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Dzi´ki wspó∏pracy naukowców

z ca∏ego Êwiata, w rekordowo krót-

kim czasie uda∏o si´ opracowaç kil-

ka preparatów o bardzo wysokiej

skutecznoÊci. W Polsce szczepion-

ka przeciwko Covid-19 jest dost´p-

na od 26 grudnia 2020 r. Co nie-

zwykle wa˝ne, jest ona ca∏kowicie
darmowa i dobrowolna. Wed∏ug

zapewnieƒ rzàdu, ma byç dost´pna

dla ka˝dego pe∏noletniego obywa-

tela naszego kraju. 

W Gminie Niepor´t dzia∏ajà dwa

punkty szczepieƒ. Oba znajdujà si´

w Niepor´cie i sà to: Centrum Me-
dyczne Niepor´t ul. PodleÊna 4
oraz Praktyka Lekarska im. prof.
Tadeusza Ga∏amona w Niepor´-
cie; lek. med. K. Kida∏a, S. Ol-
czyk, ul Dworcowa 8B. Dodatko-

wo, w naszej gminie dzia∏a te˝ mo-

bilny punkt szczepieƒ. Na czym on

polega i kto mo˝e z niego skorzy-

staç? Z mobilnych punktów szcze-

pieƒ na Covid-19 b´dà mog∏y ko-

rzystaç osoby, które nie mogà sa-

modzielnie dotrzeç na szczepienie.

Dotyczy to przede wszystkim se-

niorów o znacznym stopniu niepe∏-

nosprawnoÊci, posiadajàcych orze-

czenie o kodzie R lub N lub odpo-

wiednio I grup´ inwalidzkà z ww.

schorzeniami. Takie osoby b´dà

przewo˝one gminnym transportem

do punktów szczepieƒ lub w razie

braku mo˝liwoÊci przewiezienia

le˝àcej osoby, b´dà do nich kiero-

wane zespo∏y wyjazdowe. W takim

przypadku lekarz z zespo∏u wyjaz-

dowego oceni stan zdrowia pacjen-

ta i zakwalifikuje go do szczepie-

nia, które zostanie wykonane

na miejscu, w domu pacjenta. Do-

wozem seniorów do punktów

szczepieƒ zajmowaç si´ b´dà stra-

˝acy z trzech jednostek OSP znaj-

dujàcych si´ w naszej gminie. Aby

zg∏osiç potrzeb´ takiego transpor-

tu nale˝y dzwoniç pod numer tele-

fonu: 696 833 226.

Szczepienia dla pierwszej grupy

Polaków ruszy∏y 25 stycznia. Dla-

czego warto si´ szczepiç? Bo dzi´-

ki temu ograniczymy zdolnoÊç wi-

rusa SARS-Cov-2 do zaka˝enia ko-

lejnych osób i tym samym

zahamujemy rozwój pandemii. Im

wi´cej osób si´ zaszczepi, tym

szybciej osiàgniemy tzw. odpor-

noÊç populacyjnà, co w praktyce

oznacza powrót do pe∏nej normal-

noÊci: odblokowanie s∏u˝by zdro-

wia, odmro˝enie gospodarki,

otwarcie restauracji, hoteli, powrót

uczniów do szkó∏, a studentów

na wy˝sze uczelnie. Aby jednak

do tego dosz∏o, musimy byç odpo-

wiedzialni i solidarni. Ka˝da oso-

ba, która podda si´ szczepieniu, ma

szans´ przerwaç ∏aƒcuch zaka˝eƒ.

Pami´tajmy, ˝e nasze zaszczepie-

nie to nie tylko ochrona nas sa-

mych, ale tak˝e ochrona naszych

rodziców, dziadków, dzieci i przy-

jació∏. Co jeszcze warto wiedzieç

na temat szczepienia przeciw Co-

vid-19? Szczepionki podawane sà

domi´Êniowo. Nale˝y przyjàç dwie

dawki szczepionki w odst´pie 21

dni. Pe∏na ochrona pojawi si´ po 7

dniach od podania drugiej dawki.

Informacja o przebytym szczepie-

niu b´dzie wprowadzana do spe-

cjalnego systemu. B´dzie ona

do pobrania z Internetowego Kon-

ta Pacjenta. JeÊli ktoÊ nie ma takiej

mo˝liwoÊci, w punkcie szczepieƒ

b´dzie móg∏ otrzymaç tzw. pasz-

port osoby zaszczepionej.

� Anna Michejda

Szczepienia to ciàgle najlepszy sposób walki z chorobami
zakaênymi. W obliczu pandemii Covid-19, z którà mamy
do czynienia od prawie roku, wyprodukowanie szczepionki
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 stało si´ najwa˝niejszym
wyzwaniem stojàcym przed ludzkoÊcià. 

SZCZEPMY SI¢ – od tego zale˝y jak
szybko wrócimy do normalnoÊci



W odleg∏oÊci 100 metrów

od Urz´du Gminy Niepor´t dzia∏a

darmowy HotSpot Wi-Fi. Dzi´ki

temu ka˝dy ch´tny mo˝e do woli

surfowaç po internecie bez ̋ adnych

op∏at. 

Dost´p do bezp∏atnej sieci sta∏

si´ mo˝liwy po przystàpieniu na-

szej gminy do Programu Operacyj-

nego Polska Cyfrowa 2014–2020.

Darmowe Wi-Fi zapewnia 17 hot-

spotów rozmieszczonych w Êrod-

ku i na zewnàtrz budynku. Dofi-

nansowanie wynios∏o 64,3 tys.

z∏otych.

Aby móc skorzystaç z bezp∏atne-

go internetu, wystarczy dowolne

urzàdzenie posiadajàce kart´ siecio-

wà Wi-Fi. B´dàc w urz´dzie lub je-

go okolicy nale˝y wyszukaç sieç

o nazwie FreeHotSpot-UGN. Do-

st´p do Internetu nie wymaga po-

dawania ̋ adnych hase∏. Zach´camy

do korzystania. � AM
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Potwierdê swój Profil
Zaufany w Urz´dzie Gminy
Niepor´t
Za zgodà Ministerstwa Cyfryzacji

Urzàd Gminy Niepor´t do∏àczy∏

do grona urz´dów, w których funk-

cjonuje Punkt Potwierdzajàcy Pro-

fil Zaufany. To du˝e u∏atwienie dla

mieszkaƒców naszej gminy. Czym

on jest i do czego mo˝e nam si´

przydaç? Profil Zaufany potwierdza

to˝samoÊç obywatela – podpis po-

twierdzony Profilem Zaufanym,

podobnie jak kwalifikowany pod-

pis elektroniczny, skutecznie zast´-

puje w kontaktach z podmiotami

publicznymi podpis w∏asnor´czny.

Wykorzystujàc Profil Zaufany mo-

˝emy np. podpisaç dokument elek-

tronicznie, z∏o˝yç wniosek o dowód

osobisty, sprawdziç jego wa˝noÊç,

dowiedzieç si´ czy nasz paszport

jest gotowy do odbioru, zarejestro-

waç dzia∏alnoÊç gospodarczà,

sprawdziç liczb´ punktów karnych,

dokonaç zameldowania, wymel-

dowania lub, co ostatnio niezwykle

wa˝ne, zapisaç si´ na szczepienie.

Punkt dost´pny jest na parterze
budynku Urz´du w Dziale Spraw
Obywatelskich – w godzinach:
poniedzia∏ek 8.30 – 17.30, wtorek
– czwartek w godz. 8.30 – 15.30,
piàtek w godz. 8.30-13.30.

� Marzena Kunicka.

Sukces mieszkaƒców
gminy! Ci´˝arówki nie
pojadà ul. Jana Kazimierza
DDzzii´́kkii  wwiieellkkiieemmuu  zzaaaannggaa˝̋oowwaanniiuu  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,,
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  „„PPrrzzyyjjaazznnyy  NNiieeppoorr´́tt””,,  rraaddnnyycchh
ii ssoo∏∏ttyyssóóww  oorraazz  wwóójjttoowwii  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy,,  
uuddaa∏∏oo  ssii´́  zzaabbllookkoowwaaçç  wwjjaazzdd  ccii´́˝̋aarróówweekk  
nnaa  uulliicc´́  JJaannaa  KKaazziimmiieerrzzaa..

