• nr 10 (237) • 29 paêdziernika 2021 • nakład 6 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

Uroczyste otwarcie
„Ogrodu Rybaka”
17 paêdziernika przejdzie do historii gminy Niepor´t jako jedna z najradoÊniejszych
dat 2021 roku szczególnie dla niepor´ckich maluchów. Tego dnia, po mszy Êwi´tej
dla dzieci, Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur razem z Proboszczem
niepor´ckiej parafii ksi´dzem Władysławem Trojanowskim, w obecnoÊci radnych,
sołtysów i mieszkaƒców, dokonali oficjalnego otwarcia „Ogrodu Rybaka”.
o poÊwi´ceniu placu zabaw,
zgromadzone na placu dzieci
przeci´∏y wst´g´ zrobionà
z papierowych kolorowych motyli.
Nast´pnie inicjatyw´ przej´li animatorzy, którzy zadbali, by wszyscy
dobrze si´ bawili. Wielkà furor´ robi∏a darmowa wata cukrowa i olbrzymie baƒki mydlane. Ogromnym
powodzeniem wÊród najm∏odszych
cieszy∏y si´ te˝ park linowy, trampoliny i „tyrolka”.
Atrakcji nie zabrak∏o tak˝e dla
starszych mieszkaƒców. Profesjonalny trener pokazywa∏ jak prawid∏owo korzystaç z przyrzàdów
do rehabilitacji ruchowej znajdujàcych si´ w specjalnie wydzielonej
strefie seniora. Przewodniczàca Rady Gminy Bogus∏awa Tomasik

P

sprawdza∏a wszystkim ch´tnym poziom cukru we krwi i robi∏a pomiar
ciÊnienia t´tniczego.
O plac zabaw w centrum Niepor´tu od lat dopominali si´ mieszkaƒcy naszej gminy. Inwestycja powsta∏a na dzia∏ce nale˝àcej do Parafii
Niepokalanego Pocz´cia NMP
w Niepor´cie, znajdujàcej si´ tu˝
przy koÊciele, przekazanej na wniosek Wójta Gminy Niepor´t S∏awomira Macieja Mazura, dzi´ki uprzejmoÊci Proboszcza W∏adys∏awa Trojanowskiego, za zgodà Biskupa
Romualda Kamiƒskiego i Kurii,
w u˝ytkowanie Gminie Niepor´t.
W „Ogrodzie Rybaka” znajdujà
si´ trzy strefy. W najwi´kszej z nich
zamontowano zabawki i urzàdzenia
dla najm∏odszych u˝ytkowników:

huÊtawki, piaskownic´, zje˝d˝alni´,
karuzel´ s∏upowà, trampoliny, mini park linowy i „tyrolk´”.
W drugiej strefie znalaz∏y si´
urzàdzenia si∏owni zewn´trznej
przeznaczone dla doros∏ych: orbitrek i zestaw surfer-biegacz-twister.
Tak˝e seniorzy majà w „Ogrodzie
Rybaka” swoje miejsce. Na sporej
powierzchni rozplanowano zestaw
przyrzàdów do rehabilitacji ruchowej dedykowanej w∏aÊnie dla najstarszych mieszkaƒców. Znalaz∏y
si´ tam ∏awka z m∏ynkiem, czyli
tzw. r´czny rowerek, do wzmacniania ramion, ∏awka z ruchomà platformà do çwiczenia stawów skokowych, a tak˝e tablice ze spiralami,
s∏u˝àce poprawie kondycji ràk, ramion i nadgarstków.

Powstanie „Ogrodu Rybaka, którego inwestorem i zarzàdcà jest
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie, wspó∏finansowane by∏o ze

Êrodków unijnych w ramach programu operacyjnego „Rybactwo
i Morze”.
Ë AM
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Otwarcie ulic Wolskiej i Akacjowej
11 paêdziernika oficjalnie oddano do u˝ytku ponad
dwukilometrowy odcinek przebudowanej
drogi 1810W, przebiegajàcy przez gmin´ Niepor´t.
uroczystoÊci udzia∏ wzi´li:
Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki, Wicestarosta Konrad Michalski, Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur,
Zast´pca Wójta Gminy Niepor´t Alicja Soko∏owska, Wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu Robert Wróbel,
radni powiatowi: Agnieszka Powa∏a,
Wies∏aw Smoczyƒski, radni Gminy
Niepor´t: Wies∏awa Bielska, Jaros∏aw
Pisarek oraz wykonawca inwestycji
prezes Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o.
Zygmunt Piotrowski, a tak˝e naczelnik Wydzia∏u Inwestycji i Remontów
Pawe∏ Zajàc.
Prace przy realizacji najwi´kszej
inwestycji drogowej Powiatu Le-

