwach, np. w Ryni, frekwencja

wynios∏a blisko 40%. W dwóch

wsiach zg∏oszono a˝ 4 kandydatów

na so∏tysów. Wybory przynios∏y te˝

sporo zmian. W grupie 15 so∏tysów,

jest a˝ 7 nowo wybranych. 8 so∏tysów

kontynuuje spo∏ecznà dzia∏alnoÊç,

wÊród nich 3 wybranych zosta∏o jed-

nog∏oÊnie – Wies∏awa Bielska w Sta-

nis∏awowie Drugim, Barbara Kwie-

ciƒska w Aleksandrowie i Stanis∏aw

R´belski w Józefowie. W Kàtach

W´gierskich jeden niewa˝ny g∏os

dzieli∏ so∏tys Beat´ Kostro od podob-

nego wyniku. Wszystkim gospoda-

rzom wsi serdecznie gratulujemy

i ˝yczymy sukcesów w rozpocz´tej

w∏aÊnie kadencji.

NOWO WYBRANI
SO¸TYSI 

GMINY NIEPOR¢T: 

• Adam Banaszek (Izabelin), 

• Wies∏awa Bielska (Stanis∏awów

Drugi), 

• Ewa Broszkiewicz (Wólka

Radzymiƒska), 

• Maciej Drabczyk (Zegrze P∏d.), 

• Andrzej Jaszczur (Beniaminów), 

• Beata Kostro (Kàty W´gierskie),

• Barbara Kwieciƒska

(Aleksandrów), 

• Krzysztof Majewski (Rynia), 

• Halina Okoƒska (Niepor´t), 

• Stanis∏aw Paterek (Stanis∏awów

Pierwszy), 

• Stanis∏aw R´belski (Józefów), 

• Regina Soko∏owska

(Bia∏obrzegi),

• Danuta Stromecka

(Wola Aleksandra), 

• Wojciech Szybowski

(Rembelszczyzna), 

• Ryszard Zajàc

(Micha∏ów-Grabina). 

� BWilk

ZAPROSZENIE

Urzàd Gminy przystàpi∏ do przygotowania
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gmi-
ny Niepor´t.
W zwiàzku z tym zapraszamy zainteresowanych
mieszkaƒców gminy na konsultacje spo∏eczne, któ-
re odb´dà si´ 10 maja 2011 r. o godz. 17.00
w sali konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t, przy
Placu WolnoÊci 1.

Józef Kotowski z Niepor´tu został
przedstawicielem gminnych
rolników w Radzie Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej.

PO WYBORACH
do MIR
Wybory do MIR IV kadencji odby-

∏y si´ 3 kwietnia. Pan Józef Kotow-

ski z Niepor´tu otrzyma∏ 22 g∏osy.

B´dzie to jego druga kadencja w tej

organizacji. 

Mazowieckà Izb´ Rolniczà two-

rzy 37 rad powiatowych. Rada po-

wiatu legionowskiego liczy 6 cz∏on-

ków. Gmina Niepor´t w wyborach

do MIR jest okr´giem jednomanda-

towym. Do zadaƒ Rady nale˝y m.in.

sporzàdzanie analiz i opinii, przed-

stawianie wniosków oraz dokonywa-

nie ocen z zakresu rolnictwa, rozwo-

ju wsi i rynków rolnych i przedsta-

wianie ich zarzàdowi izby, a tak˝e

bie˝àca wspó∏praca z samorzàdami

terytorialnymi szczebla gminnego

i powiatowego w sprawach wsi i rol-

nictwa. � BW
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Rozstrzygni´ty został przetarg na
budow´ oÊwietlenia ulicy
Objazdowej w Józefowie. 

W pomieszczeniach nowej szkoły w Izabelinie trwajà właÊnie prace
posadzkarskie, w teren wokół budynku jest intensywnie zagospodarowywany. 

OÂWIETLENIE 
Objazdowej

BUDOWA nowej szkoły w Izabelinie

PREZYDENCKI Projekt modernizacji
ustroju samorzàdowego

OÊwietlenie ulicy wykona Przedsi´bior-

stwo R.J.C. z Gdaƒska. Zamontuje 16

s∏upów z wysi´gnikami jednoramienny-

mi. D∏ugoÊç linii kablowej w ulicy Ob-

jazdowej wyniesie 650 metrów. Prace

potrwajà do koƒca maja. Koszt inwesty-

cji to kwota ok. 40 tys. z∏otych. � BW

We wrzeÊniu ubieg∏ego roku Prezy-

dent Bronis∏aw Komorowski otrzyma∏

od przedstawicieli wszystkich ogólno-

polskich organizacji samorzàdowych

tzw. Bia∏à Ksi´g´ – list´ postulowa-

nych zmian w ustroju samorzàdów te-

rytorialnych. Postulowali oni wtedy,

aby dostosowaç samorzàd do potrzeb

wspó∏czesnoÊci g∏ównie poprzez

usprawnienie dzia∏aƒ organów jedno-

stek samorzàdu terytorialnego, za-

pewnienie samorzàdom rzeczywistej

niezale˝noÊci i stabilnoÊci finansowej

oraz zwi´kszenie udzia∏u obywateli

w procesie ich zarzàdzania. Prac´

nad tymi postulatami Prezydent zleci∏

swoim doradcom ds. samorzàdu,

do których nale˝à m.in. prof. Jerzy Re-

gulski i prof. Micha∏ Kulesza oraz ze-

spo∏owi „Samorzàd Terytorialny dla

Polski” dzia∏ajàcemu w ramach Forum

Debaty Publicznej przy Prezydencie

RP. 30 marca w Pa∏acu Prezydenckim

zaprezentowano pierwszy owoc prac

tego zespo∏u – projekt ustawy realizu-

jàcy wi´kszoÊç z przedstawionych we

wrzeÊniu przez Êrodowisko samorzà-

dowców postulatów. Spotkanie to by-

∏o poczàtkiem procesu szerokich kon-

sultacji spo∏ecznych nad tym projek-

tem, obejmujàcych m.in. kilka spotkaƒ

regionalnych, a który zakoƒczyç ma

si´ do 20 kwietnia. „Ustawa o wzmoc-

nieniu udzia∏u mieszkaƒców w samo-

rzàdzie terytorialnym, o wspó∏dzia∏a-

niu gmin, powiatów i województw

oraz o zmianie niektórych ustaw”

– bo takà nazw´ nosi przedstawiony

projekt, mimo i˝ wprowadza znaczà-

ce zmiany do ustroju samorzàdu tery-

torialnego, nie jest projektem rewolu-

cyjnym. Wprowadza on raczej zmia-

ny o charakterze ewolucyjnym i jest

kolejnym konsekwentnym krokiem

w stron´ decentralizacji w∏adzy,

w stron´ zwi´kszenia wp∏ywu spo∏ecz-

noÊci lokalnych na kszta∏t ich ma∏ych

ojczyzn. Tak wi´c ustawa ta ma spe∏-

niç trzy zasadnicze cele. Pierwszym

z nich jest wzmocnienie udzia∏u oby-

wateli w procesach decyzyjnych

na poziomie samorzàdu lokalnego.

S∏u˝yç temu majà takie rozwiàzania,

jak obywatelska inicjatywa uchwa∏o-

dawcza, obywatelska interpelacja,

zwi´kszenie roli jednostek pomocni-

czych, czy fundusz inicjatyw spo∏ecz-

nych. Drugim celem jest usprawnienie

funkcjonowania organów samorzàdo-

wych. Osiàgniemy to poprzez uregu-

lowanie relacji mi´dzy w∏adzà wyko-

nawczà a stanowiàcà w gminie, stwo-

rzenie jednoosobowego organu

wykonawczego w powiecie, mo˝li-

woÊç tworzenia zwiàzków terytorial-

nych oraz utworzenie instytucjonalnej

podstawy wspó∏pracy samorzàdu lo-

kalnego w skali powiatu z samorzà-

dem wojewódzkim. Trzecim zaÊ celem

jest wzmocnienie konstytucyjnie za-

gwarantowanej samodzielnoÊci samo-

rzàdu lokalnego w realizacji zadaƒ pu-

blicznych na jego obszarze. Nale˝y

podkreÊliç, i˝ projekt ten powsta∏

na wniosek oraz przy wspó∏udziale

przedstawicieli wszystkich Êrodowisk

samorzàdowych. Gwarantuje to, i˝

nie tylko b´dzie si´ on cieszy∏ ogól-

nym poparciem, ale mo˝na te˝ byç

pewnym, i˝ zaproponowane w nim

rozwiàzania zosta∏y przeanalizowane

i zatwierdzone zarówno przez teorety-

ków, jak i praktyków. Do czasu trwa-

nia konsultacji spo∏eczny projekt tej

ustawy dost´pny jest na stronie inter-

netowej www.prezydent.pl. Ka˝dy

mo˝e równie˝ przes∏aç Kancelarii

Prezydenta RP swoje uwagi, sugestie

lub zastrze˝enia na adres mailowy

fdp.samorzad@prezydent.pl. 

