
J
u˝ niebawem mieszkaƒcy gminy

Niepor´t oraz goÊcie przyby-

wajàcy nad Jezioro Zegrzyƒskie

b´dà mogli cieszyç si´ z nowych

udogodnieƒ. Jednym z najwa˝niej-

szych b´dzie budowa instalacji ka-

nalizacji sanitarnej, dzi´ki której

mo˝liwy b´dzie odbiór Êcieków

z jednostek p∏ywajàcych po tym

pi´knym akwenie. 21 kwietnia Mar-

sza∏ek Województwa Mazowiec-

kiego Adam Struzik i Wójt Gminy

Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur

podpisali umow´ w sprawie dofinan-

sowania tego proekologicznego

przedsi´wzi´cia. Planowany koszt

inwestycji to 2,5 mln z∏. Na ten cel

Samorzàd Województwa Mazo-

wieckiego przekaza∏ Gminie Niepo-

r´t 1,5 mln z∏.

– G∏ównym celem przedsi´wzi´-

cia jest ochrona wód Jeziora Ze-

grzyƒskiego, najwi´kszego zbiorni-

ka wody wokó∏ metropolii war-

szawskiej, miejsca rekreacji i wy-

poczynku dla tysi´cy mieszkaƒców

województwa mazowieckiego.

– mówi wójt gminy Niepor´t Ma-

ciej Mazur – Dzi´ki zastrzykowi fi-

nansowemu, jaki nasza gmina

otrzyma∏a od Samorzàdu Woje-

wództwa Mazowieckiego, na tere-

nie Portu Niepor´t-Pilawa powsta-

nie pierwszy i jedyny punkt odbio-

ru Êcieków z jednostek p∏ywajàcych

po Jeziorze Zegrzyƒskim. 

To wspania∏a wiadomoÊç dla

wszystkich, którym na sercu le˝y

ochrona Êrodowiska naturalnego.

Z ka˝dym rokiem przybywa osób

wypoczywajàcych na wodach Za-

lewu Zegrzyƒskiego, wzrasta te˝

liczba ∏odzi, w tym du˝ych jachtów,

cumujàcych w naszych portach.

Odbiór Êcieków z jednostek p∏ywa-

jàcych okaza∏ si´ powa˝nym wy-

zwaniem przed jakim stan´∏a gmi-

na Niepor´t. Budowa kanalizacji

sanitarnej z ca∏à pewnoÊcià korzyst-

nie wp∏ynie na ekosystem jeziora

i jego okolic. 

Do przetargu przystàpi∏o sie-

dem firm. Budowà kanalizacji zaj-

mie si´ Przedsi´biorstwo Budow-

nictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Zgodnie z umowà wykonawca b´-

dzie mia∏ 90 dni na zakoƒczenie in-

westycji. 

Budowa kanalizacji sanitarnej

w rejonie Kompleksu Rekreacyjno-

-Wypoczynkowego Niepor´t-Pi-

lawa to wa˝ny, ale niejedyny ele-

ment tej du˝ej inwestycji. W za∏o-

˝eniach projektu znajduje si´

równie˝ monta˝ nowoczesnych

modu∏ów sanitarnych. Dofinaso-

wanie pozwoli tak˝e na wybudo-

wanie sieci wodociàgowej i nowo-

czesnej t´˝ni solankowej, która

z ca∏à pewnoÊcià podniesie atrak-

cyjnoÊç terenu Kompleksu Rekre-

acyjno-Wypoczynkowego Niepo-

r´t-Pilawa i ma du˝à szans´ staç si´

kolejnà wizytówkà gminy Niepo-

r´t. 

Mikroklimat t´˝ni od dawna

wykorzystywany jest w profilakty-

ce i leczeniu schorzeƒ górnych

dróg oddechowych. Przynosi ulg´

tak˝e w innych stanach chorobo-

wych, takich jak: zapalenie zatok,

rozedmie p∏uc, nadciÊnieniu t´tni-

czym, nerwicy wegetatywnej

i w przypadku ogólnego wyczer-

pania. U ludzi zdrowych spacery

i inhalacje w pobli˝u t´˝ni powo-

dujà wzrost odpornoÊci organi-

zmu. SpecjaliÊci zapewniajà, ˝e

aerozol solankowy ma dzia∏anie

bakteriobójcze. 

– Budowa t´˝ni w czasach pan-

demii SARS-CoV-2 ma szczegól-

ne znaczenie terapeutyczne i reha-

bilitacyjne. Jestem przekonany, ˝e

stanie si´ ona nie tylko niezwykle

atrakcyjnym miejscem rekreacji

i wypoczynku, ale przede wszyst-

kim strefà rehabilitacji dla osób,

które przesz∏y COVID-19 i cierpià-

cych z powodu chorób uk∏adu od-

dechowego. – mówi wójt gminy

Niepor´t. – Realizacja projektu

w otoczeniu Jeziora Zegrzyƒskie-

go pozwoli zachowaç ten niewiel-

ki ekosystem dla nast´pnych poko-

leƒ, zapewniajàc coraz bardziej

zurbanizowanemu spo∏eczeƒstwu

sta∏à i ogólnie dost´pnà mo˝liwoÊç

kontaktu z ˝ywà przyrodà.

� Anna Machejda
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Ekologiczna inwestycja
w porcie Niepor´t-Pilawa
B´dzie odbiór Êcieków z jachtów, powstanà nowoczesne sanitariaty i t´˝nia solankowa!

Wójt Maciej Mazur i Marsza∏ek Adam Struzik podpisali umow´ w sprawie
dofinansowania inwestycji w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa
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Termomodernizacja
szkoły w Stanisławowie
Pierwszym

Przebudowa ronda
w Zegrzu Południowym.
B´dzie estakada

Nowe latarnie na Królewskiej

Dodatkowe miejsca parkingowe
dla odwiedzajàcych Dzikà Pla˝´

Prace budowlane na ulicy 
D´bowej w Józefowie

Gruntowa pompa ciepła, fotowoltaika i oÊwietlenie LED w Szkole
Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Gmina Niepor´t otrzymała
2,5 mln złotych ze Êrodków unijnych na gł´bokà termomodernizacj´
budynku szkoły. 

Drogowa rewolucja w Zegrzu Południowym. Kierowcy jadàcy z Legionowa
w stron´ Serocka b´dà pokonywali tras´ du˝o szybciej i bezpieczniej.

Uczniowie i pracownicy Szko∏y

Podstawowej w Stanis∏awowie

Pierwszym ju˝ wkrótce b´dà korzy-

staç z najnowoczeÊniejszych i pro-

ekologicznych rozwiàzaƒ. Dzi´ki

dofinansowaniu ze Êrodków unij-

nych mo˝liwa b´dzie termomoder-

nizacja budynku. Inwestycja obej-

mie monta˝ gruntowej pompy cie-

p∏a wraz z dolnym êród∏em,

wykonanie instalacji ch∏odzàco-

-grzewczej przystosowanej do pra-

cy w uk∏adzie z pompà ciep∏a, in-

stalacji wentylacji mechanicznej,

budow´ instalacji fotowoltaicznej.

Co to oznacza w praktyce? Jak uda-

∏o nam si´ dowiedzieç ca∏kowità

nowoÊcià b´dzie zastosowanie su-

fitów grzewczo-ch∏odzàcych, które

w okresie wysokich temperatur

sch∏odzà pomieszczenia do ˝àdanej

temperatury, a przy tym nie wysu-

szà powietrza. Co wi´cej, przy za-

stosowaniu tego rozwiàzania nie ma

zjawiska powiewu zimnego po-

wietrza. èród∏em ch∏odu dla insta-

lacji jest gruntowy wymiennik cie-

p∏a. Ciep∏o odebrane z pomieszczeƒ

b´dzie magazynowane w gruncie

i wykorzystane jesienià do ogrzewa-

nia szko∏y. Poprzez zastosowanie

wentylacji mechanicznej, na bie˝à-

co dostarczane b´dzie Êwie˝e po-

wietrze. Ogrzewanie oraz ch∏odze-

nie b´dzie oparte na odnawialnych

êród∏ach energii (pompa ciep∏a oraz

panele fotowoltaiczne). Takie roz-

wiàzanie pozwoli nie tylko zmniej-

szyç koszty eksploatacyjne ale rów-

nie˝ zmniejszy emisj´ szkodliwych

substancji do Êrodowiska. Nad ca-

∏oÊcià instalacji „czuwaç” b´dzie

system zarzàdzania energià. Termin

zakoƒczenia realizacji tej proekolo-

gicznej inwestycji planowany jest

na koniec wrzeÊnia 2022 r.

Warto podkreÊliç, ˝e nasz wnio-

sek znalaz∏ si´ na 9. miejscu listy

rankingowej Mazowieckiej Jed-

nostki Wdra˝ania Programów Unij-

nych. Konkurencja by∏a wyjàtkowo

du˝a, w konkursie z∏o˝ono pra-

wie 200 wniosków, z czego tylko 9

uzyska∏o dofinansowanie. � AM

Lada moment ruszy budowa oÊwie-

tlenia na ul. Królewskiej w Alek-

sandrowie. Pod koniec kwietnia

na teren robót zosta∏ wprowadzony

wykonawca. Stare lampy sodowe

zostanà zastàpione przez energoosz-

cz´dne oÊwietlenie ledowe. Na od-

cinku 935 metrów stanie 25 nowo-

czesnych latarni. Wykonawcà inwe-

stycji jest warszawska firma FB

Serwis SA. Koszt budowy nowego

oÊwietlenia to 114 184,34 z∏. Zgod-

nie z umowà, nowe lampy rozÊwie-

tlà ul. Królewskà w Aleksandrowie

ju˝ pod koniec czerwca. Ich poja-

wienie si´ z ca∏à pewnoÊcià popra-

wi bezpieczeƒstwo mieszkaƒców

i korzystnie wp∏ynie na Êrodowisko.