Batalia o utrzymanie ograniczenia

tona˝u na ul. Jana Kazimierza

rozpocz´∏a si´ kilka miesi´cy temu.

Wówczas Mazowiecki Zarzàd

Dróg Wojewódzkich postanowi∏

znieÊç istniejàcy od 20 lat zakaz

wjazdu dla pojazdów ci´˝arowych

o wi´kszej ni˝ 3,5 t dopuszczalnej

masie ca∏kowitej. 

Radni Gminy Niepor´t we wrze-

Êniu sprzeciwili si´ zniesieniu ww.

ograniczenia, a zaniepokojeni

mieszkaƒcy bardzo licznie podpi-

sali w tej sprawie petycj´ do w∏adz

wojewódzkich. Do Marsza∏ka Ada-

ma Struzika napisali So∏tysi Niepo-

r´tu, Stanis∏awowa Pierwszego

i Rembelszczyzny, Przewodniczà-

ca Rady Gminy Niepor´t oraz

przedstawiciele Stowarzyszenia

„Przyjazny Niepor´t” przedsta-

wiajàc wiele argumentów przeciw-

ko zniesieniu zakazu wjazdu ci´˝a-

rówek. 

Na poczàtku stycznia Wójt Ma-

ciej Mazur spotka∏ si´ w tej spra-

wie z Marsza∏kiem Województwa

Adamem Struzikiem i Dyrektorem

MZDW Tomaszem Lewandow-

skim. Argumenty przemawiajàce

za koniecznoÊcià utrzymania ogra-

niczenia tona˝u do 3,5 t na ul. Ja-

na Kazimierza przewa˝y∏y. Jest

wi´c to nasz wspólny sukces.

Dzi´kujemy wszystkim zaanga˝o-

wanym w spraw´. 

Dzi´ki naszemu wspólnemu

dzia∏aniu ulica Jana Kazimierza po-

zostanie wolna od ruchu samocho-

dów ci´˝arowych, a przez to bez-

pieczniejsza dla mieszkaƒców

Gminy Niepor´t. � AM

Budowa kanalizacji deszczowej 
na Osiedlu
Głogi

Odszedł Włodzimierz Sosnowski 
ostatni Naczelnik Gminy Niepor´t
w latach 1985–1990
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Z gł´bokim smutkiem informujemy, ˝e zmarł
Włodzimierz Sosnowski – ostatni Naczelnik Gminy
Niepor´t w latach 1985 – 1990. 
Jako naczelnik gminy Niepor´t przyczynił si´
do gazyfikacji gminy, budowy dróg i sieci
telefonicznej. Zmarły był dobrze wspominany przez
mieszkaƒców, radnych, sołtysów i byłego Wójta
Gminy Niepor´t Pana Wiesława Smoczyƒskiego. Pogrzeb odbył si´ 19 stycznia
2021 roku o godz. 11.15 na cmentarzu Êw. Wojciecha w Łodzi.

UUWWAAGGAA!!  WWyymmiiaannaa  wwooddoommiieerrzzyy
Mieszkaƒcy miejscowoÊci Aleksandrów i Izabelin,
na zlecenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie
w dniach od 27 stycznia do 2 lutego 2021 
w godz. 08.00 – 20.00 odb´dzie si´ 
WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY WRAZ
Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI
Uwaga!!! w przypadku Paƒstwa nieobecnoÊci we wskazanym powy˝ej terminie w celu
sprecyzowania dnia oraz orientacyjnej godziny prac w Paƒstwa lokalu konieczne jest
indywidualne umówienie si´ telefoniczne z ekipà wykonawczà. W zwiàzku z powy˝szym
prosimy o bezpoÊredni kontakt pod n/w numer telefonu. 

Monter tel.: 504 269 350

W wy˝ej wymienionych godzinach prac, mo˝liwe sà krótkotrwałe przerwy
w dostawie wody spowodowane przewidzianymi pracami.

Prosimy o przygotowanie dost´pu do wodomierzy, demonta˝ zabudowaƒ,
maskownic itp. Za wszelkie niedogodnoÊci przepraszamy.

W przypadkach zaistniałej koniecznoÊci pilnego kontaktu:
Koordynator robót tel.: 881 044 253 
czynny od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 16.00

OGŁOSZONO PRZETARGI
Na przełomie roku przeprowadzone zostały post´powania o udzielenie zamówieƒ publicznych (przetargi) na:
� Przebudow´ ulicy Wrzoso-

wej w Izabelinie – na odcin-

ku d∏ugoÊci 200 m.b. przewidu-

je wykonanie nawierzchni z kost-

ki betonowej wraz ze zjazdami

do posesji w granicy pasa drogo-

wego; termin wykonania do 26

maja 2021; koszt 230 tys. z∏.

� Przebudow´ ul. Weso∏ej
w Stanis∏awowie Pierw-
szym – na odcinku d∏ugoÊci 200

m.b. przewiduje wykonanie na-

wierzchni z kostki betonowej

wraz ze zjazdami do posesji

w granicy pasa drogowego termin

wykonania do 26 maja 2021;

koszt 197 tys. z∏.

� Budow´ sieci wodociàgo-
wej w ul. Cichej w Rem-
belszczyênie – na odcinku

ok. 660 m.b. przewiduje si´ bu-

dow´ wodociàgu wraz z odejÊcia-

mi do posesji, termin realizacji

do 30.06.2021; Koszt 232 tys. z∏.

� Budow´ sieci wodociàgo-
wej w ul. BaÊniowych D´-
bów w Wólce Radzymiƒ-
skiej – na odcinku ok. 580 m.b.

przewiduje si´ budow´ wodocià-

gu wraz z odejÊciami do posesji,

termin realizacji do 30.06.2021;

koszt 160 tys. z∏.

� Budow´ kanalizacji sani-
tarnej w ul. D´bowej w Jó-
zefowie – na odcinku ok. 130

m.b. przewiduje si´ budow´ ka-

nalizacji sanitarnej grawitacyjnej

wraz z odejÊciami do posesji. Pro-

jektowana kanalizacja eksploato-

wana b´dzie przez Gminny Za-

k∏ad Komunalny w Niepor´cie;

termin realizacji 30.06.2021;

Koszt ok. 90 tys. z∏.

Trwa budowa kanalizacji deszczo-

wej na Osiedlu G∏ogi Zlewnia 1.

Obecnie prowadzone sà prace

przy budowie kana∏u t∏ocznego,

który docelowo b´dzie odprowa-

dza∏ wody opadowe od przepom-

powni Êcieków do Kana∏u ˚eraƒ-

skiego z Osiedla G∏ogi. Wykonaw-

cà inwestycji jest legionowska

firma PRIKNAUBER Sp. z o.o.

Spó∏ka Komandytowa. Prace kana-

lizacyjne wraz z odtworzeniem na-

wierzchni potrwajà do koƒca

czerwca. � Aldona Gawroƒska

Darmowy HotSpot Wi-Fi
w Urz´dzie 
Gminy Niepor´t
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Chroƒmy powietrze 
w naszej gminie
„Bàdêmy razem w walce o czyste powietrze”. Tym hasłem Gmina Niepor´t pragnie zwróciç uwag´
mieszkaƒców na problem jakim jest zanieczyszczenie atmosfery. Wszyscy oddychamy tym samym
powietrzem i wszystkim nam powinna le˝eç na sercu jego jakoÊç.
Problem z jakim borykajà si´ gmi-

ny w ca∏ej Polsce, w tym tak˝e na-

sza, jest szczególnie widoczny

w aktywnym sezonie grzewczym

oraz podczas mroênych i bez-

wietrznych dni. MogliÊmy to obser-

wowaç chocia˝by w po∏owie stycz-

nia, kiedy podczas pierwszych

oznak prawdziwej zimy „zaczer-

wieni∏o” si´ na mapach obrazujà-

cych jakoÊç powietrza na Mazow-

szu.