W

gionowskiego 2021 r w gminie Niepor´t rozpocz´∏y si´ wiosnà tego roku. Roboty prowadzono w ciàgu ul.
Wolskiej i Akacjowej, od skrzy˝owania z ul. Gajowà w Woli Aleksandra do skrzy˝owania z ul. KoÊcielnà w Kàtach W´gierskich. Wymieniono nawierzchni´ jezdni,
wykonano zjazdy do posesji oraz
odwodnienia. W miejscach o du˝ym nat´˝eniu ruchu pieszego powsta∏y nowe chodniki. Stare chodniki poddano gruntownej przebudowie. Zadanie zrealizowano ze
Êrodków Powiatu przy wsparciu finansowym z Rzàdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Ë AM

Âcie˝ka wzdłu˝ ulicy Stru˝aƒskiej
ju˝ na ostatniej prostej
Jedna z wa˝niejszych tegorocznych
inwestycji, finansowana z bud˝etu
Gminy Niepor´t – budowa nowego odcinka Êcie˝ki rowerowej
przy ul Stru˝aƒskiej – wesz∏a w kolejny etap realizacji. Od rond
w Rembelszczyênie w kierunku ul.
Wierzbowej w Kàtach W´gierskich pojawi∏ si´ ju˝ g∏adki jak stó∏
asfalt. Obecnie trwajà prace brukarskie na odcinku od ul. KoÊcielnej
w Kàtach W´gierskich w kierunku
Rembelszczyzny. Inwestycja po∏àczy sieç Êcie˝ek pomi´dzy gminami powiatu wo∏omiƒskiego, legionowskiego, nowodworskiego oraz
m. st. Warszawa. Zgodnie z umowà wykonawca powinien zakoƒczyç prace 10 grudnia. Budowa ciàgu pieszo-rowerowego kosztowaç
b´dzie 2 650 000,40 z∏.
Ë AM

Prawie 5 mln dla Gminy
Niepor´t z Polskiego Ładu!
25 paêdziernika og∏oszono wyniki
pierwszej, pilota˝owej edycji Rzàdowego Funduszu Polski ¸ad
– Program Inwestycji Strategicznych. Gminie Niepor´t przyznano 4 950 000 z∏ dofinansowania

na budow´ nowej siedziby biblioteki gminnej. Kwota ta stanowi
oko∏o 90% kosztów inwestycji.
To nie koniec dobrych wieÊci dla
naszych mieszkaƒców. A˝ 17 mln
z∏ z Polskiego ¸adu ma trafiç

do powiatu legionowskiego z przeznaczeniem na budow´ siedziby Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Stanis∏awa Lema w Stanis∏awowie
Pierwszym.
Ë AM

Jesienny remont w OSP

Druhowie z OSP Niepor´t ju˝ nied∏ugo korzystaç b´dà z odnowionych pomieszczeƒ. We wrzeÊniu
w budynku niepor´ckiej stra˝nicy
wymieniona zosta∏a brama gara˝owa. Obecnie trwa remont ∏azienek,
w trakcie którego b´dzie wymienio-

na glazura, terakota, bia∏y monta˝
oraz kabiny prysznicowe. Prace
majà zakoƒczyç si´ w po∏owie listopada. Zadanie dofinansowane
jest ze Êrodków finansowych bud˝etu Województwa Mazowieckiego.
Ë PJK

Nowe latarnie w Józefowie
Wzd∏u˝ drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od skrzy˝owania
z ul. LeÊnà do granicy
z Gminà Jab∏onna
w miejscowoÊci Józefów pojawi∏o si´ nowe
oÊwietlenie. Latarnie
wyposa˝one sà w energooszcz´dne oprawy
ledowe. Lampy zosta∏y
zaprojektowane w taki
sposób, ˝e oÊwietlajà
zarówno ulic´, chodnik
oraz Êcie˝k´ rowerowà, co z ca∏à pewnoÊcià
przyczyni si´ do poprawy bezpieczeƒstwa nie
tylko kierujàcych, ale
tak˝e pieszych i rowerzystów. Inwestycja
k o s z t o w a ∏ a
149 945,92 z∏. Wykonawcà oÊwietlenia jest
firma „BUDWEX”.
Ë AM
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Masz szambo lub oczyszczalni´
Czy b´dà zmiany
przydomowà? – koniecznie zgłoÊ jà
w opłatach
za odbiór odpadów do urz´du gminy
komunalnych?
Wójt Gminy Niepor´t przypomina, ˝e zgodnie z ustawà z dnia 13
wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach,
gminy majà obowiàzek prowadzenia ewidencji:
• zbiorników bezodp∏ywowych
na nieczystoÊci p∏ynne (tzw.
szamba)
• ewidencji przydomowych oczyszczalni Êcieków.