OÊwietlenie LED zu˝ywa znacznie

mniej energii elektrycznej ni˝ prze-

starza∏e ˝arówki sodowe. 

� AM

Ponad 3 tysiàce metrów kwadrato-

wych – o tyle zwi´kszy si´ po-

wierzchnia miejsc postojowych dla

odwiedzajàcy po∏udniowe wybrze-

˝e Jeziora Zegrzyƒskiego. To kolej-

ne udogodnienie, jakie niepor´ccy

w∏odarze szykujà dla wszystkich,

którzy pragnà wypoczywaç na tere-

nie gminy Niepor´t. Nowy parking

powstanie przy ul. Zegrzyƒskiej,

w pobli˝u Dzikiej Pla˝y. Na poczàt-

ku kwietnia nastàpi∏o w tej sprawie

otwarcie ofert. Wybrana przez gmi-

n´ firma b´dzie mieç 4 tygodnie

na wyrównanie terenu, zdj´cie hu-

musu, roz∏o˝enie geow∏ókniny oraz

wykonanie nawierzchni z kruszywa

naturalnego. Parking przy Zegrzyƒ-

skiej powinien powstaç jeszcze

przed rozpocz´ciem sezonu letnie-

go i ma pomieÊciç oko∏o 200 samo-

chodów. Planowany koszt inwesty-

cji to 145 000 z∏. � AM

Zakoƒczy∏y si´ prace przy budowie

kanalizacji sanitarnej w ul. D´bowej

w Józefowie. W ramach projektu

na odcinku 130 m.b. wybudowano

sieç kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjnej wraz z odejÊciami do pose-

sji. Obecnie trwa odtwarzanie na-

wierzchni po budowie kanalizacji

sanitarnej. Prace prowadzi In˝ynie-

ra Adampol Adam Michalik

z Adampola. Kanalizacja b´dzie

eksploatowana przez Gminny Za-

k∏ad Komunalny w Niepor´cie.

Przewidywany termin realizacji

to 30.06. br. Inwestycja kosztowaç

b´dzie oko∏o 90 tys. z∏. 

� AG

Wszystko za sprawà przebudowy

skrzy˝owania drogi krajowej nr 61

(DK nr 61) z drogà wojewódzkà

nr 631 (DW nr 631). Istniejàce

w tym miejscu rondo stanie si´ ron-

dem turbinowym, czyli takim,

na którym poszczególne pasy ruchu

oddzielone sà od siebie wysepkà,

lub rodzajem kraw´˝nika. Nad ron-

dem powstanie estakada, która za-

pewni bezkolizyjny przejazd w kie-

runku Serocka. Skierowanie cz´Êci

ruchu samochodowego górà spo-

woduje zmniejszenie korków i za-

torów drogowych, powstajàcych

w tym miejscu zw∏aszcza w cie-

p∏ych miesiàcach roku. Projekt

rozbudowy drogi krajowej nr 61

na odcinku 4,5 km przewiduje tak-

˝e poszerzenie jej do drogi cztero-

pasmowej. Wszystko to ma na ce-

lu popraw´ bezpieczeƒstwa i kom-

fortu kierujàcych. 

Nowa inwestycja drogowa b´dzie

wiàza∏a si´ te˝ z pewnymi przej-

Êciowymi utrudnieniami. Budowa

wiaduktu nad drogà krajowà nr 61

na 3 miesiàce ma wstrzymaç ruch

kolejowy w stron´ Radzymina. 

Obecnie trwajà prace koncepcyj-

ne. Szczegó∏owy plan przedsi´-

wzi´cia poznamy najprawdopo-

dobniej w paêdzierniku. Zgodnie

z za∏o˝eniami, kierowcy pojadà

przebudowanà drogà w po∏o-

wie 2024 r. � AM
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Do grona Partnerów „Niepor´c-
kiej Karty Rodziny 3+” przystà-
pi∏ kolejny przedsi´biorca. 
To pani Joanna Malinowska,

która Êwiadczy porady prawne.

Pani mecenas Malinowska specja-

lizuje si´ w prawie cywilnym, go-

spodarczym i prawie pracy. W ra-

mach „Niepor´ckiej Karty 3+” ofe-

ruje pierwszà porad´ gratis.

Na kolejne konsultacje obowiàzu-

je 50% zni˝ka. Kontakt telefonicz-

ny – tel. 501-133-572 adres e-mail:

joanna.malinowska@adwokatura.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 pro-

mowanie

ich pozy-

tywnego wizerunku. Ka˝-

dy Partner programu przyst´pujàc

do niego, przedstawia ofert´ ulg

i zni˝ek dla posiadaczy Karty. Ma

wówczas prawo do korzystania

z grafiki „Niepor´ckiej Karty Ro-

dziny 3+”. 

Lista Partnerów programu znaj-

duje si´ na stronie: www.niepo-

ret.pl/ mieszkancy /nieporecka-kar-

ta-rodziny/. � AM

Kolejny Partner „Niepor´ckiej
Karty Rodziny 3+”
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Dotacja przyznawana b´dzie w wy-

sokoÊci 75% kosztów przedsi´wzi´-

cia, nie wi´cej jednak ni˝ w kwocie

5 000 z∏. To a˝ od 2 tysiàce wi´cej

ni˝ dotychczas! Co wa˝ne, z pieni´-

dzy tych b´dzie mog∏o skorzystaç

wi´cej osób. Zgodnie z uchwa∏à Ra-

dy Gminy, o dofinansowanie b´dà

si´ teraz mogli staraç równie˝ w∏a-

Êciciele budynków, w których pro-

wadzona jest dzia∏alnoÊç gospodar-

cza. Do tej pory o dotacje mogli wy-

st´powaç jedynie w∏aÊciciele

domów jednorodzinnych i bloków,

w których mieszkania sà ogrzewa-

ne wspólnym êród∏em ciep∏a. Do-

tacja mo˝e byç udzielona na dofi-

nansowanie nast´pujàcych kosz-

tów przedsi´wzi´cia (koszty kwali-

fikowane):

1) kosztów demonta˝u dotychcza-

sowego êród∏a ciep∏a zasilanego

paliwem sta∏ym;

2) kosztów zakupu i monta˝u no-

wego êród∏a ciep∏a zasilanego

pràdem lub gazem;

3) kosztów zakupu i monta˝u

osprz´tu niezb´dnego do insta-

lacji i funkcjonowania nowego

êród∏a ciep∏a. 

Aby otrzymaç dotacj´ nale˝y

z∏o˝yç wniosek do Wójta Gminy

Niepor´t. Wszelkie niezb´dne wzo-

ry dokumentów dost´pne sà na stro-

nie internetowej urz´du gminy

w zak∏adce Ekologia. Wnioski

mo˝na sk∏adaç od 29 kwietnia.

Uwaga! Z∏o˝enie wniosku

o udzielenie dotacji nie jest równo-

znaczne z przyznaniem dotacji.

Wnioski o dotacj´ na wymian´ êró-

de∏ ciep∏a nale˝y sk∏adaç w kance-

larii Urz´du Gminy nie póêniej ni˝

do dnia 15 wrzeÊnia 2021 r. Wnio-

ski z∏o˝one po tym terminie pozo-

stanà bez rozpatrzenia.

� AM

Kopciuchy zniknà z gminy Niepor´t? JesteÊmy na dobrej drodze. Od lipca 2021 r. w całej
Polsce ruszy program ewidencji êródeł ogrzewania (CEEB). Dzi´ki temu gminy b´dà miały
narz´dzie do kontroli tych, którzy uporczywie trujà powietrze.
Co wdro˝enie w ˝ycie Centralnej Ewidencji Emisyj-

noÊci Budynków oznacza w praktyce? Do tej pory,

zgodnie z za∏o˝eniami programów „Czyste powietrze”

i „Stop smog”, gminy informowa∏y mieszkaƒców

o trwajàcej inwentaryzacji êróde∏ ciep∏a i apelowa∏y

o wype∏nianie stosownych kwestionariuszy, które po-

zwoli∏yby urz´dnikom oceniç jak wiele pieców w gmi-

nie nie spe∏nia odpowiednich norm i wymaga wymia-

ny (kwestionariusz publikowaliÊmy w lutowym nume-

rze WieÊci Niepor´ckich jest on równie˝ dost´pny

na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t w za-

k∏adce Ekologia). Od 1 lipca wszyscy w∏aÊciciele bu-

dynków b´dà mieli 12 miesi´cy na z∏o˝enie deklara-

cji dotyczàcej êród∏a ogrzewania.

JeÊli tego nie zrobià, b´dà im groziç

kary finansowe od 500 do nawet 5 ty-

si´cy z∏otych. Mandat wystawi policja, stra˝ gminna

czy wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska. Tak-

˝e wójt, burmistrz lub prezydent miasta b´dà mogli

zg∏osiç spraw´ do sàdu jako oskar˝yciele publiczni.

Program w za∏o˝eniu ma usprawniç zbieranie i aktu-

alizowanie danych dotyczàcych êróde∏ ogrzewania. Co

ciekawe, zebrane przez urz´dników informacje majà

byç weryfikowane i aktualizowane np. podczas ruty-

nowych przeglàdów kominiarskich. 

� AM

Akcja ta finansowana jest przez

Gmin´ Niepor´t w ramach Progra-

mu opieki nad zwierz´tami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomno-

Êci zwierzàt na terenie Gminy Nie-

por´t w 2021 roku i potrwa do czasu

wyczerpania Êrodków finansowych

przeznaczonych na ten cel w 2021

roku.