� Micha∏ Szweycer

Pracownik Kancelarii Prezydenta RP, cz∏onek zespo-

∏u „Samorzàd Terytorialny dla Polski” dzia∏ajàcego w

ramach Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP

G
mina Niepor´t w 2009 roku

wystàpi∏a do sàdu z wnioskiem

o stwierdzenie nabycia prawa

w∏asnoÊci do dzia∏ki w Zegrzu Po∏u-

dniowym, na której od wielu lat funk-

cjonuje gminne przedszkole. Wycho-

wa∏o si´ w nim niejedno pokolenie,

wielu najstarszych mieszkaƒców

do dziÊ wspomina sp´dzone w nim la-

ta. Okaza∏o si´, ̋ e jednoczeÊnie spad-

kobiercy rodziny Radziwi∏∏ów wystà-

pili o zwrot przedmiotowej nierucho-

moÊci, a konkretnie o wydanie

nieruchomoÊci. Gmina aktywnie

uczestniczy∏a w toczàcym si´ post´po-

waniu i w efekcie podj´tych dzia∏aƒ,

sàd postanowieniem z grudnia 2010 r.

powództwo spadkobierców po Kon-

stantym Radziwille oddali∏ jako bez-

zasadne. W kolejnym postanowieniu

z marca 2011 roku sàd stwierdzi∏, i˝

Gmina Niepor´t naby∏a przez zasie-

dzenie w∏asnoÊç nieruchomoÊci.

Sk∏adamy serdeczne podzi´kowania

za zaanga˝owanie i poÊwi´cony czas

Êwiadkom, bioràcym udzia∏ w post´po-

waniu sàdowym, których relacje po-

twierdzi∏y prawo Gminy do dzia∏ki

i znajdujàcego si´ na niej przedszkola.

Regulacja stanów prawnych
innych nieruchomoÊci gminnych
Wiele nieruchomoÊci gruntowych b´-

dàcych w posiadaniu Gminy Niepor´t

ma nieuporzàdkowany stan prawny.

Jest to wynikiem zmian spo∏eczno-po-

litycznych zaistnia∏ych po 1989 r.

Gmina podj´∏a czynnoÊci, majàce

na celu ustalenie stanu prawnego tych

nieruchomoÊci, dotyczy to w szcze-

gólnoÊci nieruchomoÊci b´dàcych

wczeÊniej w∏asnoÊcià w∏aÊcicieli

ziemskich lub b´dàcych w posiadaniu

Skarbu Paƒstwa.

Wszcz´te post´powania sàdowe za-

koƒczy∏y si´ stwierdzeniem przez sàd,

˝e Gmina naby∏a przez zasiedzenie

w∏asnoÊç nieruchomoÊci, o które wno-

si∏a do sàdu – w 2008 r. uregulowano

stan prawny dzia∏ki nr 897/40

o pow. 2742 m2, na której wybudowa-

na jest szko∏a podstawowa w Niepo-

r´cie oraz dzia∏ki nr 897/27

o pow. 1557 m2 na której wybudowa-

na jest Stanica Stra˝acka, Biblioteka

Publiczna, Ochotnicza Stra˝ Po˝arna.

Aktualnie toczy si´ post´powanie

o uregulowanie stanu prawnego dzia∏-

ki o pow. 0,98 ha, po∏o˝onej we wsi

Bia∏obrzegi przy ul. wojska Polskie-

go 21, na której znajduje si´ szko∏a.

Równolegle toczy si´ post´powanie

sàdowe majàce na celu uregulowanie

stanu prawnego dróg gminnych. Efek-

tem toczàcych si´ post´powaƒ jest

uregulowanie w 2010 r. w drodze za-

siedzenia prawa w∏asnoÊci nierucho-

moÊci po∏o˝onej w Kàtach W´gier-

skich oznaczonej jako dzia∏ka o nr

ewid. 129 obr´b 8 o pow. 0,64 ha oraz

dzia∏ki o nr ewid. 18 obr´b 15

o pow. 0,13 ha, stanowiàcych drog´

w Kàtach W´gierskich i w Woli

Aleksandra.

Aktualnie oczekujemy na rozstrzy-

gni´cie sprawy uregulowania stanu

prawnego dzia∏ek o nr ewid. 51/31

i 59/2 po∏o˝onych w Bia∏obrzegach

(tzw. Pilawa Wschód), stanowiàcych

drog´.

Przygotowywane sà kolejne wnioski

do sàdu, majàce na celu porzàdkowa-

nie stanu prawnego nieruchomoÊci

gminnych.

� B.Bartkiewicz

Sukcesem zakoƒczyły si´ starania Gminy
o uzyskanie tytułu prawnego do działki
w Zegrzu Południowym, na której znajduje si´
gminne przedszkole. 

W salach i na korytarzach szko∏y

uk∏adane sà posadzki. W sanitariatach

jest ju˝ glazura, ̋ ó∏ta z niebieskim pa-

skiem u góry Êciany, wkrótce zakoƒ-

czony zostanie monta˝ terakoty.

W szkolnej kot∏owni wykonano insta-

lacj´ ciep∏owniczà i gazowà. Wyko-

nawca przystàpi∏ te˝ do zagospodaro-

wywania terenu wokó∏ budynku. Bu-

dowane sà parkingi i chodniki. 

� BW

GMINA wygrała 
spraw´ z Radziwiłłami
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31 marca odbyła si´
VI sesja Rady Gminy
Niepor´t, którà
poprowadził
Przewodniczàcy Rady
Eugeniusz Woêniakowski.
Uroczystym akcentem
sesji było Êlubowanie
cz´Êci nowo wybranych
sołtysów. 

BEZPA¡SKIE psy

Zgodnie z ustawà z dnia 21 listopa-

da 1967 r. o powszechnym obowiàz-

ku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,

poz. 2416 z póên. zm.), rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trz-

nych i Administracji oraz Ministra

Obrony Narodowej w sprawie kwa-

lifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r.

Nr 202. poz. 1566 z póên.zm.) oraz

obwieszczeniem Wojewody Mazo-

wieckiego z dnia 21 marca 2011 r.

o przeprowadzeniu kwalifikacji woj-

skowej w 2011r. w okresie od

4 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

na terenie województwa mazowiec-

kiego zostanie przeprowadzona kwa-

lifikacja wojskowa: m´˝czyzn uro-

dzonych w 1992 r.; m´˝czyzn uro-

dzonych w latach 1987-1991, którzy

nie posiadajà okreÊlonej kategorii

zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojsko-

wej; kobiet urodzonych w la-

tach 1987-1991 posiadajàcych kwa-

lifikacje przydatne do czynnej s∏u˝-

by wojskowej oraz kobiet

pobierajàcych nauk´ w celu uzyska-

nia tych kwalifikacji np.: wykszta∏-

cenie psychologiczne, medyczne,

weterynaryjne; osób, które ukoƒczy-

∏y 18 lat i zg∏osi∏y si´ ochotniczo

do pe∏nienia s∏u˝by wojskowej, je˝e-

li nie posiadajà okreÊlonej kategorii

zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojsko-

wej.

Kwalifikacj´ wojskowà osób za-

meldowanych na pobyt sta∏y lub cza-

sowy, trwajàcy ponad 3 miesiàce

na terenie Gminy Niepor´t, przepro-

wadzi Powiatowa Komisja Lekarska

w Legionowie pod adresem: Staro-

stwo Powiatowe w Legionowie, 05-

119 Legionowo, ul. gen. W∏. Sikor-

skiego 11, sala konferencyjna, pater.

Stawiennictwo osób z Gminy Niepo-

r´t wyznaczone zosta∏o w dniach:

26, 27 i 28 kwietnia br. od godz. 9.00

Zobowiàzanie do zg∏oszenia si´

na kwalifikacj´, okreÊlone b´dzie

w imiennym wezwaniu do kwalifi-

kacji wojskowej. Nieotrzymanie we-

zwania imiennego nie zwalnia oso-

by podlegajàcej kwalifikacji woj-

skowej od obowiàzku zg∏oszenia si´

na Powiatowa Komisj´ Kwalifika-

cyjnà.

Osoba stajàca do kwalifikacji win-

na posiadaç ze sobà: dowód osobi-

sty lub inny dokument stwierdzajà-

cy to˝samoÊç, dokumentacj´ lekar-

skà, wyniki badaƒ specjalistycznych,

aktualnà fotografi´ o wymiarach

3x4 cm bez nakrycia g∏owy, doku-

menty potwierdzajàce poziom wy-

kszta∏cenia i kwalifikacje zawodowe.