Skàd si´ bierze problem?
Przyczyn zanieczyszczenia powie-

trza jest oczywiÊcie kilka: domowe

piece i kot∏y na paliwo sta∏e, trans-

port samochodowy, a tak˝e elek-

trownie w´glowe i zak∏ady przemy-

s∏owe. Warto zauwa˝yç, ˝e zgod-

nie z danymi G∏ównego

Inspektoratu Ochrony Ârodowiska,

Krajowego OÊrodka Bilansowania

i Zarzàdzania Emisjami, a tak˝e re-

gionalnych programów ochrony

powietrza, dominujàcà przyczynà

zanieczyszczenia powietrza rako-

twórczym benzo (a)pirenem, a tak-

˝e py∏ami zawieszonymi PM10

oraz PM2,5 jest tzw. „niska emi-
sja”. Czym ona jest? NajproÊciej

mówiàc jest to emisja szkodli-

wych py∏ów i gazów z niskich ko-

minów, czyli takich, które znajdu-

jà si´ na wysokoÊci do 40 m

nad ziemià. Emisja zanieczysz-

czeƒ na tej wysokoÊci wp∏ywa

bezpoÊrednio na jakoÊç powietrza,

którym oddychamy. Przy sprzyja-

jàcych warunkach atmosferycz-

nych, takich jak: brak wiatru, du˝a

wilgotnoÊç, mg∏a, mo˝e docho-

dziç do powstania smogu. Niebez-

pieczne dla cz∏owieka sk∏adniki

smogu to m.in. wspomniane ju˝ py-

∏y zawieszone PM10 oraz PM2,5,

benzo (a)piren i inne wielopierÊcie-

niowe w´glowodory aromatyczne

(WWA), a tak˝e dioksyny, metale

ci´˝kie, tlenki azotu czy tlenki

siarki. Sytuacj´ pogarsza stosowa-

nie przestarza∏ych kot∏ów, z∏ej ja-

koÊci paliw i spalanie odpadów.

Niestety do pieców wcià˝ wrzuca-

ne sà meble, ubrania, a nawet pla-

stikowe opakowania i inne tworzy-

wa sztuczne. W wyniku niskiej

temperatury spalania takich odpa-

dów, do atmosfery uwalniane sà

bardzo toksyczne opary.

Wachlarz chorób do jakich przy-

czynia si´ zanieczyszczenia powie-

trza jest wyjàtkowo szeroki. Sà to

g∏ównie choroby uk∏adu oddecho-

wego, krwionoÊnego, nerwowego

i rozrodczego takie jak: astma, no-

wotwory, przewlek∏a obturacyjna

choroba p∏uc, cz´ste infekcje dróg

oddechowych, zawa∏ serca, nadci-

Ênienie t´tnicze, zaburzenia rytmu

serca, stany depresyjne, udar mó-

zgu, bezp∏odnoÊç, przedwczesny

poród itp.

Co mo˝emy zrobiç?
Pierwszym krokiem do polepszenia

stanu powietrza jest inwentaryzacja

êróde∏ ciep∏a na terenie naszej

gminy. Uchwa∏à nr 115/20 Sejmi-

ku Województwa Mazowieckiego

z dnia 08 wrzeÊnia 2020 r. przyj´-

ty zosta∏ nowy Program Ochrony

Powietrza dla stref w wojewódz-

twie mazowieckim, w których zo-

sta∏y przekroczone poziomy do-

puszczalne i docelowe substancji

w powietrzu. Zgodnie z jego zapi-

sami ka˝da mazowiecka gmina ma

obowiàzek przeprowadziç inwenta-

ryzacj´ kot∏ów do dnia 31 grud-

nia 2021 r. PisaliÊmy o tym w nu-

merze 8 WieÊci Niepor´ckich

z dnia 28 sierpnia 2020 roku. Nie-

stety z powodu trwajàcej, trudnej

sytuacji epidemicznej, nie wszyscy

mieszkaƒcy byli w stanie podzieliç

si´ informacjami na temat wyko-

rzystywanych êróde∏ ogrzewania.

Dlatego Urzàd Gminy Niepor´t b´-

dzie kontynuowa∏ inwentaryzacj´

êróde∏ ciep∏a do koƒca 2021 roku.

Dane uzyskane w wype∏nionych

przez Paƒstwa ankietach pos∏u˝à

do stworzenia,,Bazy êróde∏ niskiej

emisji” oraz pozwolà na odpowied-

nie rozplanowanie Êrodków bud˝e-

towych na dofinansowania do wy-

miany tzw. „kopciuchów” w kolej-

nych latach.

Kwestionariusz inwentaryzacji

êróde∏ ciep∏a dost´pny jest na stro-

nie internetowej urz´du w zak∏ad-

ce Ekologia, lub w formie papiero-

wej w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

Wype∏niony dokument mo˝na

z∏o˝yç osobiÊcie lub wys∏aç pocz-

tà na adres Urz´du: 05-126 Niepo-

r´t, Pl. WolnoÊci 1 lub pocztà elek-

tronicznà na adres urzad@niepo-

ret.pl

W przypadku pytaƒ i problemów

z wype∏nieniem formularza pra-

cownicy Dzia∏u Ochrony Ârodowi-

ska i Rolnictwa s∏u˝à pomocà, tel.

(22) 767-04-10. 

Uwaga! JeÊli Twój piec posia-
da „tabliczk´ znamionowà” war-
to zrobiç jej zdj´cie i do∏àczyç je
do formularza.

Ponadto Program Ochrony Po-

wietrza zobowiàzuje gminy do co-

rocznej wymiany konkretnej licz-

by kot∏ów na ich terenie, prowadze-

nia kontroli palenisk przez stra˝

gminnà oraz akcji edukacyjnych

uÊwiadamiajàcych mieszkaƒców

o skali problemu.� M.Dàbrowska

PAMI¢TAJ! NIE WOLNO SPALAå W KOT¸ACH / PIECACH / KOMINKACH:

• odpadów plastiku – opakowaƒ, toreb, butelek;
• materiałów tekstylnych – ubraƒ, obiç meblowych itp.;
• odpadów z gumy;
• płyt meblowych

PPOONNAADDTTOO  OODD 11  LLIIPPCCAA 22001188  RR..  NNAA MMAAZZOOWWSSZZUU  RRÓÓWWNNIIEE˚̊  NNIIEE  WWOOLLNNOO  SSPPAALLAAåå::

• mułów i flotokoncentratów w´glowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem;

• w´gla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego w´gla;

• w´gla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
• paliw zawierajàcych biomas´ o wilgotnoÊci w stanie roboczym

powy˝ej 20% (np. mokrego drewna).

Podzi´kowanie 
dla Pani Henryki Galas 

By∏y kwiaty, pi´kne s∏owa podzi´-

kowania i ∏zy wzruszenia. Pani

Henryka Galas od zawsze zwiàza-

na by∏a z oÊwiatà. Najpierw przez

pi´tnaÊcie lat pracowa∏a jako na-

uczycielka w Szkole Podstawowej

w Niepor´cie i Szkole Podstawo-

wej w Bia∏obrzegach, by w 1996

roku rozpoczàç prac´ w Urz´dzie

Gminy Niepor´t jako Inspektor ds.

oÊwiaty, kultury i sportu. Od 2007

roku kierowa∏a Dzia∏em OÊwiaty

a w 2010 obj´∏a stanowisko Dyrek-

tora Gminnego Zespo∏u OÊwiaty.

Do swoich obowiàzków Pani Hen-

ryka Galas zawsze podchodzi∏a

z najwy˝szym profesjonalizmem,

sumiennoÊcià i odpowiedzialno-

Êcià. Zbudowa∏a zespó∏ profesjonal-

nych pracowników, zawsze dbajàc

o dobre relacje mi´dzyludzkie

i w∏asnà postawà dajàc przyk∏ad

odpowiedzialnego traktowania obo-

wiàzków. Podczas uroczystoÊci po-

˝egnania Pani Henryki pad∏o wie-

le ciep∏ych i pi´knych s∏ów.

Wspó∏pracownikom z pewnoÊcià

bardzo brakowaç b´dzie uÊmiechu

i niezwyk∏ego humoru, którym

promieniowa∏a Pani Dyrektor. 