Elektroniczny czip z zakodowa-

nym niepowtarzalnym numerem

jest wprowadzany podskórnie

na szyi lub mi´dzy ∏opatkami psa

i mo˝e dzia∏aç nawet kilkadziesiàt

lat. Zabieg trwa kilka sekund i jest

dla zwierz´cia odczuwalny podob-

nie jak zastrzyk.

Specjalnym czytnikiem mo˝na

odczytaç numer czipa i po spraw-

dzeniu w elektronicznej bazie da-

nych uzyskaç informacje o w∏aÊci-

cielu psa. Umo˝liwia to praktycznie

natychmiastowe powiadomienie go

o odnalezieniu czworonoga. Elek-

troniczne oznakowanie jest nie-

zb´dne, aby móc podró˝owaç ze

zwierz´ciem po krajach Unii Euro-

pejskiej.

Akcja dotyczy psów, które ukoƒ-

czy∏y 4. miesiàc ˝ycia.

Warunkiem bezp∏atnego oznako-
wania psa jest:
• wype∏nienie wniosku o wykonanie

zabiegu elektronicznego oznako-

wania psa,

• okazanie ksià˝eczki zdrowia psa,

rodowodu lub innego dokumentu

potwierdzajàcego prawo do zwie-

rz´cia,

• okazanie aktualnego Êwiadectwa

szczepienia psa przeciwko wÊcie-

kliênie.

Po spe∏nieniu ww. warunków

w∏aÊciciel otrzyma skierowanie

na wykonanie zabiegu trwa∏ego

oznakowania psa w gabinecie we-

terynaryjnym ALFAWET Micha∏

Garwacki, znajdujàcym si´ przy ul.

Jana Kazimierza 105 w Niepor´cie.

Po zaszczepieniu psa w∏aÊciciel

otrzymuje potwierdzony przez leka-

rza dokument o wykonaniu elektro-

nicznego oznakowania psa, a dane

dotyczàce zwierz´cia i jego w∏aÊci-

ciela zostanà wprowadzone do Mi´-

dzynarodowej Bazy Danych SAFE

ANIMAL www.safe-animal.eu.

Wniosek dost´pny jest na stronie

internetowej www.nieporet.pl w za-

k∏adce Dla mieszkaƒców lub

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏

Gospodarki Komunalnej, pok.4,

parter, tel. (22) 767 04 27. � AZ

Informujemy, ˝e trwa akcja bezpłatnego oznakowania psów poprzez
wszczepienie pod skór´ elektronicznego mikroprocesora (czipa).

Bezpłatne oznakowanie psów

Uwaga! Kary za brak informacji
o sposobie ogrzewania

B´dà wi´ksze dotacje na wymian´
„kopciuchów” w gminie Niepor´t.
Rada Gminy Niepor´t podczas
marcowej sesji przegłosowała
uchwał´ o dofinansowaniu
kosztów inwestycji słu˝àcych
ochronie powietrza, polegajàcych
na wymianie dotychczasowych
êródeł ciepła. 

Wi´cej pieni´dzy
na wymian´ pieców
dla mieszkaƒców 
naszej gminy

Lepsze połàczenia ze stra˝à
po˝arnà. Zgłoszenia na 998
trafià teraz do CPR
W maju rozpocznie si´ proces przełàczania numeru 998 do Centrów
Powiadamiania Ratunkowego w województwie mazowieckim. 

Co to oznacza? Wybierajàc numer

alarmowy 998 zostaniemy po∏àcze-

ni z operatorem CPR, który przyj-

mie zg∏oszenie i przeka˝e je

do w∏aÊciwej jednostki Paƒstwowej

Stra˝y Po˝arnej oraz innych s∏u˝b,

jeÊli b´dzie taka potrzeba. Skróce-

niu ulegnie równie˝ czas oczekiwa-

nia na odebranie po∏àczeƒ. Jak in-

formuje MSWiA, Êredni czas mie-

rzony od momentu wybrania

numeru alarmowego 112 do ode-

brania po∏àczenia przez operatora

numerów alarmowych w CPR wy-

nosi oko∏o 11 sekund. Po prze∏àcze-

niu numeru alarmowego 998

do CPR, czas oczekiwania na po-

∏àczenie b´dzie podobny. Kolejnym

efektem prze∏àczenia numeru alar-

mowego 998 do Centrów Powiada-

miania Ratunkowego b´dzie ujed-

nolicenie sposobu obs∏ugi zg∏oszeƒ

kierowanych na numery alarmowe,

w tym zg∏oszeƒ obcoj´zycznych.

Prze∏àczenie numeru alarmowe-

go 998 pozwoli równie˝ na wyeli-

minowanie bezpoÊredniego kiero-

wania do s∏u˝b zg∏oszeƒ niezasad-

nych lub fa∏szywych. B´dzie to

mia∏o pozytywny wp∏yw zarówno

na czas, jak i na skutecznoÊç udzie-

lania pomocy osobom, które rze-

czywiÊcie jej potrzebujà. Proces

prze∏àczania numeru do stra˝y po-

˝arnej w ca∏ej Polsce potrwa do li-

stopada 2021 r. Przypominamy

jednoczeÊnie, ̋ e zg∏oszenia alarmo-

we mo˝na kierowaç te˝ na nr 112,

który dzia∏a na terenie ca∏ej Euro-

py. � AM

Drodzy 
Stra˝acy 
Z okazji Dnia Âwi´tego 
Floriana, Druhom 
i Druhnom wszystkich jednostek
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej 
w gminie Niepor´t składamy 
najlepsze ˝yczenia i goràce podzi´kowania
za ofiarnà słu˝b´, za trud i wysiłek jaki
wkładacie w ratowaniu ˝ycia i mienia
ludzkiego. 

Wasza bezwarunkowa gotowoÊç do niesienia
pomocy daje nam, mieszkaƒcom, poczucie
bezpieczeƒstwa. Dzi´kujemy, ˝e zawsze
mo˝emy na Was liczyç. W dniu Waszego
Êwi´ta ˝yczymy Wam opieki patrona stra˝aków
– Êw. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji,
a przede wszystkim wytrwałoÊci i satysfakcji
z pełnienia stra˝ackiej słu˝by.

Zatrudnimy lekarzy
Centrum Medyczne Niepor´t Sp. z o.o. 

z a t r u d n i

LEKARZA MEDYCYNY RODZINNEJ 
I LEKARZA INTERNIST¢.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i przyjaznà atmosfer´
w Êrodowisku zawodowym. Ch´tnie nawià˝emy współprac´ z osobà,

która zechce zwiàzaç swojà przyszłoÊç, tak˝e rodzinnà, z gminà
Niepor´t i myÊli o osiedleniu si´ na terenie naszej gminy. 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Centrum Medycznym Niepor´t
prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: urzad@nieporet.pl

oraz biuro@cmn.nieporet.pl

Wi´cej informacji pod nr tel. 22 767-57-24; 512-503-029,
Zarzàd i Rada Nadzorcza spółki Centrum Medyczne Niepor´t
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zmieni∏a ˝y-
cie mieszkaƒ-
ców ca∏ego
globu. Milio-
ny ludzi stra-
ci∏y ˝ycie,

a wielu ozdrowieƒców wcià˝ bo-
ryka si´ z pocovidowymi powi-
k∏aniami, które utrudniajà im
normalne funkcjonowanie. Koro-
nawirus odcisnà∏ te˝ pot´˝ny Êlad
na naszej psychice. Lekarze psy-
chiatrzy i psychoterapeuci na ca-
∏ym Êwicie alarmujà, ˝e znaczà-
co wzros∏a liczba pacjentów, bo-
rykajàcych si´ z zaburzeniami
l´kowymi czy depresjà. U wielu
osób pojawi∏ si´ te˝ problem
z uzale˝nieniem. 
D∏ugie przebywanie w izolacji, zdal-

na praca czy nauka okaza∏y si´ dla

wielu z nas niezwykle trudnym wy-

zwaniem. Kolejnym realnym zagro-

˝eniem sta∏a si´ utrata pracy, a co

za tym idzie ekonomicznej stabiliza-

cji. ̊ ycie w niepewnoÊci, przez wie-

le miesi´cy, musia∏o negatywne od-

biç si´ na zdrowiu psychicznym cz´-

Êci spo∏eczeƒstwa. Wielu ludzi,

szukajàc ucieczki przed l´kiem i nie-

pewnym jutrem, si´gn´∏o po alkohol

lub inne substancje psychoaktywne.

Du˝a liczba dzieci i m∏odzie˝, z bra-

ku mo˝liwoÊci wyjÊcia i spotkania si´

z rówieÊnikami, zaczyna przejawiaç

uzale˝nienie od gier i Internetu. Sy-

tuacja pandemiczna spowodowa∏a

znaczny wzrost zagro˝eƒ zwiàzanych

z wszelkiego rodzaju uzale˝nieniami.

Dzi´ki u˝ywkom lub zanurzeniu si´

w wirtualnym Êwiecie, ∏atwiej zapo-

mnieç nam o bie˝àcych trudnoÊciach. 

Co robiç, jeÊli zauwa˝ymy, ̋ e z na-

szymi najbli˝szymi dzieje si´ coÊ nie-

dobrego? Jak rozpoznaç pierwsze

symptomy uzale˝nienia? Kiedy

i gdzie szukaç pomocy? ZapytaliÊmy

o to Tomasza Zasad´, specjalist´ te-

rapii uzale˝nieƒ, wspó∏pracujàcego

z gminnym Punktem Informacyjno-

-Konsultacyjnym ds. Uzale˝nieƒ. 

