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SPORT W GMINIE

w skrócie
WIZYTA W RAJU

Gminny OÊrodek Kultury zaprasza 15 maj (niedzie-
la), o godz. 16.00, na spotkanie pt. „Antarktyka,
czyli z wizyta w Raju”.
W dzikich, nietkni´tych przez cz∏owieka miejscach,
gdzie Przyroda rzàdzi niepodzielnie, trudno oprzeç si´
wra˝eniu, ˝e tak w∏aÊnie wyglàda Raj. Najwi´kszym
z takich rejonów jest Antarktyka. Wobec majestatu
jej lodowych gór, ufnoÊci jej dzikich mieszkaƒców
i czystoÊci jej dziewiczych Êniegów, nie mo˝emy nie
czuç si´ jak wyjàtkowo uprzywilejowani goÊcie. Za-
praszamy na wizyt´ w prawdziwym Raju na Ziemi.
O Antarktyce opowie Miko∏aj Go∏achowski biolog i po-
dró˝nik. Koncentruje si´ na polarnych kraƒcach Zie-
mi, dwukrotnie zimowa∏ na Polskiej Stacji Antarktycz-
nej im. H. Arctowskiego, a jako przewodnik turystycz-
ny regularnie odwiedza Antarktyk´ Zachodnià
i subantarktyczne wyspy. Ostatnio zaczà∏ poznawaç
równie˝ Arktyk´, dwa razy dotar∏ nawet na Biegun
Pó∏nocny.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

GMINY NIEPOR¢T

Urzàd Gminy przystàpi∏ do przygotowania Gminne-
go Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Niepor´t. 
W zwiàzku z tym zapraszamy zainteresowanych miesz-
kaƒców gminy na konsultacje spo∏eczne, które odb´dà
si´ 10 maja 2011 r. o godz. 17.00 w sali konferen-
cyjnej Urz´du Gminy Niepor´t, przy Placu WolnoÊci 1.

ROZWIÑZYWANIE 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w maju 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie
od rehabilitacji):
• 10 maja 2011 r. – L. Kondrat Deptu∏a. A. Radlak;
• 17 maja 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 24 maja 2011 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.;
• 31 maja 2010 r. – B. Kopciƒska, E. Staniszewska, R. ¸ukasiuk.
Spotkania Komisji w maju 2011 r.: Urzàd Gminy Nie-
por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 10 i 24 maja
2011 r. od godz. 16.00

GIMNAZJALISTO ZAREJESTRUJ SI¢!

Skorzystaj z elektronicznej rekrutacji na rok 2011/2011 do szkó∏
pondagimnazjalnych z powiatu legionowskiego.
– Liceum Ogólnokszta∏càce im. Marii Konopnickiej w Le-

gionowie
– Liceum Ogólnokszta∏càce im. Króla Jana III Sobieskiego

w Legionowie
– Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. Jerze-

go Siwiƒskiego w Legionowie
– Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. W∏o-

dzimierza Wolskiego w Serocku.

Czytaj wi´cej na stronie 2

ROCZNICA Konstytucji 3 Maja

W
Warszawie tego dnia mo˝-

na by∏o obejrzeç orygina∏

Ustawy, który w honoro-

wej wojskowej asyÊcie wyekspono-

wany by∏ w galerii Kordegarda.

Na co dzieƒ dokument przechowy-

wany jest w Archiwum Akt Daw-

nych.

W Niepor´cie uroczystoÊç rozpo-

cz´∏a w koÊciele parafialnym msza

Êwi´ta koncelebrowana, której prze-

wodniczy∏ ksiàdz Proboszcz Jerzy

Sieƒkowski. W uroczystej liturgii

uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy

S∏awomir Maciej Mazur, Przewod-

niczàcy Rady Eugeniusz Woênia-

kowski, Wicestarosta Robert Wró-

bel, reprezentujàcy 1 Dywizj´ Zme-

chanizowanà im. T. KoÊciuszki

w Legionowie pp∏k Wojciech P∏oci-

ca oraz mjr Piotr Michrowski, Za-

st´pca Dowódcy 9 Batalionu ¸àcz-

noÊci DWLàd. w Bia∏obrzegach mjr

Robert Liberadzki, st. kpt Dariusz

Jakubowski z PSP w Legionowie,

po Komendanta Komisariatu Policji

w Niepor´cie podkomisarz Grzegorz

Napiórkowski, Prezes ZKRPiBWP

w Legionowie p∏k Kazimierz Przy-

musiƒski, Krystyna Malinowska-

-Lerman Honorowy Obywatel Gmi-

ny Niepor´t, radni gminni oraz po-

wiatowi, so∏tysi. Przyby∏y równie˝

poczty sztandarowe Ochotniczej

Stra˝y Po˝arnej w Kàtach W´gier-

skich, Niepor´cie i Wólce Radzy-

miƒskiej, poczty sztandarowe szkó∏

podstawowych w Niepor´cie, Bia∏o-

brzegach, Wólce Radzymiƒskiej

i Józefowie, poczty reprezentujàce

Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym oraz dru˝yn´ harcerzy z Izabe-

lina. 

Po mszy wystàpi∏ chór z Gimna-

zjum pod kierunkiem Barbary Jan-

kowskiej oraz zespó∏ Piena Voce

z Gminnego OÊrodka Kultury w Nie-

por´cie, prowadzony przez Katarzy-

n´ Ignaciuk.

Pi´knie zabrzmia∏y patriotyczne

pieÊni w murach niepor´ckiej Êwiàty-

ni, stanowiàc dope∏nienie mszy Êwi´-

tej, odprawionej w intencji Ojczyzny.

UroczystoÊç kontynuowana by∏a

na Placu WolnoÊci. Po przemówie-

niu Wójta Gminy, przyby∏e delega-

cje z∏o˝y∏y kwiaty pod pomnikiem,

udekorowanym bia∏o-czerwonymi

flagami. Na zakoƒczenie na Placu

zabrzmia∏a odÊpiewana przez

wszystkich „Rota”.

� BWilk

1 maja stra˝nicy Stra˝y
Gminnej w czasie
rutynowego patrolu
natrafili w Wólce
Radzymiƒskiej
na niezgodne z prawem
opró˝nianie szamba.
WłaÊciciel nieruchomoÊci
wylewał swoje Êcieki
na drog´. 

KTO truje
sàsiadów?

3 maja Êwi´towaliÊmy
wspólnie 220 rocznic´
uchwalenia Ustawy
Rzàdowej
z dnia 3 Maja, która
ustalała podstawy
ustroju nowo˝ytnego
w Polsce. 

PRZYSTANKI 
pod nadzorem

29 kwietnia w godzinach wieczornych zdewastowany został przystanek
autobusowy przy ulicy Ró˝anej w Niepor´cie. 

Nagranie z monitoringu gminnego zarejestrowa∏o grup´ m∏o-
dych ludzi, spo˝ywajàcych na przystanku alkohol. Obecnie
policja prowadzi czynnoÊci w sprawie, zmierzajàce do wska-
zania bezpoÊredniego sprawcy wybicia szyby wiaty.

Do podobnego zdarzenia dosz∏o 1 maja na Dzikiej Pla˝y w Nie-

por´cie. Póênym wieczorem Stra˝nicy Gminni byli Êwiadkami

wybicia szyby w zaparkowanym na parkingu samochodzie. Za-

trzymali sprawc´ zdarzenia i przekazali w r´ce policji. Okaza∏ si´

nim 14-letni poszukiwany uciekinier z oÊrodka wychowawcze-

go. Sprawa zosta∏a skierowana do sàdu rodzinnego, a sprawca

odes∏any do oÊrodka.

RoÊnie liczba miejsc na terenie gminy, obj´-

tych monitoringiem wizyjnym. Zarejestrowane

obrazy wykorzystywane sà jako cenny materia∏

pomocniczy w prowadzonych przez policj´

sprawach wykroczeƒ i przest´pstw. 

� BW
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CZY b´dà realizowane inwestycje drogowe
na ulicy Butryma i Husarii?

Wójtem Gminy Niepor´t

SŁAWOMIREM
MACIEJEM 

MAZUREM

Rozmowa z...

NNaawwiieerrzzcchhnniiee  gg∏∏óówwnnyycchh  ddrróógg  pprroowwaaddzzààccyycchh  pprrzzeezz

ggmmiinn´́  NNiieeppoorr´́tt  ssàà  ww bbaarrddzzoo  zz∏∏yymm  ssttaanniiee..  DDllaacczzeeggoo

UUrrzzààdd  nniiee  ppooddeejjmmuujjee  ̋̋ aaddnnyycchh  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  ww tteejj  sspprraawwiiee??

Prosz´ przede wszystkim wziàç pod uwag´, ̋ e g∏ów-

ne drogi przechodzàce przez gmin´, stanowiàce

podstaw´ naszej komunikacji, majà ró˝nych zarzàd-

ców. Zarzàdcà drogi krajowej 61 jest General-

na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W przy-

padku dróg wojewódzkich – 631, 633, 632 jest to

Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich. Dodatko-

wo, za drog´ 633 do granicy z gminà, czyli w ob-

r´bie Warszawy, odpowiada Zarzàd Dróg Miej-

skich. Sà jeszcze drogi powiatowe. Do zarzàdcy dro-

gi nale˝y nadzór, utrzymanie, modernizacja

i remonty drogi, czyli wszystkie inwestycje. Gmi-

na nie mo˝e inwestycji na tych drogach finansowaç

z w∏asnego bud˝etu, nie sà to jej zadania. Mo˝emy

tworzyç porozumienia, co jest wprawdzie skompli-

kowane, ale cz´Êç inwestycji zosta∏a w ten sposób

wykonana np. chodniki wzd∏u˝ dróg wojewódzkich.