Powiatowe komisje lekarskie wy-

dajà orzeczenia o zaliczeniu osób

podlegajàcych kwalifikacji wojsko-

wej do jednej z czterech kategorii

zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojsko-

wej:

• kategoria A – zdolny do czynnej

s∏u˝by wojskowej,

• kategoria B – czasowo niezdolny

do czynnej s∏u˝by wojskowej,

• kategoria D – niezdolny do czyn-

nej s∏u˝by wojskowej w czasie po-

koju,

• kategoria E – trwale i ca∏kowicie

niezdolny do czynnej s∏u˝by woj-

skowej w czasie pokoju oraz w ra-

zie og∏oszenia mobilizacji i w cza-

sie wojny.

Osoba, która z wa˝nych przyczyn

nie mo˝e stawiç si´ do kwalifikacji

wojskowej w okreÊlonym w wezwa-

niu terminie i miejscu, powinna to

zg∏osiç najpóêniej do dnia, w którym

by∏a zobowiàzana do stawienia si´

do kwalifikacji i podaç przyczyny,

które nie pozwalajà jej na stawienie

si´ w tym terminie. Wójt okreÊli no-

wy termin oraz miejsce stawienia si´

do kwalifikacji wojskowej. Stawien-

nictwo do kwalifikacji wojskowej

jest obowiàzkowe.

Szczegó∏owe informacje: Urzàd

Gminy Niepor´t, tel. (022)7670440.

� T.Biernat 

Dzia∏ Obrony Cywilnej

VI SESJA Rady Gminy Niepor´t

Â
lubownie przed Radà, zgodnie

z zapisami Statutu Gminy z∏o-

˝yli: sotys wsi Beniaminów

– Andrzej Jazczur, so∏tys wsi Józe-

fów- Stanis∏aw R´belski, so∏tys wsi

Stanis∏aów Pierwszy – Stanis∏aw

Paterek, so∏tys wsi Rembelszczyzna

– Wojciech Szybowski, so∏tys wsi

Wólka Radzymiƒska – Ewa Brosz-

kiewicz, so∏tys wsi Kàty W´gierskie

– Beata Kostro, so∏tys wsi Micha-

∏ów-Grabina – Ryszard Zajàc, so∏tys

wsi Zegrze Po∏udniowe – Maciej

Drabczyk.

W dalszej cz´Êci obrad Rada Gmi-

ny Niepor´t podj´∏a m.in. nast´pujà-

ce uchwa∏y:

– uchwa∏´ nr VI/23/2011 w sprawie

funduszu so∏eckiego w 2012 r.,

w której Rada Gminy nie wyrazi∏a

zgody na wyodr´bnienie funduszu,

– uchwa∏´ nr VI/24/2011 w sprawie

uchwalenia „Programu Ochrony

Ârodowiska dla Gminy Niepor´t

na lata 2010 -2013 z perspektywà

do roku 2017”. Dokument zosta∏

opracowany zgodnie z wymogami

obowiàzujàcych przepisów, doty-

czàcych zagadnieƒ z zakresu

ochrony Êrodowiska oraz w opar-

ciu o Polityk´ ekologicznà paƒ-

stwa i programy ochrony Êrodowi-

W odpowiedzi na pytania
mieszkaƒców dotyczàce
bezdomnych psów
zamieszczamy par´
niezb´dnych informacji.

Bezpaƒskie psy sà problemem w skali

ca∏ego kraju. Wprawdzie mo˝-

na stwierdziç, ̋ e ich liczba znacznie si´

w ostatnich latach zmniejszy∏a, ale nie

znikn´∏y z naszego otoczenia. To oczy-

wiÊcie wina ludzkiego braku wra˝liwo-

Êci i odpowiedzialnoÊci. GdybyÊmy

przyk∏adali wi´kszà wag´ do opieki

nad psami, mniej by∏oby tych biegajà-

cych luzem, sprawiajàcych k∏opoty

i wzbudzajàcych l´k. Gmina Niepor´t,

zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,

ma podpisanà umow´ ze schroniskiem

(w Chrcynnie ko∏o Nasielska) o Êwiad-

czeniu opieki nad bezdomnymi zwie-

rz´tami. Podobnie Gmina podpisa∏a

umow´ z osobà posiadajàcà odpowied-

nie kwalifikacje (lekarzem weterynarii)

i upowa˝nienia na od∏awianie bezpaƒ-

skich psów i dostarczanie ich do schro-

niska. Tylko ta osoba ma prawo

w imieniu Gminy przekazaç zwierz´

pod opiek´ schroniska. W sprawie

b∏àkajàcych si´ psów nale˝y kontakto-

waç si´ z Dzia∏em Ochrony Ârodowi-

ska Urz´du Gminy, tel.: (22)767 04 47

(w godzinach pracy urz´du) lub ze

Stra˝à Gminnà, tel.: (22)774 87 91

lub 668 116 761.

Pami´tajmy jednak, ˝e w ca∏ym

kraju brakuje schronisk, a te, które

dzia∏ajà, sà przepe∏nione i dla zwie-

rzàt pobyt w nich jest trudnym prze-

˝yciem. Pilnujmy wi´c przede

wszystkim naszych czworonogów

i màdrze si´ nimi opiekujmy, by ogra-

niczaç liczb´ samotnych, skazanych

na bezdomnoÊç.

� BW

KWALIFIKACJA wojskowa ju˝ w kwietniu

ska oraz dokumenty strategiczne

wy˝szych szczebli. Definiuje cele

i zadania dotyczàce okresu najbli˝-

szych lat, do roku 2013 oraz w d∏u-

goterminowej perspektywie

lat 2014-2017,

– uchwa∏´ nr VI/25/2011 w sprawie

uchwalenia „Planu Gospodarki

Odpadami dla Gminy Niepor´t

na lata 2010 – 2017”. Plan sporzà-

dzony zosta∏ zgodnie z wymogami

obowiàzujàcych przepisów, doty-

czàcych zagadnieƒ z zakresu go-

spodarki odpadami i ochrony Êro-

dowiska oraz w oparciu o Polity-

k´ ekologicznà paƒstwa i plany

gospodarki odpadami oraz doku-

menty strategiczne wy˝szych

szczebli. Definiuje cele i zadania

gminy w okresie najbli˝szych,

do roku 2013 oraz w d∏ugotermi-

nowej perspektywie lat 2014

– 2017. 

Ponadto Rada Gminy nada∏a na-

zwy kilku drogom po∏o˝onym na te-

renie Gminy:

– „Letnia” gminnej drodze we-

wn´trznej, po∏o˝onej we wsi Sta-

nis∏awów Drugi gmina Niepor´t

stanowiàcej dzia∏ki o nr

ewid. 141/4, 141/16 i 141/17,

(uchwa∏a nr VI/28/2011)

– „Fortowa” drodze po∏o˝onej we

wsi Beniaminów gmina Niepor´t,

oznaczonej w ewidencji gruntów

jako dzia∏ka ewid. nr 127/2,

(uchwa∏ nr VI/29/2011)

– „Wieczornej Bryzy” drodze we-

wn´trznej, po∏o˝onej we wsi Niepo-

r´t stanowiàcej dzia∏k´ o nr

ewid. 384/12, (uchwa∏a VI/30/2011)

– „Runa LeÊnego” drodze wewn´trz-

nej, po∏o˝onej we wsi Józefów

w gminie Niepor´t stanowiàcej

dzia∏ki o nr ewid. 467/10 i 467/14,

(uchwa∏a nr VI/31/2011).

TreÊç wszystkich uchwa∏ podj´-

tych przez Rad´ Gminy Niepor´t

podczas VI sesji jest dost´pna w BIP

– zak∏adka „Uchwa∏y Rady”.

� J.Joƒska

Stojà od lewej – Ryszard Zajàc, Stanis∏aw Paterek, Wojciech Szybowski, Beata Kostro,
Stanis∏aw R´belski, Andrzej Jaszczur, Ewa Broszkiewicz, Maciej Drabczyk.
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E D U K A C J A  W  G M I N I E

PRZEGLÑD artystyczny
31 marca 2011 w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odbył si´ koncert Młodych Artystów z oÊrodków kultury
w Niepor´cie i Wieliszewie.

G
∏ównym za∏o˝eniem koncertu

by∏o promowanie m∏odych ar-

tystów zrzeszonych przy

oÊrodkach kultury, którzy uczestniczà

w zaj´ciach muzycznych. By∏a to te˝

okazja do zaprezentowania muzyki

w ró˝nym wykonawstwie: solowym,

zespo∏owym i chóralnym, a dla sa-

mych wyst´pujàcych – podsumowa-

nia dotychczasowej pracy.

