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Do 16 listopada głosujemy na projekt
doÊwietlenia przejÊç dla pieszych
w gminie Niepor´t w ramach Bud˝etu
Obywatelskiego Mazowsza!
249 – to numer projektu „Przebudowa przejÊç dla pieszych przez drogi
wojewódzkie na terenie Gminy Niepor´t, Powiat Legionowski
– Bezpieczne przejÊcia dla pieszych”, zgłoszony przez stowarzyszenie
„Przyjazny Niepor´t” do Bud˝etu Obywatelskiego Mazowsza. 
Jak ju˝ informowaliÊmy, projekt za-

k∏ada doÊwietlenie 21 przejÊç dla
pieszych zlokalizowanych na trzech

drogach: ul. Jana Kazimierza

(DW 633), ul. Stru˝aƒskiej

(DW 632) oraz ul. Zegrzyƒskiej/Po-

gonowskiego (DW 631). Jest to

szansa na istotne zwi´kszenie bez-

pieczeƒstwa u˝ytkowników dróg

w tych miejscach. Lepsza widocz-

noÊç oznacza wy˝szy poziom bez-

pieczeƒstwa. To wa˝ne, szczególnie

w okresie jesienno-zimowym, kie-

dy szybko robi si´ ciemno, a piesi

na przejÊciach bez sygnalizacji

Êwietlnej cz´sto dopiero w ostatniej

chwili sà widoczni dla kierowców.

WartoÊç projektu to kwota prze-

sz∏o 660 tysi´cy z∏otych.

JAK PRZEBIEGAå B¢DZIE 
GŁOSOWANIE?
Informacje dla głosujàcych:

• g∏osowanie odbywa si´ poprzez

stron´ bom.mazovia.pl. Tam

znajdujà si´ wszystkie projekty

i ten najwa˝niejszy dla nas
z numerem 249 (podregion
warszawski wschodni). GŁO-
SUJEMY DO 16 LISTOPADA!

• ka˝dy mieszkaniec Mazowsza

mo˝e oddaç g∏os na dwa projek-

ty – jeden z puli ogólnowojewódz-

kiej i jeden z puli podregionalnej.

Mo˝na oddawaç g∏os na projekt

z dowolnego podregionu;

• wystarczy podaç imi´, nazwisko,

miejsca zamieszkania (wy∏àcznie

nazw´ miejscowoÊci i nazw´ po-

wiatu) oraz numer telefonu ko-

mórkowego;

• na podany numer telefonu wysy-

∏any jest kod weryfikacyjny, któ-

ry nale˝y wprowadziç do syste-

mu;

• w imieniu osoby ma∏oletniej g∏os

mo˝e oddaç jej przedstawiciel

ustawowy;

• z jednego numeru telefonu mo˝-

na oddaç maksymalnie 3 g∏osy.

GŁOSUJMY! Razem mo˝emy
sprawiç, ˝e w gminie Niepo-
r´t b´dzie bezpieczniej!

Przypominamy lokalizacje
przejÊç dla pieszych uj´tych
w projekcie:
• droga wojewódzka nr 631 (ul.

Zegrzyƒska, ul. Nowolipie), obr´b

Niepor´t – 3 przejÊcia dla pie-
szych:

1. w pobli˝u kompleksu rekreacyj-

nego „Dzika Pla˝a” w Niepor´-

cie,

2. w pobli˝u przystanku autobuso-

wego „Stokrotki” w Niepor´t,

3. przy skrzy˝owaniu ul. Wojska

Polskiego w Niepor´cie,

• droga wojewódzka nr 633 (ul.

Jana Kazimierza), obr´b Niepor´t,

Stanis∏awów Pierwszy Rembelsz-

czyzna – 14 przejÊç dla pieszych:

1. przy skrzy˝owaniu z ul. Dwor-

cowà w Niepor´cie,

2. przy skrzy˝owaniu z ul. Podle-

Ênà w Niepor´cie,

3. przy skrzy˝owaniu z ul. Plac

WolnoÊci w Niepor´cie,

4. przy skrzy˝owaniu z ul. Dwor-

cowà i ul. Adama Mickiewicza

w Niepor´cie,

5. w pobli˝u skrzy˝owania z ul.

Rejtana w Niepor´cie,

6. przy skrzy˝owaniu z ul. Zajaz-

dowà w Niepor´cie,

7. przy skrzy˝owaniu z ul. Sonaty

w Stanis∏awowie Pierwszym,

8. przy skrzy˝owaniu z ul. Przyle-

Ênà w Stanis∏awowie Pierw-

szym,

9. cztery (4) przejÊcia dla pieszych

przy rondach im. Witolda Pilec-

kiego w Rembelszczyênie,

10. przy GAZ SYSTEM w Rem-

belszczyênie,

11. przy skrzy˝owaniu z ul. Wàskà

w Rembelszczyênie,

• droga wojewódzka nr 632 (ul.

Stru˝aƒska), obr´b Rembelszczy-

zna, Kàty W´gierskie, Józefów

– 4 przejÊcia dla pieszych:

1. przy skrzy˝owaniu z ul. Ko-

Êcielnà w Kàtach W´gierskich,

2. przy skrzy˝owaniu z ul. Mo-

drzewiowà w Kàtach W´gier-

skich,

3. przy skrzy˝owaniu z ul. Szkol-

nà w Józefowie,

4. przy skrzy˝owaniu z ul. Objaz-

dowà w Józefowie.