Gmina wykona∏a dokumentacj´ projektowà i zap∏a-

ci∏a za ich wykonanie, samorzàd województwa do-

starczy∏ materia∏y. Jednak wykonanie nawierzchni

le˝y wy∏àcznie po stronie zarzàdcy. Na przeszkodzie

realizacji napraw nawierzchni stoi brak Êrodków fi-

nansowych. Po ostatniej zimie stan nawierzchni za-

gra˝a bezpieczeƒstwu u˝ytkowników. Mamy tego

ÊwiadomoÊç, dlatego prowadzimy rozmowy bezpo-

Êrednie z zarzàdcami, wysy∏amy pisma ponaglajà-

ce. W przypadku nawierzchni drogi 633 (Jana Ka-

zimierza) potrzebne sà milionowe nak∏ady na reali-

zacj´ inwestycji. Dzi´ki naszemu zaanga˝owaniu,

rozmowom z Marsza∏kiem Województwa i dyrekto-

rem MZDW droga 633 zosta∏a uj´ta w planie mo-

dernizacji i przeznaczono na ten cel 3 mln z∏otych.

Remont wykonany zostanie na odcinku od granicy

gminy a˝ do ulicy Szkolnej w Niepor´cie. Dalsza

cz´Êç, w stron´ stacji PKP, zostanie zrealizowa-

na po zakoƒczeniu procedury zwiàzanej z rozstrzy-

gni´ciem dofinansowania na budow´ kanalizacji

i wodociàgu w ul. Jana Kazimierza.

JeÊli chodzi o drog´ wojewódzkà 631, to wykona-

na zosta∏a koncepcja modernizacji, przy du˝ym

wspó∏udziale gminy Niepor´t. Niestety, z braku

Êrodków finansowych jej realizacja zosta∏a przesu-

ni´ta, bez podania konkretnego terminu. Oczywi-

Êcie, b´dziemy zabiegali o jej przywrócenie do pla-

nów i wykonanie w pierwszej kolejnoÊci dokumen-

tacji projektowej, aby w konsekwencji przyspieszyç

rozpocz´cie prac. Zale˝y nam na zwi´kszeniu bez-

pieczeƒstwa na tej drodze. Szczególnie jest tu nie-

bezpieczny wjazd na ulic´ Topolowà, ma tu miej-

sce wiele groênych wypadków. Rozwiàzaniem jest

wydzielenie dodatkowego pasa, dla samochodów

wyje˝d˝ajàcych z ulicy Topolowej na ulic´ woje-

wódzkà. Docelowo zale˝y nam na wykonaniu pe∏-

nej modernizacji tej drogi, razem z chodnikami,

Êcie˝kami rowerowymi i drogami serwisowymi dla

mieszkaƒców.

W przypadku drogi 632, dwa jej odcinki ju˝ zosta-

∏y zmodernizowane, zosta∏ jeszcze jeden do wyko-

nania. Monitujemy MZDW by w ciàgu najbli˝szych

dwóch lat wykona∏ jego modernizacj´. Na tym od-

cinku ruch bardzo si´ ostatnio nasili∏, skrzy˝owa-

nia z ulicà S∏onecznà i Przysz∏oÊç stajà si´ coraz

bardziej niebezpieczne. Ale to MZDW powinno wy-

konaç tam bezpieczne rozwiàzanie komunikacyjne

i o to b´dziemy zabiegaç.

W przypadku dróg powiatowych, które podlegajà sta-

roÊcie, np. Wojska Polskiego, cz´Êci Wolskiej w Sta-

nis∏awowie Drugim, to wymagajà one szybkiej napra-

wy. Dzi´ki naszym dzia∏aniom, popartym wnioskami

radnych powiatowych Starosta zabezpieczy∏ Êrodki

na remont w tym roku najbardziej zagro˝onych od-

cinków. Natomiast wykonanie modernizacji tych dróg

jest uzale˝nione od wczeÊniejszej budowy kanaliza-

cji. W ulicy Wolskiej wykonujemy projekt razem

z miastem Legionowo. W ulicy Wojska Polskiego a˝

do Ryni b´dzie kanalizacja, która ju˝ jest zaprojek-

towana i którà realizujemy wspólnie z Serockiem.

Czekamy teraz na przyznanie nam Êrodków unijnych,

nasz wniosek jest na liÊcie rezerwowej. Bez tych do-

datkowych funduszy wykonanie kanalizacji jest prak-

tycznie niemo˝liwe. W pierwszej kolejnoÊci b´dzie

wykonywana modernizacja tych odcinków drogi,

w które kanalizacja nie b´dzie wchodzi∏a.

JeÊli chodzi o drogi gminne, to tutaj tez najwa˝niej-

szà kwestià sà fundusze. Najwi´kszy problem ma-

my zwykle z tymi drogami, które ostatnio przej´li-

Êmy. Trwa przy nich intensywna budowa domów

i mieszkaƒcy z regu∏y oczekujà natychmiastowego

wykonania dróg. Nie jest to niestety mo˝liwe, nie-

którzy mieszkaƒcy od lat czekajà na realizacj´ in-

westycji. Spe∏nienie oczekiwaƒ wszystkich miesz-

kaƒców jest bardzo trudne, nie mamy takich mo˝-

liwoÊci finansowych. Staramy si´ przynajmniej

utwardzaç drogi, sypiemy kruszywo lub pospó∏k´.

Nie jest to oczywiÊcie rozwiàzanie docelowe, tylko

chwilowe. Przypomn´ na zakoƒczenie, ze oddaje-

my w tym roku pot´˝ne inwestycje – szko∏´ z salà

sportowà w Izabelinie, p∏ywalni´ w Stanis∏awowie

Pierwszym, oÊrodek zdrowia w Zegrzu P∏d., czeka

nas realizacja kanalizacji i wodociàgu w ulicy Ja-

na Kazimierza i to powoduje, ˝e na realizacj´ pew-

nych inwestycji na drogach gminnych mieszkaƒcy

muszà troch´ poczekaç.

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa iinnffoorrmmaaccjj´́..

� Beata Wilk

SZAMBO
na drodze!

1 maja stra˝nicy Stra˝y
Gminnej w czasie
rutynowego patrolu
natrafili w Wólce
Radzymiƒskiej
na niezgodne
z prawem opró˝nianie
szamba. WłaÊciciel
nieruchomoÊci wylewał
swoje Êcieki na drog´. 

J
u˝ dzieci w przedszkolu w ra-

mach prowadzonej edukacji eko-

logicznej dowiadujà si´, ̋ e dzia-

∏anie takie jest z∏e, ze zagra˝a ca∏e-

mu Êrodowisku, a wi´c bezpoÊrednio

nam wszystkim. Nie wszyscy doro-

Êli biorà to sobie do serca i zatruwa-

jà okolic´. Stra˝nicy ukarali spraw-

c´ mandatem karnym w wysoko-

Êci 500 z∏. 

Stra˝ Gminna przypomina, i˝ obo-

wiàzkiem ka˝dego w∏aÊciciela, u˝yt-

kownika, dzier˝awcy nieruchomoÊci

jest zawarcie umowy na wywóz

nieczystoÊci sta∏ych (Êmieci) i p∏yn-

nych (szamba) z uprawnionà firmà,

posiadajàcà zgod´ na us∏ugi aseniza-

cyjne na terenie gminy Niepor´t, wy-

danà przez Wójta Gminy. 

Za brak umów i rachunków pod-

czas kontroli b´dà nak∏adane kary

pieni´˝ne – mandat karny. 

Za pozbywanie si´ Êmieci i szam-

ba w inny sposób, ni˝ okreÊla to

przepis par. 5 pkt.7 i pkt. 8 

Uchwa∏y NR LV/73/06 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 29 czerw-

ca 2006 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania porzàdku

i czystoÊci na terenie Gminy Niepo-

r´t, b´dà nak∏adane surowe kary pie-

ni´˝ne lub skierowany zostanie

wniosek o ukaranie do Sàdu.

� B.Wilk/Stra˝ Gminna

Z tym pytaniem najcz´Êciej zwracajà si´ mieszkaƒcy osiedla G∏ogi do
Wójta Gminy. To jednak Zarzàd SMBJ musi przede wszystkim
wykazaç dobrà wol´ i ch´ç wspó∏pracy z Gminà, aby cz∏onkowie
spó∏dzielni mogli cieszyç si´ nowymi nawierzchniami.  

Rozpocz´ła si´ budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu D´bina
w Stanisławowie Pierwszym.

Na pływalni przy gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym dobiegajà
koƒca prace zwiàzane z monta˝em niecek. Rozpoczyna si´ monta˝
wentylacji oraz urzàdzeƒ do obsługi technicznej basenu.    

Zacznijmy od tego, ̋ e Gmina mo˝e zre-

alizowaç inwestycje drogowe na terenie

osiedla „G∏ogi” po przekazaniu dróg

przez SMBJ na mienie Gminy Niepor´t.

Gmina od lat prowadzi rozmowy z Za-

rzàdem Spó∏dzielni w tej sprawie, pona-

wia proÊby i próby za∏atwienia sprawy.

Niestety, SMBJ nadal nie wywiàza∏a si´

ze swoich obietnic i blokuje w ten spo-

sób inwestycje.

Do wrzeÊnia 2010 r. Zarzàd Spó∏dziel-

ni nie wyra˝a∏ zgody na nieodp∏atne

przekazanie dróg. Dopiero we wrzeÊniu

ubieg∏ego roku przedstawiciele Spó∏-

dzielni postanowili przychyliç si´

do wniosku Wójta Gminy Niepor´t i nie-

odp∏atnie przekazaç na mienie komunal-

ne cz´Êç dróg osiedlowych. W paêdzier-

niku 2010 r. Walne Zgromadzenie

Cz∏onków SMBJ podj´∏o dwie uchwa∏y

w tej sprawie, w których wyra˝ono zgo-

d´ na nieodp∏atne przekazanie m.in. uli-

cy Husarii oraz Butryma. 