Koncert otworzy∏a grupa m∏odych

pianistek, uczàcych si´ w klasie for-

tepianu Katarzyny Ignaciuk w OÊrod-

ku Kultury w Wieliszewie: Agatka

Stabach, Natalia Wójcik i Amelka

Ró˝aƒska. Wykona∏y one duety for-

tepianowe ze zbioru Aleksandra Ró-

˝yckiego oraz Antona Diabellego

na cztery r´ce, natomiast Weronika

Kwiatkowska zachwyci∏a wszystkich

brawurowym wykonaniem drugiej

cz´Êci sonatiny C-dur ze zbioru „Wy-

brane sonatiny na fortepian” pod re-

dakcjà Jana Hoffman oraz Adam Re-

igera.

Kolejnym wykonawcà by∏o trio in-

strumentalne z GOK w Niepor´cie.

Muzycy majà w repertuarze utwory

wspó∏czesnych kompozytorów, zali-

czanych do twórców muzyki klasycz-

nej, rozrywkowej, filmowej i teatral-

nej. Sk∏ad zespo∏u tworzà: Oskar

Kawka-klarnet, Maja Go∏dys – wio-

lonczela, Sebastian Szymaƒski- forte-

pian (instruktor, kierownik i menager

zespo∏u). W ich wykonaniu mo˝-

na by∏o us∏yszeç muzyk´ Scota Jopli-

na, Brewala, Jane Monheita, Koncert

Es-dur Ko˝elucha, temat przewodni

z filmu „Polskie drogi”, „Take Five”

Dave Brubecka, oraz improwizacje

fortepianowe. 

Rodzina w ˝yciu jest najwa˝niejsza,

wie to ka˝dy. Na koncercie M∏odych

Artystów mieliÊmy ˝ywy dowód

na to, ˝e muzyka ∏àczy, cieszy

i kszta∏ci. Motyw z Filmu Titanic we

w∏asnym opracowaniu wykona∏ ro-

dzinny duet z Wieliszewa: tata – Ma-

riusz Kram (fortepian) z córkà – Ka-

rolinà Kram (skrzypce). 

Ostatnim wykonawcà by∏ zespó∏

wokalny Piena Voce z GOK w Nie-

por´cie, który wykona∏  wiàzank´ pie-

Êni góralskich, „Kwiat jednej nocy”,

„Najtrudniejszy pierwszy krok”, „By

coÊ zosta∏o z tych dni”. Wyst´p ze-

spo∏u poruszy∏ widowni´, która na-

grodzi∏a artystów du˝ymi brawami.

Nie by∏ to jednak koniec wra˝eƒ

i emocji. Zespó∏ Piena Voce, który

powsta∏ w paêdzierniku 2010 r., po-

dzi´kowa∏ jeszcze jednej osobie, bez

której nie uda∏oby si´ zorganizowaç

tak pi´knego koncertu. Osobie, która

ma wielkie serce dla sztuki, wytrwa-

∏oÊç i wielkà si∏´, by pokonaç naj-

wi´ksze trudnoÊci. Jest inspiratorkà

i ostojà zespo∏u. Wielkie brawa oraz

kosz kwiatów pow´drowa∏ na r´ce

Dyrektor Gminnego OÊrodka Kultu-

ry w Niepor´cie Bogus∏awy Oksza-

-Klossi. Zespó∏ podzi´kowa∏

za wsparcie, uÊmiech, dobre s∏owo

a przede wszystkim za to, ˝e uwiel-

bia Gummy Bear. Specjalnie dla Dy-

rektor GOK, zupe∏nie w nowej ods∏o-

nie i aran˝acji, zespó∏ Piena Voce wy-

kona∏ piosenk´ Gummy Bear.

� I.Jacyna

WIELKANOCNE 
warsztaty artystyczne 

W filiach Gminnego OÊrodka Kultu-

ry w Kàtach W´gierskich oraz w Be-

niaminowie odby∏y si´ warsztaty

ekologiczne. Prowadzili je twórcy

ludowi,  a tematem prac by∏y moty-

wy wielkanocne. Dzieci wykonywa-

∏y prace z siana m.in. zajàczki, kró-

liki oraz ptaszki. 

Natomiast w filii GOK w Kàtach

W´gierskich odby∏y si´ warsztaty,

podczas których uczestnicy zapozna-

li si´ z ró˝nymi technikami tworzenia

kwiatów z bibu∏y. Ka˝dy samodziel-

nie wykona∏ palm´ wielkanocnà.

Tradycje wielkanocne, a zw∏aszcza

te, które wià˝à si´ z w∏asnor´cznym

tworzeniem ozdób, sà wcià˝ ˝ywe

wÊród nas. Âwiadczy o tym du˝e za-

interesowanie mieszkaƒców propo-

nowanymi zaj´ciami oraz pi´kne

prace, jakie powsta∏y. 

� P.Rysz

Przed zbli˝ajàcymi si´
Êwi´tami wielkanocnymi
Gminny OÊrodek Kultury

w Niepor´cie zaproponował
mieszkaƒcom uczestnictwo

w warsztatach artystycznych.

MŁODZI ekolodzy

INTEGRACYJNE spotkanie ze zdrowiem

Wraz z rozpocz´ciem wiosny w Szkole
Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´-
cie ze zdwojonà mocà o˝y∏a tematyka
ekologiczna. Realizujemy dzia∏ania zwià-
zane z ochronà Êrodowiska na wielu
p∏aszczyznach.
Wiemy, ̋ e szczególnie wa˝ne jest rozpocz´cie edu-

kacji ekologicznej ju˝ w przedszkolu, bowiem

wówczas dzieci uczà si´ szybciej i ∏atwiej, dlatego

mo˝na wyrobiç w nich w∏aÊciwe postawy ekolo-

giczne. W∏aÊciwe edukowanie dzieci od pierwszych

lat sp´dzonych w przedszkolu i szkole przyniesie

oczekiwane owoce w postaci ludzi doros∏ych Êwia-

domych zagro˝eƒ, aktywnie dzia∏ajàcych na rzecz

˝ycia na czystej Ziemi. Ludzi, którzy swà postawà

udowodnià, jak wa˝ne jest rozumienie roli i znacze-

nia ochrony Êrodowiska w ˝yciu ka˝dego cz∏owie-

ka. Dzieci z klasy 0 podejmowa∏y ró˝norodne dzia-

∏ania majàce na celu: uwra˝liwianie na zachowanie

czystoÊci w otoczeniu, poznawanie podstawowych

zasad ochrony przyrody, zapoznanie ze sposobami

odzyskiwania surowców i odpadów, wdra˝anie

do segregacji Êmieci, rozwijanie aktywnych form

wypoczynku na ∏onie natury, kszta∏towanie poczu-

cia odpowiedzialnoÊci za stan Êrodowiska przyrod-

niczego. Wzi´∏y równie˝ udzia∏ w Gminnym kon-

kursie ekologicznym „Przetwory – Êmieciory”

i z niecierpliwoÊcià oczekujà na werdykt jury. 

Otaczajàca nas przyroda jest bezcennym skar-

bem. Szacunku do niej powinniÊmy uczyç ju˝

od najm∏odszych lat. Kszta∏tujàc wra˝liwoÊç dziec-

ka na pi´kno natury, chronimy Êrodowisko i dba-

my o przysz∏oÊç kolejnych pokoleƒ.

� Monika Borucka, wychowawczyni kl. 0

Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie ubiega si´ o Krajowy
Certyfikat Szkoły Promujàcej Zdrowie. W tym celu prowadzonych jest szereg
ró˝norodnych działaƒ, majàcych na celu propagowanie zdrowego stylu ˝ycia.

Jednà z takich akcji by∏o wystawienie

przez uczniów ze Êwietlicy szkolnej

w Pierwszy Dzieƒ Wiosny przedstawie-

nia pt. „˚eby zdrowym byç…”, które

powtórzone zosta∏o 30 marca dla dzie-

ci z Przedszkola w Niepor´cie oraz dla

Klubu Integracji Spo∏ecznej. Wyst´py

by∏y podzielone na kilka scenek, z któ-

rych wyp∏ywa∏o wiele ciekawych wia-

domoÊci. GoÊcie dowiedzieli si´ np.:

Gdzie wyst´pujà wirusy i bakterie?, Jak

poprawnie piel´gnowaç cia∏o i z´by?,

W jakich produktach znajdujà si´ pod-

stawowe witaminy?, itd. Mali aktorzy

uÊwietnili swój wyst´p licznymi, ener-

gicznymi piosenkami, przy których

wszyscy Êwietnie si´ bawili. Po przed-

stawieniu czeka∏a na goÊci niespo-

dzianka. Dla „maluszków” z przed-

szkola przygotowany by∏ zdrowy po-

cz´stunek, tj. Êwie˝y owoc – nasze

krajowe jab∏uszko. Osoby z Klubu In-

tegracji Spo∏ecznej zaÊ, przy pomocy

wychowawców i opiekunów, mia∏y

za zadanie przygotowanie sa∏atki owo-

cowej. Pomocà wykazali si´ równie˝

uczniowie klasy drugiej. Zaj´cia kuli-

narne przysporzy∏y wszystkim wiele ra-

doÊci. Mo˝na by∏o zaobserwowaç

wspania∏à wspó∏prac´, integracj´ i ch´ç

niesienia pomocy innym. Wizyta ta

mia∏a niezwyk∏e znaczenie zarówno dla

osób niepe∏nosprawnych, jak i dla na-

szych uczniów. Dla osób niepe∏no-

sprawnych, bo poznajà ludzi, Êwiat, po-

konujà l´ki. Dla naszych uczniów,

poniewa˝ poznajà ludzi niepe∏nospraw-

nych, ich ograniczenia i mo˝liwoÊci,

potrzeb´ kontaktu z drugim cz∏owie-

kiem. Im wi´cej takich spotkaƒ, tym

wi´cej ˝yczliwoÊci i otwartoÊci w kon-

taktach, co w jakimÊ stopniu warunku-

je edukacyjny cel i sens integracji dla

samych niepe∏nosprawnych. By∏a to

wa˝na lekcja kszta∏towania wra˝liwo-

Êci i tolerancji u m∏odego pokolenia.