Ustawodawca skonstruował system
gospodarowania odpadami w taki sposób, by ten
„sam si´ finansował”. Oznacza to, ˝e jego koszty
muszà byç pokryte z opłat pobieranych od
właÊcicieli nieruchomoÊci. Gmina nie powinna
dofinansowywaç systemu oraz system ten nie mo˝e
przynosiç dochodów gminie. Całkowite koszty
odbioru, transportu, segregacji, punktów zbiórki
selektywnej i utylizacji Êmieci oraz obsług´ całego
systemu powinni ponosiç wi´c sami mieszkaƒcy.
Niestety, nie wszyscy stosujà si´ do tego obowiàzku.
W wielu gminach w Polsce, w tym
w naszej, bilans kosztów dotyczàcych odbioru odpadów komunalnych jest ujemny. Wynika to przede
wszystkim z tego, ˝e du˝a cz´Êç
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci nie zg∏asza w swojej deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkich
mieszkaƒców faktycznie przebywajàcych na terenie nieruchomoÊci.
A wiadomo przecie˝, ˝e im wi´cej
mieszkaƒców, tym wi´cej odpadów
generujà. Takie zachowanie oraz
wysokie koszty odbioru odpadów
sà g∏ównà przyczynà powstawania
dziury bud˝etowej. Mo˝e to skutkowaç zmianà sposobu naliczania
op∏aty za odbiór odpadów.
Ustawodawca daje obecnie samorzàdom mo˝liwoÊç wyboru sposobu
naliczania op∏aty. Gminy mogà ustalaç jà w zale˝noÊci od: liczby osób
zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç, od zu˝ycia wody,
od powierzchni lokalu lub od gospodarstwa domowego. W tej chwili najbardziej popularnà metodà wykorzystywanà przez samorzàdy w naliczaniu op∏aty „Êmieciowej” jest op∏ata
od osoby. Taka funkcjonuje tak˝e
w Gminie Niepor´t. Niektóre samorzàdy, próbujàc ratowaç swój, bud˝et
zdecydowa∏y si´ w ostatnim czasie
przejÊç na system naliczana op∏aty
„Êmieciowej” od zu˝ycia wody. Takà zmian´ wprowadzili m.in. warszawscy samorzàdowcy, co prze∏o˝y∏o si´ na ogromny wzrost op∏aty
za odpady komunalne dla mieszkaƒców stolicy.
W Gminie Niepor´t sposób naliczania op∏aty na razie si´ nie
zmieni (w dalszym ciàgu b´dzie to
op∏ata naliczana od osoby), jednak
z uwagi na drastyczny wzrost cen:
paliw, energii, op∏aty Êrodowiskowej, a tak˝e wzrost produkowanych
przez nas Êmieci – wszyscy musimy liczyç si´ z nadchodzàcymi
podwy˝kami tak˝e w tym zakresie.
Przed nami jeszcze decyzja o nowym odbiorcy odpadów komunalnych, z którym Gmina Niepor´t
podpisze umow´ na kolejny rok
(przetarg zostanie rozstrzygni´ty
pod koniec paêdziernika). Bioràc
pod uwag´ szalejàcà inflacj´, musimy byç przygotowani, ˝e tak˝e
oferenci startujàcy w przetargu, za-

proponujà znacznie wy˝sze koszty
us∏ugi.
Wzrost cen w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi widaç najlepiej porównujàc dane z poszczególnych lat. W roku 2017, miesi´czny koszt odbioru i zagospodarowania
odpadów
wynosi∏
w gminie Niepor´t 154 940,85 z∏,
w 2019 by∏o to ju˝ 495 176,22 z∏
brutto. DziÊ koszt Êredniomiesi´cznej us∏ugi to kwota w wysokoÊci
621 051,07 z∏ brutto.
Gmina Niepor´t rozlicza si´
za ka˝dà ton´ Êmieci odebranych
od mieszkaƒców. Ceny poszczególnych frakcji ró˝nià si´ mi´dzy
sobà – najdro˝szy jest odbiór odpadów zmieszanych. Dlatego
tak istotne jest ograniczenie iloÊci Êmieci oraz ich właÊciwa segregacja. Statystyczny mieszkaniec Gminy Niepor´t miesi´cznie
wytwarza Êrednio ponad 45 kg
odpadów.

Warto zauwa˝yç, ˝e w gminie
Niepor´t stawki dla mieszkaƒców
nie zmieni∏y si´ od dwóch lat!
Obecnie wynoszà one: 29 z∏
od osoby dla mieszkaƒców, którzy
segregujà odpady oraz 58 z∏ dla
osób, którzy Êmieci nie segregujà.
Dodatkowo, ka˝dy posiadacz kompostownika, pod warunkiem zg∏oszenia go w deklaracji, mo˝e liczyç
na 2 – z∏otowà bonifikat´.
By uniknàç wzrostu op∏aty,
wszyscy mieszkaƒcy powinni solidarnie i regularnie p∏aciç za odbiór odpadów. Dotyczy to równie˝
osób nap∏ywowych z innych cz´Êci naszego kraju lub z zagranicy,
których coraz wi´cej przebywa
na terenie gminy Niepor´t. Przypominamy, ˝e to na w∏aÊcicielu nieruchomoÊci, który wynajmuje swój
lokal, spoczywa obowiàzek sprawdzenia ile osób w nim przebywa
i poinformowania o tym fakcie
gmin´. Nale˝y równie˝ pami´taç
o aktualizowaniu w urz´dzie gminy deklaracji o wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ka˝dym razem, gdy
zmienia si´ liczba osób mieszkajàcych na terenie nieruchomoÊci.
Informujemy, ˝e nasi urz´dnicy
na bie˝àco kontrolujà prawid∏owoÊç z∏o˝onych deklaracji.
Ë AM

W zwiàzku z powy˝szym zwracamy si´ do w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników nieruchomoÊci, którzy jeszcze nie dokonali takiego zg∏oszenia,
o niezw∏oczne dostarczenie wymaganych dokumentów. Druk zg∏oszenia dost´pny jest w urz´dzie lub
na stronie internetowej www.nieporet.pl – zak∏adka Ekologia.