I kiedy wydawa∏o si´, ̋ e wreszcie pro-

blem dla wielu mieszkaƒców zostanie

zakoƒczony, okaza∏o si´, ̋ e istniejà roz-

bie˝noÊci w Ksi´gach wieczystych pro-

wadzonych dla powy˝szych dróg i nie

mo˝e dojÊç do podpisania aktu notarial-

nego. Po rozwiàzaniu tych przeszkód

pracownicy Urz´du kilkakrotnie ustala-

li u notariusza terminy podpisania aktu

i zapraszali przedstawicieli Spó∏dzielni

do podpisania umowy, niestety do dziÊ

bezskutecznie. Nikt z osób uprawnio-

nych do reprezentowania Spó∏dzielni nie

stawi∏ si´ na umówionym spotkaniu.

Ostatnia przedstawiona propozycja ter-

minu zawarcia aktu by∏a ustalo-

na na dzieƒ 6 kwietnia, jednak bez po-

zytywnego zakoƒczenia. 

� B.Bartkiewicz

Wa˝nym etapem podczas budowy p∏y-

walni jest monta˝ i rozprowadzenie wen-

tylacji w ca∏ym budynku, która zapew-

nieni i utrzyma ̋ àdane parametry powie-

trza w pomieszczeniu, tj.: odpowiednià

temperatur´, wilgotnoÊç wzgl´dnà, pr´d-

koÊç i czystoÊç powietrza. Parametry po-

wietrza oraz przyj´te rozwiàzanie syste-

mu wentylacji powinny uwzgl´dniaç nie

tylko wymagania komfortu cieplnego, ale

przede wszystkim potrzeb´ ochrony prze-

gród budowlanych przed zawilgoceniem. 

Rozpocz´to równie˝ prac´ przy mon-

ta˝u ró˝nego rodzaju filtrów oraz urzà-

dzeƒ, które majà zapewniç prawid∏owe

funkcjonowanie p∏ywalni od strony tech-

nicznej. Przypominamy, ˝e zakoƒczenie

inwestycji planowane jest w listopa-

dzie 2011 roku. � R.Âwiàtkowski

Ciàg dalszy prac na pływalni

Kanalizacja 
na D´binie

Sieç kanalizacyjna powstanie w ulicach:

Warsztatowa, Barokowa, Harmonii, Swin-

gowa, Mozarta, Sonaty oraz w jednej ulicy

bez nazwy. ¸àczna jej d∏ugoÊç wynie-

sie 1006 mb. Wykonane zostanà 4 przepom-

pownie, ka˝da wyposa˝ona w 2 pompy. 

Prace wykonuje firma „DKM-Laskow-

scy” w Koby∏ce, ich koszt wyniesie

743 tys. z∏. Roboty potrwajà zgodnie z umo-

wà do koƒca sierpnia.

Gmina uzyska∏a dofinansowanie inwesty-

cji w kwocie 302 tys. z∏ ze Êrodków unij-

nych, w ramach dzia∏ania „Podstawowe

us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej”

na lata 2007-2013. 

� BW
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U
roczystym akcentem sesji, tak

jak i poprzedniej, by∏o Êlubowa-

nie nowo wybranych so∏tysów.

Po zakoƒczeniu zebraƒ wyborczych,

podczas których dokonano wyborów

so∏tysów poszczególnych so∏ectw,

zgodnie ze Statutem Gminy z∏o˝yli oni

Êlubowanie przez Radà. Âlubowali: so∏-

tys wsi Wola Aleksanrda – Danuta Stro-

mecka, so∏tys wsi Izabelin – Adam Ba-

naszek, so∏tys wsi Stanis∏awów Drugi

– Wies∏awa Bielska, so∏tys wsi Niepo-

r´t – Halina Okoƒska, so∏tys wsi Bia∏o-

brzegi – Regina Soko∏owska, so∏tys wsi

Rynia – Krzysztof Majewski, so∏tys wsi

Aleksandrów – Barbara Kwieciƒska.

W dalszej cz´Êci obrad Rada Gminy

podj´∏a nastepujàce uchwa∏y (treÊç

wszystkich uchwa∏ w zak∏adce „Uchwa-

∏y Rady”):

– uchwa∏´ nr VII/34/2011, w której

Rada Gminy zdecydowa∏a o przeka-

zaniu 30 000 z∏ na rekompensat´ pie-

ni´˝nà za czas ponadnormatywnych

s∏u˝b funkcjonariuszy Komendy Po-

wiatowej Policji w Legionowie. Prze-

kazanie Êrodków finansowych umo˝-

liwi zapewnienie 1200 osobogodzin

– dodatkowych s∏u˝b ponadnorma-

tywnych, co wp∏ynie na popraw´

bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Gminy;

– uchwa∏´ nr VII/35/2011, w której

Rada Gminy wyrazi∏a zgod´ na nie-

odp∏atne nabycie przez Gmin´ Niepo-

r´t w∏asnoÊci nieruchomoÊci po∏o˝o-

nej we wsi Stanis∏awów Pierwszy

gmina Niepor´t, stanowiàcej dzia∏k´

ewidencyjnà nr 170/4. Przedmiotowa

nieruchomoÊç o szerokoÊci 1 m stano-

wi poszerzenie wewn´trznej drogi

gminnej – ul. Âwierkowej we wsi Sta-

nis∏awów Pierwszy;

– uchwa∏´ nr VII/36/2011, w której

Rada Gminy wyrazi∏a zgod´ na nie-

odp∏atne nabycie przez Gmin´ Nie-

por´t w∏asnoÊci nieruchomoÊci

gruntowych, po∏o˝onych we wsi

Wólka Radzymiƒska gmina Niepo-

r´t, stanowiàcych dzia∏ki ewidencyj-

ne o nr 5/7 i 13/6. Przedmiotowe

nieruchomoÊci stanowià poszerzenie

drogi gminnej – ul. LeÊnej we wsi

Wólka Radzymiƒska – o szeroko-

Êci 4 m.

Ponadto radni wys∏uchali sprawozda-

nia z dzia∏alnoÊci Gminnego OÊrodka

Pomocy Spo∏ecznej w Niepor´cie

za rok 2010, które prezentowa∏a An-

na Radlak – kierownik OÊrodka; Spra-

wozdania z dzia∏alnoÊci Stra˝y Gmin-

nej, które zaprezentowa∏ Stanis∏aw Pej-

ta – komendant Stra˝y oraz

sprawozdania z realizacji Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiàzywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz

Gminnego Programu Przeciwdzia∏ania

Narkomanii za 2010 rok, które przygo-

towa∏a El˝bieta Staniszewska – kierwo-

nik Dzia∏u Spraw Obywatelskich. Pre-

zentacja powy˝szych sprawozdaƒ, sta-

∏a si´ pretekstem do dyskusji na temat

kondycji pomocy spo∏ecznej oraz sta-

nu bezpieczeƒstwa na terenie Gminy

Niepor´t.

� J.Joƒska

18 kwietnia 2011 r.
odbyła si´ VII sesja Rady

Gminy Niepor´t.

WÊród prawie 430 tysi´cy uczniów z III klas z około 7 tysi´cy
gimnazjów w całej Polsce tegoroczny egzamin gimnazjalny
pisało 114 uczniów Gimnazjum im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym. 

Zgodnie z Uchwa∏à Rady Gminy Niepor´t

– „Programem realizacji zadaƒ w zakresie kul-

tury fizycznej w Gminie Niepor´t na lata 2009-

2015” (poprzedni program obejmowa∏ lata 2005-

2008) w 2010 roku Urzàd Gminy po raz szósty

realizowa∏ roczny cyklu dodatkowych pozaszkol-

nych i pozalekcyjnych zaj´ç sportowo-rekreacyj-

nych organizowanych dla dzieci i m∏odzie˝y. Za-

j´cia by∏y realizowane we wszystkich placów-

kach oÊwiatowych (w tym przedszkolnych),

oÊrodkach kultury oraz w innych miejscach spe∏-

niajàcych wymagania dla organizacji tego typu

zaj´ç, w okresie od stycznia z przerwà wakacyj-

nà do grudnia 2010 roku. Prowadzàcy zaj´cia (19

osób) to osoby posiadajàce kwalifikacje zawo-

dowe nauczyciela wychowania fizycznego, tre-

nera lub instruktora. 

Dzi´ki ofercie Urz´du placówki oÊwiatowe

oraz inne zyska∏y dodatkowe formy zaj´ç,

zwi´kszajàce ich atrakcyjnoÊç, ponadto dodatko-

we zaj´cia wyd∏u˝a∏y czas pracy placówek, co

oznacza∏o, ˝e dzieci pozostawa∏y d∏u˝ej pod fa-

chowà i zorganizowanà opiekà. 

W 2010 roku w ramach Programu zrealizo-

wano 2630 godzin zaj´ç. Szacuje si´, ̋ e w za-

j´ciach regularnie uczestniczy∏o oko∏o 720
dzieci.

Dodatkowà formà organizacji sportowego

czasu dzieciom i m∏odzie˝y w Gminie Niepor´t

w 2010 roku by∏a realizacja zadaƒ publicznych

Gminy w zakresie kultury fizycznej w postaci

popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych:

pi∏ki no˝nej, pi∏ki siatkowej, pi∏ki koszykowej,

˝eglarstwa, minitenisa, tenisa ziemnego, ju-

do oraz rekreacji ruchowej przez aktywnie dzia-

∏ajàce stowarzyszenia kultury fizycznej: Ludowy

Klub Sportowy „Rotavia”, Uczniowski Klub

Sportowy „D´bina”, Uczniowski Klub Sportowy

„Pilawa”. Ze Êrodków bud˝etu Gminy, na pod-

stawie podpisanych umów, stowarzyszenia ∏àcz-

nie zorganizowa∏y w 2010 roku 2324 godziny
zaj´ç. I tak: LKS „Rotavia” zorganizowa∏ i prze-

prowadzi∏ 710 godzin teoretycznych i praktycz-

nych zaj´ç pi∏ki no˝nej dla dzieci i m∏odzie˝y,

UKS „D´bina” 872 godziny zaj´ç z zakresu pi∏-

ki siatkowej, UKS „Pilawa” zrealizowa∏ 742 go-

dziny zaj´ç, w tym: 76 godzin z pi∏ki koszyko-

wej, 280 godzin zaj´ç ˝eglarstwa, 120 godzin za-

j´ç minitenisa i tenisa ziemnego, 190 godzin

zaj´ç judo i 76 godzin zaj´ç rekreacyjno-rucho-

wych dla dzieci. ¸àczna liczba dzieci i m∏odzie-

˝y uczestniczàca w zaj´ciach UKS „Pilawa”

to 114 dzieci. 