� B.Wilk

Skrzy˝owanie ul. Jana Kazimierza z ul. Dworcowà 
i ul. Mickiewicza w Niepor´cie

Skrzy˝owanie ul. Jana Kazimierza z ul. Sonaty 
w Stanis∏awowie Pierwszym

Skrzy˝owanie z ul. Wàskà 
w Rembelszczyênie 

Skrzy˝owanie ul. Stru˝aƒskiej z ul. Objazdowà 
w Józefowie
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Podwójny sukces
w rankingu Perły
Samorzàdu
W tegorocznej VIII edycji ogólnopolskiego rankingu Perły Samorzàdu,
organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Deloitte, gmina
Niepor´t zaj´ła piàte miejsce w kategorii najlepsza gmina wiejska.

Gmina Niepor´t po raz 17 wzi´ła udział w akcji charytatywnej Pola Nadziei, organizowanej od wielu lat
przez OÊrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów w Warszawie.

Od kilku miesi´cy wójt Maciej Mazur dà˝y do zmiany regulaminu rzàdowego
programu „Mój pràd”, aby zmniejszyç koszty ponoszone przez mieszkaƒców
przy wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. Zabiega o stworzenie mo˝liwoÊci
wspólnego finansowania zestawu fotowoltaicznego ze Êrodków NFOÂiGW
i Êrodków samorzàdowych. 

Ranking Per∏y Samorzàdu honoru-

je najlepsze gminy oraz ich w∏o-

darzy i jest pod wieloma wzgl´da-

mi wyjàtkowy – udzia∏ w rankin-

gu jest ca∏kowicie bezp∏atny,

a nad prawid∏owym przebiegiem

wyboru czuwa Kapitu∏a Rankingu

z∏o˝ona z ekspertów ds. samorzà-

du terytorialnego. W ka˝dej kate-

gorii przyznawane sà trzy g∏ówne

nagrody oraz siedem wyró˝nieƒ.

W tym roku samorzàdy bioràce

udzia∏ w rankingu wype∏nia∏y an-

kiet´, która dotyczy∏a m.in. finan-

sów gminy, rynku pracy, pozyski-

wania inwestorów, komunikacji

z mieszkaƒcami i integracji lokal-

nej spo∏ecznoÊci, a tak˝e oÊwiaty,

ochrony zdrowia, transportu,

ochrony Êrodowiska i gospodarki

odpadami. Pytania dotyczàce w∏o-

darzy analizowa∏y ich dzia∏alnoÊç

jako: reprezentanta, mened˝era,

koordynatora i lidera.

Wójt Maciej Mazur w kategorii

Najlepszy W∏odarz zajà∏ ósme

miejsce.

� AZ

Pole Nadziei na Placu WolnoÊci

Czy b´dzie mo˝na
dofinansowaç program
rzàdowy „Mój pràd”
Êrodkami z bud˝etu gminy?

Cel akcji od lat pozostaje niezmien-

ny – zebranie Êrodków finanso-

wych na potrzeby prowadzonej

w oÊrodku opieki paliatywno-ho-

spicyjnej nad osobami b´dàcymi

w ostatnim stadium choroby nowo-

tworowej. Symbolem akcji sà ̋ on-

kile, które tworzà Pola Nadziei,

znak wsparcia dla osób cierpiàcych

i potrzebujàcych opieki. Na Placu

WolnoÊci posadziliÊmy cebulki,

których kwiaty przypomnà nam

wiosnà o dzia∏alnoÊci OÊrodka Ho-

spicjum Domowe. 

� BW

Zmiana ta dawa∏aby mo˝liwoÊç do-

finansowania zestawu fotowoltaicz-

nego ze Êrodków NFOÂiGW, jak

i ze Êrodków samorzàdowych. Wte-

dy mieszkaniec móg∏by z∏o˝yç

wniosek do programu rzàdowego

i uzyskaç wsparcie z obu êróde∏.

Obecnie dzia∏ajàcy program zabra-

nia ∏àczenia dotacji z bud˝etu gmi-

ny. Gmina zabiega o mo˝liwoÊç do-

p∏acania do zestawu fotowoltaicz-

nego dofinansowanego przez

NFOÂiGW. Do tego potrzebna jest

zmiana regulaminu programu „Mój

pràd”.

W lipcu br. wójt Mazur wystàpi∏

do Narodowego Funduszu Ochro-

ny Ârodowiska o zmian´ regulami-

nu. W odpowiedzi otrzyma∏ infor-

macj´, aby gmina skierowa∏a swo-

jà propozycj´ do Ministra Klimatu.

W sierpniu z∏o˝one zosta∏o pismo

do Pana Micha∏a Kurtyki – Ministra

Klimatu. Ministerstwo przekaza∏o

to pismo do NFOÂiGW, w celu

ewentualnego wykorzystania w pra-

cach nad zmianami w Programie. 

Na poczàtku paêdziernika przy-

sz∏a odpowiedê z Narodowego

Funduszu Ochrony Ârodowiska,

która nie da∏a zielonego Êwiat∏a

na zmian´ regulaminu. W uzasad-

nieniu wskazano, ̋ e program „Mój

pràd” cieszy si´ bardzo du˝ym za-

interesowaniem wÊród Polaków

(z∏o˝ono ju˝ 140 tys. wniosków

o dofinansowanie). Ponadto,

przy obecnym poziomie dofinanso-

wania, w szczególnoÊci w po∏àcze-

niu z ulgà podatkowà i mechani-

zmem rozliczenia energii, zwrot

kosztów mo˝e nast´powaç w cià-

gu 5-6 lat. Wed∏ug NFOÂiGW

obecny poziom dofinansowania

jest wystarczajàcà zach´tà. 

