
25 listopada Rada Gminy Niepor´t

podj´∏a uchwa∏´ w sprawie przyj´-

cia programu KARTA MIESZ-

KA¡CA GMINY NIEPOR¢T.

Program realizowany b´dzie przez

gmin´ i kierowany b´dzie do osób,

których miejscem zamieszkania

jest gmina Niepor´t. Aby otrzymaç

kart´ trzeba b´dzie spe∏niç kilka

warunków. B´dzie ona przys∏ugi-

waç tylko tym osobom, które: roz-

liczajà podatek dochodowy

od osób fizycznych w Urz´dzie

Skarbowym w Legionowie wska-

zujàc miejsce zamieszkania na te-

renie Gminy Niepor´t, bez wzgl´-

du na to czy osiàgajà dochód oraz

terminowo uiszczajà na rzecz Gmi-

ny Niepor´t nale˝ne podatki i op∏a-

ty. Ka˝dy, kto b´dzie chcia∏ ko-
rzystaç z programu, powinien
jak najszybciej si´ zameldowaç

i uregulowaç ewentualne zaleg∏o-
Êci na rzecz gminy. 

Jakie korzyÊci da nam karta?
Planowane korzyÊci b´dà obejmo-

wa∏y: dost´p do obiektów u˝ytecz-

noÊci publicznej, wydarzeƒ kultural-

nych, sportowych, rekreacyjnych,

dzia∏aƒ z zakresu ochrony zdrowia,

a tak˝e publicznego transportu zbio-

rowego. Karta Mieszkaƒca Gminy

Niepor´t ma na celu tworzenie

przyjaznych warunków rozwoju dla

rodzin z dzieçmi, umacnianie poczu-

cia to˝samoÊci lokalnej mieszkaƒ-

ców, poszerzenie oferty mo˝liwoÊci

sp´dzania wolnego czasu i jego

kszta∏towanie.

Co wi´cej, program ma tak˝e

szans´ wp∏ynàç na popraw´ stanu

ochrony Êrodowiska naturalnego

poprzez promowanie korzystania ze

Êrodków lokalnego transportu zbio-

rowego dla odcià˝enia nadmierne-

go ruchu samochodów osobowych.

Co to oznacza w praktyce?
Dzi´ki Karcie Mieszkaƒca ka˝dy jej

posiadacz b´dzie korzysta∏ z atrak-

cyjnych ulg, zni˝ek czy preferencji.

Szczegó∏owy opis wszystkich do-

st´pnych udogodnieƒ zostanie

przedstawiony ju˝ niebawem. No-

wym rozwiàzaniem b´dzie tak˝e

umieszczenie w Karcie Mieszkaƒca

Gminy Niepor´t Karty Komunika-

cyjnej, Karty Bibliotecznej oraz

Niepor´ckiej Karty Rodzina 3+.

Zamiast trzech ró˝nych kart miesz-

kaƒcy b´dà mieli teraz jednà kart´. 

Karta Mieszkaƒca Gminy Niepo-

r´t b´dzie kartà zbli˝eniowà. Na pla-

kietce koloru niebieskiego znajdo-

waç si´ b´dzie po jednej stronie

zdj´cie jej posiadacza, imi´ i nazwi-

sko, kod kreskowy oraz numer kar-

ty, logo oraz herb Gminy Niepor´t.

Z drugiej strony karty b´dzie bilet

metropolitalny uprawniajàcy ch´t-

nych do zni˝ek. 

Wyrobienie Karty Mieszkaƒca

Gminy Niepor´t b´dzie ca∏kowicie

bezp∏atne. Aby uzyskaç Kart´

Mieszkaƒca Gminy Niepor´t trzeba

b´dzie z∏o˝yç wniosek. B´dzie mo˝-

na dokonaç tego przez formularz

elektroniczny dost´pny na stronie

www.nieporet.pl w zak∏adce Karta

Mieszkaƒca Gminy Niepor´t, w for-

mie pisemnej, podczas wizyty

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, za po-

Êrednictwem poczty tradycyjnej al-

bo firmy kurierskiej pod adresem:

Urzàd Gminy Niepor´t Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t. � AM
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Zni˝ki, ulgi, preferencje dla niektórych opłat. To korzyÊci, które da
Karta Mieszkaƒca. Dla kogo b´dzie przeznaczona i jak b´dzie
działaç?

Niepor´t wÊród
najlepszych
gmin do ˝ycia
Mamy powody do zadowolenia. Gmina Niepor´t znalazła
si´ na 88. miejscu, w ogólnopolskim rankingu Serwisu
Samorzàdowego PAP „Gmina dobra do ˝ycia”! 

Wed∏ug najprostszej definicji ja-

koÊç ̋ ycia to stopieƒ zaspokojenia

potrzeb cz∏owieka. Ranking Pol-

skiej Agencji Prasowej ma poka-

zaç jak poszczególne gminy dajà

sobie rad´ z tym trudnym zada-

niem bioràc pod uwag´ „typowà”

polskà rodzin´. 

Zestawienie obejmujàce wszyst-

kie 2477 polskich gmin, oparto

na 48 wskaênikach. Znalaz∏y si´

wÊród nich m.in. wydatki inwesty-

cyjne gmin, atrakcyjnoÊç migra-

cyjno-osadnicza, warunki miesz-

kaniowe, infrastruktura wodocià-

gowa, jakoÊç oÊwiaty, a tak˝e

dost´p do opieki zdrowotnej,

transportu zbiorowego, rekreacji

czy zieleni. Ranking opracowa∏

prof. dr. hab. Przemys∏aw Âleszyƒ-

ski z Instytutu Geografii i Prze-

strzennego Zagospodarowania

Polskiej Akademii Nauk. 

Tak˝e w Rankingu Samorzàdów

„Rzeczpospolitej” zaj´liÊmy bar-

dzo dobrà pozycj´. Gmina Niepo-

r´t znalaz∏a si´ w pierwszej setce

spoÊród 1533 gmin wiejskich!

W tym trudnym, pandemicznym

roku zdobyliÊmy 42,84 punkty

i uplasowaliÊmy si´ na 99 miejscu.