W ciàgu ca∏ego roku zorganizowaliÊmy 4954
godziny zaj´ç sportowych.

� UMK

Dzi´ki porozumieniu zawartemu pomi´dzy
Wójtem Gminy Niepor´t a Komendantem Po-
wiatowym Policji w Legionowie, od drugiej
dekady kwietnia rozpocz´∏y si´ dodatkowe
s∏u˝by tzw. ponadnormatywne policjantów
Komisariatu Policji w Niepor´cie na terenie
Gminy Niepor´t.
Ponadnormatywnà s∏u˝b´ poza obowiàzujàcym

czasem pracy pe∏nià niepor´ccy policjanci

dzi´ki zabezpieczeniu finansowemu przez

Urzàd Gminy w Niepor´cie w kwocie w wy-
sokoÊci 30 tys. z∏.

Przypomnijmy, dodatkowe s∏u˝by na terenie

Gminy Niepor´t realizowane sà w ramach Rzà-

dowego Programu „Razem Bezpieczniej”. Ma-

jà one na celu popraw´ bezpieczeƒstwa i porzàd-

ku publicznego na terenie gminy. Pierwsze

s∏u˝by ponadnormatywne Urzàd Gminy Niepo-

r´t sfinansowa∏ w 2007 roku, czyli ju˝ piàty rok

niepor´ccy policjanci realizujà tego rodzaju za-

dania. Jest to kontynuacja wczeÊniejszych przed-

si´wzi´ç, majàcych na celu zwi´kszenie iloÊci

patroli w miejscach szczególnie zagro˝onych.

Policjanci biorà tak˝e udzia∏ w patrolach miesza-

nych wspólnie z funkcjonariuszami Stra˝y Gmin-

nej w Niepor´cie.

W 2010 roku zrealizowano prawie 1200 oso-

bogodzin tych s∏u˝b, zatrzymujàc sprawców

przest´pstw, posiadaczy narkotyków, osoby po-

ruszajàce si´ pojazdami pod wp∏ywem alkoho-

lu, dewastujàce mienie. Ponadto kontrolowano

miejsca i obiekty zagro˝one przest´pczoÊcià.

Wspólne patrole Policji i Stra˝y Gminnej, wspo-

magane dodatkowo systemem monitoringu wi-

zyjnego Gminy Niepor´t jako elementem pre-

wencyjnym i dowodowym w sprawach, przyno-

szà oczekiwane rezultaty, a uzyskane wyniki oraz

opinie mieszkaƒców jednoznacznie wskazujà

na zdecydowanà popraw´ bezpieczeƒstwa w na-

szej Gminy i potrzeb´ kontynuowania takich

dzia∏aƒ. Tegoroczna akcja potrwa do 31 grudnia.

Pami´tajmy, ˝e nasze bezpieczeƒstwo jest na-

szym wspólnym dobrem.

Przypominamy numery telefonów alarmo-

wych: komisariatu Policji w Niepor´cie

22 7748767, Stra˝y Gminnej 22 7748791,

668116761 i oczywiÊcie telefon alarmowy 112,

dost´pny ca∏à dob´.

� T.Biernat

FINANSUJEMY zaj´cia sportowe

RAZEM bezpieczniej 

VII SESJA
Rady

Gminy
Niepor´t

EGZAMIN gimnazjalny 2011

Uczniowie poddani zostali trzydniowej

próbie wiedzy i umiej´tnoÊci. W pierw-

szym dniu pisali test humanistyczny.

Zdaniem zdajàcych, aby go poprawnie

napisaç w tym roku, trzeba by∏o byç bar-

dziej historykiem ni˝ polonistà. Moty-

wem przewodnim by∏ patriotyzm.

Oprócz pytaƒ zwiàzanych z tekstami kul-

tury i krótkimi pytaniami otwartymi

uczniowie mieli do napisania dwa d∏u˝-

sze teksty: podanie do dyrektora szko∏y

z proÊbà o pomoc finansowà na realiza-

cj´ projektu – szkolnego muzeum regio-

nalnego oraz rozprawk´ na temat Patrio-

tà mo˝na byç zarówno w czasie wojny,

jak i w czasach pokoju – okreÊl swoje sta-

nowisko w tej sprawie, a nast´pnie uza-

sadnij je, popierajàc argumenty przyk∏a-

dami: jednym z literatury, jednym z hi-

storii i jednym wynikajàcym z w∏asnych

obserwacji. Drugiego dnia gimnazjaliÊci

sprawdzali swà wiedz´ matematyczno-

-przyrodniczà. Tu równie˝ zadania testo-

we okaza∏y si´ niespodziankà. Przewa˝a-

∏y wÊród nich przyrodnicze, a nie jak

zwykle matematyczne. Czwartek by∏

trzecim dniem egzaminu. Nasi ucznio-

wie, jak ich koledzy z ca∏ego kraju, mo-

gli sprawdziç swà wiedz´ i umiej´tnoÊci

pos∏ugiwania si´ j´zykiem obcym, nowo-

˝ytnym. W gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym by∏ to j´zyk angielski.

Dwie pierwsze cz´Êci egzaminu trwa-

∏y po dwie godziny; dla uczniów z ró˝-

nymi dysfunkcjami, np. z dysleksjà mo-

g∏y byç przed∏u˝one o dodatkowà godzi-

n´. Cz´Êç j´zykowa trwa∏a pó∏torej

godziny, a uczniowie uprawnieni mogli

dostaç dodatkowe 45 minut na rozwiàza-

nie testu.

Przystàpienie do egzaminu gimnazjal-

nego jest warunkiem niezb´dnym otrzy-

mania Êwiadectwa ukoƒczenia gimna-

zjum. Na podstawie wyników egzaminu

absolwenci gimnazjum b´dà ubiegaç si´

o przyj´cie do szkó∏ ponadgimnazjalnych

– liceów, techników i szkó∏ zawodowych.

Wyniki egzaminu mogà wi´c przesàdziç

o przyj´ciu bàdê nie przyj´ciu do wyma-

rzonej szko∏y Êredniej. Na razie i ucznio-

wie, i rodzice muszà uzbroiç si´ w cier-

pliwoÊç w oczekiwaniu na wyniki. Te b´-

dà znane dopiero w czerwcu.

� Henryka Galas
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Wielkanocny zrzut 
OCALIå OD ZAPOMNIENIA

By∏ rok 1944, zbli˝a∏a si´ Wielkanoc. Ju˝

wiemy, ̋ e niemiecka artyleria przeciwlotni-

cza zajmuje stanowiska wokó∏ Warszawy.

W Wielkà Sobot´ oko∏o po∏udnia us∏yszeli-

Êmy huk wystrza∏ów. To zacz´∏a strzelaç nie-

miecka artyleria. Na niebie ukaza∏y si´ cha-

rakterystyczne dymki po rozrywajàcych si´

pociskach. By∏o ju˝ wiadomo, ze front nie-

miecko-radziecki zbli˝a si´. W niedziel´,

po rezurekcji i Êwiàtecznym Êniadaniu wy-

szed∏em na podwórze i spotka∏em sàsiada,

a zarazem dowódc´ naszej dru˝yny Karola

KopyÊciƒskiego. Powiedzia∏ mi, ˝e zosta∏o

zarzàdzone pogotowie. Kaza∏ nam nie odda-

laç si´ od domu i byç w pogotowiu, ponie-

wa˝ szykuje si´ akcja. Nie powiedzia∏ jaka,

choç prawdopodobnie zna∏ szczegó∏y. Takie

by∏y zasady konspiracji. Ka˝dy wyjà∏ krót-

kà broƒ ze schowka, ˝eby by∏a gotowa do ak-

cji. Nasza dru˝yna nale˝a∏a do oddzia∏u dy-

wersji bojowej. Oko∏o godziny 17 w pierw-

szy dzieƒ Êwiàt mielismy stawiç si´ kolejno

na punkcie kontaktowym i to tak, ˝eby nie

by∏o podejrzeƒ, ˝e coÊ si´ szykuje. Na miej-

scu zostali Tadeusz Bieƒ, Jan Kuêma i W∏a-

dys∏aw Bieƒ z gotowym zaprz´giem kon-

nym, oczekujàc na dalsze rozkazy. Pozosta-

li stawili si´ na punkcie kontrolnym

w Stanis∏awowie – ja, Marian Kuêma, Sta-

nis∏aw Deput, Jan Stromecki, Henryk Bo˝u-

ta i W∏adys∏aw Borkowski. W∏aÊciciele go-

spodarstwa – matka i dwóch braci – nazywa-

li si´ Âwietlik. Tam dostaliÊmy d∏ugà broƒ

i amunicj´. Ukryci w stodole czekaliÊmy

do zmroku. Gdy si´ ju˝ dobrze Êciemni∏o

i s∏ychaç by∏o Êpiew wykupników, ruszyli-

Êmy do wyznaczonego miejsca. Dowódca

powiedzia∏ nam dokàd. MieliÊmy zajàç sta-

nowiska przy rzece Czarnej, potocznie nazy-

wanej Samicà, przy moÊcie na szosie zwa-

nej Wietka. Na miejscu do∏àczy∏o do nas

jeszcze trzech – jeden z angielskim karabi-

nem przeciwpancernym i dwóch z r´cznym

karabinem maszynowym. Ten z angielskim

karabinem to by∏ skoczek, pozostali byli

z naszych stron, ale nieznani nam. Teraz ju˝

wiedzieliÊmy, ze ta akcja to przyj´cie zrzu-

tu z Anglii. CzekaliÊmy doÊç d∏ugo w nocy,

gdy us∏yszeliÊmy ci´˝ki warkot samolotu.