W obecnej sytuacji mieszkaƒcy

mogà skorzystaç z warunków ofe-

rowanych przez program rzàdowy

„Mój pràd”. O ewentualnych zmia-

nach b´dziemy Paƒstwa informo-

waç. � BW

Z myÊlà o bezpieczeƒstwie osób

przebywajàcych w Urz´dzie Gmi-

ny Niepor´t, zamontowany zosta∏

terminal do pomiaru temperatury

cia∏a. W obecnej sytuacji stanowi

to dodatkowe zabezpieczenie, po-

dobnie jak obowiàzkowe zakrywa-

nie nosa i ust, przed rozprzestrze-

nianiem si´ koronawirusa SARS-

-COV-2. Obs∏uga interesantów

realizowana jest wy∏àcznie na par-

terze Urz´du, w specjalnie wyzna-

czonych do tego celu stanowi-

skach. Mo˝liwe jest dokonanie

p∏atnoÊci kartà p∏atniczà, prowa-

dzonych przez Kancelari´, Dzia∏

Gospodarki Komunalnej oraz

Dzia∏ Podatków i Windykacji. Za-

ch´camy do za∏atwiania spraw

urz´dowych za poÊrednictwem dro-

gi elektronicznej na adres

urzad@nieporet.pl, poprzez platfor-

m´ e-PUAP lub telefonicznie

pod nr telefonu (22) 767-04-00.

Od 2 listopada obowiàzywaç b´-
dà zmienione godziny pracy
Urz´du Gminy:
• poniedzia∏ek – 8.00-18.00, 
• wtorek-czwartek – 8.00-16.00,
• piàtek – 8.00-14.00 � BW

Terminal do pomiaru temperatury ciała Przyst´pujemy do opracowania publikacji albumowej
poÊwi´conej kapliczkom znajdujàcym si´ na terenie
gminy Niepor´t. Poszukujemy osoby, która podejmie si´
realizacji tego zadania. Oczekujemy zdj´ç obiektów wraz
z przedstawieniem ich lokalizacji oraz opisów historii ich
powstania, które póêniej wydane zostanà w formie
atrakcyjnego albumu. Kapliczki sà od wieków nieodłàcznym 
elementem polskiego krajobrazu, stanowià tak˝e czàstk´
naszego dziedzictwa kulturowego. 
Chcemy dotrzeç do wszystkich, znajdujàcych si´ na terenie
naszej gminy, aby uchroniç je od zapomnienia. 
Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt telefoniczny
z Działem Informacji Publicznej i Promocji Gminy
– 22 767 04 46, lub na adres e-mail: promocja@nieporet.pl
w terminie do dnia – 30 paêdziernika. 

KAPLICZKI – nieodłàczny element
polskiego krajobrazu
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Radni województwa mazowieckiego przyj´li nowy
Program Ochrony Powietrza (POP), którego celem
jest poprawa jakoÊci powietrza w regionie 

Obowiàzek przyj´cia nowego, roz-

szerzonego programu ochrony po-

wietrza jest konsekwencjà wyroku

Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Unii

Europejskiej oraz przekroczenia

norm jakoÊci powietrza we wszyst-

kich polskich województwach. 

Celem wprowadzenia programu

jest osiàgni´cie poziomów dopusz-

czalnych i docelowych substancji

szkodliwych w powietrzu. Wià˝e si´

to z ograniczeniem o 44% py∏u

PM10 o 57 % PM 2,5, o 69% ben-

zo (a) pirenu oraz o 27% ditlenku

azotu.

Program przewiduje m.in. inwen-

taryzacj´ i sukcesywnà wymian´

lub likwidacj´ êróde∏ niskiej emi-

sji tzw. kopciuchów, wi´ksze inwe-

stycje w odnawialnà energi´, czysz-

czenie ulic na mokro, zakaz u˝ywa-

nia dmuchaw do liÊci oraz nowe na-

sadzenia zieleni. 

Ka˝da mazowiecka gmina po-

winna do koƒca 2021 roku przepro-

wadziç inwentaryzacj´ êróde∏ cie-

p∏a. Samorzàdy zobowiàzane sà

tak˝e do wymiany wyznaczonej

liczby kot∏ów, prowadzenia dzia∏aƒ

edukacyjnych oraz szybkiej reakcji

na zg∏oszonà interwencj´ dotyczà-

cà paleniska (do 12 godzin).

Najwi´kszy wp∏yw na jakoÊç

powietrza majà obywatele. Dlate-

go po raz pierwszy Program okre-

Êla równie˝ obowiàzki mieszkaƒ-

ców województwa. Jest to m.in.:

przekazywanie deklaracji o wymia-

nie bàdê instalacji dodatkowych

êróde∏ ciep∏a, w przypadku, gdy

wymiana jest realizowana bez po-

Êrednictwa lub wspó∏finansowania

przez gmin´, a tak˝e przestrzeganie

ograniczeƒ i zakazów zawartych

w uchwale antysmogowej.

Po raz pierwszy wprowadzony

zostaje zakaz palenia w komin-
kach w dni ze smogiem, gdy po-

ziom py∏ów PM 10 przekroczy 50

mikrogramów/m3 (dni ze smo-

giem). Dotyczy on tych budynków,

w których kominek nie jest jedy-

nym êród∏em ciep∏a. 