Wójt Gminy Niepor´t oraz wszy-

scy pracownicy urz´du sk∏adajà Pa-

ni najserdeczniejsze podzi´kowania

za d∏ugoletnià wspó∏prac´, za pro-

fesjonalizm i godny najwy˝szego

uznania etos pracy, którego zawsze

dawa∏a Pani przyk∏ad.

� AM

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy odbyła si´ wzruszajàca
uroczystoÊç. Wójt Maciej Mazur oraz radni Gminy Niepor´t po˝egnali
odchodzàcà na emerytur´ Panià Henryk´ Galas, wieloletnià Dyrektor
Gminnego Zespołu OÊwiaty. 

Na terenie parku leÊnego w Rem-

belszczyênie stan´∏a drewniana

wiata o imponujàcych wymiarach

7x4 m. Zamontowano jà na stabil-

nym pod∏o˝u wykonanym z kostki

brukowej. Prowadzi do niej chod-

niczek z p∏yt betonowych, a wkrót-

ce pojawià si´ tak˝e stó∏ i drewnia-

ne ∏awy, zach´cajàce do wypoczyn-

ku. Wykonawcà wiaty jest firma

GRUPA E4E Sp. z o.o. z siedzibà

w Warszawie, a wartoÊç inwesty-

cji to 35 424,00 z∏. Termin wyko-

nania okreÊlono na 1 marca br.

Prócz wiaty, na terenie parku leÊne-

go zainstalowane zostanà tak˝e

dwa zbiorniki na deszczówk´ o po-

jemnoÊci minimum 250 litrów. To

wa˝ne, zw∏aszcza teraz, kiedy z po-

wodu zmian klimatycznych w Pol-

sce sukcesywnie ubywa wody. Ze-

brana w ten sposób deszczówka po-

s∏u˝y do podlewania roÊlin

na terenie parku leÊnego. � AM

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Kàtach

W´gierskich na potrzeby dzia∏aƒ

ratowniczych, otrzyma∏a w koƒcu

paêdziernika 2020 roku, nowy sa-

mochód. To lekki, ratowniczo-roz-

poznawczy Ford Ranger. Zakup

mo˝liwy by∏ dzi´ki 70 tys. z∏otych

przekazanym z Samorzàdu Woje-

wództwa Mazowieckiego oraz

110 tys. z∏otych dofinansowania

ze Ârodków Rzàdowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych.

Uzupe∏nienie jednostki o taki po-

jazd znacznie zwi´kszy jej dyspo-

zycyjnoÊç operacyjnà. Ze wzgl´du

na rosnàcà liczb´ zdarzeƒ drogo-

wych, OSP Kàty W´gierskie, z ra-

cji swej lokalizacji, cz´sto przyje˝-

d˝a z pomocà, jako pierwsza i roz-

poczyna dzia∏ania ratownicze

w najtrudniejszej fazie poczàtko-

wej.

Jednostka OSP w Kàtach W´-

gierskich dà˝y do rozbudowy

sprz´tu niezb´dnego do wydajnego

prowadzenia wst´pnego rozpozna-

nia po˝arowo-chemicznego oraz ra-

townictwa drogowego.

� A.Kowalski,

OSP Kàty W´gierskie

Nowy Ford Ranger dla
stra˝aków z Kàtów W´gierskich

Nowe piknikowe miejsce
dla mieszkaƒców

Jubileusz Długoletniego 
Po˝ycia
Mał˝eƒskiego
Urzàd Stanu Cywilnego w Niepor´cie serdecznie zaprasza wszystkie
pary mał˝eƒskie z terenu Gminy Niepor´t obchodzàce w 2021 roku
Jubileusz 50-lecia po˝ycia mał˝eƒskiego, zainteresowane otrzymaniem
„Medalu za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie” o zgłaszanie si´
jednego ze współmał˝onków lub  członka najbli˝szej rodziny do Urz´du
Stanu Cywilnego w Niepor´cie lub telefonicznie pod nr 22 767 04 26
w terminie do 31.03.2021 r.
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Niepor´t, zimowa stolica
mazowieckich morsów

Morsowanie, czyli zimowa kàpiel pod gołym niebem, w czasie pandemii stało
si´ nowym polskim „sportem” narodowym. A Niepor´t, z naszym jeziorem
i pla˝ami, przyciàga warszawskich i podwarszawskich morsów jak magnes.
W zimowe weekendy Dzika Pla˝a wyglàda niczym w upalne, letnie dni.

Z sezonu na sezon morsowanie cie-

szy si´ w Polsce coraz wi´kszym

zainteresowaniem. Jednym z ulu-

bionych miejsc mazowieckich mor-

sów sta∏a si´ Dzika Pla˝a w Niepo-

r´cie. Co weekend t∏umnie zje˝d˝a-

jà tu amatorzy lodowych kàpieli

z Warszawy, czy pobliskiego Ra-

dzymina. Równie˝ w naszej gminie

nie brakuje fanów morsowania. 

Jakie sà korzyÊci z lodowych kà-

pieli? Nie od dziÊ wiadomo, ̋ e zim-

no hartuje, dzia∏a przeciwbólowo

i przeciwobrz´kowo. Poprawia si´

tak˝e wyglàd i kondycja skóry oraz

zwi´ksza si´ produkcja tzw. hormo-

nów szcz´Êcia. To wszystko sprawia,

˝e po seansie morsowania czujemy

niesamowity przyp∏yw energii. 

Kto mo˝e za˝ywaç lodowych

kàpieli? Z morsowania na pewno

powinny zrezygnowaç osoby

z chorobami serca i uk∏adu krà˝e-

nia, z nadciÊnieniem, cukrzycà oraz

schorzeniami nerek i wàtroby. Po-

za wymienionymi przypadkami

morsowaç mo˝e praktycznie ka˝dy. 

Przed wejÊciem do wody ko-

nieczne jest przeprowadzenie roz-

grzewki, jeszcze w ubraniu. Powin-

na ona trwaç od 5 do 10 minut. Mo-

˝emy biegaç, podskakiwaç, wyko-

nywaç wymachy ramionami. 

Jak wchodziç do wody? Zdecy-

dowanie! Zanurzmy si´ nie g∏´biej

ni˝ do piersi. Zaleca si´ by pierw-

sze kàpiele trwa∏y nie d∏u˝ej

ni˝ 1 minut´. O czym jeszcze nale-

˝y pami´taç przed pierwszym mor-

sowaniem? Na pewno warto zaopa-

trzyç si´ w specjalne neoprenowe

buty. Podczas kàpieli nale˝y mieç

na g∏owie czapk´, która chroni or-

ganizm przed gwa∏townym wyzi´-

bieniem, oraz r´kawiczki (ràk i g∏o-

wy nie zanurzamy). Po wyjÊciu

z wody trzeba jak najszybciej prze-

braç si´ w suche rzeczy. JeÊli ma-

cie ochot´ spróbowaç, a nie ma ku

temu przeciwwskazaƒ medycznych,

zapraszamy w weekend na Dzikà

Pla˝´. Na pewno znajdziecie wte-

dy bardziej doÊwiadczonych mor-

sów, którzy doradzà i pomogà

w pierwszej kàpieli. Pami´tajmy

jednak, trwa pandemia, zachowuj-

my wi´c zalecany dystans spo∏ecz-

ny. � AM

Rok 2020 w gminie Niepor´t.
Troch´ statystyki…
Urodzenia, Êluby, zgony – niepo-

r´cki Urzàd Stanu Cywilnego pod-

sumowa∏ miniony rok. Rok 2020

by∏ dla nas wszystkich niezwyk∏ym

czasem. Up∏ywa∏ pod znakiem

pandemii koronawirusa. W jaki

sposób wp∏yn´∏o to na ˝ycie miesz-

kaƒców gminy Niepor´t? Spraw-

dziliÊmy to. 

Wed∏ug danych niepor´ckiego

Urz´du Stanu Cywilnego w minio-

nym roku odnotowano 128 aktów

urodzeƒ. To o 6 wi´cej ni˝ w 2019.

Rodzice dla swoich pociech najcz´-

Êciej wybierali imiona: Maria, Ga-

briela, Helena, Laura, Hanna oraz

Aleksander, Filip, Miko∏aj, Franci-

szek, Tymon. 