– To, co mo˝e nas zaczàç niepo-

koiç to ca∏kowita zmiana zachowa-

nia. JeÊli dziecko by∏o pogodne, ak-

tywne i nagle zaczyna si´ izolowaç,

unikaç kontaktu z rówieÊnikami lub

rodzicami, albo odwrotnie, by∏o nie-

Êmia∏e, a nagle staje si´ duszà towa-

rzystwa, to powinniÊmy bli˝ej si´ te-

mu przyjrzeç. – mówi nam Tomasz

Zasada. – Kolejnym sygna∏em, któ-

ry powinien nas zaalarmowaç, to

iloÊç czasu sp´dzonego w sieci,

a tak˝e coraz cz´stsze tajemnice

w zwiàzku z dzia∏aniami w Interne-

cie. Tajemnice te mogà wynikaç

z ró˝nych powodów. Mo˝e to byç

spowodowane m.in., zagro˝eniem

przemocà, która staje si´ coraz po-

wszechniejsza w relacjach wirtual-

nych. – mówi terapeuta – Zdarzajà si´

równie˝ nieadekwatne reakcje

na proÊb´ o zakoƒczenie u˝ywania

komputera czy telefonu, lub na nasze

pytanie, czym dziecko zajmuje si´

w sieci. Kolejnym sygna∏em jest po-

Êwi´cenie dotychczasowych zaintere-

sowaƒ realizowanych „na ˝ywo”

na rzecz komputera czy konsoli. Po-

dobnie jest z kontaktem z rówieÊni-

kami. Kontakt ten coraz cz´Êciej

przenosi si´ i ogranicza wy∏àcznie

do sieci. – podkreÊla Zasada. – Tak-

˝e zmiana wyglàdu czy zapachu

mo˝e byç wskazówkà, ˝e dzieje si´

coÊ niedobrego. 

Wspomniane sygna∏y powinny

sk∏oniç nas do kontaktu ze specjali-

stà, poniewa˝ nastolatek czy nawet

doros∏y, u którego wystàpi∏y objawy

uzale˝nienia, sam nie poradzi sobie

z tym problemem. 

– Od czerwca obserwowa∏em te˝

zwi´kszonà liczb´ zg∏aszanych pro-

blemów zwiàzanych z trudnymi re-

lacjami wÊród najbli˝szych. Wp∏yw

na nasilenie si´ trudnych sytuacji

w relacjach z domownikami wynika∏

g∏ownie z faktu, ̋ e du˝a cz´Êç z nich

po raz pierwszy sp´dzi∏a taka du˝à

iloÊç czasu wspólnie, bez mo˝liwo-

Êci wyjÊcia. – mówi terapeuta.

– W wyniku dzia∏ania rodziców

do poradni zg∏osi∏o si´ kilkoro nasto-

latków, którzy zbyt wiele czasu sp´-

dzali w Internecie lub zacz´li ekspe-

rymentowaç z substancjami psycho-

aktywnymi. – dodaje Zasada

– W okresie jesiennym równie˝ ob-

serwowa∏em nasilenie takich zacho-

waƒ, du˝y wp∏yw na to mia∏o zdal-

ne nauczanie. Im d∏u˝ej m∏odzie˝

przebywa∏a przed komputerem, tym

mniej motywacji mia∏a na wyjÊcie

z domu. 

W razie zauwa˝enia niepokojàcych

objawów, nie czekajmy tylko od razu

zg∏oÊmy si´ do dzia∏ajàcego w naszej

gminie bezp∏atnego Punktu Informa-
cyjno-Konsultacyjnego ds. Uzale˝-
nieƒ. Punkt dzia∏a w Êrody w godzi-
nach 12.00–18.00. Informacje i zapi-

sy na konsultacje pod numerem tel.
606 353 263. 

W 2020 roku z bezp∏atnej pomo-

cy terapeuty w gminie Niepor´t sko-

rzysta∏o kilkadziesiàt osób. ¸àcznie

odby∏o si´ 96 konsultacji. Punkt In-

formacyjno-Konsultacyjny ds. Uza-

le˝nieƒ finansowany jest w ramach

gminnego programu profilaktyki

i rozwiàzywania problemów alkoho-

lowych oraz przeciwdzia∏ania narko-

manii w 2021 r. 

� AM

Cz´sto rodzi-
ce 3-latków
zg∏aszajà si´
na çwiczenia
logopedycz-
ne, poniewa˝
ich pociecha
nie wymawia

g∏oski R lub SZ. Czasem martwià
si´ te˝, ˝e dziecko jàka si´, zaci-
na. Czy istotnie sà to niepokojà-
ce sygna∏y? Czy 3-latek nie jest
za ma∏y na rozpocz´cie terapii lo-
gopedycznej? 
Wymow´ dziecka rozpoczynajàce-

go edukacj´ przedszkolnà charak-

teryzuje du˝a umiej´tnoÊç odtwa-

rzania dêwi´ków mowy. Chocia˝

dziecko potrafi poprawnie artyku-

∏owaç g∏oski w izolacji i „na ˝àda-

nie”, to w mowie spontanicznej

cz´sto sà zamieniane na ∏atwiejsze.

Mimo wszystko dziecko 3-letnie

powinno ju˝ wymawiaç wszystkie

samog∏oski (a, o, e, u, i, y, à, ´).

Sporadycznie mogà wyst´powaç

zamiany np. a=o, e=a, i=y.

Prawid∏owo powinny byç realizo-

wane spó∏g∏oski wargowe (m, mi, b,

bi, p, pi), wargowo-z´bowe (f, fi, w,

wi), tylnoj´zykowe (k, ki, g, gi) oraz

ch, przednioj´zykowo-z´bowe (t, d,

n), przednioj´zykowo dziàs∏owe (l,

li), spó∏g∏oski – j, ∏, a tak˝e g∏oski

Êrodkowoj´zykowe (Ê, ê, ç, dê).

W mowie trzylatków wyst´pujà

liczne zmi´kczenia. Jest to zwiàza-

ne z niewykszta∏conà jeszcze spraw-

noÊcià aparatu artykulacyjnego.

Dziecko w tym wieku ma prawo nie

wymawiaç g∏osek szumiàcych (sz, ̋ ,

cz, d˝) oraz syczàcych (s, z, c, dz) do-

puszczalna jest zamiana tych g∏osek

na (Ê, ê, ç, dê) pod warunkiem, ̋ e nie

ma deformacji tych dêwi´ków.

Podobnie g∏oska R – tak oczekiwa-

na przez rodziców – przez 3-latka

mo˝e byç realizowana jako L lub J.

Zach´cam do konsultacji ze specja-

listà, który pomo˝e podjàç decyzj´

o wczesnej interwencji logopedycz-

nej. Oprócz oceny poprawnoÊci arty-

kulacji dokona obserwacji jak zbudo-

wany jest i jak funkcjonuje aparat ar-

tykulacyjny. Logopeda sprawdza:

• czy nie ma du˝ych ubytków uz´-

bienia lub wady zgryzu,

• czy nie jest skrócone w´dzide∏ko

podj´zykowe lub przyz´bowe,

• czy j´zyk przyjmuje prawid∏owà

pozycj´ w stanie spoczynku i pod-

czas artykulacji,

• czy dziecko oddycha nosem,

• czy dziecko prawid∏owo po∏yka,

• czy dziecko sprawnie pije z kub-

ka i pos∏uguje si´ ∏y˝kà,

• czy g∏os jest dêwi´czny, nieuno-

sowiony,

• czy wypowiedzi majà czytelnà in-

tonacj´,

• czy s∏uch jest prawid∏owy (bada-

nie orientacyjne),

• czy maluszek nawiàzuje kontakt

wzrokowy z rozmówcà,

• czy dziecko u˝ywa gestów w ko-

munikacji,

• czy wypowiada wyrazy kilkusyla-

bowe,

• czy buduje zdania z∏o˝one,

• czy wyst´puje niep∏ynnoÊç mowy,

• czy zasób s∏ów jest stosowny

do wieku

Czasami wskazane sà badania

i konsultacje z innymi specjalista-

mi np. ze stomatologiem, ortodon-

tà, laryngologiem, foniatrà, psycho-

logiem lub psychiatrà.

DDrrooddzzyy  RRooddzziiccee!!

KKaa˝̋ddee  ddzziieecckkoo  rroozzwwiijjaa  ssii´́  iinnddyy--

wwiidduuaallnniiee,,  wwee  ww∏∏aassnnyymm  tteemmppiiee..

WW pprrzzyyppaaddkkuu  wwààttpplliiwwooÊÊccii  wwaarr--

ttoo  jjaakk  nnaajjsszzyybbcciieejj  ppooddjjààçç  ooddppoo--

wwiieeddnniiee  ddzziiaa∏∏aanniiaa..  NNiiee  mmaa  ccoo  llii--

cczzyyçç,,  ˝̋ee  ddzziieecckkoo  „„wwyyrrooÊÊnniiee  zz ttee--

ggoo””..  WWaaddyy  wwyymmoowwyy  ii zzaakk∏∏óócceenniiaa

rroozzwwoojjuu  mmoo˝̋nnaa  sskkoorryyggoowwaaçç

ddzzii´́kkii  ssyysstteemmaattyycczznnyymm  ççwwiicczzee--

nniioomm..

� Joanna Kiliƒska

Logopeda z Gminnego

Przedszkola w Niepor´cie

oraz Szko∏y Podstawowej

w Stanis∏awowie Pierwszym

Lekarze alarmujà, ̋ e coraz wi´cej
pacjentów, którzy przeszli zaka˝e-
nie koronawirusem, aby powróciç
do pe∏ni si∏, potrzebuje intensyw-
nej rehabilitacji. Dobrà wiadomo-
Êcià dla mieszkaƒców gminy Nie-
por´t b´dzie wi´c fakt rozbudowy
Centrum Medycznego Niepor´t. 
– Dzia∏amy w sprawie rozbudowy

budynku przychodni przy ul. Pod-

leÊnej 4. To, jak wa˝nym elemen-

tem powrotu do pe∏ni si∏ i zdrowia

jest rehabilitacja, uzmys∏owi∏a nam

wszystkim pandemia COVID-19.