Obowiàzki właÊcicieli
W∏aÊciciele lub u˝ytkownicy nieruchomoÊci, którzy pozbywajà si´
z terenu swojej nieruchomoÊci nieczystoÊci ciek∏ych sà obowiàzani
do udokumentowania w formie
umowy korzystania z us∏ugi wykonywanej przez przedsi´biorc´ posiadajàcego zezwolenie na opró˝nianie
zbiorników
bezodp∏ywowych
i transportu nieczystoÊci ciek∏ych
z terenu gminy Niepor´t, przez
okazanie takiej umowy lub druków
(kwitów) potwierdzajàcych odbiór
nieczystoÊci ciek∏ych oraz dowodów
uiszczania op∏at za us∏ug´. Umowa
mo˝e zostaç zawarta z kilkoma
przedsi´biorcami jednoczeÊnie.

Co mówi regulamin?
W Gminie Niepor´t zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoÊci
i porzàdku okreÊlony jest nast´pujàcy sposób pozbywania si´ nieczystoÊci ciek∏ych z terenu nieruchomoÊci oraz z terenów przeznaczonych do u˝ytku publicznego:
1) w∏aÊciciele nieruchomoÊci zobowiàzani sà do odprowadzania
nieczystoÊci ciek∏ych do sieci
kanalizacyjnej, a w przypadku
jej braku do zbiornika bezodp∏ywowego lub przydomowej

oczyszczalni Êcieków bytowych
z zastrze˝eniem, ˝e urzàdzenia te
muszà byç zlokalizowane zgodnie z odr´bnymi przepisami prawa oraz w sposób umo˝liwiajàcy dojazd do tych urzàdzeƒ specjalistycznych samochodów
s∏u˝àcych do ich opró˝niania;
2) w∏aÊciciele nieruchomoÊci wyposa˝onych w zbiorniki bezodp∏ywowe pozbywajà si´ nieczystoÊci ciek∏ych w nich zgromadzonych zgodnie z odr´bnymi
przepisami prawa;
3) w∏aÊciciele nieruchomoÊci wyposa˝onych w przydomowà
oczyszczalni´ Êcieków bytowych pozbywajà si´ wytworzonych w trakcie eksploatacji danego urzàdzenia osadów Êciekowych zgodnie z odr´bnymi
przepisami prawa.
Zbiorniki bezodp∏ywowe nale˝y
opró˝niaç z cz´stotliwoÊcià wynikajàcà z ich pojemnoÊci oraz zu˝ycia
wody (ustalanego w oparciu o wskazania wodomierza g∏ównego,
a w przypadku braku takiego wodomierza w oparciu o obowiàzujàce
normy zu˝ycia wody). W ten sposób
nie dopuÊcimy do przepe∏niania si´
tych zbiorników i wylewania nieczystoÊci ciek∏ych na powierzchni´ ziemi. Zbiorniki do gromadzenia nieczystoÊci ciek∏ych muszà byç szczelne, natomiast ich pojemnoÊç
powinna byç dostosowana tak, by
by∏a wystarczajàca na opró˝nianie
ich nie cz´Êciej ni˝ raz w tygodniu.

Kto mo˝e opró˝niaç szambo?
Us∏ug´ wywozu Êcieków mogà
wykonywaç jedynie firmy posiadajàce zezwolenie na prowadzenie

dzia∏alnoÊci na terenie Gminy Niepor´t w zakresie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci ciek∏ych.
Lista firm posiadajàcych pozwolenie dost´pna jest na stronie internetowej Urz´du Gminy – www.nieporet.pl – zak∏adka Ekologia.
Âwiadczenie us∏ug wywozu Êcieków bez zezwolenia na mocy
art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach
podlega karze aresztu lub grzywny.

Nie szkodêmy sobie i innym!
Wylewanie nieczystoÊci ciek∏ych
bezpoÊrednio na grunt oraz nieszczelne szambo gro˝à zanieczyszczeniem bakteriologicznym
i chemicznym wody oraz gleby.
Korzystanie z nieszczelnego
szamba jest bardzo niebezpieczne.
Wi´kszoÊç bakterii chorobotwórczych, wraz ze Êciekami przedostaje si´ do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodujà ska˝enie terenu
wokó∏ domu, sà wch∏aniane przez
roÊliny, w tym tak˝e warzywa
w przydomowych ogródkach.
Szkodliwe zwiàzki chemiczne rozprzestrzeniajà si´ tak˝e na wi´ksze odleg∏oÊci, ska˝ajàc okoliczne
wody podziemne.
Przypominamy, ˝e wylewanie
nieczystoÊci na w∏asne podwórko,
pola czy do rowów jest nielegalne.
Dzia∏anie takie jest wykroczeniem,
które podlega karze grzywny.
Pracownicy Dzia∏u Gospodarki
Komunalnej i Stra˝ Gminna przeprowadzajà na terenie Gminy Niepor´t kontrole w tym zakresie.
Ë AO