Nadlatywa∏ od strony Rembelszczyzny.

Po dwóch okrà˝eniach zaczà∏ si´ zrzut na ∏à-

kach Izabelina. Samego zrzutu dok∏adnie nie

widzieliÊmy, bo widok zas∏ania∏ nam las.

Zrzut zosta∏ przej´ty bez ̋ adnego problemu,

tylko zacz´∏y wyç syreny. Tyle by∏o niemiec-

kiego wojska wokó∏ – w Legionowie, Ze-

grzu, Bia∏obrzegach, i Warszawie. Do tego

˝andarmeria w Jab∏onnie i Radzyminie.

Po akcji nad ranem powróciliÊmy do punk-

tu kontaktowego. ZdaliÊmy broƒ i wrócili-

Êmy do domów. Niby wszystko by∏o do-

brze. Od 1941 r. do powstania chodziliÊmy

na stanowiska zrzutowe oko∏o 15 razy. I na-

gle straciliÊmy czterech ludzi z naszej dru-

˝yny. Tadeusz Bieƒ i Marian Kuêma prze-

padli. Obaj KopyÊciƒscy nie wrócili z akcji.

Dla nas, m∏odych ch∏opaków, to by∏ szok.

Nie odzyskaliÊmy weso∏oÊci do koƒca woj-

ny. A czeka∏o nas jeszcze du˝o nieszcz´Êç.

O Katyniu ju˝ wiedzieliÊmy, wydana by∏a

ksià˝ka. Mój tata by∏ pewien, ˝e to NKWD,

pozna∏ ruskich gdy dosta∏ si´ do ich niewo-

li w 1939 roku. 

� Tadeusz Kuêma

ppor. AK, pseudonim Kruk

Na zamówienie Urz´du
Gminy Niepor´t
pracownicy spółki 
Eko Cykl Organizacja
Odzysku w Warszawie
przeprowadzili
w placówkach
oÊwiatowych na terenie
gminy zaj´cia edukacji
ekologicznej, w zakresie
selektywnej zbiórki
odpadów
opakowaniowych. Jedne z takich zaj´ç zostały przeprowadzone
w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Niepor´cie.

Kwiecieƒ jest miesiàcem poÊwi´co-

nym ekologii. Obchodzimy wówczas

Âwiatowy Dzieƒ Ziemi, uczymy si´

zdrowo od˝ywiaç, zdrowo ̋ yç, pona-

wiane sà akcje uÊwiadamiajàce ko-

rzyÊci p∏ynàce z racjonalnego zago-

spodarowywania odpadów. Akcja

podj´ta przez Urzàd Gminy Niepor´t

ma na celu wskazanie najm∏odszym

mieszkaƒcom, jak wa˝na dla Êrodo-

wiska naturalnego jest segregacja od-

padów oraz jak istotne jest kszta∏to-

wanie ÊwiadomoÊci ekologicznej ju˝

od najm∏odszych lat. Dzieci wiedzà

na ten temat coraz wi´cej, choç wie-

dza ta jest jeszcze nie do koƒca usys-

tematyzowana. 

Zaj´cia w szkole mia∏y charakter

innowacyjny. Wykorzystano w nich

materia∏y dydaktyczne – tablice edu-

kacyjne, plakaty informujàce jak se-

gregowaç odpady, z których naj-

m∏odsi dowiedzieli si´ wielu intere-

sujàcych informacji o problemie

w∏aÊciwego gospodarowania odpa-

dami. 

Najwi´cej radoÊci przynios∏o

uczniom zadanie polegajàce na se-

gregowaniu Êmieci. A wszystko od-

bywa∏o si´ pod czujnym okiem fa-

chowców prowadzàcych zaj´cia:

Agnieszki BernaÊ i Macieja Krzycz-

kowskiego, którym serdecznie dzi´-

kujemy.

Nale˝y pami´taç, ze selektyw-

na zbiórka surowców wtórnych jest

mo˝liwa jedynie przy pe∏nej akcep-

tacji i zrozumieniu spo∏eczeƒstwa.

Zaj´cia, w których uczestniczyli naj-

m∏odsi uczniowie i przedszkolaki,

zwi´kszajà szans´ na powodzenie

ca∏ego procesu edukacji ekologicz-

nej i stosowanie przez nich segrega-

cji w póêniejszym, doros∏ym ju˝ ̋ y-

ciu.

Podobne zaj´cia odby∏y si´ rów-

nie˝ w szko∏ach w Józefowie i Bia-

∏obrzegach, w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Wólce Radzy-

miƒskiej oraz w przedszkolu

w Niepor´cie. 

� I Kopka

UCZYMY SI¢ segregowaç 
odpady

28 kwietnia zespół
wokalny Piena Voce
z Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie
si´gnàł po najwy˝sze
miejsce i złotà statuetk´
na konkursie piosenki
„Tulipanada 2011”.

PIENA VOCE – najlepszy 
na konkursie Tulipanada 2011
K

onkurs Tulipanada odbywa si´

corocznie w OÊrodku Kultury

Arsus w Ursusie. W tym roku

do udzia∏u w konkursie zg∏osi∏o si´

∏àcznie ponad 340 solistów, duetów,

zespo∏ów, chórów, wyst´pujàcych

w 5 kategoriach wiekowych. Podzie-

lony na dwa etapy przysporzy∏ dziew-

cz´tom z Piena Voce wiele emocji

i wra˝eƒ. 

Pierwszy etap konkursu odby∏ si´ 1

kwietnia. Zespó∏ Piena Voce w sk∏a-

dzie: Karolina Wolska, Klaudia Wol-

ska, Wiktoria Szybowska, Agnieszka

P∏oskonka, Ania R´belska oraz Ola

Kopeç wiàzankà pieÊni góralskich wy-

Êpiewa∏y miejsce w drugim etapie

przes∏uchaƒ, który odby∏ si´ 12 kwiet-

nia. Pozosta∏o wówczas ju˝ tylko oko-

∏o 100 uczestników, spoÊród których

jury mia∏o wy∏oniç najlepszych woka-

listów. Tym razem Piena Voce za-

chwyci∏o jury i s∏uchaczy pi´knym wy-

konaniem piosenki Ireny Jarockiej „By

coÊ zosta∏o z tych dni”, o czym Êwiad-

czy∏y gromkie brawa po prezentacji. 

Poziom wykonawców by∏ bardzo

wysoki. W konkursie bra∏y udzia∏ ze-

spo∏y reprezentujàce tak du˝e oÊrod-

ki, jak Pa∏ac M∏odzie˝y w Warszawie

czy OÊrodek Kultury Bia∏obrzegi

z powiatu p∏ockiego, które zdomino-

wa∏y konkurs.

28 kwietnia odby∏a si´ uroczysta ga-

la, podczas której wszyscy wytypowa-

ni do nagrody zaprezentowali swoje

umiej´tnoÊci wokalne. Po przesz∏o go-

dzinnym koncercie nastàpi∏o wr´cze-

nie nagród w pi´ciu kategoriach wie-

kowych i trzech muzycznych. 

Zespó∏ Piena Voce okaza∏ si´ naj-

lepszy w trzeciej kategorii wiekowej

(13-17 lat) i kategorii muzycznej chó-

ralnej – zajà∏ I miejsce i odebra∏ z∏o-

tà statuetk´, pokonujàc zespó∏ Korni-

ki (II miejsce) oraz Canzone z Pa∏acu

M∏odzie˝y w Warszawie (III miejsce). 

Nagroda dla zespo∏u jest znaczàca,

przyznana przez docenianà i profesjo-

nalnà komisj´ w sk∏adzie: Wojciech

Zieliƒski – absolwent Akademii Mu-

zycznej w Warszawie, kompozytor,

aran˝er, dyrygent, instrumentalista

(instrumenty klawiszowe), producent

muzyczny oraz pedagog; Ma∏gorzata

Kustosz-Piàtosa – Êpiewaczka, peda-

gog, absolwentka Wydzia∏u Wokalno

– Aktorskiego Akademii Muzycznej

w Bydgoszczy, nauczyciel emisji g∏o-

su piosenkarzy w ZPSM im. F. Cho-

pina na ul. Bednarskiej; Krzysztof

Matuszak – absolwent Wydzia∏u Wo-

kalnego Akademii Muzycznej im.

Fryderyka Chopina w Warszawie, so-

lista Warszawskiej Opery Kameralnej;

nauczyciel emisji g∏osu piosenkarzy

w ZPSM im. F. Chopina na ul. Bed-

narskiej.

Sukces zespo∏u jest tym wi´kszy, ̋ e

dzia∏a dopiero pó∏ roku. Dziewcz´ta

rozpocz´∏y próby w paêdzierni-

ku 2010 roku przy GOK w Niepor´-

cie, pod kierunkiem Katarzyny Igna-

ciuk. Szybko rozpocz´∏y wyst´py

na uroczystoÊciach gminnych, by∏y te˝

zapraszane przez gminy sàsiednie.

Sukces odniesiony na Tulipanadzie

jest potwierdzeniem ich umiej´tnoÊci

oraz profesjonalizmu osoby prowa-

dzàcej zespó∏.

Dzi´kujemy zespo∏owi Piena Voce

i ˝yczymy dalszych sukcesów!

� IJ
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Gminne konkursy ekologiczne, któ-
re pod patronatem Wójta Gminy
Niepor´t S∏awomira Macieja Mazu-
ra zorganizowa∏a grupa nauczycieli
ze Szko∏y Podstawowej im. B. Toka-
ja w Niepor´cie, zosta∏y rozstrzy-
gni´te podczas obchodów Dnia
Zdrowia i Natury.
Dzieƒ Zdrowia i Natury w Szkole Pod-

stawowej w Niepor´cie organizowany

jest od 1992 roku i zwiàzany jest

z przypadajàcym na 22 kwietnia

Dniem Ziemi. G∏ównym punktem te-

gorocznego programu by∏o rozstrzy-

gni´cie gminnych konkursów ekolo-

gicznych: dla dzieci „Przetwory
– Âmieciory” i dla doros∏ych „Eko-
-Re-Akcja”.