Sam, jako ozdrowieniec mog´ coÊ

o tym powiedzieç. Dlatego jestem

g∏´boko przekonany, ˝e planowa-

na rozbudowa cz´Êci rehabilitacyj-

nej Centrum Medycznego Niepor´t,

uwzgl´dniajàca w du˝ej mierze

potrzeby pacjentów pocovidowych,

jest w dzisiejszych czasach jednym

z wa˝niejszych zadaƒ gminy Nie-

por´t. – napisa∏ na swoim profilu

facebookowym wójt gminy Niepo-

r´t Maciej Mazur.

Przychodnia rehabilitacyj-

na w Niepor´cie posiada bogatà

ofert´ zabiegów i cieszy si´ ogrom-

nym zaufaniem wÊród pacjentów.

Jej rozbudowa z ca∏à pewnoÊcià

wp∏ynie na popraw´ zdrowia

mieszkaƒców gminy. � AM

Pandemia a uzale˝nienie
gdzie i kiedy szukaç
pomocy?

Jednym z naj-
c z ´ s t s z y c h
p r o b l e m ó w
z w i à z a n y c h
z obowiàzkiem
alimentacyj-
nym na rzecz
ma∏oletniego

dziecka jest zagadnienie w jakiej
wysokoÊci mo˝emy okreÊliç wyso-
koÊç Êwiadczenia alimentacyjnego. 

Zacznijmy od podstaw. Obo-

wiàzek alimentacyjny, s∏u˝y do za-

pewnienia Êrodków utrzymania

(w tym równie˝ w miar´ potrzeby

wychowania) dziecka, które nie jest

w stanie utrzymaç si´ samodzielnie.

Mo˝e równie˝ polegaç na osobi-

stych staraniach jednego rodzica

o utrzymanie lub wychowanie

wzgl´dem ma∏oletniej osoby. Jed-

nak˝e wówczas ci´˝ar finansowa-

nia utrzymania dziecka spoczywa

na drugim rodzicu. Zgodnie

z art. 133 §1 kodeksu rodzinnego

i opiekuƒczego obowiàzek alimen-

tacyjny nie wyst´puje, gdy docho-

dy z majàtku dziecka wystarczajà

na pokrycie kosztów jego utrzyma-

nia i wychowania. 

Na zakres Êwiadczeƒ alimenta-

cyjnych w stosunku do ma∏oletnie-

go dziecka sk∏adajà si´ dwa ele-

menty tj.: usprawiedliwione potrze-

by uprawnionego oraz zarobkowe

i majàtkowe mo˝liwoÊci zobowià-

zanego. 

Czym sà te usprawiedliwione po-

trzeby osoby ma∏oletniej uprawnio-

nej do pobierania alimentów? Nie

sposób wskazaç dok∏adnie na czym

polegajà. Potrzeby dziecka za ka˝-

dym razem powinny byç oceniane

indywidualnie, gdy˝ zale˝à od wie-

ku, stanu zdrowia, rozwoju dziec-

ka. Przyk∏adowo do usprawiedli-

wionych potrzeb mo˝emy zaliczyç

koniecznoÊç zapewnienia ma∏olet-

niemu m.in. odpowiedniego:

• wy˝ywienia

• ubrania

• leków

• higieny osobistej

• mieszkania

• zapewnienie odpowiedniego wy-

kszta∏cenia.

Drugim elementem kszta∏tujà-

cym wysokoÊç alimentów na dziec-

ko stanowià mo˝liwoÊci majàtko-

we i zarobkowe osoby zobowiàza-

nej do ich p∏acenia. Warto przy tym

pami´taç, ̋ e te „mo˝liwoÊci zarob-

kowe oraz majàtkowe” nie sà to˝-

same z realnà wysokoÊcià uzyski-

wanych zarobków. Przy ustaleniu

wysokoÊci zarobków, bierze si´ bo-

wiem pod uwag´ równie˝ te docho-

dy, które zobowiàzany móg∏by

uzyskaç przy do∏o˝eniu nale˝ytej

starannoÊci. Przyk∏adowo: zobo-

wiàzany do alimentów posiada

wy˝sze wykszta∏cenie, jednak za-

miast podejmowaç si´ dobrze p∏at-

nej pracy, celowo podejmuje pra-

c´ poni˝ej swoich kwalifikacji za-

wodowych. W takim przypadku

osoba zobowiàzana do p∏acenia ali-

mentów nie mo˝e powo∏ywaç si´

na brak mo˝liwoÊci ich p∏acenia.

Niestety zagadnienie mo˝liwoÊci

zarobkowych jest cz´sto b∏´dnie

mylone z realnie otrzymywanym

wynagrodzeniem danej osoby. 

� Joanna Malinowska 

Alimenty na dziecko, o czym warto pami´taç
Prawnik Joanna Malinowska radzi...

Logopeda Joanna Kiliƒska radzi...

Terapeuta Tomasz Zasada radzi...

Mowa 3-latków – kiedy do logopedy?

Rozbudowa rehabilitacji
w Centrum Medycznym Niepor´t
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Dzieƒ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja obchodzimy w Polsce Dzieƒ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Został on ustanowiony
w lutym 2004 r. Co ciekawe, to właÊnie 2 maja 1945 r. polscy ˝ołnierze zdobywajàc Berlin
zawiesili biało-czerwona flag´ na Kolumnie Zwyci´stwa – Siegessäule. 
Ka˝dy Polak wie jak wyglàda flaga narodo-

wa. Poznajemy jà ju˝ w dzieciƒstwie. Bia∏o-

-czerwona powiewa na urz´dach paƒstwo-

wych, jest wywieszana podczas Êwiàt naro-

dowych, towarzyszy nam na zawodach

sportowych. Skàd si´ wzi´∏a? Dlaczego

na naszej polskiej fladze widniejà w∏aÊnie te

dwa kolory? Co one oznaczajà? Czy polska

flaga zawsze tak wyglàda∏a?

Flagi paƒstwowe wywodzà si´ od choràgwi

królewskich. By∏y one u˝ywane m.in. na po-

lach bitewnych, gdzie pomaga∏y odró˝niç

walczàce strony, wskazywa∏y kierunek natar-

cia czy wyznacza∏y miejsca zbiórki. Po bitwie

pod nogi w∏adcy lub naczelnego wodza rzu-

cano zdobyte choràgwie. Historycy nie sà

zgodni co do tego, kiedy powsta∏a polska cho-

ràgiew. Niektórzy wskazujà na czasy Kazimie-

rza Sprawiedliwego, który mia∏ walczyç

pod znakiem bia∏ego or∏a. Inni podajà, ˝e po-

jawi∏y si´ nieco póêniej Wiadomo, ̋ e podczas

bitwy pod Grunwaldem W∏adys∏aw Jagie∏∏o

walczy∏ pod czerwonymi choràgwiami i sztan-

darami z wyszytym bia∏ym or∏em. W okresie

Rzeczypospolitej Obojga Narodów na sztan-

darze by∏y trzy pasy: dwa czerwone na górze

i na dole sztandaru oraz bia∏y poÊrodku.

Umieszczano na nim tak˝e herb, czterodziel-

nà czerwonà tarcz´ herbowà, na której prze-

miennie znajduje si´ Bia∏y Orze∏ i bia∏a Li-

tewska Pogoƒ. Pierwsza regulacja prawna do-

tyczàca flagi zosta∏a przyj´ta 7 lutego 1831

roku w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego.

Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci barwy i kszta∏t

flagi uchwali∏ Sejm Ustawodawczy odrodzo-

nej Polski 1 sierpnia 1919.

Obecny kszta∏t oraz barwy flagi paƒstwo-

wej Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla usta-

wa z dnia 31 stycznia 1980 roku (z póêniej-

szymi nowelizacjami). Sà to dwa równe pro-

stokàty o bia∏o-czerwonych barwach, które

odwzorowujà kolory god∏a polskiego (bia∏y

orze∏ na czerwonym tle), obowiàzujàcego

od XIII wieku, kiedy to panujàca dynastia Pia-

stów, wizerunek or∏a bia∏ego uzna∏a za ofi-

cjalny symbol paƒstwa. Znak w herbie lub go-

dle jest wa˝niejszà jego cz´Êcià, dlatego bia-

∏y jest na górze, czerwony na dole. Barwy

naszej flagi narodowej majà te˝ swoje sym-

boliczne znaczenie. Biel symbolizuje czy-

stoÊç, porzàdek i szlachetnoÊç. Kolor czerwo-

ny by∏ symbolem ognia i krwi, oznacza∏ tak-

˝e odwag´ i walecznoÊç. 

� AM

• Flaga lub banner eksponowane publicznie
muszà byç czyste i mieç czytelne barwy.
Nie mogà byç pomi´te lub postrz´pione.

• Na terenie RP flaga paƒstwowa
Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze
pierwszeƒstwo przed wszystkimi innymi
flagami. JeÊli eksponuje si´ na masztach
wi´cej flag, flag´ paƒstwowà RP podnosi
si´ (wciàga na maszt) jako pierwszà
i opuszcza jako ostatnià.

• Nie powinno si´ podnosiç i wywieszaç
flagi w dni deszczowe i przy bardzo
silnym wietrze.

• Flaga nigdy nie mo˝e dotknàç podłogi,
ziemi, bruku lub wody.