Ranking Samorzàdów „Rzeczpo-

spolitej” publikowany jest od 17

lat. To jeden z najbardziej presti-

˝owych i wiarygodnych rankin-

gów w Polsce. � AM

Nie tylko osoby zameldowane
majà obowiàzek płacenia
za odpady
Na zamieszkałej nieruchomoÊci wszyscy wytwarzajàcy odpady majà obowiàzek uiszczania
opłat za odpady komunalne. Tym samym mamy obowiàzek zgłoszenia w deklaracji
odpadowej prawidłowà liczb´ zamieszkujàcych osób. 

Nie nale˝y zapominaç o naszych

dzieciach, które cz´sto sà pomijane

w deklaracjach, a za nie te˝ trzeba

ponosiç op∏aty. Ka˝dy, kto wytwa-

rza odpady, powinien za nie p∏aciç.

Dzieci nie sà tu ̋ adnym wyjàtkiem.

Wynajmowane lokale…
W∏aÊciciele lokali zobowiàzani sà

do zg∏oszenia wszystkich osób za-

mieszkujàcych w wynajmowanych

lokalach w poszczególnych miesià-

cach, bo w przypadku op∏at za Êmie-

ci p∏acimy w zale˝noÊci od liczby

zamieszkujàcych osób i jeÊli wynaj-

mujàcy nie zg∏aszajà wszystkich na-

jemców/podnajemców, to pozosta-

li mieszkaƒcy gminy muszà za nich

p∏aciç. 

UWAGA! Opłat za odpady
komunalne nie powinien
ponosiç ten, kto wynajmu-
je swój dom, tylko ten, kto
je wytwarza tzn. najemca
– mo˝na to zaznaczyç
w umowie.

Zamieszkujesz danà nierucho-

moÊç, nawet bezumownie – p∏aç

za Êmieci komunalne! W deklara-

cji nie trzeba podawaç danych

osób zamieszkujàcych tylko ich

liczb´.

JeÊli mówimy o w∏aÊcicielach

nieruchomoÊci chodzi tutaj te˝

o wspó∏w∏aÊcicieli, u˝ytkowników

wieczystych oraz jednostki organi-

zacyjne i osoby posiadajàce nieru-

chomoÊci w zarzàdzie lub u˝ytko-

waniu, a tak˝e inne podmioty w∏a-

dajàce nieruchomoÊcià.

Je˝eli nieruchomoÊç jest zabudo-

wana budynkami wielolokalowymi,

w których ustanowiono odr´bnà

w∏asnoÊç lokali, obowiàzki w∏aÊci-

ciela nieruchomoÊci obcià˝ajà oso-

by sprawujàce zarzàd nieruchomo-

Êcià wspólnà, wi´c to do nich na-

le˝y obowiàzek zg∏oszenia

w∏aÊciwej liczby osób zamieszku-

jàcych w lokalach.

W naszej Gminie za odpady ko-

munalne p∏acimy jeszcze 29 z∏

od osoby w przypadku selektywne-

go zbierania odpadów, a gdy kom-

postujemy bioodpady 27 z∏. 

� AO

KARTA MIESZKA¡CA GMINY NIEPOR¢T
– program ruszy w przyszłym roku!

wi´cej na str. 8



Ju˝ niebawem w Kompleksie Re-

kreacyjno-Wypoczynkowym Nie-

por´t-Pilawa pojawià si´ nowe sa-

nitariaty. Wniosek o wydanie po-

zwolenia na budow´ zespo∏u

zaplecza sanitarnego zosta∏ ju˝

z∏o˝ony do Starostwa Powiatowe-

go w Legionowie. Urzàd Gminy

Niepor´t wybra∏ ju˝ tak˝e wyko-

nawc´ inwestycji. Budowà i mon-

ta˝em kontenerów sanitarnych

zajmie si´ firma Hamster. Sanita-

riaty powstajà z gotowych modu-

∏ów. Ich zamontowanie na miejscu

docelowym zajmie zaledwie kilka

dni. � AM

Gmina Niepor´t wybra∏a wykonaw-

c´ t´˝ni solankowej. Realizacjà in-

westycji zajmie si´ firma SOR-

TED Sp. z o.o. z Piaseczna. Obiekt

powstanie w Kompleksie Rekre-

acyjno – Wypoczynkowym Niepo-

r´t – Pilawa. Robotnicy zostali

wprowadzeni na teren budowy

pod koniec listopada. Inwestycja

wspó∏finansowana jest ze Êrodków

Samorzàdu Województwa Mazo-

wieckiego. Z t´˝ni solankowej z wi-

dokiem na jezioro mieszkaƒcy gmi-

ny Niepor´t korzystaç b´dà mogli

najprawdopodobniej ju˝ w czerw-

cu. Zgodnie z umowà wykonawca

ma bowiem 7 miesi´cy na ukoƒcze-

nie zadania.

� AM
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Proekologiczna inwestycja zosta∏a

podzielona na trzy etapy. W pierw-

szym, wybrana w przetargu firma,

wykona odwierty do pompy ciep∏a

oraz kot∏owni´. W ramach ca∏ej in-

westycji zostanie zamontowana

gruntowa pompa ciep∏a wraz z dol-

nym êród∏em, powstanie instalacja

wentylacji mechanicznej, fotowol-

taika i oÊwietlenie LED.