Niestety znaczàco wzros∏a te˝

liczba zgonów. W gminie po˝egna-

liÊmy 147 osób. Dla porównania

w 2019 Urzàd Stanu Cywilnego za-

rejestrowa∏ 115 aktów zgonu. 

Mniej osób zdecydowa∏o si´ te˝

na zawarcie ma∏˝eƒstwa. Odnoto-

wano 86 Êlubów, to o 24 mniej ni˝

w 2019 roku. 

W ubieg∏ym roku 7 szcz´Êliwym

parom z Niepor´tu przyznano nada-

ne przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej medale za d∏ugo-

letnie po˝ycie ma∏˝eƒskie. Ze

wzgl´du na koniecznoÊç zachowa-

nia najwy˝szych standardów bez-

pieczeƒstwa zwiàzanych z aktual-

nà sytuacjà epidemicznà, uroczy-

stoÊci jubileuszowe zosta∏y przenie-

sione na inny termin. � MK

Wesprzyj  mieszkaƒców gminy Niepor´t ,
przekazujàc  1% podatku

W naszej gminie jest wiele osób,

które liczà na wsparcie. Przekazu-

jàc 1% swojego podatku jednej

z nich zrobimy dobry uczynek.

Nie zawiedêmy ich, tym bardziej,

˝e nic nas to nie kosztuje. Przeka-

zywanie 1 procenta jest niezwykle

proste i nie obcià˝a podatnika ˝ad-

nymi kosztami. Aby to uczyniç,

nale˝y w odpowiedniej rubryce

formularza PIT wprowadziç nu-

mer KRS osoby lub organizacji,

którà chcemy wesprzeç. Przekaza-

niem Êrodków z 1 procenta zajmà

si´ ju˝ urz´dy skarbowe. List´ po-

trzebujàcych znajdziecie na stro-

nie internetowej naszego urz´du.

Zach´camy tak˝e do rozliczania

podatku dochodowego w gminie

Niepor´t. P∏açmy podatki tu, gdzie

mieszkamy. Dzi´ki temu cz´Êç na-

szych pieni´dzy wróci do gminy

i zasili transport publiczny, bez-

pieczeƒstwo, ochron´ zdrowia,

edukacj´, kultur´ i sport. Wystar-

czy, ˝e z∏o˝ymy PIT w urz´dzie

w Legionowie i wska˝emy gmin´

Niepor´t jako miejsce zamieszka-

nia. 

� AM

Bàdê na bie˝àco dzi´ki bezpłatnemu
serwisowi SMS Gminy Niepor´t

Serwis jest wolny od treÊci rekla-

mowych i s∏u˝y tylko do komuni-

kacji gminy z mieszkaƒcami. 

Rejestracja przebiega 
nast´pujàco:
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na nu-

mer 503 340 503 wpisujàc w tre-

Êci wiadomoÊci kod rejestrujàcy. 

2. Po wys∏aniu wiadomoÊci z ko-

dem rejestracyjnym otrzymasz

wiadomoÊç SMS z potwierdze-

niem rejestracji w wybranym

serwisie. 

Mo˝emy wybraç logowanie

na jeden z dwóch podanych kodów

lub zalogowaç si´ do obydwu ser-

wisów:

• serwisu BEZPIECZE¡STWO
– kod rejestrujàcy nieporet01

– otrzymywaç b´dziemy informa-

cje zwiàzane ze zmianà warunków

pogodowych, awariach, utrudnie-

niach w ruchu, a przede wszyst-

kim sytuacjach kryzysowych za-

gra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu

• serwisu INFORMACJE – kod re-

jestrujàcy nieporet02 – otrzymy-

waç b´dziemy informacje o wy-

darzeniach m.in. imprezach kul-

turalnych, festynach, Êwi´cie

gminy, a tak˝e informacje urz´do-

we. � MK

Przypominamy o mo˝liwoÊci zalogowania si´ do bezpłatnego Serwisu
SMS Gminy Niepor´t, który umo˝liwia bezpoÊrednie przekazywanie
informacji o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych ze zmianà warunków
pogodowych, sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu
mieszkaƒców, a tak˝e informacji o wa˝nych wydarzeniach z ˝ycia gminy.

Liczba urodzeƒ
128

Liczba zgonów
147

Liczba zawartych
mał˝eƒstw

86

rys. Anna Michejda
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PLANOWANE WYDATKI MAJÑTKOWE NA 2021 ROK:
Projekty i budowa sieci wodociàgowej 

1 150 000 zł:

200 000 z∏ Projekt i budowa sieci wodociàgowej

w ul. Poligonowej i Letniskowej

w Beniaminowie

250 000 z∏ Budowa sieci wodociàgowej

uzupe∏niajàcej w Rembelszczyênie

100 000 z∏ Budowa sieci wodociàgowej

uzupe∏niajàcej w Stanis∏awowie Drugim

i Woli Aleksandra

250 000 z∏ Budowa sieci wodociàgowej

uzupe∏niajàcej w Wólce Radzymiƒskiej

50 000 z∏ Projekt i budowa sieci wodociàgowej

uzupe∏niajàcej w Stanis∏awowie

Pierwszym

50 000 z∏ Projekt i budowa sieci wodociàgowej

uzupe∏niajàcej w Niepor´cie

150 000 z∏ Przejmowanie infrastruktury

wodociàgowej na terenie Gminy

Niepor´t

100 000 z∏ Projekt Stacji Uzdatniania wody w Ryni

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód 
7 520 000 zł, w tym:

1 500 000 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w Niepor´cie

500 000 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w Woli Aleksandra 

3 500 000 z∏ Budowa kanalizacji deszczowej

na terenie osiedla G∏ogi w Niepor´cie 

400 000 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Micha∏ów-Grabina II etap 

100 000 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

uzupe∏niajàcej w Józefowie 

300 000 z∏ Budowa sieci kanalizacyjnej

uzupe∏niajàcej w Stanis∏awowie Drugim 

800 000 z∏ Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej

w rejonie Niepor´t-Pilawa

20 000 z∏ Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie

Niepor´t-Wschód

200 000 z∏ Przejmowanie infrastruktury

kanalizacyjnej na terenie Gminy Niepor´t

200 000 z∏ Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

w Stanis∏awowie Pierwszym

Budowa Êcie˝ek rowerowych 
na terenie gminy 3 500 000 zł:

3 500 000 z∏ budowa Êcie˝ki rowerowej 

nad Kana∏em ˚eraƒskim 

– Kàty W´gierskie – Rembelszczyzna 

Drogi publiczne gminne, drogi
wewn´trzne i inne 1 771 000 zł:

drogi publiczne gminne – 380 000 z∏:
300 000 z∏ Przebudowa ul. KoÊcielnej w Kàtach

W´gierskich

80 000 z∏ Projekt chodnika na ul. G∏ównej

w Józefowie

drogi wewn´trzne – 900 000 z∏ 
200 000 z∏ Projekt i budowa ul. Wrzosowej

w Izabelinie

200 000 z∏ Przebudowa ul. Weso∏ej

w Stanis∏awowie Pierwszym

150 000 z∏ Przebudowa ul. Polnej

w Rembelszczyênie

50 000 z∏ Projekt ul. Bagiennej w Kàtach

W´gierskich

300 000 z∏ Modernizacja nawierzchni

wewn´trznych dróg gminnych

Pozosta∏e – 491 000 z∏:
50 000 z∏ Wykonanie progów zwalniajàcych

na drogach b´dàcych w∏asnoÊcià gminy

80 000 z∏ Wykonanie odwodnienia dróg

gminnych b´dàcych w∏asnoÊcià gminy

100 000 z∏ Wykonanie parkingu 

przy ul. Zegrzyƒskiej w Niepor´cie

100 000 z∏ Wykonanie parkingów na osiedlu

w Zegrzu Po∏udniowym

100 000 z∏ Budowa ciàgów komunikacyjnych

do przystanku „Objazdowa 01”

w Józefowie

50 000 z∏ Modernizacja wiaty przystankowej

w Niepor´cie

11 000 z∏ Zakup i monta˝ wiaty przystankowej

w Ryni

OÊwietlenie ulic, placów i dróg 
751 750 zł w tym:

250 000 z∏ Modernizacja oÊwietlenia ulicznego

na terenie gminy

200 000 z∏ Projekt i budowa oÊwietlenia 

(punktów Êwietlnych) na ul.