Celem obu konkursów jest zwróce-

nie uwagi spo∏eczeƒstwa na koniecz-

noÊç ograniczenia zu˝ycia surowców

naturalnych oraz zmniejszenia iloÊci

odpadów, a tak˝e zainspirowanie

do twórczych poszukiwaƒ w dziedzinie

plastyki, szczególnie z wykorzysta-

niem rzeczy u˝ywanych, ju˝ niepo-

trzebnych, stajàcych si´ w naszym oto-

czeniu Êmieciami. Zadaniem uczestni-

ków by∏o wykonanie przedmiotów

u˝ytkowych z takich w∏aÊnie odpadów.

Zainteresowanie konkursem przeros∏o

oczekiwania organizatorów. Wp∏yn´∏o

kilkadziesiàt prac, wiele bardzo cieka-

wych, które zaskoczy∏y pomys∏owo-

Êcià i oryginalnym wzornictwem, np.

lampa, która powsta∏a m.in. z b´bna

od pralki i felgi samochodowej; sanki

zrobione ze starego krzes∏a; Êwiecznik

wykonany z kapsu∏ek po kawie czy

zwyci´ska praca – tablica korkowa wy-

konana z korków od butelek wklejo-

nych w ram´ obrazu. 

Pomys∏odawczynià konkursów jest

nauczycielka przyrody – Alina Zalew-

ska, a w komitecie organizacyjnym

znalaz∏y si´ Iwona Kopka – lider ds.

promocji SP Niepor´t oraz Iwona Bar-

tosiewicz – koordynator programu

Szko∏a Promujàca Zdrowie. 

Jury w sk∏adzie: Anna i Andrzej Or-

liƒscy – artyÊci plastycy, Henryka Ga-

las – Dyrektor Gminnego Zespo∏u

OÊwiaty w Niepor´cie, Dariusz Wró-

bel – Kierownik Dzia∏u Ochrony Âro-

dowiska i Rolnictwa doceni∏o przede

wszystkim pomys∏owoÊç twórców

i niebanalne podejÊcie do tematu.

Nagrody wr´czyli laureatom g∏ówni

sponsorzy konkursów – Wójt Gminy

Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur, któ-

ry ufundowa∏ nagrody w konkursie dla

dzieci, Marcin Kuczyƒski, prezes firmy

K.K.-Pol Kuczyƒscy S.A, fundator na-

gród dla doros∏ych oraz dyrektor Szko-

∏y Podstawowej w Niepor´cie pani

Edyta KuÊ, która wspiera∏a nauczycie-

li w organizacji imprezy. 

Drobne upominki w postaci akceso-

riów malarskich otrzyma∏y tak˝e

wszystkie dzieci, które przygotowa∏y

prace indywidualne.

� I.Kopka

18 kwietnia w Szkole Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Józe-
fowie odby∏ si´ fina∏ VIII Gminne-
go Konkursu Przyrodniczego
„Z Przyrodà na Ty”.
Organizatorem konkursu jest SP Józefów

oraz Gminna Komisja Ochrony Ârodowi-

ska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego Ra-

dy Gminy Niepor´t. Honorowym patro-

natem zmagania uczniów objà∏ Wójt

Gminy S∏awomir Maciej Mazur. 

Celem konkursu jest rozwijanie zain-

teresowaƒ przyrodà – jej bogactwem

i pi´knem oraz kszta∏towanie w∏aÊciwych

postaw zwiàzanych z ochronà Êrodowi-

ska. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 15

uczniów, po 3 z ka˝dej gminnej szko∏y,

którzy wy∏onieni zostali w pierwszym,

szkolnym etapie. FinaliÊci mieli do roz-

wiàzania test z∏o˝ony z 60 zadaƒ

i do zdobycia po 1 punkcie za ka˝dà po-

prawnà odpowiedê. 

Komisja przyzna∏a siedem tytu∏ów
Laureata Gminnego Konkursu Przy-
rodniczego. Zdobyli je:

MMaacciieejj  SSoocchhaacckkii  SSPP  WWóóllkkaa  RRaaddzzyymmiiƒƒsskkaa

–– 5599pp//6600pp

MMiilleennaa KKuuêêmmaa  SSPP  JJóózzeeffóóww  –– 5577pp//6600pp  

NNaattaalliiaa  SSuucchhaarrsskkaa  SSPP  JJóózzeeffóóww  –– 5577pp//6600pp

TToomm  KKoottoowwsskkii  SSPP  BBiiaa∏∏oobbrrzzeeggii  –– 5566pp//6600pp

IIlloonnaa NNaaggrraabbaa  SSPP  WWóóllkkaa  RRaaddzzyymmiiƒƒsskkaa

–– 5566pp//6600pp

DDoommiinniikk  WWiieerrzzcchhooƒƒ  SSPP  NNiieeppoorr´́tt

–– 5566pp//6600pp

SSzzyymmoonn  PPiioottrroowwsskkii  SSPP  IIzzaabbeelliinn  –– 5566pp//6600pp

Pozostali uczniowie zostali og∏oszeni

finalistami.

W tym dniu wy∏oniono równie˝ zwy-

ci´zców konkursu plastycznego pod ha-

s∏em „Z Przyrodà na Ty” dla klas 0-III. 

Nagrodzeni zostali uczniowie:
II mmiieejjssccee  MMaarriiaa  KKlluusseekk  –– SSPP  NNiieeppoorr´́tt

IIII mmiieejjssccee  MMaarriiaa  FFuurrmmaann  –– SSPP  WWóóllkkaa  RRaaddzzyy--

mmiiƒƒsskkaa

IIIIII mmiieejjssccee  ZZuuzzaannnnaa MMaass∏∏oowwsskkaa  –– SSPP

WWóóllkkaa  RRaaddzzyymmiiƒƒsskkaa..

Sk∏adamy serdeczne gratulacje i po-

dzi´kowania nauczycielom, przygoto-

wujàcym wychowanków do konkursu:

Alinie Zalewskiej (SP Niepor´t), Marle-

nie Kujawa (SP Bia∏obrzegi), Iwonie Zu-

bel (Izabelin), Marii Mankiewicz (SP

Wólka Radzymiƒska) oraz Jolancie Woj-

dalskiej (SP Józefów). 

� J.Wojdalska

KONKURSY „Eko-Re-Akcja”
i „Przetwory Âmieciory” rozstrzygni´te

Z PRZYRODÑ na Ty

podczas uroczystoÊci, przez Benedyk-

ta XVI o poprzedniku:

„Swoim Êwiadectwem wiary, mi∏oÊci

i odwagi apostolskiej, pe∏nym ludzkiej

wra˝liwoÊci, ten znakomity Syn narodu

polskiego, pomóg∏ chrzeÊcijanom na ca∏ym

Êwiecie, by nie l´kali si´ byç chrzeÊcijana-

mi, nale˝eç do KoÊcio∏a, g∏osiç Ewange-

li´”.

Wspomnienie liturgiczne b∏ogos∏awione-

go Jana Paw∏a II KoÊció∏ b´dzie obcho-

dzi∏ 22 paêdziernika – w dzieƒ inauguracji

pontyfikatu Jana Paw∏a II. 

Mieszkaƒcy gminy mogli wspólnie Êwi´-

towaç radosne wydarzenie podczas koncer-

tu, zorganizowanego z okazji beatyfikacji

w koÊciele parafialnym w Niepor´cie. Ze-

spó∏ Camerata Vistula wykona∏ utwory

m.in. J.S.Bacha, G.F.Haendla, R.Schu-

manna, J. Stefani, M.Kar∏owicza. Wys∏u-

chaliÊmy te˝ Poloneza „Jan Kazimierz”

Piotra Wróbla. � BW

OBCHODY uchwalenia Konstytucji 3 Maja

BŁOGOSŁAWIONY 
Jan Paweł II

1 maja, w Niedziel´ Bo˝ego Mi∏o-
sierdzia, sta∏o si´ to, czego ocze-
kiwaliÊmy z niecierpliwoÊcià
od pami´tnego dnia 2 kwietnia
2005 roku. Papie˝ Jan Pawe∏ II
wyniesiony zosta∏ na o∏tarze.
Przed laty pogrà˝yliÊmy si´
w smutku, dzieƒ beatyfikacji prze-
pe∏nia∏a radoÊç.

Uczestnikami uroczystoÊci by∏o pó∏tora mi-

liona wiernych, zgromadzonych na placu

Êw. Piotra w Watykanie. Trudno oszaco-

waç, ile osób na Êwiecie wraca∏o tego dnia

wspomnieniami do postaci Jana Paw-

∏a II i dokonaƒ Jego pontyfikatu. Dla

wszystkich dzieƒ ten by∏ wyjàtkowy, wy-

pe∏niony wyjàtkowymi wzruszeniami, nio-

sàcy nadziej´ i umacniajàcy wiar´.

Szczególnego znaczenia dla Polaków na-

bra∏y s∏owa, wypowiedziane po polsku
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Trwajà rozgrywki piłkarskie w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej.

15
kwietnia na boisku przy Szkole

Podstawowej w Niepor´cie odby∏

si´ VII Gminny Turniej Pi∏ki

No˝nej dru˝yn szkó∏ podstawowych o Pu-

char Wójta Gminy Niepor´t. 

Organizatorem turnieju by∏ klub LKS Ro-

tavia (ze Êrodków bud˝etu gminy), realizu-

jàc zadania gminy z zakresu kultury fizycz-

nej. Uczestniczy∏y w nim wszystkie szko-

∏y podstawowe z terenu Gminy Niepor´t

– z Józefowa, Izabelina, Niepor´tu, Bia∏o-

brzegów i Wólki Radzymiƒskiej. Ch∏opcy

wystawili 5 dru˝yn, a dziewcz´ta 2.