Dàb Nowego Pokolenia
8 paêdziernika mieszkaƒcy
Białobrzegów oraz
przedstawiciele władz
samorzàdowych uroczyÊcie
posadzili Dàb Nowego Pokolenia.
Drzewko zosta∏o zasadzone z inicjatywy Radnych Gminy Niepor´t
i Rady So∏eckiej przy skrzy˝owaniu ulic: Wczasowej, Kàpielowej
i Starych D´bów, w sàsiedztwie obumar∏ego d´bu, na którym po wybuchu I wojny Êwiatowej, w 1914
roku, zosta∏a umieszczona kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej
Cz´stochowskiej. Zawiesi∏ jà Stanis∏aw Po∏aciniec w intencji opieki nad mieszkaƒcami Bia∏obrzegów.
W uroczystoÊci posadzenia nowego d´bu uczestniczyli: Wójt
Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej
Mazur, Wicestarosta Konrad Michalski, Przewodniczàca Rady Gminy Niepor´t Bogus∏awa Tomasik,
Proboszcz parafii pod wezwaniem
b∏. Karoliny Kózkówny ks. Edward
Kowara, Marzena Goworek kierownik Klubu 9 Brygady Wsparcia Do-

wodzenia Generalnego RSZ, mieszkaƒcy Bia∏obrzegów i Ryni, w tym
oczywiÊcie dzieci, czyli przedstawiciele nowego pokolenia, oraz za∏o-

˝yciele Stowarzyszenia Genealogie
Niepor´ckie: Anna Salina i Wawrzyniec Orliƒski.
Ë AM
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Pola Nadziei 2021 w gminie
1530 zł – tyle zebraliÊmy
w tym roku na rzecz
podopiecznych Hospicjum
Domowego Zgromadzenia
Ksi´˝y Marianów, podczas
akcji charytatywnej Pola
Nadziei.
Pracownicy Urz´du Gminy Niepor´t,
Radni i So∏tysi ju˝ po raz osiemnasty
zgromadzili si´ na Placu WolnoÊci, by zasadziç cebulki ˝onkili i zasiliç skarbonk´ hospicjum. Pola Nadziei to akcja charytatywna, której celem jest zebranie
Êrodków finansowych na potrzeby prowadzonej w oÊrodku opieki paliatywno-hospicyjnej nad osobami b´dàcymi w ostatnim stadium choroby nowotworowej.
Symbolem akcji sà ˝onkile, które kwitnàc wiosnà tworzà Pola Nadziei, znak
wsparcia dla osób cierpiàcych i potrzebujàcych opieki.
Ë AM

Pomoc dla Tomasza! Centrum Medyczne Niepor´t
Ta historia Êciska za serce.
Syn Pani Zofii Kanclerz, naszej
Sołtys z Rynii, w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku doznał
powa˝nego urazu kr´gosłupa
– zwichni´cie w stawach
kr´gowych odcinka szyjnego
kr´gosłupa, tetraplegia – parali˝
czterokoƒczynowy. Tomasz
od zawsze prowadził aktywny
tryb ˝ycia – w przeszłoÊci
uprawiał sporty walki, çwiczenia
siłowe wykonywał kilka razy
w tygodniu. Razem z ˝onà
i córeczkami zdobywał górskie
szczyty, w´drował po mazurskich
lasach. Teraz tylko długa i ci´˝ka
rehabilitacja daje szanse na to, by Tomasz wrócił do stanu sprzed
wypadku. Koszty zwiàzane z leczeniem, rehabilitacjà, niezb´dnym
sprz´tem do çwiczeƒ i codziennego funkcjonowania przekraczajà
mo˝liwoÊci finansowe rodziny Tomasza. Ka˝dy kto chce wesprzeç
Tomasza i jego bliskich w tej trudnej sytuacji, mo˝e zrobiç to przez portal
Zrzutka. Liczy si´ ka˝dy, nawet najmniejszy gest.
Podajemy link do zbiórki https://zrzutka.pl/epvfwd