Przypomnijmy, dzi´ki termomo-

dernizacji budynku szko∏y w okre-

sie upa∏ów specjalne zaprojektowa-

ne sufity sch∏odzà pomieszczenia

do ˝àdanej temperatury, a przy tym

nie wysuszà powietrza. Co wi´cej,

przy zastosowaniu tego rozwiàzania

nie ma zjawiska powiewu zimnego

powietrza. èród∏em ch∏odu dla in-

stalacji jest gruntowy wymiennik

ciep∏a. Ciep∏o odebrane z pomiesz-

czeƒ b´dzie magazynowane w grun-

cie i wykorzystane jesienià

do ogrzewania szko∏y. Poprzez za-

stosowanie wentylacji mechanicz-

nej na bie˝àco dostarczane b´dzie

Êwie˝e powietrze. Ogrzewanie oraz

ch∏odzenie b´dzie oparte na odna-

wialnych êród∏ach energii (pompa

ciep∏a oraz panele fotowoltaiczne)

takie rozwiàzanie pozwoli nie tyl-

ko zmniejszyç koszty eksploatacyj-

ne, ale równie˝ zmniejszy emisj´

szkodliwych substancji do Êrodowi-

ska. Nad ca∏oÊcià instalacji „czu-

waç” b´dzie system zarzàdzania

energià. Termin realizacji tej pro-

ekologicznej inwestycji planowany

jest na koniec wrzeÊnia 2022 r. Ter-

momodernizacja budynku wspó∏fi-

nansowana zostanie ze Êrodków

unijnych. Na ten cel Gmina Niepo-

r´t otrzyma∏a 2,5 mln z∏. 

� AM

Nowe latarnie 
na ul. Wojska Polskiego

B´dà nowe latarnie na ul. Koncertowej
i ul. Plac WolnoÊci

Próg zwalniajàcy i bezpieczne
przejÊcie dla pieszych przy szkole
w Józefowie

Kolej Zegrze-Przasnysz
bli˝ej realizacji

Rozbudowa siłowni zewn´trznej 
w Wólce Radzymiƒskiej 

Sanitariaty w Porcie
Niepr´t-Pilawa

A˝ 40 nowoczesnych, energoosz-

cz´dnych latarni rozÊwietli kolej-

ny fragment gminy Niepor´t.

Na ul. Wojska Polskiego prowa-

dzone sà prace zwiàzane z moder-

nizacjà oÊwietlenia. Na odcinku

od skrzy˝owania z drogà woje-

wódzkà 631 do ronda w Bia∏obrze-

gach trwa wymiana s∏upów beto-

nowych na stalowe oraz opraw so-

dowych na ledowe. CzeÊç energo-

oszcz´dnych latarni ju˝ Êwieci.

Wykonawcà inwestycji jest Przed-

si´biorstwo Budowy Sieci Energe-

tycznych EBLIS z LeÊniakowizny.

Zgodnie z umowà zakoƒczenie

prac planowane jest na 18 grud-

nia 2021 r. Inwestycja b´dzie kosz-

towa∏a gmin´ 147 600 z∏.

� AM

Gmina Niepor´t og∏osi∏a przetarg

na przebudow´ ul. Szkolnej w re-

jonie Szko∏y Podstawowej w Józe-

fowie. O popraw´ bezpieczeƒ-

stwa w tym miejscu od dawna ape-

lowali mieszkaƒcy. W ramach

inwestycji wykonane zostanà: na-

k∏adka asfaltowa, wyniesione

nad poziom jezdni przejÊcie dla

pieszych oraz oznakowanie pozio-

me i pionowe. Na przebudow´

fragmentu drogi Gmina Niepor´t

otrzyma∏a dofinansowanie w ra-

mach Rzàdowego Funduszu Roz-

woju Dróg na rok 2021. Szacowa-

ny koszt inwestycji to 265 tys. z∏,

z czego 200 tys. ma byç sfinanso-

wane ze Êrodków RFRD. � AM

W Strefie Relaksu w Wólce Ra-

dzymiƒskiej ju˝ niebawem poja-

wià si´ nowe urzàdzenia. B´dà to

zestaw kompaktowy, w sk∏ad któ-

rego wchodzà prasa no˝na i wy-

ciàg górny oraz wioÊlarz. Dzi´ki

nowym instalacjom, mi∏oÊnicy ru-

chu na Êwie˝ym powietrzu b´dà

mieli okazj´ usprawniç jeszcze

wi´cej partii mi´Êniowych i lepiej

popracowaç na swojà formà fi-

zycznà. Obecnie w Strefie Relak-

su znajdujà si´ ju˝: orbitrek, oraz

potrójne urzàdzenie: twister-bie-

gacz-surfer. Gmina Niepor´t zle-

ci∏a wykonanie zadania firmie

„NOBA-EXIM”. Koszt inwestycji

to: 7,472 z∏. Zgodnie z umowà

urzàdzenia powinny zostaç zain-

stalowane w Strefie Relaksu w po-

∏owie grudnia. � AM

Inwestycjà zajmie si´ firma ELES-

-BUD. Zgodnie z umowà zamó-

wienie zostanie podzielone na dwa

etapy. W pierwszym robotnicy

zdemontujà istniejàce na ul. Kon-

certowej s∏upy wraz z oprawami

oÊwietleniowymi i z fundamenta-

mi, a nast´pnie wykonajà monta˝

nowego oÊwietlenia zgodnie z do-

kumentacjà projektowà. Zdemon-

towane oÊwietlenie wykorzystane

zostanie przy budowie oÊwietlenia

na ul. Plac WolnoÊci w miejscowo-

Êci Niepor´t. Chodzi o fragment

ulicy na wysokoÊci cmentarza.

Ekipa budowlana ma 4 miesiàce

na realizacj´ ca∏ego przedsi´wzi´-

cia. Etap pierwszy powinien byç

jednak gotowy w ciàgu 2 tygodni

od podpisania umowy. Koszt in-

westycji to 106 tys. z∏. � AM

Wiadomo ju˝ kto zajmie si´ termomodernizacjà budynku Szkoły
Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – etap I. Gmina Niepor´t
do realizacji tego zadania wybrała firm´ EKOLOGIKA Sp. z o.o.
z miejscowoÊci Rzeczyca. 

Gmina Niepor´t wybrała wykonawc´ zadania: „Modernizacja oÊwietlenia ulicy Koncertowej w miejscowoÊci
Stanisławów Pierwszy, oraz budowa oÊwietlenia na Placu WolnoÊci w miejscowoÊci Niepor´t”.