• Flagà nie mo˝na przykryç pomnika lub
tablicy pamiàtkowej przed ich
odsłoni´ciem. Podczas uroczystoÊci flagi
na odpowiednich podstawach lub
stojakach nale˝y umieÊciç po lewej stronie
pomnika (dla patrzàcego na pomnik),
w kolejnoÊci zgodnej z hierarchià.

• Flaga nie mo˝e słu˝yç jako nakrycie stołu
lub opakowanie jakiegoÊ przedmiotu.

• Na fladze paƒstwowej RP nie wolno
umieszczaç ˝adnych napisów i ˝adnego
rodzaju rysunków.

• Powszechny stał si´ zwyczaj umieszczania
na barwach narodowych nazw
miejscowoÊci, z których przyje˝d˝ajà kibice
na zawody sportowe (na przykład
w skokach narciarskich), aby jednak nie
naruszaç zasad, powinny to byç barwy
narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.

• Godnym sposobem zniszczenia zu˝ytej
flagi lub banneru jest niepubliczne
spalenie. Mo˝liwe jest tak˝e godne
zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw

• Za zniewa˝enie, zniszczenie lub usuwanie
flagi Polski gro˝à sankcje prawne. Ka˝dy
kto dopuÊci si´ takiego wyst´pku
powinien liczyç si´ z karà grzywny, karà
ograniczenia wolnoÊci a nawet karà
pozbawienia wolnoÊci do roku. 

CO JESZCZE POWINNIÂMY WIEDZIEå NA TEMAT BIA¸O-CZERWONEJ. JAK NALE˚Y SI¢ Z NIÑ OBCHODZIå? 

3 Maja to jedna z najpi´kniejszych dat w polskiej historii. 230 lat temu w sercu Europy 
została uchwalona wyjàtkowa ustawa – Konstytucja 3 Maja. Do dziÊ, ten doniosły akt prawny,
pierwszy taki w Europie i drugi na Êwiecie, jest powodem naszej dumy i radoÊci.

U
chwalona w 1791

roku konstytucja

mia∏a staç si´ pod-

stawà naprawy Rzeczypo-

spolitej, targanej we-

wn´trznymi sporami.

Mia∏a umocniç paƒstwo

i uchroniç je przed utratà

niepodleg∏oÊci. By∏a odpowiedzià Êwiat∏ej

cz´Êci spo∏eczeƒstwa Rzeczpospolitej na po-

garszajàcà si´ sytuacj´ wewn´trznà i ze-

wn´trznà. Przyj´te w niej Êmia∏e rozwiàzania

ustrojowe i spo∏eczne takie jak: równoÊç oby-

wateli wobec prawa, wolnoÊç wyznania,

trójdzielnoÊç w∏adzy, rzàdy oparte na woli na-

rodu, docenienie wagi edukacji czy kwestii

obronnoÊci sprawi∏y, ̋ e sta∏a si´ wzorem usta-

wy zasadniczej dla innych narodów europej-

skich. Twórcy konstytucji wykazali si´ wiel-

kà wyobraênià i d∏ugofalowym myÊleniem.

Ich dzia∏ania dla dobra kraju obliczone by∏y

na lata, a nie na jednà kadencj´ sejmu. Pro-

ces tworzenia ustawy, Êcieranie si´ poglàdów,

zawieranie kompromisów wokó∏ poszczegól-

nych zapisów – nawet dzisiaj mogà byç wzo-

rem osiàgania politycznego konsensusu.

Trudno w naszej historii znaleêç wydarzenie

o wi´kszym znaczeniu dla trwania narodu, ni˝

uchwalenie Konstytucji 3 maja. Choç obowià-

zywa∏a zaledwie przez 14 miesi´cy, jej zna-

czenie by∏o ogromne. Upadek Rzeczypospo-

litej sprawi∏, ˝e bardzo szybko sta∏a si´ naro-

dowotwórczym mitem. W trudnych czasach

zaborów celowo uwypuklano jej patriotycz-

no-narodowo charakter. Sta∏a si´ symbolem

utraconej ojczyzny i jednoczeÊnie nadziejà

na jej odzyskanie. Pami´ç o wydarzeniach ma-

jowych cementowa∏a naród polski, zapewnia-

jàc mu trwanie, mimo braku ojczyzny. Pola-

cy ̋ yjàcy na ziemiach dawnej Rzeczypospo-

litej i na emigracji obchody rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji uwa˝ali za swój patriotycz-

ny obowiàzek. Si∏a jej przes∏ania i sta∏a

obecnoÊç w ÊwiadomoÊci narodu mia∏y

ogromny wp∏yw na zachowanie ciàg∏oÊci pol-

skiej kultury, a okolicznoÊci uchwalenia

Konstytucji sta∏y inspiracjà dla najwi´k-

szych polskich twórców. Pisa∏ o niej Adam

Mickiewicz w narodowej epopei „Pan Tade-

usz”. Moment uchwalenia konstytucji uwiecz-

ni∏ na p∏ótnie Jan Matejko. Wp∏yw Konsty-

tucji 3 Maja na wspó∏czesnych i nast´pne po-

kolenia jest bezsprzeczny. By∏a aktem bez

precedensu. Dzi´ki post´powym rozwiàza-

niom, do dzisiaj niesie wiele uniwersalnych

przekazów. W maju 1791 r. Sejm I Rzeczypo-

spolitej da∏ innym narodom Europy, a tak˝e

kolejnym pokoleniom Polaków, przyk∏ad

màdroÊci politycznej i dba∏oÊci o losy ojczy-

zny. W polskiej tradycji, historii i kulturze

uchwalenie Konstytucji 3 Maja uznaje si´

za ukoronowanie wszystkiego co post´powe

i oÊwiecone. Jest tez jednym z najwa˝niej-

szych naszych Êwiàt narodowych.

� Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur

230. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja



Przed nami najcieplejsze, najpi´k-

niejsze miesiàce w roku. Wiosenna

aura zach´ca do wyjÊcia z domu,

zw∏aszcza teraz, po wielu miesiàcach

zamkni´cia w czterech Êcianach,

spowodowanych pandemià COVID-

-19. Lekarze sà zgodni co do tego,

˝e ruch i çwiczenia na Êwie˝ym po-

wietrzu poprawiajà zdrowie, wzmac-

niajà odpornoÊç, a nawet przeciw-

dzia∏ajà niektórym schorzeniom. Sà

te˝ doskona∏ym remedium na pro-

blemy zwiàzane z psychikà. W na-

szej gminie jest wiele miejsc gdzie

mo˝na zadbaç o kondycj´ fizycznà.

Nadzór nad wi´kszoÊcià z nich spra-

wuje Centrum Rekreacji Niepor´t.

Do dyspozycji mieszkaƒców pozo-

staje 12 placów zabaw, 9 si∏owni ze-

wn´trznych, nowoczesny skatepark,

Êcie˝ka dla rolkarzy o d∏ugoÊci, li-

czàca 100 km sieç Êcie˝ek rowero-

wych, 11 boisk w tym: 2 do pi∏ki

no˝nej, 3 do gry w koszykówk´ i a˝

6 do pi∏ki siatkowej pla˝owej. Ka˝-

dy mieszkaniec gminy Niepor´t,

zarówno du˝y, jak i ma∏y, znajdzie

tu coÊ dla siebie. � AM

T
ylko w marcu na siedem star-

tów w du˝ych imprezach p∏y-

wackich trzy razy wygrali

ranking medalowy i zdobyli w su-

mie 25 medali! Tak˝e w kwietniu

m∏odzi zawodnicy pokazali si´

od najlepszej strony przywo˝àc

z zawodów w M∏awie kolejnych 11

medali. A to wszystko dzi´ki ogrom-

nej determinacji p∏ywaków, ich ro-

dziców i trenerów, którzy nawet te-

raz, podczas lockdownu, nie zwal-

niajà tempa. Ich zaanga˝owanie

jest godne podziwu i przynosi wy-

niki w postaci wygranych. 

Ewa Leciejewska z rocznika

2011 w ciàgu ostatnich tygodni

zdoby∏a a˝ 11 z∏otych medali! 

Kuba Gradek ma na swoim

koncie 7 z∏otych, 4 srebrne i 3 brà-

zowe krà˝ki, ponadto na Mi´dzy-

wojewódzkich Mistrzostwach M∏o-

dzików kolejny raz wykr´ci∏ najlep-

szy czas w Polsce stylem

klasycznym na 100 m. Po dwa z∏o-

te medale zdobyli równie˝ Ignacy

Kowalski i Bart∏omiej Szaturski.
Obaj zawodnicy majà równie˝

na swoim koncie srebrne krà˝ki.

Hania Kloc zdoby∏a srebrny i brà-

zowy medal na 50 m stylem motyl-

kowym. Bràzowe medale wywal-

czyli: Patrycja Jurkiewicz, Ania
Pitus i Magdalena Witkowska.

Za znakomite wyniki gratulacje na-

le˝à si´ równie˝ Hani Zaremby,
Emilii Szaturskiej, Micha∏a Pitu-

sa, Maçka Kloca, Witka Pola,
Kostka Piotrowskiego i Heli Sza-
farz za debiut. W kolejce czeka ar-

mia nowych zawodników goto-

wych reprezentowaç barwy klubu.

Trenerzy klubu podkreÊlajà, ̋ e ho-

listyczne podejÊcie do m∏odych

zawodników jest niezb´dne i cieszà

si´, ̋ e procentujà wprowadzone ju˝

przy pierwszym lockdownie zaj´-

cia ogólnorozwojowe. � BK
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Bezkresy Oceanów 
czyli XII Wiosenne
Czarowanie
Majowà tradycjà Legionowa jest Ogólnopolski Harcerski Festiwal
Piosenki „Wiosenne Czarowanie”. W tym roku odb´dzie si´
w dniach 14–16 maja w formie hybrydowej.
Festiwal, organizowany przez Hufiec

ZHP Legionowo oraz Fundacj´

Wspieramy, jest okazjà do spotkania

zuchów, harcerzy oraz osób niezrze-

szonych i osób z niepe∏nosprawno-

Êciami z ca∏ej Polski. 