Królewskiej w Aleksandrowie

700 z∏ Projekt oÊwietlenia ul. Stru˝aƒskiej

i LeÊnej w Józefowie

450 z∏ Projekt oÊwietlenia ul. Szkolnej

w Wólce Radzymiƒskiej

600 z∏ Projekt oÊwietlenia 

(punktów Êwietlnych) na ul. Przysz∏oÊç

i ul. Klonowej 

w Stanis∏awowie Pierwszym 

180 000 z∏ Budowa oÊwietlenia na ul. Stru˝aƒskiej

w Józefowie

100 000 z∏ Budowa oÊwietlenia na ul. Szkolnej

w Wólce Radzymiƒskiej 

20 000 z∏ Projekt i budowa oÊwietlenia

na ul. Wczasowej w Ryni 

Obiekty sportowe i rekreacyjne 
500 000 zł:

200 000 z∏ Zagospodarowanie terenu Kompleksu

Rekreacyjno-Wypoczynkowego

Niepor´t-Pilawa  w otoczeniu 

Jeziora Zegrzyƒskiego 

30 000 z∏ Wykonanie Êcie˝ki dydaktycznej

w Rembelszczyênie – II etap 

50 000 z∏ Wykonanie ogrodzenia terenu 

„Dzika Pla˝a” w Niepor´cie

120 000 z∏ Zakup traktora wraz z osprz´tem

do obs∏ugi terenów rekreacyjnych

w gminie Niepor´t 

100 000 z∏ Modernizacja placów zabaw na terenie

gminy Niepor´t

Szkoły podstawowe 1 531 000 zł:

800 000 z∏ Termomodernizacja budynku Szko∏y

Podstawowej w Stanis∏awowie

Pierwszym

200 000 z∏ Modernizacja boiska przy Szkole

Podstawowej w Bia∏obrzegach

520 000 z∏ Zakup nieruchomoÊci na potrzeby

rozbudowy Szko∏y Podstawowej

w Stanis∏awowie Pierwszym

11 000 z∏ Wykonanie analizy demograficznej

gminy Niepor´t w kontekÊcie

zaspokajania potrzeb mieszkaƒców

w zakresie oÊwiaty

Projekt i budowa biblioteki gminnej
w Niepor´cie 1 500 000,00 zł

Budowa sieci Êwiatłowodowej na terenie
Gminy Niepor´t 500 000 zł

Przebudowa budynku Urz´du Gminy 
400 000 zł 

Projekt rozbudowy budynku Centrum
Medycznego Niepor´t 100 000 zł

Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego Gminy Niepor´t 100 000 zł 

Projekt i adaptacja lokalu 
komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach
na potrzeby GOPS 300 000 zł 

System monitorowania jakoÊci powietrza
i klimatu akustycznego w Gminie
Niepor´t 136 115 zł 

Modernizacja PSZOK w Niepor´cie
50 000 zł

Modernizacja gminnych budynków
mieszkalnych 50 000 zł

Zakup sprz´tu i oprogramowania
informatycznego 30 000 zł

Zakup kontenera na potrzeby fili GOK
w Beniaminowi 15 000 zł

Zakup łodzi ratowniczo-gaÊniczej 
dla OSP w Niepor´cie 11 000 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie
kosztów wymiany êródeł ciepła
centralnego ogrzewania 500 000 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu
legionowskiego na projekt i budow´
liceum w Stanisławowie Pierwszym 

550 000 zł

Dotacja celowa na rozbudow´ systemu
pomiarowego (wodomierze radiowe) dla
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Niepor´cie 490 000 zł

Dotacja celowa z bud˝etu
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych – Budowa Ogrodu
Rybaka w Niepor´cie 259 766 zł

PłatnoÊci podatku
PPOODDAATTEEKK  LLEEÂÂNNYY,,  RROOLLNNYY,,
OODD NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII
Wpłaty podatku mo˝na dokonaç:
1) na indywidualny nr konta

bankowego,

2) w kasie Banku Spółdzielczego
w Niepor´cie, gdzie nie sà
pobierane dodatkowe opłaty,

3) kartà płatniczà w Urz´dzie Gminy
Niepor´t pokój nr 39,

4) u inkasenta podatków lokalnych
– sołtysa sołectwa właÊciwego dla
miejsca poło˝enia przedmiotów

opodatkowania z wyłàczeniem
sołectwa Michałów-Grabina

PPOODDAATTEEKK  OODD ÂÂRROODDKKÓÓWW
TTRRAANNSSPPOORRTTOOWWYYCCHH  
wpłatà na konto UG Niepor´t nr
52 8013 1029 2003 00 03 7415 0001
lub indywidualny nr konta bankowego.

Terminy kwartalnego uiszczania
opłat:
• I – do 15 marca 2021
• II– do 17 maja 2021
• III – do 15 wrzeÊnia 2021
• IV- do 15 listopada 2021

Płaçmy na czas za wywóz Êmieci
Przypominamy o regularnym uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Niepor´t.
Op∏at´ za wywóz Êmieci nale˝y uisz-
czaç miesi´cznie z góry w terminie
do 15 dnia ka˝dego miesiàca tj.:

• za styczeƒ – do 15 stycznia 2021
• za luty – do 15 lutego 2021
• za marzec – do 15 marca 2021

WysokoÊç op∏aty pozostaje nie-

zmienna i wynosi 29,00 z∏ miesi´cz-

nie od osoby. JednoczeÊnie przypo-

minamy o segregowaniu Êmieci. Je-

Êli w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie

wype∏nia obowiàzku zbierania odpa-

dów komunalnych w sposób selek-

tywny, op∏ata zostaje podwy˝szona

do 58,00 z∏ miesi´cznie od osoby.

W∏aÊciciele domków jednorodzin-

nych, którzy kompostujà bioodpady

w kompostownikach przydomo-

wych mogà liczyç na obni˝enie

o 2,00 z∏ od osoby op∏aty za gospo-

darowaniem odpadami komunalny-

mi. Aby móc z tego skorzystaç, na-

le˝y z∏o˝yç w Urz´dzie Gminy Nie-

por´t nowà deklaracj´ o wysokoÊci

op∏aty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi. 

Zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊ-

bà o sumiennà segregacj´ oraz sk∏a-

danie deklaracji okreÊlajàcej wyso-

koÊç op∏aty adekwatnie do liczby

osób zamieszkujàcych w danej nie-

ruchomoÊci. Przypominamy te˝ o

terminowym regulowaniu nale˝noÊci

za odbiór odpadów komunalnych.

Op∏at´ uiszcza si´ bez wezwania

na indywidualny rachunek nadany

w∏aÊcicielowi nieruchomoÊci lub

za pomocà terminala p∏atniczego

w Urz´dzie Gminy Niepor´t. Szcze-

gó∏owe informacje o gospodarce od-

padami znajdziecie Paƒstwo na stro-

nie internetowej gminy Niepor´t za-

k∏adka Odpady lub pod numerem

telefonu (22) 767 04 47. � AM
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Mistrzowie sportu z Gminy Niepor´t!
Gmina Niepor´t to prawdziwa
kolebka sportowych mistrzów.
Pochodzà stàd m.in. mistrz
Europy w kolarstwie torowym
Alan Banaszek, czy mistrz Polski
w kolarstwie szosowym
Stanisław Aniołkowski. Swoje
pierwsze kroki na boisku
siatkarskim stawiała tu te˝
Aleksandra Rasiƒska,
wychowanka UKS D´bina,
zawodniczka przodujàcego
w Tauron Liga Developres SkyRes
Rzeszów. W tym roku
na zgrupowanie kadry narodowej
na Mistrzostwa Âwiata w piłce
no˝nej szeÊcioosobowej został
te˝ powołany Daniel Smoczyƒski,
prezes i zawodnik Klubu
Sportowego Madziar Niepor´t. 