Gmina Niepor´t znalazła si´ wÊród sygnatariuszy umowy o współpracy partnerskiej
w celu realizacji przedsi´wzi´cia zwiàzanego z budowà linii kolejowej Zegrze-Przasnysz.
Inwestycja zakwalifikowała si´ do drugiego etapu rzàdowego programu Kolej Plus.
Podpisanie dokumentu odby∏o si´

22 listopada w siedzibie Urz´du

Marsza∏kowskiego Województwa

Mazowieckiego. Do wspó∏pracy

przystàpi∏o 19 samorzàdów z pó∏-

nocnego Mazowsza. Umowa okre-

Êla zasady wspó∏pracy, wspó∏finan-

sowania i przekazywania informacji

mi´dzy liderem projektu, którym jest

Gmina Serock i partnerami projek-

tu w czasie jego realizacji. Aby do-

sz∏o do pomyÊlnej finalizacji powy˝-

szego porozumienia w Gminie Nie-

por´t zwo∏ano nadzwyczajnà sesj´,

podczas której radni wyrazili zgod´

na zawarcie wspomnianej umowy.

Kolej Pó∏nocnego Mazowsza

na trasie Zegrze-Przasnysz zak∏ada

budow´ 70 km torów, kilku stacji

oraz przeprawy mostowej na Narwi.

Ca∏kowity koszt inwestycji szacowa-

ny jest na 1,5 mld z∏otych. � AM

fo
t.

Po
wi

at
 L

eg
io

no
ws

ki



26 listopada 2021 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII 3

Problem z dzikimi wysypiskami
Na terenie naszej gminy znów obserwujemy narastajàcy problem zwiàzany
z tzw. dzikimi wysypiskami Êmieci. WÊród odpadów podrzucanych na
nieruchomoÊci prywatne i gminne, znaleêç mo˝na m.in. odpady komunalne
tzw. gabaryty, opony, bàdê ziemi´ wymieszanà z gruzem. 

W
ed∏ug obowiàzujàcych re-

gulacji prawnych to

w∏aÊciciel odpadów pono-

si odpowiedzialnoÊç za podrzucone

odpady. Zgodnie z art. 26 ust. 1 usta-

wy o odpadach, posiadacz odpadów

ma obowiàzek ich usuni´cia z miej-

sca nieprzeznaczonego do ich sk∏a-

dowania. Je˝eli nie wykona tego

obowiàzku, to wójt (burmistrz, pre-

zydent) w drodze decyzji admini-

stracyjnej nakazuje usuni´cie Êmieci,

okreÊlajàc termin oraz sposób ich

usuni´cia .

Kim wed∏ug prawa jest „posia-

dacz odpadów”? T´ wàtpliwoÊç

rozwiewa definicja zawarta w usta-

wie o odpadach (art. 3 ust. 1

pkt 19), w której czytamy, ˝e

pod tym has∏em rozumie si´ wy-

twórc´ odpadów lub osob´ fizycz-

nà, osob´ prawnà oraz jednostk´ or-

ganizacyjnà nieposiadajàcà osobo-

woÊci prawnej b´dàcà w posiadaniu

odpadów. Przepis zawiera domnie-
manie, potwierdzone wyrokami
sàdów, i˝ w∏adajàcy powierzch-
nià ziemi jest posiadaczem odpa-
dów znajdujàcych si´ na nieru-
chomoÊci. Z kolei przez „w∏adajà-

cego powierzchnià ziemi” rozumie

si´ w∏aÊciciela nieruchomoÊci lub

inny podmiot ujawniony jako

w∏adajàcy na podstawie ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Oznacza to, ˝e co do zasady od-
powiedzialnoÊç za odpady znaj-
dujàce si´ na danej nieruchomo-

Êci, w sytuacji gdy nie z∏apano
sprawcy zdarzenia, b´dzie pono-
si∏ w∏aÊciciel tej nieruchomoÊci.

W∏aÊciciel dzia∏ki mo˝e zwolniç

si´ z odpowiedzialnoÊci, gdy wyka-

˝e, ˝e nieczystoÊci faktycznie po-

siada lub posiada∏ ktoÊ inny. Zatem
ci´˝ar przeprowadzenia dowodu,
obcià˝a w∏adajàcego nierucho-
moÊcià. To w jego interesie jest
wskazanie rzeczywistego posia-
dacza odpadów, ale i „wylegity-
mowanie si´” dowodami potwier-
dzajàcymi t´ okolicznoÊç. W wy-

niku niemo˝noÊci ustalenia

faktycznego dysponenta odpadów,

np. gdy Êmieci zosta∏y podrzucone

w nocy, za posiadacza odpadów b´-

dzie uznawany w∏aÊciciel nierucho-

moÊci. 

Dzikie sk∏adowiska odpadów

stanowià obecnie bardzo du˝y pro-

blem, szczególnie dla w∏aÊcicieli

nieruchomoÊci. Skutecznym spo-
sobem przeciwko powstaniu dzi-
kiego sk∏adowiska odpadów
na naszej nieruchomoÊci, jest
dba∏oÊç o jej stan. Zaleca si´ rów-
nie˝, szczególnie w przypadku
nieruchomoÊci rzadko odwiedza-
nych przez posiadacza, instalo-
wanie tzw. fotopu∏apek. Urzàdze-
nia te mogà wy∏apaç niechcia-
nych goÊci i u∏atwiç tym samym
prac´ policji w poszukiwaniu
sprawcy. 

Za podrzucanie odpadów prawo

przewiduje surowe kary. 

• Art. 145 kodeksu wykroczeƒ,

„kto zanieczyszcza lub zaÊmieca

miejsca dost´pne dla publiczno-

Êci, a w szczególnoÊci drog´, uli-

c´, plac, ogród, trawnik lub zie-

leniec, podlega karze grzywny

do 500 z∏otych albo karze naga-

ny”.

• Art. 154 kodeksu wykroczeƒ,

„kto wyrzuca na nie nale˝àcy

do niego grunt polny kamienie,

Êmieci, padlin´ lub inne nieczy-

stoÊci (…) podlega karze grzyw-

ny do 1.000 z∏otych albo karze na-

gany”

• Art. 162 kodeksu wykroczeƒ „§ 1.

Kto w lasach zanieczyszcza gle-

b´ lub wod´ albo wyrzuca do la-

su kamienie, Êmieci, z∏om, padli-

n´ lub inne nieczystoÊci, albo

w inny sposób zaÊmieca las, pod-

lega karze grzywny albo karze na-

gany. 