Has∏o XII edycji to „Bezkresy

Oceanów!”. Naszym celem jest roz-

powszechnienie wiedzy o obecnym

stanie oceanów oraz mórz i ochronie

ich przed katastrofà ekologicznà. 

Wi´ksza cz´Êç festiwalu odb´dzie

si´ w Micha∏owie-Reginowie, gdzie

stanie scena, na której wspó∏zawod-

niczyç b´dà uczestnicy i zostanie

zorganizowany biwak dla wszystkich

wykonawców. Wieczorami poÊpie-

wamy wszyscy razem podczas Noc-

nego Maratonu Piosenki. Koncerty

gwiazd odb´dà si´ w sali widowisko-

wej Urz´du Miasta Legionowo. Wy-

stàpià tam: Niezb´dny Balast (14 ma-

ja); Banana Boat (15 maja) oraz Raz

Na JakiÊ Czas (16 maja). Natomiast

ca∏y festiwal b´dzie transmitowany

na profilu Wiosenne Czarowanie

oraz Fundacja Wspieramy na Face-

booku. Wójt gminy Niepor´t Maciej

Mazur objà∏ festiwal honorowym pa-

tronatem. 

Uczestnicy mogà wziàç udzia∏

w 9 kategoriach – zaczynajàc od tych

dla grup przedszkolnych, gromad zu-

chowych czy dru˝yn harcerskich

koƒczàc na solistach zuchach i har-

cerzach, Open, piosence: autorskiej

i Bardów Êwiata. Dla wszystkich

ch´tnych rodzin, które chcà podzie-

liç si´ swoim kreatywnym podej-

Êciem do muzyki równie˝ mamy in-

nowacyjne rozwiàzanie – kategori´

„Âpiewajàce Rodziny”. 

Zg∏oszenia przyjmujemy do 7 ma-

ja! Formularz zg∏oszeniowy, harmo-

nogram i regulamin (wraz ze wszyst-

kimi informacjami) znajdujà si´

na stronie: wiosenneczarowanie.in-

fo. � MO

Dzieƒ Ziemi – co mo˝emy zrobiç dla naszej planety?

Obiekty sportowe i rekreacyjne w gminie

Zawodnicy UKS Fala Niepor´t
zachwycajà formà

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ziemi ob-

chodzony jest na Êwiecie od 1970

roku, a w Polsce od roku 1990 r. Je-

go celem jest promowanie proeko-

logicznych postaw i zwrócenie

uwagi na kruchoÊç ziemskiego

ekosystemu. W tym roku has∏em

przewodnim Dnia Ziemi jest:

„Przywróç naszà Ziemi´”. W tym

dniu zwyczajowo organizowane

by∏y spotkania, sympozja, pikniki

naukowe. Niestety w tym roku

z powodu pandemi ograniczono si´

do indywidualnych akcji ekologicz-

nych. Ludzie na ca∏ym Êwiecie ru-

szajà tego dnia w teren i uzbrojeni

w worki na Êmieci starajà si´

uprzàtnàç najbli˝szà im okolic´: la-

sy, ∏àki, pla˝e, brzegi rzek. 

W dobie globalnego ocieplenia,

spowodowanego w du˝ej mierze

przez dzia∏alnoÊç cz∏owieka, warto

zastanowiç si´, co my mo˝emy zro-

biç dla ochrony naszej planety. Nie

czekajmy na dzia∏ania innych, nie

oglàdajmy si´ na decyzje rzàdów

i wielkich organizacji, zakaszmy r´-

kawy i zacznijmy od siebie. Dzia-

∏aƒ, które mo˝emy podjàç na rzecz

Matki Ziemi jest ca∏e mnóstwo. 

Po pierwsze oszcz´dzajmy wod´

i uczmy tego nasze dzieci. Staran-

nie segregujmy Êmieci. Na ile mo-

˝emy, rezygnujmy z plastiku – wy-

bierajmy raczej szklane opakowa-

nia, a na zakupy zabierajmy torby

p∏ócienne lub bawe∏niane wielo-

krotnego u˝ytku. Pami´tajmy, ˝e

woreczki foliowe rozk∏adajà si´ set-

ki lat. Ograniczmy zu˝ycie pràdu

i gazu. Nie spalajmy odpadów

w przydomowych piecach! Prze-

siàdêmy si´ z samochodu do trans-

portu zbiorowego lub na rower.

Starajmy si´ wybieraç produkty

ekologiczne. Sà dro˝sze, ale nie

szkodzà nam, ani naszej planecie!

Ograniczmy spo˝ycie mi´sa. Aby

szczególnie uczciç Dzieƒ Ziemi za-

sadêmy drzewo lub krzew. Po-

sprzàtajmy najbli˝szà okolic´. Rób-

my to ca∏ymi rodzinami, by daç do-

bry przyk∏ad swoim dzieciom.

� AM

22 kwietnia obchodziliÊmy Âwiatowy Dzieƒ Ziemi. O naszà bł´kitnà planet´ powinniÊmy dbaç jednak przez cały rok. Wszak jest to nasz wspólny dom, innego nie mamy.

• plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym
przy ulicy Jana Kazimierza;

• plac zabaw w Zegrzu Południowym;
• plac zabaw przy GOK w Stanisławowie

Drugim;
• plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym

przy ul. Stru˝aƒskiej;
• plac zabaw przy GOK w Beniaminowie;
• plac zabaw „Dzika Pla˝a”;

• plac zabaw przy GOK w Kàtach W´gierskich;
• plac zabaw w Niepor´cie, ul. Ró˝ana;
• plac zabaw w Ryni;
• plac zabaw w Białobrzegach;
• plac zabaw Rembelszczyzna 
• siłownia zewn´trzna na „Dzikiej Pla˝y”;
• siłownia zewn´trzna w Zegrzu

Południowym;
• boisko w Zegrzu Południowym;

• boisko w Stanisławowie Drugim;
• boisko w Rynii;
• boisko sportowe w Kàtach W´gierskich;
• Kompleks Sportowy w Niepor´cie ul. Wojska

Polskiego 3, na terenie którego znajdujà si´:
skatepark, plac zabaw, siłownia zewn´trzna,
Êcie˝ka rolkowa i rowerowa, boisko do piłki
siatkowej pla˝owej, 3 boiska treningowe
do piłki siatkowej pla˝owej. 

WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH B¢DÑCYCH POD OPIEKÑ CENTRUM REKREACJI NIEPOR¢T
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Badania genetyczne w genealogii

Czemu słu˝à badania DNA 
w genealogii?
Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie,

czego mo˝emy si´ dowiedzieç przepro-

wadzajàc prosty test. Ka˝dy z nas po-

siada 22 pary chromosomów autosomal-

nych (odpowiadajàcych za dziedzicze-

nie wszystkich cech poza p∏cià) i jednà

par´ chromosomów p∏ci. U kobiet sà to

chromosomy XX a u m´˝czyzn XY,

chromosom Y jest zatem przekazywa-

ny wy∏àcznie w linii m´skiej. Dzi´ki te-

mu badania tego chromosomu Êwietnie

nadajà si´ do Êledzenia naszego pocho-

dzenia, choç oczywiÊcie nie jest to zu-

pe∏nie ∏atwe i bezproblemowe. 

Od czasu do czasu w naszym kodzie

genetycznym dochodzi do ró˝nych

zmian, tzw. mutacji, a na przestrzeni wie-

ków ich liczba mo˝e okazaç si´ ca∏kiem

znaczna. Mutacje sà wyjàtkowe i nigdy

si´ nie powtarzajà. Jednak˝e z uwagi

na zmiennoÊç w dziedziczeniu chromo-

somu X (od matki otrzymuje si´ jeden

z dwóch posiadanych przez nià chromo-

somów X) naukowcom wzgl´dnie pro-

Êciej jest odtworzyç ciàg mutacji w ko-

dzie genetycznym m´˝czyzny, poniewa˝

od ojca i jego m´skich antenatów stale

otrzymuje on ten sam chromosom Y.

Wszyscy, u których podczas badaƒ

DNA stwierdzi si´ wyst´powanie okre-

Êlonej mutacji, pochodzà od wspólnego

przodka. Ponadto, mo˝na mniej wi´cej

okreÊliç kiedy owa mutacja powsta∏a. Ta-

kie populacje posiadajàce te same, pier-

wotne mutacje genetyczne noszà nazw´

haplogrupy. Testy DNA pozwalajà

na oznaczenie haplogrupy, dzi´ki czemu

mo˝emy stwierdziç, oczywiÊcie mocno

upraszczajàc, czy jesteÊmy S∏owianami,

Germanami, Ugrofinami, Celtami, Ba∏-

tami czy te˝ mamy pochodzenie azjatyc-

kie. Dla przyk∏adu uznaje si´, ˝e – cho-

cia˝ jest ona doÊç powszechna w Euro-

pie – to jednak dla S∏owian

charakterystyczna jest ga∏àê oznaczo-

na symbolem R1a1 (w Polsce jej przed-

stawicielami jest 55% do 60% ludnoÊci).