Za niedostosowanie si´ do prze-

pisów gro˝à mandaty do 500 z∏ lub

grzywny do 5 tys. z∏. Utrudnianie

kontroli jest uznawane za przest´p-

stwo, którego konsekwencjà mo˝e

byç nawet kara aresztu. 

Gminom niestosujàcym si´

do przepisów b´dà grozi∏y powa˝-

niejsze konsekwencje – od 50 tys.

z∏otych do 500 tys. z∏otych kary

za nierealizowanie dzia∏aƒ zawar-

tych w POP. 

Na dzia∏ania naprawcze okreÊlo-

ne w Programie, samorzàdy i miesz-

kaƒcy majà maksymalnie 6 lat.

� AZieliƒska

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego, dotyczy całego
województwa i okreÊla działania jakie zostanà podj´te, aby osiàgnàç kompleksowà
popraw´ jakoÊci powietrza. 

Masz kompostownik – zapłacisz mniej!

Kontrole deklaracji
Êmieciowych

Najbardziej potrzebujàcy nie b´dà
pozostawieni sami sobie

WłaÊciciele nieruchomoÊci, którzy zadeklarujà kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, skorzystajà z ulgi w opłacie
za odbiór odpadów komunalnych. Wynosi ona 2 złotych od osoby miesi´cznie.

Pracownicy urz´du gminy przeprowadzajà kontrole posiadanych przez
mieszkaƒców deklaracji Êmieciowych.

Pracownicy Gminnego OÊrodka Pomocy Społecznej w Niepor´cie
od poczàtku epidemii Covid19 wspierajà osoby przebywajàce
na kwarantannie, w izolacji, sà samotne lub wymagajà pomocy.

Od 8 paêdziernika mo˝liwe jest uzy-

skanie ulgi w wysokoÊci miesi´cz-

nej op∏aty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, je˝eli zdecydu-

jemy si´ kompostowaç bioodpady

na w∏asnej nieruchomoÊci. Warun-

kiem jest posiadanie kompostowni-

ka oraz zg∏oszenie tego faktu

w Dziale Komunalnym w urz´dzie

gminy i z∏o˝enie nowej deklaracji. 

Po zadeklarowaniu kompostowa-

nia i otrzymaniu ulgi w op∏atach,

nie wolno wystawiaç worków

z bioodpadami przed posesj´,

w dniu ich odbioru przez firm´. 

Nale˝y liczyç si´ z mo˝liwoÊcià

kontroli, która zweryfikuje, czy fak-

tycznie wywiàzujemy si´ z obo-

wiàzku kompostowania. Je˝eli nie

b´dzie ono realizowane, mieszka-

niec traci prawo do przys∏ugujàcej

mu ulgi w op∏atach, a o nast´pnà

mo˝e starç si´ dopiero za pó∏ roku. 

Kompostownik musi znajdowaç

si´ w wydzielonym miejscu na nie-

ruchomoÊci, mo˝emy kupiç gotowy

model lub wykonaç go we w∏a-

snym zakresie.

Kompostowaç mo˝emy m.in:

skoszonà traw´, opad∏e owoce, li-

Êcie drzew, obierki z warzyw

i owoców, skorupki jaj, fusy po ka-

wie lub herbacie, resztki posi∏ków

(z wykluczeniem mi´sa i t∏uszczu),

ostudzony popió∏ drzewny oraz

rozdrobnione ga∏´zie i kor´. 

Nie nale˝y wrzucaç do kompo-

stownika mi´sa, ryb, gotowanej

˝ywnoÊci, popio∏u w´glowego, od-

chodów zwierzàt itp. 

Co jakiÊ warto przemieszaç za-

wartoÊç kompostownika w celu do-

starczenia powietrza oraz dotarcia

mikroorganizmów do wszystkich

warstw kompostu.

Kompostowanie bioodpadów ma

bardzo wiele zalet, a najwa˝niejsza

jest ta, ˝e kompost to nawóz natu-

ralny, który jest êród∏em cennych

pierwiastków, substancji oraz

próchnicy. Nadaje si´ do nawo˝e-

nia wszystkich gatunków i od-

mian roÊlin, ogranicza wykorzysta-

nie do tego celu Êrodków chemicz-

nych.. 

Równie wa˝ny jest aspekt ekono-

miczny tego rozwiàzania – posia-

danie kompostownika ogranicza

w domowym bud˝ecie koszty zwià-

zane z wywozem odpadów, które

mogà zostaç poddane biodegrada-

cji. Mniejsze koszty systemu go-

spodarowania odpadami ponosi

równie˝ gmina, odbierajàc mniej

bioodpadów od mieszkaƒców. 

Szczegó∏owe informacje – Dzia∏

Gospodarki Komunalnej,

tel. 22 767 04 47. � BW

Mieszkaniec, który nie ma z∏o˝onej

deklaracji Êmieciowej, otrzymuje

informacj´ o obowiàzku jej z∏o˝e-

nia w terminie siedmiu dni wraz

z drukiem do wype∏nienia. Oso-

bom, które uchylaç si´ b´dà od te-

go obowiàzku, grozi mandat karny,

a nast´pnie, je˝eli deklaracji nie

z∏o˝à, wszcz´te wobec nich zosta-

je post´powanie administracyjne.

� BW

Dostarczajà obiady (po uprzednim

wydaniu decyzji administracyjnej),

organizujà dostaw´ ˝ywnoÊci

i Êrodków higienicznych, umo˝li-

wiajà telefonicznà konsultacj´ tele-

fonicznà z psychologiem, organizu-

jà zakup leków (w przypadkach

szczególnych finansujà). Wspiera-

jà i pomagajà w za∏atwianiu ̋ ycio-

wych i niezb´dnych spraw urz´do-

wych.