§ 2. Je˝eli czyn sprawcy polega

na zakopywaniu, zatapianiu, od-

prowadzaniu do gruntu w lasach

lub w inny sposób sk∏adowaniu

w lesie odpadów, sprawca podle-

ga karze aresztu albo grzywny”.

Wszystkie osoby, b´dàce Êwiad-
kami wyrzucania odpadów
w niedozwolonych miejscach,
powinny niezwłocznie poinfor-
mowaç o tym najbli˝szy Komisa-
riat Policji, jak równie˝ zgłosiç to
do Stra˝y Gminnej. Nale˝y zapi-
saç jak najwi´cej informacji iden-

tyfikujàcych sprawc´, takich jak:
rejestracja samochodu, dane
osobowe, itp. Pomocne sà rów-
nie˝ zdj´cia lub filmy pokazujà-

ce zdarzenie oraz precyzyjne
podanie godziny i miejsca zda-
rzenia.

� MD

Poinformuj gmin´, czym
ogrzewasz dom! To wa˝ne

NIE dla cmentarza i oczyszczalni Êcieków!

Informujemy, ˝e zgodnie z Uchwałà antysmogowà na terenie
Gminy Niepor´t trwa Inwentaryzacja indywidualnych êródeł
ciepła we wszystkich budynkach (mieszkalnych, usługowych,
produkcyjnych, u˝ytecznoÊci publicznej i innych).
Inwentaryzacja êróde∏ ogrze-
wania ma na celu zaplanowanie

i wdro˝enie dzia∏aƒ naprawczych,

polegajàcych m.in. na refundacji

kosztów poniesionych na wymia-

n´ kot∏ów pozaklasowych. Likwi-

dacja tzw. „kopciuchów” prowa-

dzi do poprawy jakoÊci powietrza

na terenie naszej gminy, a dane

uzyskane w ankietach pos∏u˝à

do stworzenia „Bazy êróde∏ ni-
skiej emisji”. Obowiàzek stwo-

rzenia i prowadzenia ww. bazy

zosta∏ na∏o˝ony na gminy zapisa-

mi Programu Ochrony Powietrza

dla Województwa Mazowieckie-

go przyj´tego uchwa∏à nr 98/17

Sejmiku Województwa Mazo-

wieckiego w dniu 20 czerw-

ca 2017 r. 

W zwiàzku z prowadzonà
inwentaryzacjà prosimy o:
• wype∏nienie ankiety on-line

dost´pnej na stronie interneto-

wej Urz´du Gminy Niepor´t

w zak∏adce Ekologia. Ankiet´

nale˝y wype∏niç dla ka˝dego

budynku, w którym znajduje si´

êród∏o ciep∏a. 

W lokalach lub budynkach,
dla których u˝ytkownicy nie
wypełnià ankiety, uznaje si´, ̋ e
ogrzewanie nast´puje z wyko-
rzystaniem êródeł pozaklaso-
wych, tzw. „kopciuchów”. �

Radni Gminy Niepor´t byli jednogłoÊni. Zagłosowali przeciw cmentarzowi mi´dzygminnemu przy granicy z Józefowem 
oraz ponownemu uruchomieniu oczyszczalni Êcieków na terenie Osiedla Grabina w Michałowie-Grabinie. 
Podczas sesji nadzwyczajnej 4 listopada,

wszyscy radni opowiedzieli si´ przeciw pla-

nowanej lokalizacji cmentarza mi´dzygmin-

nego na granicy gminy Niepor´t i zdecydo-

wali si´ poprzeç wójta w dzia∏aniach zmie-

rzajàcych do zabezpieczenia interesu

mieszkaƒców. Takie samo stanowisko zaj´-

li wobec drugiej wa˝nej dla mieszkaƒców

sprawy. Chodzi o planowane ponowne uru-

chomienie oczyszczalni Êcieków na terenie

Osiedla Grabina w Micha∏owie-Grabinie.

W sprawie cmentarza radni argumentowali,

˝e ani miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego obowiàzujàcy na terenie

gminy Jab∏onna od roku 2004, ani studium

uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Jab∏onna z ro-

ku 2015, nie przewidywa∏y w tym rejonie

cmentarza, tylko zabudow´ mieszkaniowà

jednorodzinnà i cz´Êciowo teren us∏ug komer-

cyjnych z zakresu kultury, sportu i rekreacji.

Ponadto, lokalizacja cmentarza w bezpoÊred-

nim sàsiedztwie ju˝ istniejàcych zabudowaƒ

oraz w terenie przeznaczonym na zabudow´

mieszkaniowà, negatywnie wp∏ynie na oto-

czenie, a tak˝e spowoduje znaczne obni˝e-

nie cen nieruchomoÊci godzàc bezpoÊrednio

w interes ich w∏aÊcicieli. 

W przypadku ponownego uruchomienia

oczyszczalni Êcieków na terenie Osiedla Gra-

bina w Micha∏owie-Grabinie na potrzeby no-

wopowsta∏ego osiedla bloków zlokalizowa-

nych na terenie miasta Warszawa, radni ar-

gumentowali, ˝e z pewnoÊcià negatywnie

wp∏ynie to na Êrodowisko naturalne, a tym

samym pogorszenie jakoÊci i standardów ̋ y-

cia mieszkaƒców, nie tylko osiedla, ale ca-

∏ej miejsowoÊci Micha∏ów-Grabina. Ponad-

to mo˝e mieç negatywny wp∏yw na wartoÊç

nieruchomoÊci. 

Teksty obu stanowisk wraz z pe∏nym uza-

sadnieniem znajdujà si´ na stronie interneto-

wej Urz´du Gminy Niepor´t.