poszerzyło ofert´ usług medycznych
Centrum Medyczne Niepor´t Sp.
z o. o. poszerzy∏o ostatnio ofert´
us∏ug medycznych. Od listopada
w przychodni w ramach Êwiadczeƒ
komercyjnych badania USG b´dzie wykonywa∏ prof. dr hab. n.
med. Wies∏aw Jakubowski. Profesor jest prekursorem diagnostyki
ultrasonograficznej w Polsce. Poza oÊrodkami krajowymi swojà
wiedz´ pog∏´bia∏ w oÊrodkach
Uniwersyteckich w Niemczech,
Danii, Czechach, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Obecnie
kieruje Zak∏adem Diagnostyki Obrazowej, II Wydzia∏u Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mieszkaƒcy Niepor´tu
b´dà mogli skorzystaç z szerokiego katalogu badaƒ ultrasonograficznych, oraz biopsji cienkoig∏owych wykonywanych przez profesora Jakubowskiego w czwartki
od godziny 13. Pe∏ny wykaz dost´pnych badaƒ znajduje si´
na stronie internetowej Centrum
Medycznego Niepor´t.
Poza diagnostykà obrazowà,
niepor´cka przychodnia Êwiadczy
równie˝ wiele innych us∏ug me-

dycznych dla naszych mieszkaƒców. Ca∏y czas w oÊrodku prowadzone sà szczepienia przeciwko
COVID-19. Seniorzy powy˝ej 55
roku ˝ycia mogli skorzystaç z darmowych szczepieƒ przeciwko
grypie. Program finansowany by∏
ze Êrodków publicznych Gminy
Niepor´t. W przychodni w ka˝dy
piàtek dzia∏a równie˝ bezp∏atny
punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzale˝nieƒ, równie˝ finansowany ze Êrodków gminy. Ponadto mieszkaƒcy mogà skorzystaç z us∏ug lekarzy specjalistów.

W CMN funkcjonujà poradnie:
alergologiczna, kardiologiczna,
otolaryngologiczna, ginekologiczno-poło˝nicza, medycyny
sportowej, medycyny pracy i ginekologiczno-poło˝nicza.

Nie mo˝na zapominaç o przychodni rehabilitacyjnej, która ju˝
niebawem zostanie rozbudowana
i unowoczeÊniona. Dzi´ki temu
w poradni prowadzona b´dzie równie˝ rehabilitacja dla pacjentów
cierpiàcych z powodu powik∏aƒ pocovidowych. Telefon do rejestracji
przychodni: 22 767 57 20. Ë AM

Prawnik Joanna Malinowska radzi...

Sàsiedzki monitoring – czego robiç nie wolno?!
Sàsiad nie mo˝e za∏o˝yç monitoringu
w ten sposób, by nagrywaç naszà nieruchomoÊç. Je˝eli zachowuje si´ w ten
sposób to dochodzi do naruszenia naszej prywatnoÊci oraz ochrony miru
domowego. Takie dzia∏anie spe∏nia
przes∏anki art. 23 i 24 § 1 kodeksu cywilnego. Zawarty w art. 23 k.c. katalog dóbr osobistych ma charakter

przyk∏adowy, nie jest wyczerpujàcy,
o czym Êwiadczy u˝ycie wyra˝enia
„w szczególnoÊci”. W Kodeksie Cywilnym nie znajdziemy definicji poj´cia dóbr osobistych. PrywatnoÊç
cz∏owieka obejmuje m.in. zdarzenia
zwiàzane z ˝yciem rodzinnym, stanem
zdrowia, przesz∏oÊcià, sytuacjà materialnà, kontaktami z innymi ludêmi.

Dla oceny czy dosz∏o
do naruszenia naszego prawa do prywatnoÊci nie majà znaczenia motywy dzia∏ania sàsiada, gdy˝
monitoring obejmujàcy naszà nieruchomoÊç, zgodnie z wypracowanym
stanowiskiem sàdów, stanowi naruszenie naszego prawa do prywatnoÊci.
Ë Joanna Malinowska
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10. Jubileusz Młodzie˝y 50+
8 paêdziernika w filii GOK Niepor´t w Stanisławowie Drugim chórzyÊci
z zespołu Młodzie˝ 50+ celebrowali 10 lat pracy artystycznej. Był koncert,
okolicznoÊciowe przemówienia, liczne upominki i oczywiÊcie tort.
odczas uroczystoÊci Zespó∏
M∏odzie˝ 50+ zosta∏ uhonorowany medalem PRO MASOVIA. Zosta∏ on przyznany przez
Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika na wniosek Wójta Gminy Niepor´t S∏awomira Macieja Mazura. Odznaczenie
wr´czy∏ sekretarz Marsza∏ka Emil
Sawicki.
Majàc w swym dorobku artystycznym ró˝norodny repertuar,
zespó∏ od lat zapewnia muzycznà
opraw´ gminnych uroczystoÊci,
dostarczajàc ich uczestnikom wielkich wzruszeƒ i wspania∏ych doznaƒ duchowych. W czasie 10 lat