Z uwagi na stan zagro˝enia za-

ra˝enia si´ korona wirusem wnio-

ski prosimy zg∏aszaç drogà elektro-

nicznà, lub telefonicznà.

Numery telefonów znajdujà si´

na stronie: https://gops-niepo-

ret.pl/n,praca-gminnego-osrodka-

-pomocy. Wywiady Êrodowiskowe

przeprowadzane sà przez telefon

zgodnie z zapisami ustawy tzw.

Tarczy. � GOPS
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Mieszkaƒcy gminy
Niepor´t nie przeszli
oboj´tnie obok apelu o
wzi´cie udziału w akcji
oddawania krwi. Do
Mobilnego Punktu
Poboru Krwi, który stanàł
na Placu WolnoÊci,
ustawiła si´ kolejka.

Oddajà krew, by ratowaç
i pomagaç innym

Budowa kanalizacji
sanitarnej
w Józefowie

Boisko w Niepor´cie

Serdeczne podzi´kowania nale˝à si´

wszystkim, którzy w poniedzia∏ko-

we przedpo∏udnie stawili si´, by od-

daç krew. Do punktu pobraƒ usta-

wi∏a si´ kolejka osób w masecz-

kach, które oczekiwa∏y na wejÊcie

do ambulansu. W miar´ up∏ywu

czasu zg∏aszali si´ kolejni ch´tni

do podzielenia si´ z innymi cennym

darem krwi. O uzupe∏nianie jej za-

pasów, które ostatnio bardzo zma-

la∏y, apelujà teraz lekarze. Trudna

sytuacja epidemiologiczna sprawi-

∏a, ˝e mniej krwiodawców zg∏asza

si´ do punków, a potrzeby chorych

nie malejà. Tym cenniejsza jest po-

moc, jakiej udzielili mieszkaƒcy

– ∏àcznie oddali 11 litrów krwi. 

Akcja by∏a wspó∏finansowana

przez Starostwo Powiatowe w Le-

gionowie. � BW

Zmiana siedziby Partnera 
„Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+” 
Firma SISKAM Kamila Kraw-
czyk, b´dàca Partnerem „Niepor´c-

kiej Karty Rodziny 3+”, zmieni∏a

miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci

w zakresie ubezpieczeƒ majàtko-

wych. Sà one realizowane w loka-

lu przy urz´dzie gminy na Placu

WolnoÊci 1. 

W ramach wspó∏pracy z Kartà

Niepor´ckà firma oferuje 10%

zni˝ki na ubezpieczenia majàtkowe.

Informacje mo˝na uzyskaç pod nu-

merem telefonu: 512-681-855, lub

za poÊrednictwem poczty e-mail:

biuro@siskam.pl.

„Niepor´cka karta Rodziny 3+”

stworzona zosta∏a z myÊlà o rodzi-

nach, majàcych troje lub wi´cej

dzieci, zamieszkujàcych na terenie

gminy Niepor´t. Program ma na ce-

lu wspieranie rodzin wielodziet-

nych, u∏atwianie ich cz∏onkom do-

st´pu do ró˝norodnych dóbr i us∏ug

oraz promowanie ich pozytywnego

wizerunku. Ka˝dy Partner progra-

mu przyst´puje do niego, przedsta-

wiajàc ofert´ ulg i zni˝ek dla posia-

daczy Karty. Ma wówczas prawo

do korzystania z grafiki „Niepor´c-

kiej Karty Rodziny 3+”. 

Lista Partnerów programu znaj-

duje si´ na stronie: www.niepo-

ret.pl/ mieszkancy /nieporecka-kar-

ta-rodziny/. � BW

W Józefowie, w dwóch bocznych

ulicach od ul. G∏ównej, trwa budo-

wa kanalizacji sanitarnej o ∏àcznej

d∏ugoÊci 407 metrów wraz z odej-

Êciami kanalizacyjnymi w grani-

cach pasa drogowego. 

Infrastruktura eksploatowana b´-

dzie przez Gminny Zak∏ad Komu-

nalny w Niepor´cie.

Âcieki odprowadzane b´dà do ist-

niejàcej sieci kanalizacji sanitarnej

w Józefowie. � BW

Na boisku w Niepor´cie trwa
uk∏adanie nowej nawierzchni 
z trawy syntetycznej.

UroczystoÊci Narodowego Âwi´ta Odzyskania Niepodleg∏oÊci w gminie Niepor´t ze wzgl´du na pandemi´ b´dà

w tym roku skromniejsze, odb´dà si´ z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych zasad bezpieczeƒstwa i re˝imu sanitarnego.
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Rozstrzygni´cie konkursu
na Najładniejszy Ogród Przydomowy
W paêdzierniku Komisja Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego rozstrzygn´ła konkurs na Najładniejszy Ogród Przydomowy
Kolejna sucha wiosna nie zniech´-

ci∏a mi∏oÊników ogrodnictwa

i do konkursu zg∏osili si´ kolejni

mieszkaƒcy gminy. Gdy

przed osiemnastu laty po raz pierw-

szy konkurs zosta∏ og∏oszony, jego

ideà by∏o uczynienie naszego oto-

czenia, a tak˝e ca∏ej gminy, pi´k-

niejszym. Po latach mo˝emy

stwierdziç, ˝e cel zosta∏ osiàgni´-

ty. I nie tylko sam konkurs to spra-

wia, ale prawdziwa pasja i zami∏o-

wanie do ogrodnictwa w∏aÊcicieli

ogrodów. D∏ugie godziny jakie

sp´dzajà pielàc, sadzàc, nawo˝àc

i podlewajàc dajà zachwycajàce

efekty.