� AM
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PPaannii  PPrrzzeewwooddnniicczzààccaa,,  jjeesstt  PPaannii

zz zzaawwoodduu  ppiieell´́ggnniiaarrkkàà..  TToo  mmii´́ddzzyy

iinnnnyymmii  ddzzii´́kkii  PPaannii  iinniiccjjaattyywwiiee

ww UUrrzz´́ddzziiee  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  ppoo--

wwssttaa∏∏  mmoobbiillnnyy  ppuunnkktt  sszzcczzeeppiieeƒƒ..  IIllee

oossóóbb  sskkoorrzzyyssttaa∏∏oo  zz jjeeggoo  uuss∏∏uugg??  

Ogromnie ciesz´ si´, ˝e taki punkt,

dzi´ki uprzejmoÊci Wójta Gminy

Niepor´t oraz Nowodworskiego

Centrum Medycznego, móg∏ po-

wstaç w naszym urz´dzie. Zaintere-

sowanie nim jest naprawd´ du˝e.

Z tygodnia na tydzieƒ przybywa

mieszkaƒców, którzy chcà si´ tu

szczepiç. W ostatnim czasie musie-

liÊmy nawet przed∏u˝aç godziny

urz´dowania, ˝eby przyjàç wszyst-

kich ch´tnych. To mnie jednak

wcale nie martwi. Gwarantuj´, ˝e

nikt nie zostanie odprawiony z kwit-

kiem. W mobilnym punkcie szcze-

pieƒ od poczàtku akcji zaszczepi∏y

si´ ju˝ 424 osoby.

SSpprraawwnnee  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  ppuunnkkttuu

pprrzzyynniiooss∏∏oo  jjeesszzcczzee  jjeeddnnàà  kkoorrzzyyÊÊçç..

GGmmiinnaa  NNiieeppoorr´́tt  zzaajj´́∏∏aa  ddrruuggiiee  mmiieejj--

ssccee  ww kkoonnkkuurrssiiee  „„RRoossnnààccaa  ooddppoorr--

nnooÊÊçç””,,  wwÊÊrróódd  ggmmiinn  PPoowwiiaattuu  LLeeggiioo--

nnoowwsskkiieeggoo..  OOzznnaacczzaa  ttoo  ssppoorree

wwssppaarrcciiee  ffiinnaannssoowwee..

Tak i ogromnie si´ z tego ciesz´.

Konkurs kierowany by∏ do wszyst-

kich gmin w Polsce. Trzy gminy

w ka˝dym powiecie, które osiàgn´-

∏y najwy˝szy wzrost poziomu za-

szczepienia mieszkaƒców pe∏nym

cyklem szczepieƒ przeciwko CO-

VID-19, liczonym od 1 sierpnia

do 31 paêdziernika 2021 r., otrzy-

majà odpowiednio: 1 milion

za osiàgni´cie najwy˝szego wzro-

stu, 500 tysi´cy za drugie miejsce

i 250 tysi´cy za trzecie miejsce.

Zgodnie z regulaminem laureat

konkursu przeznacza nagrod´

na dowolny cel zwiàzany z przeciw-

dzia∏aniem COVID-19. Mogà to

byç wszelkie czynnoÊci zwiàzane ze

zwalczaniem zaka˝enia, zapobiega-

niem rozprzestrzenianiu si´, profi-

laktykà oraz zwalczaniem skut-

ków, w tym spo∏eczno-gospodar-

czych COVID-19. Dodam tylko, ˝e

wed∏ug danych rzàdowych w pe∏ni

zaszczepionych jest 60 % mieszkaƒ-

ców naszej gminy, co daje nam 58

miejsce w rankingu ogólnopol-

skim. Jako pracownik s∏u˝by zdro-

wia ciesz´ si´ z ka˝dej zaszczepio-

nej osoby, ale jednoczeÊnie chcia-

∏abym, by takich osób by∏o jednak

wi´cej. 

PPrraaccuujjee  PPaannii  ww sszzppiittaalluu..  JJaakk  wwyyggllàà--

ddaa  ccooddzziieennnnooÊÊçç  ss∏∏uu˝̋bbyy  zzddrroowwiiaa

ppooddcczzaass  cczzwwaarrtteejj  ffaallii  ppaannddeemmiiii??  

W tej sprawie nie powiem nic no-

wego. Polska s∏u˝ba zdrowia od lat

zmaga si´ z wieloma problemami.

Jednym z nich jest brak wykwalifi-

kowanej kadry medycznej, zw∏asz-

cza piel´gniarek i ratowników me-

dycznych, co bezlitoÊnie obna˝y∏a

pandemia. W szczytowych momen-

tach pandemii oddzia∏y szpitalne sà

przepe∏nione. Obserwujemy to rów-

nie˝ teraz. Cierpià na tym pacjen-

ci, którzy chorujà na inne schorze-

nia, gdy˝ ich zabiegi i przyj´cia

do szpitali sà obecnie wstrzymywa-

ne i odk∏adane na póêniejsze termi-

ny. Niektórzy mogà ich po prostu

nie doczekaç. To, co obecnie obser-

wuj´ w swojej placówce, to ogrom-

ny wzrost liczby m∏odych pacjentów

z ci´˝kim przebiegiem COVID-19.

O ile na poczàtku pandemii w szpi-

talach leczyli si´ i umierali g∏ów-

nie seniorzy, to teraz coraz cz´Êciej

trafiajà do nas tak˝e m∏odzi ludzie.

Sà to w przewarzajàcym stopniu

osoby niezaszczepione, które dopie-

ro na Szpitalnym Oddziale Ratun-

kowym zaczynajà rozumieç swój

b∏àd. Niektórzy domagajà si´ nawet

szczepienia, ale wtedy jest ju˝ na to

za póêno. Kolejnym mitem jest

twierdzenie, ̋ e dzieci zaka˝one ko-

ronawirusem nie chorujà lub prze-

chodzà infekcj´ ∏agodnie. Przeczà

temu szpitalne statystyki. W przy-

padku najm∏odszych pacjentów

ogromnym zagro˝eniem jest rów-

nie˝ PIMS czyli wielouk∏adowy ze-

spó∏ zapalny u dzieci po przecho-

rowaniu COVID-19, (z ang. pedia-

tric inflammatory multisystem

syndrome temporally associated

with SARS-CoV-2). Powik∏ania po-

jawiajà si´ po dwóch –czterech ty-

godniach od zaka˝enia. Mogà one

wystàpiç nawet wtedy, gdy zaka˝e-

nie by∏o bezobjawowe. Ich przyczy-

nà jest reakcja immunologiczna

uk∏adu odpornoÊciowego na zaka-

˝enie wirusem SARS-CoV-2. Chcia-

∏abym, ̋ eby m∏odzi ludzie uÊwiado-

mili sobie wreszcie i przyj´li

do wiadomoÊci jak groêna jest to

choroba. Dla bezpieczeƒstwa naj-

m∏odszych i najs∏abszych, wszyscy,

którzy mogà przyjàç szczepienie,

powinni to uczyniç.