JesteÊmy niezwykle dumni, ˝e na-

sza gmina wyda∏a tak utalentowa-

nych sportowców. Swoimi sukce-

sami przyczyniajà si´ do rozs∏awie-

nia wizerunku gminy Niepor´t nie

tylko w Polsce, ale równie˝ poza

granicami naszego kraju. Sà oni do-

skona∏ym wzorem dla m∏odych

adeptów sztuki sportowej, których

w naszej gminie nie brakuje. Na na-

szym terenie pr´˝nie dzia∏ajà

uczniowskie kluby sportowe. Ci´˝-

ka praca trenerów i zawodników

owocuje licznymi nagrodami, wy-

ró˝nieniami i tytu∏ami mistrzowski-

mi. Wychowankowie UKS Fala

rokrocznie zdobywajà z∏ote, srebr-

ne i bràzowe medale na zawodach

o randze mistrzostw w ca∏ej Polsce.

M∏ode siatkarki z UKS D´bina

godnie reprezentujà gmin´ Niepo-

r´t na licznych turniejach i zawo-

dach, gdzie równie cz´sto stajà

na podium. Cieszymy si´ tak zna-

czàcymi wynikami naszych naj-

m∏odszych sportowców, goràco im

kibicujemy i trzymamy kciuki,

aby 2021 rok okaza∏ si´ dla nich

jeszcze bardziej owocny w meda-

le i miejsca na podium. � AM

STANISŁAW ANIOŁKOWSKI
W 2020 roku został Mistrzem Polski w kolarstwie szosowym ze startu
wspólnego. Od sezonu 2021 zawodnik Bingoal-Wallonie Bruxelles. 
Aniołkowski przebywa obecnie na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie
przygotowuje si´ do nowego sezonu, w tym do startów w wyÊcigach 
World Tour. Nasz zawodnik, który dołàczył ostatnio do belgijskiej ekipy, 
b´dzie Êcigał si´ w biało-czerwonej koszulce Mistrza Polski. 

ALAN BANASZEK
Pochodzàcy z Wólki Radzymiƒskiej kolarz szosowy i torowy, obecnie zawodnik
Mazowsze Serce Polski Cycling Team. W 2017 zdobył mistrzostwo Europy
w wyÊcigu punktowym. W nadchodzàcym sezonie ma zaplanowane starty
w Pucharach Narodów. JeÊli chodzi o kolarstwo szosowe, jego celem jest
kwalifikacja i start w Tour de Pologne oraz mistrzostwa Polski.

ALEKSANDRA RASI¡SKA
Siatkarka, wychowanka UKS D´bina. Wieloletnia zawodniczka Legionovii
Legionowo, z którà zdobyła 4 złote medale Mistrzostw Polski juniorek
i kadetek, oraz po jednym srebrnym i bràzowym Młodej Ligii Kobiet
w latach 2015–2017. Według rankingu indywidualnego Ligi Siatkówki Kobiet
w sezonie sportowym 2019/2020, Aleksandra Rasiƒska była najlepszà
zawodniczkà, najlepiej atakujàcà zawodniczkà oraz najlepiej zagrywajàcà
zawodniczkà. Obecnie jej gr´ mo˝na podziwiaç w Developres SkyRes Rzeszów.
Głównym celem Rasiƒskiej na 2021 roku jest walka o Mistrzostwo Polski
Tauron Ligi. W lutym zagra w Schwerin podczas 21 sezonu Ligi Mistrzyƒ. 

DANIEL SMOCZY¡SKI
Prezes i zawodnik Klubu Sportowego Madziar Niepor´t. W tym roku otrzymał
powołanie na zgrupowanie kadry narodowej w piłce no˝nej szeÊcioosobowej
i wszystko wskazuje na to, ˝e jeÊli tylko sytuacja pandemiczna pozwoli,
pojedzie na Mistrzostwach Âwiata w Meksyku. Warto zaznaczyç, ˝e polska
reprezentacja jest dwukrotnym wicemistrzem Êwiata w tej dyscyplinie. 
Jak udało nam si´ dowiedzieç, Daniel Smoczyƒski wraz z ekipà KS Madziar
Niepor´t w tym roku b´dzie te˝ walczył o awans do Wojewódzkiej Ligi
Seniorów. 

BŁA˚EJ DYBEK
Podwójny Mistrz Polski w pływaniu. Wychowanek Uczniowskiego Klubu
Sportowego Fala Niepor´t oraz trenerów Bartosza Krawczaka i Piotra Gałki.
W dniach 5–7 lipca 2019 roku w Olsztynie na Mistrzostwach Polski
Juniorów 14-letnich wywalczył dwa złote medale na dystansie
50 i 100 metrów stylem klasycznym. Bła˝ej swojà przygod´ z pływaniem
zaczàł w klasie sportowej w Szkole Podstawowej w Józefowie.
Obecnie jest uczniem Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
im. Generała Andersa oraz zawodnikiem warszawskiej Polonii. Trzymamy
mocno kciuki za dalszy sportowy rozwój naszego mieszkaƒca Gminy.

ALEKSANDRA
GRADEK
Mieszkanka
Niepor´tu
i wychowanka
UKS Fala. Obecnie
zawodniczka
Polonii Warszawa.
Srebrna
medalistka
Mistrzostw
Polski 17–18 latków w sztafecie
na dystansie 4x100 metrów. Zawody
odbyły si´ 11–13 grudnia 2020 roku
w Lublinie. 

JAKUB 
GRADEK
Mieszkaniec
Niepor´tu
i zawodnik
Uczniowskiego
Klubu
Sportowego Fala
Niepor´t. Potrójny
złoty medalista
w pływaniu
stylem klasycznym
na dystansie 50, 100 i 200 metrów.
Podczas Ogólnopolskich Zawodów
Pływackich z okazji 9 Urodzin Term
Maltaƒskich, które odbyły
si´ 10 paêdziernika w Poznaniu, 
Jakub osiàgnàł najlepszy wynik
w kraju. Dystans 50 metrów pokonał
w zaledwie 36,59 sekund! To najlepszy
wynik wÊród polskich jedenastolatków. 

KLARA MAGDALENA 
KEMPFI
Mieszkanka Stanisławowa Pierwszego.
Zawodniczka Energa MKS SMS Kalisz.
W dniach 25–27 wrzeÊnia 2020 roku
w Grudziàdzu zdobyła I miejsce oraz
tytuł Mistrza Polski w kategorii
młodziczka w piłce siatkowej
w turnieju finałowym. 

ZOFIA ANISIEWICZ
Mieszkanka Izabelina, zawodniczka Kumgang Taekwondo
Leoncin. Zdobywczyni I miejsca na XII Technicznych
Mistrzostwach Polski w kat. dziewcz´ta do lat 9
w konkurencji poomsae. Zawody odbyły si´
26 wrzeÊnia 2020 roku w Białymstoku. Posiadaczka licencji
zawodniczej Polskiego Zwiàzku Taekwondo Olimpijskiego. 

KINGA REMBELSKA 
Wraz z zespołem UKS Atena Warszawa zaj´ła II miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych w piłce
siatkowej, rozegranych w dniach 14-–18 paêdziernika 2020.
Klubem macierzystym Kingi Rembelskiej jest UKS D´bina
Niepor´t. 

HANNA CZECH
Mieszkanka Izabelina, zawodniczka Kumgang Taekwondo
Leoncin. 26 wrzeÊnia 2020 w Białymstoku zaj´ła III miejsce
na XII Technicznych Mistrzostwach Polski w kat. dziewcz´ta
do lat 9 w konkurencji poomsae. Hanna Czech posiada
licencj´ zawodniczà potwierdzonà przez Polski Zwiàzek
Taekwondo Olimpijskiego. 
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UWAGA RODZICE! Wkrótce rozpoczyna si´ rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych.* 

PRZEDSZKOLA I ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE

*Do publicznego przedszkola i oddzia∏u

przedszkolnego w publicznej szkole podsta-

wowej prowadzonych przez gmin´ Niepor´t

przyjmuje si´ kandydatów zamieszka∏ych

na obszarze gminy.