Komisja przyzna∏a 3 g∏ówne na-

grody oraz 9 wyró˝nieƒ: I miejsce

– Milena Izbicka, II miejsce – Jo-

wita Stromecka, III miejsce ex

aequo – Anna Tarczyƒska, Halina

Kalicka; wyró˝nienia: Joanna Sie-

rawska, Marianna Sacharczuk, Jan

Walczyk, Aneta i Leszek Kur. Na-

grody, magnolie oraz klony palmo-

we wr´czyli laureatom Przewodni-

czàca Komisji OÊwiaty Anna

Greszkiewicz i Wójt Maciej Mazur.

� BW

I miejsce – Milena Izbicka

II miejsce – Jowita Stromecka III miejsce ex aequo 
– Anna Tarczyƒska 

III miejsce ex aequo 
– Halina Kalick

Gminne 
Êcie˝ki

rowerowe
inaczej...
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Lekkoatletyczne osiàgni´cia
Lecha Kowalskiego

Nasi zawodnicy nadal najlepsi w Polsce!

Mistrzostwo Polski w rzucie oszczepem, wysokie miejsca na polskich,
europejskich i Êwiatowych listach klasyfikacyjnych to sportowy
dorobek Lecha Kowalskiego, mieszkaƒca gminy Niepor´t, w 2020 roku
w Lekkiej Atletyce Masters.
Pod koniec sierpnia odby∏y si´

w Lublinie, jubileuszowe XXX

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Pol-

ski Masters. Na tych zawodach pan

Lech, o którego sukcesach sporto-

wych ju˝ pisaliÊmy zdoby∏ mistrzo-

stwo Polski w rzucie oszczepem,

bràzowy medal w trójskoku

i czwartà lokat´ w biegu sprinter-

skim na 200 metrów. 

Tak samo u∏o˝y∏a si´ koƒcowa

klasyfikacja sezonu 2020 r. Polskie-

go Zwiàzku Lekkiej Atletyki Ma-

sters.

W rzucie oszczepem 1 miejsce

w Polsce, w Europie 18 i 22 na li-

Êcie ogólnoÊwiatowej. W trójskoku

w Polsce 3, w Europie 8, a na liÊcie

Êwiatowej 12. W biegu na 200 m

Polsce 4, w Europie 12 i 20 na li-

Êcie Êwiatowej.

Mistrzostwa w Lublinie, by∏y re-

kordowe pod wzgl´dem liczby

uczestników. Organizatorzy uzna-

li je za sukces, gdy˝ podtrzymano

tradycj´ organizowania mistrzostw

ka˝dego roku. Dla uczestników

mia∏y one du˝e znaczenie, nie tyl-

ko sportowe, lecz równie˝ towarzy-

skie. W okresie og∏oszonej pande-

mii wirusa COVID 19, wprowa-

dzonych ograniczeƒ zgromadzeƒ,

wiele imprez lekkoatletycznych

w kraju i za granicà zosta∏o odwo-

∏anych.

Mistrzostwo w klasyfikacji dru-

˝ynowej spoÊród 16 województw,

zdoby∏o z przygniatajàcà przewa-

gà Mazowsze, w zespole którego

wyst´powa∏ pan Lech. Wraz z me-

dalami za osiàgniecia sportowe, pan

Lech otrzyma∏ honorowy medal 30-

lecia Polskiego Zwiàzku Lekkoatle-

tyki Masters.

Jak dotàd, wr´czony on zosta∏

niewielkiej liczbie lekkoatletów.

Serdecznie gratulujemy sukce-

sów panu Lechowi i trzymamy

kciuki za kolejne!

� BW

Absolwentki Szkoły
Podstawowej
w Stanisławie
Pierwszym, wychowanki
UKS D¢BINA NIEPOR¢T
KINGA REMBELSKA
i WIKTORIA
ZDRODOWSKA
reprezentujàc UKS
ATENA Warszawa
zdobyły srebrne medale
Mistrzostw Polski
Kadetek. Dziewcz´ta
Gratulujemy
i dzi´kujemy.

Takich radosnych
informacji od siatkarzy
nam potrzeba

Przed pandemià zawodnicy UKS Fala byli
w ˝yciowej formie. Par´ dni
przed lockdown’em odbył si´ szereg zawodów,
z których przywieêliÊmy worek medali.
Jakub Gradek wykr´ca∏ najlepsze

wyniki, w rankingu polski dla

rocznika 2009, na dystansach 100m

dowolnym oraz 50, 100 i 200m sty-

lem klasycznym.

Ewa Leciejewska równie˝ pozo-

stawia∏a swoje rywalki daleko w ty-

le, zdobywajàc siódmego marca

trzy z∏ote medale w swoich konku-

rencjach.

Nagle zaskoczy∏ nas COVID

i przymusowa przerwa od trenin-

gów. Chyba rozumiecie co znaczy

brak kontaktu z wodà dla ryby? Tak

te˝ czuli si´ nasi zawodnicy…

Lecz ch´ç ruchu i marzenia o wiel-

kich sukcesach nie umar∏y. Zacz´-

liÊmy treningi online (stacjonarne

çwiczenia w domu), z czasem za-

cz´liÊmy spotykaç na Êwie˝ym po-

wietrzu w porcie Niepor´t. Jak tyl-

ko okaza∏o si´, ̋ e baseny mogà byç

otwarte szybka decyzja Wójta

umo˝liwi∏a nam powrót na trening

i po prawie 4 miesiàcach uda∏o nam

si´ wskoczyç do upragnionej wody!