NNoo  ww∏∏aaÊÊnniiee,,  mmiimmoo  ooggrroommnneejj  kkaamm--

ppaanniiii  iinnffoorrmmaaccyyjjnneejj  wwcciiàà˝̋  ssàà  oossoo--

bbyy,,  kkttóórree  kkwweessttiioonnuujjàà  ppoottrrzzeebb´́

pprrzzyyjj´́cciiaa  sszzcczzeeppiieeƒƒ..  JJaakk  iicchh  pprrzzeekkoo--

nnaaçç??

To jedno z najtrudniejszych zadaƒ.

Najbardziej zatwardzia∏ych an-

tyszczepionkowców przekonaç si´

chyba niestety nie da. Najlepszà za-

ch´tà dla wielu z nich mo˝e byç

jednak przyk∏ad z ˝ycia wzi´ty.

Przytocz´ tu histori´ z naszego

gminnego mobilnego punktu szcze-

pieƒ. Ostatnio by∏a u mnie grupa

bardzo m∏odych ludzi. Wszyscy

przyjmowali pierwszà dawk´. Spy-

ta∏am, co ich do tego sk∏oni∏o. Od-

powiedzieli mi, ̋ e nie zamierzali si´

szczepiç w ogóle, ale kiedy

po weekendowej imprezie jeden

z ich kompanów przez d∏u˝szy czas

nie odbiera∏ komórki, zadzwonili

do jego mamy. Ta powiedzia∏a im,

˝e syn le˝y pod respiratorem na od-

dziale covidowym. Po tej informa-

cji wszyscy stawili si´ na szczepie-

nie. Chcia∏abym, ˝eby ludzie nie

czekali ze szczepieniem, a˝ wyda-

rzy si´ coÊ z∏ego. Bàdêmy màdrzy

przed szkodà.

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawaia∏a Anna Michejda

Apeluj´ do młodych: SZCZEPCIE SI¢!
O szczepieniach przeciwko
COVID-19 rozmawiamy
z Przewodniczàcà Rady Gminy
Niepor´t Bogusławà Tomasik. 

Pomoc dla Gracjany!
13-letnia Gracjana,
uczennica klasy 8 Szkoły
Podstawowej w Józefowie,
potrzebuje naszego
wsparcia. Dziewczynka
od kilku miesi´cy zmaga si´
z ci´˝kà chorobà. W lipcu
lekarze zdiagnozowali u niej
krwawiàcego naczyniaka
jamistego. Gracjana jest ju˝
po trudnej operacji, a teraz
wymaga kosztownej rehabilitacji i dalszego leczenia. 
Jej rodzina nie jest niestety w stanie pokryç wszystkich
niezb´dnych kosztów zwiàzanych z terapià. Pomó˝my
Gracjanie wróciç do pełnego zdrowia, by znów mogła cieszyç
si´ ˝yciem. Ka˝da wpłata na wag´ złota. Podajemy link
do zbiórki https://www.siepomaga.pl/gracjana-szydlik

Karma dla wolno ˝yjàcych kotów 
W ramach realizacji zadaƒ zawartych

w „Programie opieki nad zwierz´tami

bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domnoÊci zwierzàt na terenie Gminy

Niepor´t w 2021 r.” , ka˝dy mieszka-

niec, który dokarmia w okresie zimo-

wym wolno ˝yjàce koty, mo˝e liczyç

na pomoc z Urz´du Gminy Niepor´t.

Szczegó∏y dokarmiania opisane sà

w programie dost´pnym na stronie in-

ternetowej Urzàdu Gminy Niepor´t

w zak∏adce: Dla mieszkaƒców
– Zwierz´ta. Po karm´ mo˝na zg∏o-

siç si´ od poniedzia∏ku do piàtu w go-

dzinach pracy urz´du do pracownika

Dzia∏u Gospodarki Komunalnej pod nr

tel. (22) 767 04 27. � DB

UWAGA! 
Pilnie poszukujemy pracownika

na stanowisko konserwatora 
w Gminnym Przedszkolu w Niepor´cie 

ul. Jana Kazimierza 104. 
Mo˝e wÊród znajomych, dziadków macie
„z∏otà ràczk´”, osob´, która chcia∏aby
podjàç prac´ na pó∏ etatu, na umow´

o prac´ – dajcie znaç. 

Godziny pracy do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt

telefoniczny: 22 774 82 93
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12 par mał˝eƒskich odebrało z ràk Wójta Gminy Niepor´t Sławomira Macieja Mazura oraz Przewodniczàcej Rady Gminy Bogusławy
Tomasik medale pamiàtkowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 50-lecia po˝ycia mał˝eƒskiego. 

Grudniowe atrakcje
w GOK Niepor´t

Projekt edukacyjny uczniów szkoły w Niepor´cie
nagrodzony

„BAJKOWA SZOPKA”
4 grudnia o godzinie 12.00, z oka-

zji imienin pewnego znanego i lu-

bianego Miko∏aja, spotkamy si´

w GOK Niepor´t, by razem z ak-

torami Teatru pod Orze∏kiem od-

wiedziç „Bajkowà szopk´”. W tra-

dycyjne jase∏ka wpleciono z∏e po-

staci z bajek, które buntujà si´

przeciwko swoim rolom i pomaga-

jà ma∏emu Jezuskowi. Akcja dzie-

je si´ w bibliotece, skàd w Noc Wi-

gilijnà postacie z ksià˝ek przema-

wiajà do widza. Spektakl nawiàzuje

do tradycji papierowych szopek.