P

dzia∏alnoÊci zespó∏ M∏odzie˝ 50+
prezentowa∏ swoje umiej´tnoÊci
a˝ 240 razy! Prócz wyst´pów
z okazji Êwiàt narodowych bra∏
udzia∏ w gminnych festynach i piknikach. Prezentowa∏ si´ tak˝e
w konkursach i przeglàdach amatorskich zespo∏ów artystycznych
zdobywajàc liczne nagrody.
Cz∏onkowie zespo∏u wystosowali list do wszystkich, którzy razem z nimi Êwi´towali dziesiàty jubileusz.
„Przyjaêƒ jest prawdziwym darem, wczorajszy wieczór w gronie
˝yczliwych ludzi, którzy wspierajà, motywujà do dzia∏ania, dajà

konstruktywne uwagi i cieszà si´
razem z nami sukcesami sà najwi´kszym prezentem jaki mogliÊmy dostaç. Dzi´kujemy panu
Wójtowi S∏awomirowi Maciejowi
Mazurowi, pani Zast´pcy Wójta
Alicji Soko∏owskiej, Przewodniczàcej Rady Gminy Bogus∏awie
Tomasik, naszemu Proboszczowi
ksi´dzu Tomaszowi Chcia∏owskiemu, panu Sekretarzowi Emilowi Sawickiemu, Danucie Andrzejewskiej Przewodniczàcej legionowskiego oddzia∏u Polskiego
Zwiàzku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Zespo∏owi Echo Niepor´tu, So∏tysowi Andrzejowi

Bielskiemu i wszystkim którzy
z nami wczoraj Êwi´towali, tak˝e
tym którzy nie mogli do nas do∏à-

czyç, ale Êlà nam wyrazy ˝yczliwoÊci. Dzi´kujemy!”
Ë AM

Roztaƒczony Dzieƒ
Seniora
Najstarsi mieszkaƒcy gminy Niepor´t uczcili swoje Êwi´to w wyjàtkowy
sposób. W sali Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie, odbyło si´
pierwsze, po covidowej izolacji, spotkanie taneczne z okazji
„Dnia Seniora” zorganizowane wraz z Niepor´ckim Kołem Seniora.
Do taƒca grali Piotr Kubacki i Jan
Âwierczewski. Serdeczne ˝yczenia
z∏o˝yli naszym Seniorom Bogus∏awa Oksza-Klossi (dyrektor GOK)
i S∏awomir Maciej Mazur (wójt gminy Niepor´t). Na potaƒcówce poja-

Teatralny prezent dla
najstarszych mieszkaƒców
16 paêdziernika w GOK Niepor´t
seniorzy z naszej gminy mieli okazj´ obejrzeç spektakl komediowy
„Baba Chanel czyli Jubileusz” w re˝yserii Bogus∏awy Oksza-Klossi.
W przedstawieniu wystàpili aktorzy
amatorzy z dwóch gmin – Niepor´-

tu i Wieliszewa. Dla wi´kszoÊci
z nich by∏ to sceniczny debiut! Spektakl by∏ prezentem dla naszych najstarszych mieszkaƒców z okazji
miesiàca seniora. Po przedstawieniu
widzowie zostali zaproszeni na s∏odki pocz´stunek przygotowany przez

personel Gminnego OÊrodka Kultury. Serduszkowe ciasteczka rozdawa∏ Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir
Maciej Mazur. Nasi seniorzy mogli
dotrzeç na spektakl darmowym
transportem zorganizowanym przez
Ë AM
GOK Niepor´t.

wi∏a si´ równie˝ Przewodniczàca
Rady Gminy Bogus∏awa Tomasik.
Nie zabrak∏o pozytywnej energii,
pysznego tortu upieczonego przez
cz∏onkinie ko∏a, dobrego humoru
i ducha wspania∏ej zabawy. Ë DB
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Tak pobiegliÊmy
w 2019 roku

Piàty Bieg NiepodległoÊci
w gminie Niepor´t
Jak co roku spotykamy si´ na placu przed koÊciołem w Stanisławowie Pierwszym,
gdzie znajdowaç si´ b´dzie biuro zawodów oraz start i meta wyÊcigu.

fot. HRE Mazowsze Serce
Polski Cycling Team

Alan Banaszek
Mistrzem Europy!
Pochodzàcy z Wólki Radzymiƒskiej kolarz nie przestaje zachwycaç sportowà formà. Podczas Mistrzostw Europy w szwajcarskim
Grenchen Alan Banaszek zdoby∏
tytu∏ mistrzowski w kolarskim wieloboju. Polak od samego poczàtku
znajdowa∏ si´ w gronie faworytów
tej niezwykle wymagajàcej konku-

rencji, na którà sk∏adajà si´ a˝ cztery wyÊcigi. To ju˝ kolejne z∏oto
w dorobku sportowym kolarza grupy Mazowsze Serce Polski. Pierwszy tytu∏ mistrzowski starego kontynentu Banaszek otrzyma∏ w 2017
roku po zwyci´skim wyÊcigu punktowym w Berlinie. Gratulujemy.
Ë AM

Udzia∏ w zawodach jest bezp∏atny,
ale wymaga rejestracji (https://rejestracja-festiwalbiegowy.pl/V-bieg-niepodleglosci-nieporet/)
Zg∏aszajàcy mo˝e zapisaç si´ wy∏àcznie na jeden bieg. Na poszczególne konkurencje obowiàzujà limity. Ka˝dy zawodnik ma obowiàzek wczeÊniejszego sprawdzenia,
czy jego zg∏oszenie zosta∏o uj´te
na liÊcie startowej. Zapisy online
trwajà do 9.11.2021 lub do wyczerpania limitów na danà konkurencj´.
Trasa g∏ównego biegu wyÊcigu
prowadziç b´dzie ulicami: Izabeliƒskà, Przysz∏oÊç, Klonowà, Granicznà, Ma∏o∏´ckà, Zwyci´stwa,
Królewskà, Izabeliƒskà – do ul.
Koncertowej na plac przed KoÊcio∏em. W zwiàzku z organizacjà imprezy, 11 listopada mogà pojawiç
si´ okresowe utrudnienia w ruchu
drogowym, o których poinformujemy na stronie internetowej urz´du gminy oraz w naszych mediach
spo∏ecznoÊciowych.