Serdecznie dzi´kujemy Arkadiuszo-

wi So∏tysowi za przekazane nam owo-

ce oraz Iwonie Bartosiewicz, za wyro-

zumia∏oÊç i pomoc w przygotowaniu

spektaklu.

� Turek Emilia
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R O C Z N I C A

Jan Paweł II 1920–2005
Jak gminne szkoły celebrowały rocznic´ Êmierci Papie˝a Jana Pawła II

W ROCZNIC¢ odejÊcia
W pierwszà sobot´ kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, Ojciec Âwi´ty 
Jan Paweł II odszedł do Pana. Cały Êwiat poruszony był Êwiadectwem 
jego wiary wyra˝onej w znoszeniu cierpienia, nieustajàcej modlitwie, sposobie
prze˝ywania ostatnich chwil ˝ycia. 
Wieczór ten wpisa∏ si´ na sta∏e do ka-

lendarza wszystkich, którym bliska by-

∏a osoba Ojca Âwi´tego. Sta∏ si´ iskrà,

która zapali∏a ludzkie serca wdzi´czno-

Êcià za Papie˝a i pragnieniem trwania

na wskazanej przez niego drodze. 

W 6. rocznic´ Jego Êmierci uczniowie

klas IV-VI szko∏y w Bia∏obrzegach

pod kierunkiem Agnieszki Jasiƒskiej,

Anety Kowalskiej i Moniki Kotowody

przygotowali monta˝ s∏owno-muzyczny

pt. „Âwiat∏o”. UroczystoÊç przypomnia-

∏a nam przes∏anie Ojca Âwi´tego za-

czerpni´te z Ewangelii Êw. Mateusza:

Tak niech wasze Êwiat∏o jaÊnieje

przed ludêmi, aby widzieli wasze dobre

uczynki i chwalili Ojca waszego, który

jest w niebie (Mt 5, 14-16). Zapalajàc

Êwiate∏ka pokoju, mi∏oÊci, zaufania i ra-

doÊci w pi´kny, symboliczny sposób,

m∏odzie˝ pokaza∏a, ˝e w ka˝dym z nas

p∏onie taki p∏omyczek dobra. Jan Pa-

we∏ II podkreÊla∏ w swoim nauczaniu,

˝e to do nas nale˝y podtrzymywanie te-

go Êwiat∏a i od nas zale˝y, jak jasny

i mocny b´dzie ten p∏omieƒ. 

Spektakl zosta∏ wystawiony w szko-

le w czwartek 30 marca, a w niedziel´

3 kwietnia powtórzony w koÊciele

b∏. Karoliny Kózkówny w Bia∏obrze-

gach. Nie oby∏o si´ bez wzruszeƒ i mo-

mentów refleksji. Mamy nadziej´, ˝e

ka˝dy wyniós∏ z przedstawienia coÊ dla

siebie, zabierajàc odrobin´ Êwiat∏a

do swojego domu, klas, na ulice, by

czyniç dobro i zmieniaç Êwiat na lepsze. 

„Janie Pawle […] zobacz tam gdzie rzuca∏eÊ

ziarna swego serca

dziÊ jasno p∏onà Êwiece modlitwy p∏omieniem

Êwiat zdumiony przystanà∏ bo odkry∏ na nowo

˝e radoÊcià si´ sta∏o cz∏owiecze cierpienie”

� M. Kotowoda

„Jedyne, co przetrwa, to Êwiadectwo miłoÊci”
Słowa Jana Pawła II stały si´ mottem programu
poetyckiego przygotowanego w 6. rocznic´ Êmierci
Papie˝a, przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej w Niepor´cie.
Wzruszajàcy program z∏o˝ony z wier-

szy Karola Wojty∏y, wspomnieƒ o Pa-

pie˝u oraz pieÊni zosta∏ przedstawio-

ny dwukrotnie: 31 marca w szkole

oraz 2 kwietnia – w wyjàtkowo uro-

czystej oprawie – w KoÊciele p.w. Nie-

pokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej

Maryi Panny w Niepor´cie. 

Papie˝a, w tekstach poetyckich i pio-

senkach, wspomina∏y dzieci oraz na-

uczyciele: Kamila Szaszkiewicz, Iwo-

na Bartosiewicz i Ma∏gorzata Baƒska. 

Przepi´kne pieÊni, m.in.. „Z Wado-

wic Piotr”, „Leç muzyczko” czy „Mat-

ko ˝ycia” wykonane przez chór

pod kierunkiem Moniki Kamiƒskiej-

-Thomas, przywo∏a∏y wspomnienia

sprzed lat i sprawi∏y, ̋ e w oczach wie-

lu obecnych w koÊciele stan´∏y ∏zy

wzruszenia. Na koniec wszyscy zebra-

ni wraz z m∏odymi artystami zaÊpie-

wali „Bark´”, ulubionà pieÊƒ Karola

Wojty∏y.

Papie˝ mówi∏: „Przecie˝ nie ca∏y

umieram. To, co we mnie nieznisz-

czalne trwa”.

Nastrój zamyÊlenia i Êwiàtecznej at-

mosfery panujàcy tego wieczoru do-

wodzi, ˝e choç ju˝ 6 lat min´∏o odkàd

odszed∏ Jan Pawe∏ II, emocje tamtych

dni sà w nas nadal ˝ywe. Wcià˝ jed-

noczy On wokó∏ siebie wielu ludzi,

którzy chcà wspólnie s∏uchaç Jego na-

uki, wspominaç Jego s∏owa, modliç si´

i Êpiewaç.

� I. Kopka

DROGA do Âwi´toÊci
„Ojcze Âwi´tym, Êpiewamy dla Ciebie
za wszystko, co czynisz dzi´kuje Ci Êwiat, 
z Tobà brat bratu przeka˝e na Ziemi
słowa miłoÊci i pokoju znak.” 

S∏owami tej pieÊni m∏odzie˝
gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym podsumowa∏a
„Drog´ do Âwi´toÊci”
Jana Paw∏a II. Akademia
pod tym tytu∏em zosta∏a przy-
gotowana w 6. rocznic´ Êmier-
ci Wielkiego Polaka. 
UroczystoÊç przypad∏a w chwili wy-

jàtkowej. Wyra˝one na Placu Âwi´-

tego Piotra goràce pragnienie wynie-

sienia na o∏tarze S∏ugi Bo˝ego Ojca

Âwi´tego Jana Paw∏a II, pami´tne

santo subito, nie doÊç, ˝e nie straci-

∏o nic ze swej dynamiki, to staje si´

cia∏em na naszych oczach – 1 maja

Papie˝ Polak otrzyma tytu∏ b∏ogos∏a-

wionego. Monta˝ s∏owno-muzyczny

przygotowany pod kierunkiem na-

uczycieli: Moniki Kotowody,

Agnieszki Stankiewicz i Barbary

Jankowskiej ukazywa∏ takie aspek-

ty Êwi´toÊci w ˝yciu Jana Paw-

∏a II jak tytaniczna praca dla Chry-

stusa, odwaga w g∏oszeniu Ewange-

lii, wiara w przemian´ Êwiata. To

tak˝e postawa szacunku, mi∏oÊci

i s∏u˝by wobec drugiego cz∏owieka.

Przede wszystkim jednak we wszyst-

kim, co robi∏, Jan Pawe∏ II by∏ nie-

zwykle naturalny i konsekwentny.

Jego Êwi´toÊç przejawia∏a si´ te˝

w wyniesieniu na o∏tarze rzeszy

S∏ug Bo˝ych, których wskazywa∏

pod ka˝dà szerokoÊcià geograficznà,

w ka˝dym narodzie, j´zyku, powo-

∏aniu i zawodzie.