W post´powaniu rekrutacyjnym i post´-

powaniu uzupe∏niajàcym do publicznych

przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych

w publicznych szko∏ach podstawowych

na rok szkolny 2021/2022 obowiàzujà kry-

teria oraz dokumenty niezb´dne do potwier-

dzenia tych kryteriów, okreÊlone w uchwa-

le Nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Nie-

por´t z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie

okreÊlenia kryteriów branych pod uwag´

w post´powaniu rekrutacyjnym do przed-

szkoli, oddzia∏ów przedszkolnych w szko-

∏ach podstawowych i klas pierwszych szkó∏

podstawowych, prowadzonych przez gmin´

Niepor´t, oraz przyznania okreÊlonej liczby

punktów tym kryteriom i okreÊlenia doku-

mentów niezb´dnych do ich potwierdzenia

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4543) oraz

kryteria okreÊlone w art. 131 ustawy Prawo

oÊwiatowe.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem

gminy mogà byç przyj´ci do publicznego

przedszkola i oddzia∏u przedszkolnego w pu-

blicznej szkole podstawowej na terenie gmi-

ny Niepor´t, je˝eli po przeprowadzeniu po-

st´powania rekrutacyjnego, gmina nadal

dysponuje wolnymi miejscami w danym

przedszkolu i oddziale przedszkolnym w pu-

blicznej szkole podstawowej.

KLASY PIERWSZE 

*Do klasy pierwszej publicznej szko∏y pod-

stawowej, której ustalono obwód, przyjmu-

je si´ na podstawie zg∏oszenia rodziców dzie-

ci i m∏odzie˝ zamieszka∏e w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem pu-

blicznej szko∏y podstawowej mogà byç przy-

j´ci do klasy I po przeprowadzeniu post´po-

wania rekrutacyjnego, je˝eli dana publiczna

szko∏a podstawowa nadal dysponuje wolny-

mi miejscami.

W post´powaniu rekrutacyjnym i post´po-

waniu uzupe∏niajàcym do klas pierwszych

szkó∏ podstawowych na rok szkol-

ny 2021/2022 obowiàzujà kryteria oraz do-

kumenty niezb´dne do potwierdzenia tych

kryteriów, okreÊlone w uchwale Nr

XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Niepor´t

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie okreÊle-

nia kryteriów branych pod uwag´ w post´-

powaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, od-

dzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podsta-

wowych i klas pierwszych szkó∏

podstawowych, prowadzonych przez gmin´

Niepor´t, oraz przyznania okreÊlonej liczby

punktów tym kryteriom i okreÊlenia doku-

mentów niezb´dnych do ich potwierdzenia

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4543) oraz

kryteria okreÊlone w art. 131 ustawy Prawo

oÊwiatowe.

OBWODY SZKÓŁ
Obwody szkó∏, do których nale˝à poszcze-

gólne miejscowoÊci (lub ich cz´Êci) naszej

gminy, okreÊla uchwa∏a nr XXXVIII/14/2017

Rady Gminy Niepor´t z dnia 29 marca 2017

r. w sprawie dostosowania sieci szkó∏ pod-

stawowych i gimnazjum prowadzonych

przez gmin´ Niepor´t do nowego ustroju

szkolnego. Sà one nast´pujàce: � Henryka Galas

LP. NAZWA SZKOŁY ADRES SIEDZIBY SZKOŁY GRANICE OBWODU SZKOŁY ZAWIERAJÑ SI¢ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOÂCI:

1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi, tel. 22 774 87 13 Beniaminów, Białobrzegi i Rynia. 

2. Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich ul. Szkolna 1, Izabelin, 05-126 Niepor´t Aleksandrów, Izabelin i Stanisławów Pierwszy – cz´Êç miejscowoÊci le˝àca
w Izabelinie tel. 22 774 83 22 po wschodniej stronie kanału ˚eraƒskiego. 

3. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie ul. Szkolna 62, Józefów, 05-119 Legionowo tel. 22 772 30  69 Michałów-Grabina, Józefów, Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra. 

4. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie ul. Dworcowa 9, 05-126 Niepor´t, tel. 22 774 83 66 Niepor´t, z wyłàczeniem osiedla Głogi, i Zegrze Południowe.

5. Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich ul. Szkolna 79, Wólka Radzymiƒska, 05-126 Niepor´t Wólka Radzymiƒska
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej tel. 22 774 87 69

6. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. ul. Jana Kazimierza 291, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Niepor´t Kàty W´gierskie, Niepor´t – osiedle Głogi, Rembelszczyzna i Stanisławów Pierwszy
w Stanisławowie Pierwszym tel. 22 772 30 30 – cz´Êç miejscowoÊci le˝àca po zachodniej stronie kanału ˚eraƒskiego. 

Lp. Rodzaj czynnoÊci Termin Termin
w post´powaniu w post´powaniu

rekrutacyjnym uzupełniajàcym

1. Zło˝enie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 1 – 11 lutego –

2. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc 12 lutego 31 maja 

3. Zło˝enie wniosku o przyj´cie do przedszkola lub oddziału 15 – 26 lutego 1 – 10 czerwca
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzajàcymi spełnianie przez kandydata warunków 
i kryteriów branych pod uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym. 

4. Weryfikacja przez komisj´ rekrutacyjnà wniosków o przyj´cie 1 – 19 marca 11 – 30 czerwca
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej i dokumentów potwierdzajàcych spełnienie 
przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwag´ 
w post´powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonane przez 
przewodniczàcego komisji rekrutacyjnej czynnoÊci, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oÊwiatowe.

5. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ rekrutacyjnà 22 marca 1 lipca 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów do godz. 13.00 do godz. 13.00
niezakwalifikowanych.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj´cia 23 – 29 marca 2 – 8 lipca
w postaci pisemnego oÊwiadczenia.

7. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ rekrutacyjnà 31 marca 12 lipca 
listy kandydatów przyj´tych i kandydatów nieprzyj´tych do godz. 13.00 do godz. 13.00
(lub informacji o liczbie wolnych miejsc).

8. Procedura odwoławcza od 1 kwietnia  od 13 lipca

Lp. Rodzaj czynnoÊci Termin Termin
w post´powaniu w post´powaniu

rekrutacyjnym uzupełniajàcym

1. Zło˝enie wniosku o przyj´cie do szkoły podstawowej wraz 15 – 25 lutego 24 maja –
z dokumentami potwierdzajàcymi spełnianie przez kandydata 7 czerwca
kryteriów branych pod uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym. 

2. Przeprowadzenie prób sprawnoÊci fizycznej, o których mowa 26 lutego 8 czerwca
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oÊwiatowe. 

3. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ 2 marca 10 czerwca
rekrutacyjnà listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 
wyniki prób sprawnoÊci fizycznej, o których mowa 
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oÊwiatowe. 

4. Weryfikacja przez komisj´ rekrutacyjnà wniosków 3 – 31 marca 11 czerwca –
o przyj´cie do szkoły podstawowej i dokumentów 2 lipca
potwierdzajàcych spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwag´ w post´powaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczàcego 
komisji rekrutacyjnej czynnoÊci, o których mowa 
w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oÊwiatowe.

5. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ 8 kwietnia 6 lipca 
rekrutacyjnà listy kandydatów zakwalifikowanych do godz. 13.00 do godz. 13.00
i kandydatów niezakwalifikowanych.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj´cia 9 – 19 kwietnia 7 – 15 lipca
w postaci pisemnego oÊwiadczenia.

7. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ 21 kwietnia 16 lipca
rekrutacyjnà listy kandydatów przyj´tych i kandydatów do godz. 13.00 do godz. 13.00
nieprzyj´tych (lub informacji o liczbie wolnych miejsc).

Harmonogram czynnoÊci w post´powaniu rekrutacyjnym oraz post´powaniu
uzupełniajàcym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 jest nast´pujàcy:

Harmonogram czynnoÊci w post´powaniu rekrutacyjnym oraz post´powaniu
uzupełniajàcym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny
2021/2022 przedstawia si´ nast´pujàco: 

Rekrutacja do przedszkoli 
i szkół gminnych
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LLUUTTYYMM 2021 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, Złota, Migdałowa

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, Starej Gruszy, ˚eglarska
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