Czas wakacji przebiega∏ doÊç in-

tensywnie. OrganizowaliÊmy spor-

towe pó∏kolonie i codzienne trenin-

gi. Dzieci by∏y spragnione wzajem-

nego kontaktu oraz aktywnoÊci

fizycznej, co prze∏o˝y∏o si´

na szybki powrót do formy. Pierw-

szym takim sprawdzianem by∏ wy-

jazd do Wieliczki. Imprez sporto-

wych w kalendarzu jak na lekar-

stwo, a ch´ç rywalizacji

u zawodników bardzo du˝a. Dzie-

wi´tnastego wrzeÊnia do Solnego

Miasta zjecha∏a si´ czo∏ówka Pol-

skiego p∏ywania. W tym 11 osobo-

wa reprezentacja z Niepor´tu. Na-

si zawodnicy przywieêli a˝ 13 me-

dali!

Na szczególne wyró˝nienia za-

s∏ugujà: Ewa Leciejewska zdo-

bywczyni trzech medali: 2 z∏otych

i 1 srebrnego, Jakub Gradek zdo-

bywca trzech medali: 1 z∏otego i 2

srebrnych, Ignacy Kowalski 1

srebrny, Hanna Kloc 1 bràzowy,

Hanna Zaremba 1 srebrny, Micha∏

Pitus 1 bràzowy, Konstanty Pio-

trowski 1 bràzowy, Bart∏omiej Sza-

turski 1 srebrny i 1 bràzowy medal.

Jak widaç nadal zdobywamy

medale, solidnie trenujemy, zwie-

dzamy baseny w kraju, zdobywa-

my nowe przyjaênie, a przy okazji

dobrze si´ bawimy.

Do∏àcz do naszej dru˝yny i prze-

˝yj wspania∏à przygod´ ze sportem.

Najgorsze co mo˝e ci´ spotkaç to

dobra forma.

� Bartosz Krawczak

Ostatniego dnia przed zamkni´ciem
basenów pojechaliÊmy na zawody
Nasi najmłodsi zawodnicy z rocznika 2012 odnieÊli spektakularne sukcesy na pływalni w Markach.
Na tle du˝ej konkurencji z ca∏ego

Mazowsza b∏yszcza∏ IGNACY

KOWALSKI, który zdeklasowa∏

swoich rówieÊników w ka˝dym

starcie zdobywajàc 4 z∏ote medale

na 50m stylem motylkowym,

grzbietowym, klasycznym i dowol-

nym. 

Wspania∏e starty zaliczy∏y rów-

nie˝ nasze dziewczyny, Alina Ka-

linowska oraz Anna Pitus, plasujàc

si´ w czo∏ówce swoich konkuren-

cji i zdobywajàc nowe rekordy ˝y-

ciowe.

Wszystkim wydawa∏o si´, ˝e to

ostanie zawody w tym sezonie,

wiec radoÊç przeplata∏a si´ ze

smutkiem. Teraz bardziej optymi-

stycznie patrzymy w przysz∏oÊç.

� BK
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LLIISSTTOOPPAADDZZIIEE 2020 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista, Olimpijska

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna,
Szmaragdowa

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki, Agawy, Kresowa, Ptasia
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci
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Pami´ç o uczestnikach Bitwy
Warszawskiej 1920 z terenu 
gminy Niepor´t

Po zdobyciu przez polskie oddzia-

∏y w godzinach porannych 15 sierp-

nia 1920 roku Wólki Radzymiƒ-

skiej i przesuni´ciu linii frontu

w kierunku Radzymina, przystàpio-

no do pochówków ˝o∏nierzy

w zbiorowych mogi∏ach na polu

walki. Âmierç ˝o∏nierza ma szcze-

gólny charakter. ˚o∏nierz oddaje

˝ycie w walce za innych. Jest to

specyficzny wariant poÊwi´cenia

jednostki na rzecz ogó∏u, który re-

prezentuje naród lub paƒstwo. Naj-

cz´Êciej ginie on z dala od rodziny,

domu i bliskich. Ten akt heroizmu

ma niewàtpliwy wp∏yw na kwesti´

pogrzebu bohatera, a potem pami´-

ci i kultu poÊmiertnego. Obowiàzek

ten przyjmuje na siebie w∏aÊnie

spo∏eczeƒstwo albo paƒstwo1. 

W czasie wojny 1920 roku po-

chówkami zajmowa∏y si´ oddzia∏y

ty∏owe, wskazujàc lokalizacj´

miejsc pochówku. Organizacj´

zbierania poleg∏ych z pola walki

i transportu podwodami do miejsc

grzebania prowadzili so∏tysi z po-

szczególnych wiosek, wyznaczajàc

gospodarzy do zapewnienia za-

prz´gów konnych. Przy czym na-

le˝y wspomnieç, ˝e ze wzgl´du

na letnie, wysokie temperatury

i warunki sanitarne, dotyczy∏o to

pochówków ̋ o∏nierzy obu walczà-

cych stron grzebanych w odr´b-

nych kwaterach. 