Jan Pawe∏ II swoim pi´knym ˝y-

ciem i Êmiercià zmieni∏ oblicze zie-

mi. Pozostanie w naszej pami´ci, bo

nale˝a∏ do tych Êwi´tych, którzy „po-

trafià umieraç i nie odchodziç”.

Uczy∏, ˝e byç Êwi´tym, to ˝yç tak,

˝eby Bo˝e Êwiat∏o i czyny by∏o wi-

doczne dla innych, to czyniç dobro,

aby nasze r´ce nie by∏y puste. A gdy

przyjdzie czas rozliczenia, aby wy-

pe∏niaç treÊcià swojà ksi´g´ ˝ycia.

� M. Kotowoda
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TURNIEJ tenisa
stołowego 
w Zegrzu
Południowym

19 marca w filii GOK w Zegrzu Południowym
odbył si´ Amatorski Turniej Tenisa Stołowego.
W turnieju zmagało si´ łàcznie 24 uczestników
i uczestniczek w wieku od 9 do 45 lat.

Duch zdrowego wspó∏zawodnictwa

i wysoki poziom uczestników za-

pewni∏ wszystkim du˝o wra˝eƒ i do-

brà zabaw´. Dla zwyci´zców nie

zabrak∏o nagród, a ka˝dy z uczestni-

ków wróci∏ do domu z pamiàtko-

wym dyplomem. W zwiàzku z du-

˝ym zainteresowaniem mieszkaƒ-

ców Zegrza Po∏udniowego, postano-

wiliÊmy powtórnie zorganizowaç

Turniej, który wst´pnie datujemy

na 21 maja 2011. Obok prezentuje-

my zwyci´zców we wszystkich ka-

tegoriach wiekowych. 

Gratulujemy zwyci´zcom!!!

� R. Skrzypiec

Dziewczynki do lat 13
1. miejsce Zuzia Faron

2. miejsce Magda Faron 

3. miejsce Wiktoria Gogolewska 

Ch∏opcy do lat 13
1. miejsce Marcin Cichowski

2. miejsce Mateusz Suszczyƒski

3. miejsce Norbert Karpiƒski

Ch∏opcy do lat 16
1. miejsce Patryk Dàdera 

2. miejsce Mateusz Miko∏ajczak

3. miejsce Damian Dàdera

M´˝czyêni powy˝ej 20 lat
1. miejsce Damian Kramarski 

2. miejsce Bogdan Cichowski 

3. miejsce Robert Klekotko

Zwyci´zcy we wszystkich kategoriach wiekowych

24 i 30 marca
rozegrane zostały
dwa turnieje
„Gimnazjady” w piłce
siatkowej chłopców,
w których zawodnicy
Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym osiàgn´li
wysokie wyniki.

Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” ju˝ od czterech lat organizuje dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Niepor´cie cykliczne wyjazdy na basen, w celu zapewnienia dzieciom
intensywnej nauki pływania.

Antek Zalewski, uczeƒ klasy IV b Szkoły Podstawowej
w Niepor´cie zajàł 3. miejsce w XXVII Mistrzostwach UKS
i PKS rozgrywanych na matach Warszawskiego Klubu
Gwardia.

FINAŁ „Gimnazjady” w piłce
siatkowej chłopców

NAUKA pływania z UKS „Pilawa”

24 marca w Gimnazjum w Wielisze-

wie siatkarze rywalizowali o palm´

pierwszeƒstwa w rozgrywkach po-

wiatowych. Zawodnicy Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym do tur-

nieju przystàpili z ogromnà wolà

walki, co prze∏o˝y∏o si´ na wyniki

w poszczególnych setach. Nasi siat-

karze dominowali nad swoimi prze-

ciwnikami w ka˝dym elemencie

siatkarskim.

WYNIKI:

Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
– Gimnazjum w Wieliszewie 2:0 (25:11, 25:8)

Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym 
– Gimnazjum w Serocku 2:0 (25:7, 25:2)
Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym

– Gimnazjum 2:0 (25:18, 25:12)

Zwyci´zcy turnieju reprezentowa-

li Powiat Legionowski w rozgryw-

kach mi´dzypowiatowych

30 marca w Wo∏ominie. Niestety,

w fina∏owym meczu po zaci´tej

walce, ulegli gospodarzom 1:2 i za-

j´li II miejsce. Serdecznie gratuluje-

my osiàgni´tych wyników!

� D.PieÊniak

Zaj´cia odbywajà si´ w ka˝dy czwartek,

na p∏ywalni przy ulicy Namys∏owskiej.

Ucz´szczajà na nie g∏ównie ch´tne

dzieci z klas 0 – III. Opiek´ nad nimi

sprawujà wykwalifikowani instruktorzy

p∏ywania oraz nauczyciele wychowania

fizycznego: A. Krasowska, T. Zalewski,

a tak˝e A. Zalewska i A. Lewandowska. 

P∏ywanie jest uwa˝ane za najbez-

pieczniejszà i najbardziej wszechstron-

nà dyscyplin´ sportu, która poprawia

ogólny stan zdrowia, kondycj´ oraz po-

zytywnie wp∏ywa na proporcje naszego

cia∏a. Zalecana jest dla ludzi aktywnych

fizycznie, jak i dla tych, którzy dopie-

ro zaczynajà trenowaç. Ruch w wodzie

dotlenia i uodpornia organizm, zwi´k-

sza jego wytrzyma∏oÊç, usprawnia krà-

˝enie, prac´ serca i p∏uc, zapobiega i ko-

ryguje wady postawy, przyspiesza od-

chudzanie, harmonijnie rozwija ca∏e

cia∏o, aktywizujàc wi´cej grup mi´Ênio-

wych ni˝ jakakolwiek inna dyscypli-

na sportu. P∏ywanie wyrabia odwag´

i zdyscyplinowanie. Jest doskona∏à for-

mà sp´dzania wolnego czasu.

Jako szko∏a, która promuje zdrowie,

musimy dbaç o rozwój fizyczny dzieci.

P∏ywanie jest takà formà aktywnoÊci ru-

chowej, która wszechstronnie oddzia∏u-

je na organizm, odpr´˝a i relaksuje.

� A.Lewandowska

Jest to pierwszy sukces Antka

po zmianie kategorii wiekowej i wa-

gowej – od stycznia startuje on

w kategorii U-13 (dzieci roczni-

ka 1999 i 2000) w wadze do 50 kg

i walczy tak˝e ze starszymi o rok

przeciwnikami. W walce o trzecie

miejsce szybko, po efektownym

podci´ciu pokona∏ przeciwnika

przez ippon.

Na co dzieƒ Antek trenuje w Le-

gionowskim Towarzystwie Sporto-

wym Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie. Warto przypomnieç,

˝e to jego kolejny du˝y sukces

w krótkim czasie. W listopa-

dzie 2010 r. zajà∏ pierwsze miejsce

w kategorii do 46 kilogramów

w XXVI Ogólnopolskich Mistrzo-

stwach Uczniowskich Klubów Spor-

towych w Judo Dzieci, które roze-

grane zosta∏y tak˝e na obiektach

warszawskiej Gwardii 20 listopa-

da 2010 r. 

˚yczymy Antkowi wielu wspania-

∏ych sukcesów i trzymamy za niego

kciuki!

� IK

KOLEJNY sukces Antka
Zalewskiego

NARODOWE SIŁY REZERWOWE
– wyzwanie dla ludzi z pasjà
9 batalion łàcznoÊci w Białobrzegach

ogłasza nabór do 
Narodowych Sił Rezerwowych

Telefon kontaktowy 22 688 75 17
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GOSPODARKA ODPADPADAMI NA TERENIE 
GMINY NIEPOR¢T – podsumowanie roku 2010 cz. I

Odpady segregowane
(głównie opakowaniowe)
Minà∏ kolejny rok selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych organizowanej przez

Urzàd Gminy Niepor´t w systemie:

• workowym tzw. segregacja „u êród∏a”,

czyli sprzed posesji,

• kontenerowym – kontenery ustawione

w Gminnych Punktach Odbioru Segrego-

wanych Odpadów Komunalnych zlokalizo-

wanych w Niepor´cie przy ul. Ma∏o∏´ckiej,

w Micha∏owie-Grabina przy ul. Przyrodni-

czej i w Woli Aleksandra przy ul. Wolskiej.

W powy˝szych systemach z roku na rok

zbieranych jest coraz wi´cej segregowanych

odpadów komunalnych (g∏ównie opakowa-

niowych). Dla przyk∏adu – w 2009 roku ze-

brano ich 181 ton, natomiast w 2010 roku

o 10 % wi´cej, czyli ok. 199,5 tony,

w tym: 67,3 tony papieru, 33,4 tony plasti-

ku, 98,4 tony szk∏a, 0,4 tony metalu.