Dla potrzeb badaƒ genealogicznych nie-

zb´dne jest si´gni´cie g∏´biej. Nale˝y

ustaliç, do której „ga∏àzki” wewnàtrz da-

nej haplogrupy nale˝y konkretna rodzi-

na, a wi´c rozpoznaç jedynà w swoim ro-

dzaju mutacj´ charakterystycznà dla da-

nej rodziny. Oznacza to, ˝e wszyscy

nosiciele tej mutacji sà ze sobà spokrew-

nieni. Badania pozwalajà dodatkowo

przeÊledziç miejsce i czas powstania mu-

tacji, jest zatem mo˝liwoÊç okreÊlenia,

skàd pochodzà przodkowie badanych ro-

dzin i kiedy mniej wi´cej pojawili si´

w danym regionie. 

Szczegó∏owe badania genetyczne po-

zwalajà w wielu przypadkach zweryfi-

kowaç i uzupe∏niç informacje pozyska-

ne podczas tradycyjnych badaƒ genealo-

gicznych. Do niezbyt rzadkich

przypadków nale˝y np. stwierdzenie, i˝

przedstawiciele rodzin mieszkajàcych

w tej samej okolicy, lecz noszàcych zu-

pe∏nie ró˝ne nazwiska, sà ze sobà doÊç

blisko spokrewnieni (podkreÊlam, ̋ e nie

chodzi tu o pokrewieƒstwo wynikajàce

z zawierania ma∏˝eƒstw w sàsiedztwie,

ale o pochodzenie od wspólnego m´-

skiego przodka). Trzeba braç pod uwa-

g´, ˝e nazwiska, które obecnie nosimy

mog∏y w przesz∏oÊci ulegaç przekszta∏-

ceniom lub ca∏kowitym zmianom. Do-

datkowo dzi´ki badaniom DNA mo˝e-

my tak˝e zaobserwowaç sytuacjà od-

wrotnà, gdy osoby o tym samym

nazwisku nie sà ze sobà spokrewnione.

Przyczyny tego na przestrzeni wieków

by∏y ró˝norodne: adopcje, zdrady ma∏-

˝eƒskie, niekiedy zapisanie pod nazwi-

skiem pana feudalnego cz´Êci ludnoÊci

z jego dóbr, dodawanie sobie „szlachec-

kiej” koƒcówki -ski do nazwiska (przy-

k∏ad: Miko∏aj Kowalczyk, który jest

przodkiem wielu niepor´ckich Kowal-

skich) czy nadawanie przez w∏adze za-

borcze przypadkowych nazwisk ludno-

Êci ˝ydowskiej. 

Projekt „Genealogie rodzin niepor´c-

kich” polega∏by na zbadaniu pochodze-

nia (w sensie etnicznym) oraz kierun-

ków migracji przodków najstarszych ro-

dzin niepor´ckich. Mia∏by on równie˝

na celu ustalenie powiàzaƒ rodzinnych

pomi´dzy poszczególnymi rodzinami.

W∏aÊnie dzi´ki badaniom genetycznym

powinien potwierdziç si´ lub zostaç ne-

gatywnie zweryfikowany rozpowszech-

niony wÊród cz´Êci niepor´ckich rodzin

przekaz o ich tatarskim pochodzeniu. Li-

czymy równie˝ – choç zale˝y to w g∏ów-

nie od samodzielnych poszukiwaƒ ge-

nealogicznych mieszkaƒców Niepor´tu

i okolicznych miejscowoÊci – na pozy-

skanie informacji dotyczàcych miejsc

pochodzenia ich przodków. Zach´tà

do podj´cia takich badaƒ we w∏asnym

zakresie mia∏ byç tekst Anny Saliny

w marcowym wydaniu „WieÊci Niepo-

r´ckich”.

Podj´cie tych zagadnieƒ s∏u˝y∏oby

odtworzeniu struktury osadniczej ludno-

Êci mieszkujàcej w Niepor´cie i okoli-

cach w epoce nowo˝ytnej. Stanowi∏oby

równie˝ istotny wk∏ad w rozwój badaƒ

historycznych dotyczàcych tej cz´Êci

Mazowsza. Z kwerend êród∏owych wia-

domo, ̋ e niektóre rodziny zamieszkiwa-

∏y te tereny u progu nowo˝ytnoÊci, a nie-

wykluczone, ˝e odnajdzie si´ ich wi´-

cej. Byç mo˝e uda si´ odtworzyç

kolejnoÊç fal migracyjnych i osiedlania

si´ tu dalszych osadników. Proces ten

w zasadzie trwa do dzisiaj, co mo˝emy

obserwowaç na co dzieƒ widzàc powsta-

jàce jak grzyby pod deszczu nowe do-

my. 

Na potrzeby projektu przyj´to, ˝e

w orbicie naszych zainteresowaƒ po-

winny znaleêç si´ osoby noszàce nast´-

pujàce Nazwiska od zwierz´ce: Gàsior,
Kawka, Kos, Lis, Seroka, Skowroƒ-
ski, Szczur, Wrona, Wróbel, Zajàc.
Nazwiska znane w czasach przednapo-

leoƒskich to m.in: Chmiel, Duliƒski,
Galas, Kostro, Lewandowski, Mar-
chlewski, Miecznikowski, Nagat,
Ostrowski, Pietrucha, Pisarek, Powa-
∏a, Rembelski/R´belski, Retko/Ret-

ka/Retmaƒczyk, Ryƒski, Sienkie-
wicz, Siwek, Smoczyƒski, Stromecki,
Szyperek, Suska, Trojanowski,
Wardak, WaÊ, Zieliƒski. Nazwiska,

które mogà byç wiàzane z kolonistami

ol´derskimi: Glups, Laps, Maƒk i We-
relich. Zapewne lista nazwisk nie jest

zamkni´ta i w trakcie trwania projek-

tu mo˝e byç uzupe∏niana o kolejne.

Prosimy zatem zainteresowanych

przedstawicieli tych rodzin o kontakt

nazwiska.nieporet@gmail.com.

Jak wykonywane sà badania DNA? 
Sà one ∏atwe, bezpieczne i bezbolesne.

Z dostarczonego pakietu zawierajàce-

go instrukcj´, sterylny pojemniczek

i specjalnà szpatu∏k´ samemu dokonu-

je si´ pobrania materia∏u genetyczne-

go. Polega to na potarciu szpatu∏kà we-

wn´trznej powierzchni policzka

(po uprzednim umyciu ràk) i w∏o˝eniu

jej do pojemnika. Nast´pnie pojemnik

nale˝y zapakowaç i wys∏aç na podany

adres. Otrzymane po pewnym czasie

wyniki zostanà poddane szczegó∏owym

analizom antropologicznymi i histo-

rycznym, te zaÊ przedstawione bezpo-

Êrednio zainteresowanym oraz

– po ewentualnej anonimizacji danych

– szerszemu gronu czytelników. W tym

miejscu nale˝y zaznaczyç, ˝e wyniki

badaƒ DNA nie zawierajà ̋ adnych da-

nych wra˝liwych, takich jak stan zdro-

wia czy te˝ danych obj´tych przepisa-

mi RODO. 

Uzyskane informacje b´dà wyjàtko-

wym wzbogaceniem badaƒ genealo-

gicznych prowadzonych przez poszcze-

gólne rodziny. Warto podkreÊliç, ˝e

do celów genealogicznych ich przydat-

noÊç b´dzie tym wi´ksza im wi´cej

przedstawicieli wspomnianych wy˝ej

rodzin weêmie w nich udzia∏ w testach

DNA. Nale˝y jednak uwzgl´dniç fakt,

˝e badania genetyczne wymagajà odpo-

wiedniej infrastruktury laboratoryjnej,

doÊwiadczenia w przeprowadzaniu te-

go rodzaju analiz oraz zastosowania

ka˝dorazowo tej samej metodyki. Stàd,

oraz z uwagi na fakt, ˝e do prawid∏o-

wej interpretacji surowych wyników ba-

daƒ niezb´dne jest posiadanie odpo-

wiedniej bazy porównawczej, testy

DNA z regu∏y przeprowadzane sà

w jednym ze specjalistycznych labora-

toriów amerykaƒskich lub niemieckich.

Planujemy wystàpiç z wnioskami

do ró˝nego rodzaju instytucji o sfinan-

sowanie naszego projektu, wczeÊniej

jednak chcemy pilota˝owo przeprowa-

dziç kilka testów bez dofinansowania

– w celu przetarcia szlaku. Zamówio-

ne ju˝ testy b´dà dost´pne w maju bie-

˝àcego roku, a dla dobrego przyk∏adu

podda si´ im ni˝ej podpisany. Liczymy,

˝e znajdà si´ równie˝ inni ch´tni

do pe∏nienia funkcji ambasadorów pro-

jektu. � Wawrzyniec Orliƒski

Dwa miesiàce temu, w WieÊciach Niepor´ckich informowaliÊmy o tym, ˝e projekt
pod roboczà jeszcze nazwà „Genealogie rodzin niepor´ckich” ma obejmowaç
równie˝ badania genetyczne. Informacja ta wzbudziła spore zainteresowanie.
Pojawiły si´ głosy zadajàce pytanie o celowoÊç takich badaƒ w genealogii
a nawet twierdzàce, ˝e skoro znamy swoich przodków to sà one zb´dne. 

Rozprzestrzenienie si´ 
haplogrupy R1a1 w Europie

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Ha
plogrupa_R1a1_(Y-DNA))

Schemat drzewa haplogrupy R1a1 – opracowanie ¸. Lubicz ¸apiƒski, A. Jakman, „DNA jest odpowiedzià na pytanie, skàd pochodzimy”, More Maiorum. Kwartalnik Genealogiczny, 8 lutego 2018.
https://www.moremaiorum.pl/wywiad-dna-jest-odpowiedzia-na-pytanie-skad-pochodzimy-dr-lukasz-lubicz-lapinski/ (data dost´pu: 10.04.2021)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MMAAJJUU 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