W rywalizacji dziewczàt SP w Niepo-
r´cie pokona∏a 1:0 SP Józefów po tra-
fieniu z rzutu wolnego Darii Chmara.

Ch∏opcy grali systemem ka˝dy z ka˝dym

w pi´cioosobowych sk∏adach 2 x 10 min. 

Losy turnieju wa˝y∏y si´ do ostatniej ko-

lejki spotkaƒ. O trzy czo∏owe miejsca rywa-

lizowa∏y Józefów, Niepor´t oraz Bia∏obrze-

gi i ka˝da z tych dru˝yn mia∏a szanse

na koƒcowy sukces. Zwyci´stwo Niepor´-

tu nad Bia∏obrzegami pozwoli∏o tym pierw-

szym wyprzedziç dotychczasowego lidera

ze Szko∏y Podstawowej w Józefowie.

Ka˝da z dru˝yn mia∏a w swoich szere-

gach wyró˝niajàcych si´ zawodników: Nie-

por´t – Mateusza Maƒk i Daniela Kombo-

ra; Józefów – Mateusza Zajàca, Bernarda

Dobrowolskiego i Daniela Smoczyƒskiego;

Bia∏obrzegi – Macieja Zajdel; Wólka Ra-

dzymiƒska – Macieja Sochackiego.

Klasyfikacja koƒcowa:

1. SP Niepor´t 10 pkt – opiekun Tomasz Za-

lewski

2. SP Józefów 9 pkt – opiekun Aneta Pàtek

3. SP Bia∏obrzegi 6 pkt – opiekun Roman

Madej

4. SP Izabelin 3 pkt – opiekun Adam Poma-

ski

5. SP Wólka Radzymiƒska 0 pkt – opiekun

Wanda Delis

Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏

Mateusz Maƒk (9 bramek) ze Szko∏y Pod-

stawowej w Niepor´cie, natomiast najlep-

szym bramkarzem uznano ¸ukasza Okul-

skiego równie˝ z Niepor´tu. 

Zawody, w których startowa∏o 65 osób,

s´dziowali z ramienia klubu Zbigniew

Karczmarczyk i Stanis∏aw Pisarek, który

by∏ jednoczeÊnie s´dzià g∏ównym. Dru˝y-

ny za miejsca I-III otrzyma∏y puchary i dy-

plomy, podobnie jak najlepszy strzelec

i bramkarz, natomiast pozosta∏e dru˝yny

otrzyma∏y dyplomy. Wr´czenia nagród do-

kona∏y Sekretarz Urz´du Gminy Niepor´t

Barbara Kopciƒska oraz Dyrektor Szko∏y

Podstawowej w Niepor´cie Edyta KuÊ. 

Dru˝yny ch∏opców ze SP Niepor´t i SP

Józefów oraz dru˝yna dziewczàt z Niepo-

r´tu reprezentowa∏y gmin´ w turnieju po-

wiatowym. Dru˝yny ch∏opców zaj´∏y odpo-

wiednio 4 i 5 miejsce.

Natomiast o du˝à niespodziank´
postara∏y si´ dziewcz,eta z Niepor´tu,
które dzielnie stawi∏y czo∏a najlep-

szym dru˝ynom z powiatu legionow-
skiego i tak˝e tam okaza∏y si´ bezkon-
kurencyjne. Wygrywajàc wszystkie
mecze zdoby∏y I miejsce w Powiecie
Legionowskim. Tym samym uzyska∏y

przepustk´ do dalszej fazy, którà sà roz-

grywki mi´dzypowiatowe. Ca∏ej dru˝y-

nie nale˝à si´ wielkie s∏owa uznania

za ambicj´, walecznoÊç, odwag´ i od-

pornoÊç psychicznà. Nale˝y podkreÊliç,

˝e w reprezentacji szko∏y znalaz∏y si´

uczennice klas sportowych V i VI. 

� S.Pisarek

PIŁKARSKA dru˝yna
dziewczàt ze szkoły
w Niepor´cie najlepsza
w powiecie

Mieszkaniec Wólki Radzymiƒskiej
Jakub Stachnik został
podwójnym laureatem Grand
Prix Polski w Walce Wr´cz
i Grapplingu. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białobrzegach
triumfowali w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym
dziewczàt i chłopców, rozegranych w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej w Serocku.

ZWYCI¢SKI wyst´p siatkarek
ZŁOTO i bràz
w Grand Prix Polski 

SZKOŁA Podstawowa 
w Białobrzegach najlepsza
w powiecie

Mistrzostwa rozegrane zosta∏y ju˝

po raz 13 w Koby∏ce 9 i 10 kwiet-

nia. Ich organizatorem by∏ MKS

„Wicher” we wspó∏pracy z MOK

Koby∏ka. 

Jakub, mieszkaniec Wólki Radzy-

miƒskiej, wywalczy∏ dwa medale

– z∏oty w kategorii 90 kg oraz brà-

zowy w kategorii 82 kg. Od dwóch

lat trenuje MMA (Mixed Martial

Arts) w klubie Fit-Fun na Warszaw-

skim Bródnie. Ma 28 lat.

Honorowy patronat nad imprezà

obj´li Burmistrz Miasta Koby∏ka

oraz Starosta Powiatu Wo∏omiƒ-

skiego. � BW

Zarówno dziewcz´ta, jak i ch∏op-

cy zaj´li I miejsce. Koƒcowe wy-

niki rozgrywek wyglàda∏y nast´pu-

jàco: 

Wyniki ch∏opcy:
I miejsce SP Bia∏obrzegi, II miejsce

SP Jadwisin, III miejsce SP Serock, 

IV miejsce SP nr 8 Legiono-

wo, V miejsce SP Janówek, VI miej-

sce SP Chotomów.

Wyniki dziewcz´ta:
I miejsce SP Bia∏obrzegi, II miejsce

SP Jadwisin, III miejsce SP Serock, 

IV miejsce SP Jab∏onna, V miejsce

SP Janówek, VI miejsce SP nr 7 Le-

gionowo. � SP Bia∏obrzegi

stojà od lewej: Trener Roman Madej, Wiktoria Wardak, Aleksandra Rasiƒska,
Krystian Podstawka, Micha∏ Dukaczewski

20 kwietnia w hali PZSP w Serocku ro-
zegrany zosta∏ Turniej Pi∏ki Siatkowej
dziewczàt w wieku gimnazjalnym. O Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z okazji obchodów Âwi´ta Patrona Se-
rocka Âw. Wojciecha rywalizowa∏o 8 ze-
spo∏ów, wÊród nich reprezentacja Gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Dziewcz´ta ze Stanis∏awowa Pierwszego

uzyska∏y w grupie drugiej doskona∏e rezul-

taty. Trzy mecze – z Legionovià II Legio-

nowo, z Gimnazjum w Siedlacach i ZS

Nr 47 II Warszawa – wygra∏y z tym samym

wynikiem 2:0. W meczu fina∏owym poko-

na∏y faworyta turnieju Legionovi´ I Legio-

nowo 2:1.

Klasyfikacja koƒcowa turnieju przedsta-
wia si´ nast´pujàco: 
I miejsce Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy

II miejsce Legionovia I Legionowo

III miejsce Legionovia II Legionowo

IV miejsce ZS Nr 47 I Warszawa 

V miejsce ZS Nr 47 II Warszawa 

VI miejsce Gimnazjum Pomiechówek

VII miejsce OSiR Serock

VIII miejsce Gimnazjum Siedlce. 

Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a

Ewelina Burza z Gimnazjum w Stanis∏awo-

wie Pierwszym. 

Sk∏ad zwyci´skiego zespo∏u: Eweli-

na Burza (kapitan dru˝yny), Marzena Ko-

walska, Monika R´belska, El˝bieta S∏upec-

ka, Marcelina Onisk, Martyna Zajàc, Da-

ria Jastrz´bska, Kamila Bouhamadouche,

Aleksandra Królikowska, Aleksandra Bor-

kowska. 

Trenerem dziewczàt jest Bronis∏aw Or-

likowski. W trakcie turnieju dru˝yn´ pro-

wadzi∏a Anna Wenerska.

� D PieÊniak



E K O L O G I A

7

GOSPODARKA ODPADPADAMI
NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T
– podsumowanie roku 2010 cz. II
Zu˝yty Sprz´t Elektryczny
i Elektroniczny (ZSEE)
Urzàd Gminy Niepor´t w ramach

wspó∏pracy z firmà AG-Complex
z Warszawy, prowadzi tak˝e zbiórki

zu˝ytego sprz´tu elektrycznego

i elektronicznego (ZSEE) – w 2010

zebrano ich 6,5 tony.

Zbiórki ZSEE odbywajà si´

w Gminnych Punktach Odbioru
Segregowanych Odpadów Komu-
nalnych, znajdujàcych si´ w Niepo-

r´cie (ul. Ma∏o∏´cka), w Micha∏owie

– Grabina (ul. Przyrodnicza) i w Wo-

li Aleksandra (ul. Wolska)

– w pierwszà sobot´ ka˝dego miesià-

ca w godzinach 12.00 – 17.00 

Ponadto uczestnicy systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów tzw. se-
gregacji „u êród∏a” po uprzednim,

odpowiednio wczeÊniejszym (co naj-

mniej na tydzieƒ przed terminem od-

bioru worków) powiadomieniu pra-

cowników Urz´du Gminy Niepor´t,

pok. nr 30 (II pi´tro), nr tel.

(022) 767 04 47 -mogà razem z wor-

kami wystawiç ZSEE – du˝y usta-

wiony obok, drobny w kartonie lub

w zawiàzanym pó∏przezroczystym

worku (tak, aby by∏o widaç co jest

w Êrodku).

Zu˝yte baterie 
i akumulatorki
W ramach gospodarki odpadami pro-

wadzona jest równie˝ zbiórka zu˝y-

tych baterii i akumulatorków

– w 2010 zebrano ich ok. 30 kg. 