System workowy, tzw. segregacja „u êró-

d∏a”, cieszy si´ wÊród mieszkaƒców gminy

du˝ym zainteresowaniem, poniewa˝ uczest-

niczy w nim ju˝ ok. 930 osób (posesji), lecz

niestety zaobserwowano du˝o nieprawid∏o-
woÊci w prowadzeniu segregacji odpadów
komunalnych przez uczestników tego
systemu:
– przy niektórych posesjach wystawiana jest

zbyt du˝a iloÊç worków (np. po 12 szt.

worków, a nawet wi´cej), co stanowi pod-

staw´ do stwierdzenia pewnego rodzaju

nadu˝yç w stosowaniu systemu, czyli: wy-

stawiania przez jego uczestników worków

z surowcami wtórnymi powsta∏ymi w wy-

niku prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-

czych (szczególnie tych, które sà prowa-

dzone pod adresem zamieszkania), wrzu-

cania do worków przeznaczonych

na odpady surowcowe odpadów ogólnych;

– przy niektórych posesjach wystawiane sà

worki niezawiàzane oraz prze∏adowane

iloÊcià odpadów, co powoduje zaÊmieca-

nie terenów wokó∏ (odpady wysypujà si´

z nich, rozwiewane sà przez wiatr itp.);

– niektórzy uczestnicy systemu wystawiajà

wraz z workami na odpady surowcowe,

odpady inne ni˝ surowcowe np. styropian,

tekstylia, odpady poremontowe, odpady

komunalne, siatki ogrodzeniowe, meble

itp. – czego NIE WOLNO ROBIå! 

NIESTETY! – z przykroÊcià stwierdzamy,

˝e w 2010 roku zebrano 17 ton odpadów

trafiajàcych do worków, które nie podlega-

jà segregacji, stanowiàc tym samym zanie-

czyszczenie surowców wtórnych. Dla po-

równania w 2009 roku zebrano ich 4 tony,
czyli o 13 ton mniej. W zwiàzku z powy˝-

szym je˝eli chcemy nadal tworzyç tego ro-

dzaju system segregacji, stosujmy si´

do zasad i nauczmy prawid∏owo segrego-

waç odpady.

PRZYPOMINAMY, ABY:
1. Wiàzaç worki! – zapobiegnie to wysypy-

waniu si´ odpadów surowcowych i za-

Êmiecaniu terenu wokó∏ oraz usprawni

prac´ specjalistycznej firmie przy odbio-

rze worków!

2. Nie t∏uc opakowaƒ szklanych! – zapo-

biegnie to niszczeniu worków, wysypy-

waniu si´ st∏uczki szklanej, która wów-

czas staje si´ odpadem niebezpiecznym

zarówno dla osób postronnych i zwierzàt,

jak i dla osób odbierajàcych odpady su-

rowcowe.

3. Nie wystawiaç wraz z workami mebli,
odpadów budowlanych czy poremon-
towych, siatek ogrodzeniowych, styro-
pianu! – takie odpady nie b´dà zabie-

rane.

4. Nie wrzucaç do worków odpadów zie-
lonych, organicznych, zmieszanych!
– takie worki nie b´dà zabierane.

5. Nie wystawiaç worków z odpadami tek-
stylnymi np. ubrania, poÊciel itp.! – ta-

kie worki nie b´dà zabierane.

UWAGA! 
– worki wystawiamy dzieƒ wczeÊniej wie-

czorem lub w dniu odbioru worków

o 7.00 (rano),

– worki ustawiamy tak, aby przeje˝d˝ajàcy

samochód móg∏ je zauwa˝yç,

– wystawiamy worki zawiàzane lub zakle-

jone taÊmà,

– wystawiamy worki z odpadami surowco-

wymi – PLASTIK I METAL, SZK¸O,

PAPIER.

Gdy przekazany pakiet worków oka˝e si´

niewystarczajàcy, mo˝na wystawiç odpady

surowcowe, w innych – pó∏przezroczy-

stych workach z dopi´tà karteczkà informu-

jàcà o rodzaju odpadu, który zosta∏ tam

umieszczony.

Przypominamy! – uczestnikami systemu

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

organizowanego przez Gmin´ Niepor´t

(worki, gminne punkty) mogà byç tylko

mieszkaƒcy gminy posiadajàcy podpisanà

umow´ na wywóz odpadów komunalnych

(tzw. mieszanych) z dowolnie wybranà fir-

mà oraz realizujàcy tego rodzaju umow´!

Aby zapisaç si´ do systemu nale˝y wziàç

ze sobà podpisanà umow´ na wywóz odpa-

dów komunalnych (tzw. mieszanych) z do-

wolnie wybranà firmà oraz ostatni zap∏aco-

ny rachunek za realizacj´ ww. umowy

(w przypadku, gdy rachunki p∏acone sà przez

internet mo˝e to byç wydruk z interentu),

przyjÊç do Urz´du Gminy Niepor´t (pok. 30,

II pi´tro – tel. 767 04 47) i podpisaç dekla-

racj´.

Gminne Punkty Odbioru Segregowa-
nych Odpadów Komunalnych tj. plastiku,

papieru, szk∏a i metalu, do których miesz-

kaƒcy gminy posiadajàcy podpisanà umo-
w´ na wywóz odpadów komunalnych
(tzw. mieszanych) z dowolnie wybranà
firmà oraz jà realizujàcy (umow´ nale˝y
okazaç osobie pracujàcej na danym
punkcie), mogà bezp∏atnie dostarczaç se-

gregowane odpady komunalne (zebrane

zgodnie ze znajdujàcym si´ w punkcie re-

gulaminem) w workach 120 litrowych

i wk∏adaç je do kontenerów KP-7, które na-

st´pnie odbierane sà przez specjalistycznà

firm´. 

W ka˝dym z punktów ustawiona zosta∏a

tablica informacyjna, na której znajduje si´

regulamin punktu oraz dni i godziny otwar-

cia tj.:

– w miejscowoÊci Niepor´t 
i Micha∏ów-Grabina:
• Poniedzia∏ek 15.00-18.00,

• Âroda 15.00-18.00,

• Sobota 12.00-17.00;

– w miejscowoÊci Wola Aleksandra:
• Wtorek 15.00-18.00,

• Czwartek 15.00-18.00,

• Sobota 12.00-17.00.

� R. Szkolniak

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych cieszà si´ coraz wi´kszym
zainteresowaniem wÊród mieszkaƒców gminy. Podczas kolejnych akcji
zbieramy coraz wi´cej tego rodzaju odpadów, dzi´ki czemu trafia ich coraz
mniej do lasów, przydro˝nych rowów itp. W 2009 roku zebraliÊmy 10 ton
odpadów wielkogabarytowych, zaÊ w 2010 roku było ich ju˝ 19 ton. 

W zwiàzku z powy˝szym Urzàd Gmi-
ny Niepor´t rozpoczyna kolejnà akcj´

zbierania odpadów wielkogabaryto-
wych, w terminie od 18 KWIETNIA
do 31 MAJA, tym razem na terenie

Gminnych Punktów Odbioru Segre-
gowanych Odpadów Komunalnych.

W terminie od 18 KWIETNIA do 31
MAJA mieszkaƒcy Gminy Niepor´t

mogà dostarczaç odpady wielkogaba-
rytowe – czyli odpady, które ze wzgl´-

du na du˝e rozmiary i/lub wag´ nie

mieszczà si´ do przydomowego po-

jemnika na pozosta∏e Êmieci tj. wszel-

kiego rodzaju meble np. sto∏y, szafy,

komody, rega∏y wraz z zamontowany-

mi szybami, krzes∏a, sofy, fotele itd.,

mogà to byç równie˝ dywany, wózki

dzieci´ce, materace, pierzyny, rowery,

zabawki du˝ych rozmiarów itp.

– do punktów odbioru odpadów segre-

gowanych i wrzucaç je do specjalnie

do tego przeznaczonych kontenerów,

w dni i godziny otwarcia punktów.

Lokalizacja i godziny otwarcia
punktów:
NIEPOR¢T (ul. Ma∏o∏´cka): 
poniedzia∏ek 15.00 – 18.00

Êroda 15.00 – 18.00

sobota 12.00 – 17.00

MICHA¸ÓW-GRABINA 
(ul. Przyrodnicza):
poniedzia∏ek 15.00 – 18.00

Êroda 15.00 – 18.00

sobota 12.00 – 17.00

WOLA ALEKSANDRA 
(ul. Wolska):
wtorek 15.00 – 18.00

czwartek 15.00 – 18.00

sobota 12.00 – 17.00

DO KONTENERÓW NA ODPA-
DY WIELKOGABARYTOWE
ZABRONIONE JEST WRZUCA-
NIE – zu˝ytego sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego (np. AGD
czy RTV), worków z odpadami se-
gregowanymi, worków z odpadami
komunalnymi zmieszanymi, opon,
cz´Êci samochodowych, akumula-
torów, odpadów poremontowych,
Êwietlówek, ˝arówek, baterii, od-

padów zielonych, odpadów bu-
dowlanych, styropianu itp.!!! 