W przypadku Zamostek, na miej-

sce pochówku por. Stefana Pogo-

nowskiego i 18 poleg∏ych ˝o∏nierzy

wybrano widoczne, piaszczyste,

suche wzniesienie przy drodze for-

tecznej Zegrze – Rembertów. Byç

mo˝e móg∏ byç tam równie˝ pocho-

wany ppor. Benedykt P´czkowski,

nie mam jednak jeszcze potwier-

dzenia tego faktu w êród∏ach.

W póêniejszym okresie oficerowie

zostali ekshumowani i pochowani

w grobach rodzinnych na cmenta-

rzu przy ul. Parkowej w ¸odzi,

a ˝o∏nierze w kwaterach na cmen-

tarzu wojennym 1920 roku w Ra-

dzyminie. 

Na cmentarzu parafialnym

w Niepor´cie sà pochowani miesz-

kaƒcy gminy Niepor´t, którzy ja-

ko ˝o∏nierze walczyli w wojnie

polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Sà to m.in. mieszkaƒcy Izabeli-

na – Franciszek Powa∏a (1902-

1991), Julian Cholewiƒski (1902-

1988) i W∏adys∏aw Budek (1905-

1946), którzy jako ochotnicy s∏u-

˝yli razem na froncie pod Warsza-

wà w jednym dzia∏onie artylerii,

w Armii Ochotniczej dowodzonej

przez gen. Józefa Hallera. Na miej-

scowym cmentarzu spoczywa Jan

Pogorzelski (1901–2001), miesz-

kaniec Niepor´tu, weteran wojny

polsko-bolszewickiej, ̋ o∏nierz za-

pasowego batalionu 13 Pu∏ku Pie-

choty z którym dotar∏ do S∏onima.

Potem odwrót a˝ pod Warszaw´,

nast´pnie, po Cudzie nad Wis∏à,

ju˝ jako ̋ o∏nierz 8 kompanii III ba-

talionu 80 Pu∏ku Piechoty w sk∏a-

dzie 29 Dywizji Piechoty, dotar∏

do Wilna. Do rezerwy odes∏any

zosta∏ 19 listopada 1922 roku.2

W tym miejscu nale˝y wspo-

mnieç, i˝ rodzina Jana Pogorzel-

skiego odnalaz∏a w kartoflisku

nad Kana∏em Królewskim w Nie-

por´cie zw∏oki nieznanego ̋ o∏nie-

rza polskiego, poleg∏ego w sierp-

niu 1920 roku, którego potem po-

chowano w istniejàcej do dnia dzi-

siejszego mogile przy ul. Nowoli-

pie w Niepor´cie. 

We Flotylli Piƒskiej, jako mary-

narz na rzece Pinie, s∏u˝y∏ w cza-

sie wojny 1920 roku dziadek auto-

ra Miko∏aj Wróbel (1899–1955).

W tym miejscu zwracam si´ z ape-

lem do naszych mieszkaƒców, je-

˝eli posiadajà Paƒstwo nieznane

wczeÊniej informacje o cz∏onkach

rodziny, którzy byli ˝o∏nierzami

ochotnikami wojny 1920 roku to

prosz´ o kontakt z redakcjà „Wie-

Êci Niepor´ckich”. Ponadto pragn´

podzi´kowaç Panu Stanis∏awowi

R´belskiemu z Izabelina za okaza-

nà pomoc i przekazanie cennych in-

formacji o ˝o∏nierzach ochotni-

kach z trenu gminy Niepor´t.

Pami´ci ̋ o∏nierzy Bitwy Warszaw-

skiej 1920 roku – mieszkaƒców

gminy Niepor´t, w 100-lecie rocz-

nicy Bitwy dedykuj´ ten artyku∏.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

1 Jan Schubert – „Pochówki ̊ o∏nierskie w Tradycji Historycz-
nej Do Czasów I Wojny Âwiatowej.Powstanie Cmentarzy
Wojskowych”. Architektura – Czasopismo Techniczne Ze-
szyt 18/2011 Wyd.Politechniki Krakowskiej 2011 r.

2 W∏odzimierz B∏awdziewicz -„Dzieje Niepor´tu 1387-2009”
Wyd. II uzupe∏nione Wyd. Lineart s.c.Warszawa 2012 rok

W miesiàcu sierpniu
obchodziliÊmy w Gminie
Niepor´t uroczyÊcie 
100-lecie Bitwy
Warszawskiej. 
Główne uroczystoÊci
miały miejsce
w dniu 14 sierpnia
przy odnowionym
pomniku 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich
w Zamostkach koło Wólki
Radzymiƒskiej. Przebieg
uroczystoÊci został
szczegółowo opisany
w sierpniowym numerze
„WieÊci Niepor´ckich”.
W tym miejscu
przypomn´ Czytelnikom,
majàc na uwadze
zbli˝ajàcy si´ listopad,
miesiàc kojarzony
powszechnie z czasem
przemijania i zadumy
na grobami zmarłych,
kilka wàtków zwiàzanych
z pochówkiem polskich
˝ołnierzy poległych
w sierpniowych walkach
o Zamostki i Wólk´
Radzymiƒskà. 
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Miejsce spoczynku Franciszka Powa∏y
na cmentarzu w Niepor´cie

Miejsce spoczynku 
Jana Pogorzelskiego 
na cmentarzu w Niepor´cie

Julian Cholewiƒski pochowany 
jest na cmentarzu w Niepor´cie

Miejsce spoczynku Miko∏aja Wróbla
na cmentarzu w Niepor´cie

Mogi∏a nieznanego 
˝o∏nierza poleg∏ego w 1920 roku

W∏adys∏aw Budek spoczywa
na cmentarzu w Niepor´cie