Zu˝yte baterie i akumulatorki
nale˝à do grupy odpadów niebez-
piecznych, dlatego NIE WOLNO
– wrzucaç ich do zwyk∏ych pojemni-

ków na Êmieci, nale˝y gromadziç je

osobno i wrzucaç do specjalnych po-

jemników przeznaczonych do zbiór-

ki tego rodzaju odpadów.

Specjalistyczne pojemniki prze-

znaczone do zbiórki zu˝ytych bate-

rii i akumulatorków, ustawione sà

mi´dzy innymi w: Urz´dzie Gminy

Niepor´t, Gminnym OÊrodku Kultu-

ry w Stanis∏awowie Drugim, Gmin-

nym OÊrodku Kultury w Kàtach W´-

gierskich, Gminnym OÊrodku Kultu-

ry w Beniaminowie, Samodzielnym

Publicznym Zak∏adzie Opieki Zdro-

wotnej w Niepor´cie, Woli Aleksan-

dra przy ul. Wolskiej na terenie

Gminnego Punktu Odbioru Segrego-

wanych Odpadów Komunalnych,

oraz w wybranych instytucjach, fir-

mach i placówkach handlowych

– informacje na ten temat mo˝-

na uzyskaç mi´dzy innymi na stro-

nie internetowej www.nieporet.pl

w zak∏adce Ekologia.

Ponadto uczestnicy selektywnej
zbiórki odpadów tzw. segregacji
„u êród∏a” mogà zu˝yte i przetermi-

nowane baterie i akumulatorki gro-

madziç w niewielkich, pó∏przezro-

czystych (tak, aby by∏o widaç ich za-

wartoÊç) oraz zawiàzanych

woreczkach i wywieszaç je w pobli-

˝u worków z odpadami segregowa-

nymi.

Tego rodzaju odpady mo˝na rów-

nie˝ przekazywaç dzieciom, które

w ramach edukacji ekologicznej,

przyniosà je i wrzucà do specjalnych

pojemników, znajdujàcych si´ w:

Szkole Podstawowej – w Niepor´-

cie, w Bia∏obrzegach, w Wólce Ra-

dzymiƒskiej, w Józefowie i w Izabe-

linie, Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym, OÊrodku TPD w Zegrzu

Po∏udniowym i Ryni.

Przeterminowane 
lub zb´dne leki
Od 2010 roku Urzàd Gminy Niepo-
r´t prowadzi równie˝ zbiórk´ prze-
terminowanych lub zb´dnych le-
ków. Aktualnie zebrano niewielkà

iloÊç tego rodzaju odpadów – 41 kg
ale mamy nadziej´, ˝e w tym roku

zbierzemy ich wi´cej.

Przeterminowane i zb´dne leki
nale˝y zbieraç oddzielnie i wrzucaç
je do specjalnych pojemników
– specjalistyczne pojemniki usta-

wione zosta∏y w Gminnym OÊrod-
ku Zdrowia w Niepor´cie oraz
w OÊrodku Zdrowia w Zegrzu Po-
∏udniowym.

NIE WOLNO – wyrzucaç przeter-

minowanych lub zb´dnych leków

do kosza na Êmieci, kanalizacji,

a tym bardziej spalaç ich w piecach

centralnego ogrzewania.

Do wspomnianych wy˝ej specjal-

nych pojemników:

mo˝na wrzucaç: 
• leki w postaci tabletek, dra˝etek,

ampu∏ek w opakowaniach lub lu-

zem,

• syropy, krople, roztwory – tylko

w szczelnie zamkni´tych opakowa-

niach,

• maÊci;

nie mo˝na wrzucaç:
• termometrów (szczególnie rt´cio-

wych), urzàdzeƒ elektrycznych

i elektronicznych, odpadów zakaê-

nych (zu˝ytych igie∏, strzykawek,

ig∏ostrzykawek, gazików itp.), ae-

rozoli, pampersów itp.

Przed wrzuceniem przetermino-

wanych lub zb´dnych leków do spe-

cjalnego pojemnika, nale˝y usunàç

tekturowe opakowanie (pude∏ko),

które jako odpad podlegajàcy segre-

gacji, mo˝na wrzuciç do worka lub

pojemnika przeznaczonego na pa-

pier.

Od podmiotów gospodarczych
z terenu gminy Niepor´t odpady

zbierane w sposób selektywny, odpa-

dy wielkogabarytowe, ZSEE, prze-

terminowane baterie i akumulatorki,

przeterminowane leki itp. – odbiera-

ne sà wed∏ug indywidualnych ustaleƒ

zawartych pomi´dzy podmiotami

gospodarczymi, a dowolnie wybranà

firmà zajmujàcà si´ odbiorem odpa-

dów komunalnych od w∏aÊcicieli

nieruchomoÊci – adresy i telefony

do firm dzia∏ajàcych na terenie gmi-

ny Niepor´t mo˝na znaleêç na stro-

nie internetowej www.nieporet.pl

w zak∏adce Ekologia.

Zach´camy mieszkaƒców gminy

do anga˝owania si´ w akcj´ ochrony

Êrodowiska i uczestnictwa we wspo-

mnianych zbiórkach oraz przypomi-

namy o podpisywaniu i realizowaniu

umów w zakresie odbioru odpadów

komunalnych od w∏aÊcicieli nieru-

chomoÊci. 

� R. Szkolniak

KRONIKA POLICYJNA

MIAŁ W SAMOCHODZIE
0,5 KILOMETRA KABLA

Policjanci z komisariatu w Niepor´cie zatrzymali
m´˝czyzn´, który włamał si´ do studzienki
telekomunikacyjnej i kradł kabel. Mieszkaniec Warszawy
był zaskoczony widokiem interweniujàcych policjantów
o godzinie 4 rano na terenie leÊnym, wi´c wystraszony
próbował uciekaç.

Łatwym łupem sà elementy ogrodzenia
w terenach leÊnych. Policjanci z Niepor´tu, w krótkim
odst´pie czasu, dokonali zatrzymania 4 m´˝czyzn
podczas kradzie˝y słupków ogrodzeniowych.

Âwiàteczny poranek Dariusz M. sp´-

dza∏ w nietypowy sposób. M´˝czy-

zna w miejscowoÊci Bia∏obrzegi

na terenach leÊnych w∏ama∏ si´

do studzienki telekomunikacyjnej

skàd krad∏ kabel. Na widok policjan-

tów m´˝czyzna próbowa∏ uciekaç.

Jednak po krótkim poÊcigu zosta∏ za-

trzymany. Mieszkaniec Warszawy

w samochodzie mia∏ ponad pó∏ kilo-

metra kabla telekomunikacyjnego

o wartoÊci kilkunastu tysi´cy z∏o-

tych. Mariusz M. prawdopodobnie

us∏yszy zarzut kradzie˝y z w∏ama-

niem do studzienki telekomunikacyj-

nej. Czyn ten jest zagro˝ony karà po-

zbawienia wolnoÊci nawet do lat 10.

O dalszym losie m´˝czyzny zadecy-

duje sàd.

� ds. kpp legionowo

KRADLI W BIAŁY DZIE¡!

Janusz A. i Zdzis∏aw S. od kilku ty-

godniu przygotowywali si´ do kra-

dzie˝y prz´se∏ ogrodzeniowych z te-

renów leÊnych w Bia∏obrzegach.

M´˝czyêni najpierw wycinali s∏up-

ki wjazdowe do lasu i odk∏adali

w bezpieczne miejsce tak, aby póê-

niej bez wi´kszych trudnoÊci mogli

je wynieÊç z lasu. Policjanci z komi-

sariatu w Niepor´cie zatrzymali 52-

letniego Janusza A. i 34-letniego

Zdzis∏awa S. podczas wynoszenia

prz´se∏ ogrodzeniowych z lasu. War-

toÊç skradzionych s∏upków zosta∏a

oszacowana na kilka tysi´cy z∏otych.

M´˝czyêni za pope∏nione prze-

st´pstwo odpowiedzà przed sàdem.

Grozi im nawet do 5 lat pozbawie-

nia wolnoÊci.

Kolejne osoby zosta∏y zatrzymane

w bia∏y dzieƒ przez policjantów

z Niepor´tu podczas kradzie˝y s∏up-

ków ogrodzeniowych z terenów le-

Ênych. Wczesnym popo∏udniem kry-

minalni z komisariatu w Niepor´cie

uzyskali informacj´, ˝e na terenach

leÊnych w Ryni ponownie dochodzi

do kradzie˝y elementów ogrodzenia.

Policjanci po przybyciu na miejsce

dostrzegli dwóch m´˝czyzn wyko-

pujàcych s∏upki ogrodzeniowe. M´˝-

czyêni zdà˝yli Êciàgnàç 80 metrów

siatki i wykopaç 40 s∏upków. An-

drzej Sz. i W∏adys∏aw Sz. narazili

gospodarza terenów leÊnych

na szkod´ kilkuset z∏otych.

53-letni W∏adys∏aw Sz. i 46-letni

Andrzej Sz. sà mieszkaƒcami gminy

Niepor´t.

M´˝czyêni dobrowolnie poddali

si´ karze pozbawienia wolnoÊci

w wymiarze 8 miesi´cy w zawiesze-

niu na 2 lata. Po wykonaniu czynno-

Êci w komisariacie policji mieszkaƒ-

cy zostali zwolnieni.

� ds. kpp legionowo

SZUKAMY PSA
22 marca zaginàł pies o rasie Siberian Husky. Pies wabi si´ Hasan . Ma około 2 lat.
W dniu zagini´cia  miał na sobie czerwonà obro˝´. Pod szyjà znajduje si´ blizna z
wyrwanà sierÊcià. Jest szaro-biało-czarny i ma bràzowe oczy. Ma kłopoty z wàtrobà!
Powinien dostawaç specjalne leki. Jest raczej przyjazny i ufny. Na psa czekajà małe
dzieci, które bardzo t´sknià za nim. JeÊli ktoÊ go widział, prosz´ dzwoniç pod numer
660-473-718, bàdê pisaç na e-mail kwiatek246@vp.pl. Ka˝dy trop jest wa˝ny!