W ramach V Biegu Niepodleg∏oÊci zostanà przeprowadzone
cztery wyÊcigi na ró˝nych dystansach i w ró˝nych kategoriach wiekowych.
• Dystans 400 m dla dzieci
(roczniki 2013–2016)

Start: godzina 9:45.
Odbiór pakietów i dodatkowa
rejestracja w miar´ wolnych miejsc
w godz. 8:30–9:30.
• Dystans 800 m dla dzieci
(roczniki 2009–2012)

Start: godzina 10:15.
Odbiór pakietów i dodatkowa
rejestracja w miar´ wolnych miejsc
w godz. 8:45–9:45.
• BIEG GŁÓWNY na 10 km – atest
PZLA (rocznik 2008 i osoby starsze)

Start: godzina 11:11.
Odbiór pakietów i dodatkowa
rejestracja w miar´ wolnych miejsc
w godz. 8:00–10:40.
• BIEG na ok. 5,6 km (rocznik 2008
i osoby starsze)

Start: godzina 11:26.
Odbiór pakietów i dodatkowa

rejestracja w miar´ wolnych miejsc
w godz. 8:00–10:50.

Warunkiem udzia∏u w V Biegu
Niepodleg∏oÊci jest: wczeÊniejsze
zg∏oszenie si´ do biegu poprzez formularz internetowy, weryfikacja
w biurze zawodów – w tym celu zawodnicy muszà posiadaç dokument to˝samoÊci ze zdj´ciem (s∏u˝àcy do kontroli daty urodzenia)
oraz z∏o˝enie oÊwiadczenia zawodnika lub w przypadku osób ma∏oletnich – pozwolenie na udzia∏
w biegu.
Z powodu obowiàzujàcego stanu
epidemii, w zwiàzku z zaka˝eniami wirusem SARS-CoV-2, organizator zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian wynikajàcych z aktualnie obowiàzujàcych
przepisów.
W panelu rejestracyjnym istnieje mo˝liwoÊç dokupienia pamiàtkowej koszulki z biegu w cenie 24 z∏.
Zakupu nale˝y dokonaç do 31 paêdziernika.
Ë AM

Kampania „Twój piec – nasze powietrze”
„Twój piec – nasze powietrze” to projekt realizowany przez Zwiàzek Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego, do którego nale˝y równie˝ gmina Niepor´t. Gminy nale˝àce do Zwiàzku Gmin
Zalewu Zegrzyƒskiego postanowiły połàczyç siły, by wspólnie stanàç do walki o powietrze bez smogu i tym samym o lepsze jutro dla naszych bliskich i Êrodowiska.
Celem projektu jest ochrona powietrza poprzez dotarcie do jak najwi´kszej liczby
mieszkaƒców gmin i zach´cenie do wymiany „kopciuchów” na êród∏a ekologiczne. Co
wa˝ne, w tym dzia∏aniu wspieramy naszych
mieszkaƒców i podpowiadamy im jak si´gnàç
po dotacje. W Urz´dzie Gminy Niepor´t dzia∏a punkt konsultacyjno-informacyjny, w któ-

rym nasi pracownicy s∏u˝à pomocà przy wype∏nieniu dokumentów i otrzymaniu dotacji
w zwiàzku z programem „Czyste Powietrze”.
Konsultacje udzielane sà w poniedzia∏ki
w godzinach 13.00–17.00 oraz w Êrody w godzinach 11.00–15.00. Przed wizytà w urz´dzie prosimy o telefoniczne umówienie si´
na spotkanie (22) 767 32 14.

Informujemy równie˝, ˝e obecnie trwajà II konsultacje spo∏eczne w sprawie projektu zmiany uchwa∏y antysmogowej! Samorzàd
Województwa Mazowieckiego uzna∏, ˝e
obowiàzujàce zapisy wymagajà wzmocnienia.
Do 2 listopada urz´dnicy czekajà na uwagi i opinie wszystkich mieszkaƒców w tej

sprawie. Uchwa∏a antysmogowa jest aktem
prawa miejscowego i dotyczy wszystkich
mieszkaƒców województwa mazowieckiego!
Zach´camy do zapoznania si´ z projektem
zmian na stronie http://www.powietrze.mazovia.pl/ i sk∏adania swoich uwag i wniosków.
Ë AM
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LISTOPADZIE 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)

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

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

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

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 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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