Zapraszamy wszystkich mieszkaƒ-

ców gminy Niepor´t (z gospodarstw

domowych) do uczestnictwa w akcji.

Dok∏adne informacje mo˝na uzy-

skaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t

pok. 30 (II pi´tro) – nr. tel.

(022) 767 04 47.

� R. Szkolniak

KRONIKA POLICYJNA

NIE TOLEROWAŁ TEGO
ZWIÑZKU, WI¢C ZABIŁ

25 lat wi´zienia a nawet do˝ywocie grozi
zatrzymanemu przez policjantów z Niepor´tu
60-letniemu Pawłowi K. M´˝czyzna w nocy podczas
awantury domowej trzykrotnie pchnàł no˝em
konkubenta swojej córki. 47-letni m´˝czyzna w wyniku
odniesionych obra˝eƒ zmarł.

Do tego tragicznego w skutkach zda-

rzenia dosz∏o w minionym tygodniu

w nocy z czwartku na piàtek w jed-

nym z domów w Stanis∏awowie

Pierwszym. Oficer dy˝urny komisa-

riatu policji w Niepor´cie zosta∏ po-

wiadomiony przez sàsiadów o awan-

turze i k∏ótni, do której dosz∏o po-

mi´dzy Paw∏em K. a konkubentem

jego córki. 60-latek nie akceptowa∏

tego zwiàzku. Feralnej nocy, po po-

wrocie do domu zasta∏ par´ razem

i to najprawdopodobniej sprawia∏o,

˝e chwyci∏ za nó˝.

Pod wskazany adres natychmiast

wys∏any zosta∏ najbli˝szy patrol poli-

cji oraz pogotowie ratunkowe. Nie-

przytomnego m´˝czyzn´ z ranami

k∏utymi nogi, r´ki i brzucha zabrano

do szpitala. Niestety kilka godzin póê-

niej 47-latek na skutek odniesionych

obra˝eƒ zmar∏. Pawe∏ K. do czasu wy-

jaÊnienia sprawy zosta∏ zatrzymany

przez policjantów. W sobot´ us∏ysza∏

zarzut zabójstwa i zosta∏ ju˝ tymcza-

sowo aresztowany na 3 miesiàce.

� RSz 

KPP Legionowo

Na przystanku autobusowym Lipy w Niepor´cie pojawił
si´ telewizor. Dlaczego tam si´ znalazł?

Odpowiedê jest bardzo prosta. W∏aÊci-

ciel nie zawióz∏ zu˝ytego sprz´tu

do punktu, tylko u∏atwi∏ sobie zadanie

i porzuci∏ sprz´t na poboczu drogi. Te-

raz, za beztrosk´ w∏aÊciciela, zap∏aci-

my wszyscy z gminnych pieni´dzy.

Im wi´cej takich podrzutków, dzikich

wysypisk w lasach i na ∏àkach, tym

wi´cej dodatkowych wydatków

i mniej Êrodków np. na inwestycje

drogowe. Pozbycie si´ zu˝ytego

sprz´ty elektrycznego i elektroniczne-

go nie wymaga wysi∏ku. Mo˝na to

zrobiç w ka˝dà pierwszà sobot´ mie-

siàca, w godzinach 12.00 – 17.00,

w Gminnych Punktach Odbioru Se-

gregowanych Odpadów Komunal-

nych w Niepor´cie, w Woli Aleksan-

dra i w Micha∏owie-Grabinie.

Przypominamy te˝, ̋ e za zaÊmieca-

nie miejsc publicznych, zgodnie

z art. 145 Kodeksu wykroczeƒ, gro-

zi kara grzywny do 500 z∏ lub kara

nagany, podana do publicznej wiado-

moÊci. Natomiast zaÊmiecanie tere-

nów leÊnych (równie˝ zakopywanie

tam odpadów) podlega karze

z art. 162, nawet do 5 tys. z∏otych.

Âwiadkowie takiego procederu pro-

szeni sà o zg∏aszanie informacji

do Stra˝y Gminnej tel. 22 774 87 91. 

� BW

ZBIÓRKA odpadów wielkogabarytowych 
od 18 kwietnia do 31 maja

TELEWIZOR 
na przystanku
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Z A P R O S Z E N I A / A K T U A L N O Â C I

Narodowy Spis Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ 2011. Z
bieranie danych przez rachmistrza 
rozpocznie si´ 8 kwietnia i trwaç b´dzie do 30 czerwca br.

Wywiad bezpoÊredni przeprowadzony przez rachmistrza

spisowego to jedna z metod zbierania danych podczas te-

gorocznego spisu powszechnego. Te osoby, które dokona-

∏y samospisu internetowego nie b´dà spisywane przez rach-

mistrza. 

Jak rozpoznaç rachmistrza?
� Ka˝dy rachmistrz posiada legitymacj´ (wa˝nà tylko z do-

wodem osobistym), która zawiera: 

• imi´ i nazwisko, 

• zdj´cie,

• w∏asnor´czny podpis, 

• numer legitymacji, 

• teren dzia∏ania, 

• okres wa˝noÊci, 

• podpis i pieczàtk´ Dyrektora Urz´du Statystycznego

w Warszawie, 

• Piecz´ç Urz´du Statystycznego w Warszawie, 

• logo Centralnego Biura Spisowego. 

� Rachmistrz ma ze sobà terminal hand-held – urzàdzenie

podobne do telefonu komórkowego z dotykowym ekra-

nem. 

Jak sprawdziç wiarygodnoÊç rachmistrza?
� Dzwoniàc na Infolini´ czynnà codziennie: od poniedzia∏-

ku do piàtku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w so-

boty i niedziele od 8.00 do 18.00.

• 22 444 47 77 numer dla po∏àczeƒ przychodzàcych

z telefonów komórkowych, p∏atny zgodnie

z taryfikatorem operatora sieci komórkowej

• 800 800 800 numer bezp∏atny dla po∏àczeƒ z telefonów

stacjonarnych

� Dzwoniàc do Gminnego Biura Spisowego przy Urz´dzie

Gminy, Miasta lub Dzielnicy.

Co powinniÊmy wiedzieç o pracy rachmistrza?
� Rachmistrz nie u˝ywa formularzy papierowych. Nasze od-

powiedzi wpisuje do formularza elektronicznego zainstalo-

wanego na przenoÊnym urzàdzeniu typu hand-held.

� Odwiedza i spisuje mieszkania oraz osoby wed∏ug wy-

kazu otrzymanego z Wojewódzkiego Biura Spisowego,

tym samym nie mo˝e wybieraç mieszkaƒ, w których b´-

dzie zbiera∏ dane.

� Zadaje pytania wed∏ug ustalonej kolejnoÊci w formularzu.

� Nie mo˝e zmieniaç treÊci pytaƒ ani sugerowaç odpo-

wiedzi.

� Nie mo˝e zbieraç danych, które nie wchodzà w zakres

spisu.

� Je˝eli rachmistrz odwiedzi nas, gdy nie mamy czasu, mo-

˝emy prze∏o˝yç rozmow´ na inny termin.

� Je˝eli rachmistrz nie zastanie nas w domu, mo˝e do nas zadzwo-

niç ankieter z Urz´du Statystycznego w celu umówienia ponow-

nej wizyty.

� Je˝eli nie chcemy, aby rozmowa z rachmistrzem odby∏a

si´ w naszym mieszkaniu, mo˝emy udzieliç odpowiedzi

np. na klatce schodowej, na zewnàtrz budynku.

� Je˝eli chcemy uniknàç wizyty rachmistrza mo˝emy spisaç

si´ przez Internet samodzielnie wype∏niajàc elektroniczny

formularz dost´pny na stronie www.stat.gov.pl

Wa˝ne! Bezpieczeƒstwo danych
� Informacje zbierane podczas wywiadu b´dà wprowadza-

ne przez rachmistrza bezpoÊrednio do urzàdzenia hand-

-held, natychmiast szyfrowane i przesy∏ane niezw∏ocznie

na serwer G∏ównego Urz´du Statystycznego.

� Wszystkie dane zebrane w spisie podlegajà prawnej

ochronie i obj´te sà tajemnicà statystycznà. 

� Osoby pracujàce na rzecz NSP 2011 zobowiàzane sà

do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej z∏amanie

pociàga za sobà sankcje karne. 

� Zebrane dane zostanà opublikowane w formie uniemo˝-

liwiajàcej jakàkolwiek identyfikacj´ danych jednostko-

wych tj. osób, gospodarstw domowych i adresów. Wy-

korzystane b´dà wy∏àcznie do opracowaƒ, zestawieƒ

i analiz statystycznych.

Zgodnie z ustawà o NSP 2011 w spisie nale˝y udzielaç Êci-
s∏ych, wyczerpujàcych i zgodnych z prawdà odpowiedzi.

�

RACHMISTRZ rusza w teren