W widowisku wykorzystano kla-

syczne kol´dy i nietypowe pastora∏-

ki w aran˝acji Agnieszki Gliƒskiej.

Przedstawienie adresowane jest do

przedszkolaków. Na wszystkie

dzieci, prócz spektaklu, czekaç b´-

dzie s∏odka niespodzianka. Wst´p

na imprez´, oczywiÊcie, bezp∏atny.

Swojà obecnoÊç zapowiedzia∏ rów-

nie˝ Miko∏aj.

„ZIMOWE HISTORIE OGNIEM 
I ÂWIAT¸EM MALOWANE”

Âwiàtecznych atrakcji nie zabrak-

nie te˝ dla nieco starszych miesz-

kaƒców naszej gminy. 12 grudnia
o godz. 16.00 na Placu WolnoÊci
przed Urz´dem Gminy rozegra si´

niezwyk∏e, magiczne widowisko

– „Zimowe historie ogniem i Êwia-

t∏em malowane” w wykonaniu

wspania∏ych artystów Jo Art. Show.

Naszych mieszkaƒców czeka prze-

pi´kna podró˝ do Êwiata cyrku, taƒ-

ca i teatru, której towarzyszyç b´-

dzie Êwiàteczna muzyka. Pokaz pe-

∏en efektów z u˝yciem ognia,

Êwiate∏ LED i pirotechniki wprowa-

dzi nas w prawdziwie baÊniowy na-

strój. Na Placu WolnoÊci rozÊwie-
tlona zostanie choinka, a na ama-
torów Êwiàtecznego r´kodzie∏a
czekaç b´dzie kiermasz oryginal-
nych wyrobów artystycznych,
czynny ju˝ od godziny 11.00. �

Projekt „TO (dzia∏a)MY!” to

wspólna inicjatywa UNICEF Polska

i Fundacji Santander Bank Polska,

zainaugurowana we wrzeÊniu 2020 r.

Jej celem by∏o zmotywowanie i za-

anga˝owanie uczniów oraz nauczy-

cieli do podejmowania dzia∏aƒ

o charakterze spo∏ecznym i realiza-

cji projektów skierowanych do spo-

∏ecznoÊci szko∏y i Êrodowiska lokal-

nego. W ramach projektu powsta∏

film „Sentymentalna podró˝

do szko∏y sprzed stu lat”. G∏ównym

celem projektu by∏o przeprowadze-

nie wywiadów z seniorami, nagra-

nie i spisanie wspomnieƒ na temat

szko∏y z czasów ich dzieciƒstwa

i m∏odoÊci. Projekt realizowany

by∏ w 120. rocznic´ urodzin i 50.

rocznic´ Êmierci patrona. To jednak

nie koniec wyró˝nieƒ. Statuetk´

„Innowacyjna Szko∏a 2020” za au-

torski projekt „SENTYMENTAL-

NA PODRÓ˚ DO SZKO¸Y

SPRZED STU LAT” z ràk Dyrekto-

ra Mazowieckiego Samorzàdowego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Jaros∏awa Zaronia odebra∏a 30 wrze-

Ênia Teresa Iwona Bartosiewicz, ko-

ordynator projektu. � TB

50 lat razem!
U

roczystoÊç odby∏a si´ w sali

konferencyjnej niepor´ckie-

go urz´du w obecnoÊci naj-

bli˝szej rodziny jubilatów oraz kie-

rownika Urz´du Stanu Cywilnego

pani Ma∏gorzaty Gajdy. Wszystkie

pary ma∏˝eƒskie otrzyma∏y równie˝

upominek od Gminy Niepor´t

– akwarele przedstawiajàce Ko-

Êció∏ pod wezwaniem Niepokalane-

go Pocz´cia NMP w Niepor´cie au-

torstwa Jolanty Drozd. Z∏ote gody to

okazja do wyra˝enia podziwu i gra-

tulacji. – JesteÊcie Paƒstwo wzorem

do naÊladowania, trzonem naszej

spo∏ecznoÊci oraz najlepszym dowo-

dem na to, jak wielkà wartoÊcià jest

wzajemna mi∏oÊç, szacunek i wspar-

cie. Wszystkim parom ma∏˝eƒskim

˝ycz´ du˝o zdrowia, radoÊci z dzie-

ci, wnuków i prawnuków oraz ko-

lejnych wspólnie prze˝ytych rocz-

nic. – mówi∏ podczas uroczystoÊci

wójt S∏awomir Maciej Mazur. 

Wszystkim ma∏˝onkom jeszcze

raz gratulujemy imponujàcego ju-

bileuszu i sk∏adamy najlepsze ˝y-

czenia, przede wszystkim du˝o

zdrowia i kolejnych lat razem.

LISTA 
JUBILATÓW
• El˝bieta i Piotr Wróbel;
• Wanda i Eugeniusz

Szybowscy;
• Halina i Edward Ârodeccy;
• El˝bieta i Tadeusz Foremscy;
• Krystyna i Marian

Pachulscy;
• Teresa i Jacenty Seroka;
• Leokadia i Witold Gajda;
• Wiesława i Stefan Grzàdzcy;
• Helena i Tadeusz Kawka;
• Krystyna i Leszek

Szabelewscy;
• Jolanta

Krotkiewska-Orlikowska
i Bronisław Orlikowski;

• Urszula i Henryk Wlazło;
• Aniela i Wiesław Wilgos;
• Wanda i Adam Łàczka.

Fot. Piotr Kloc

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie znalazła si´ wÊród laureatów ogólnopolskiego
konkursu grantowego oraz otrzymała Certyfikat Placówki Wspierajàcej Zaanga˝owanie Dzieci i Młodzie˝y
w roku szkolnym 2020/2021 w innowacyjnym projekcie edukacyjno-społecznym „TO (działa)MY!”. 
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Tak Êwi´towały szkoły

11 listopada ju˝ po raz piàty w gminie Niepor´t odbył si´ Bieg NiepodległoÊci.
Gospodarzami imprezy byli Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur oraz
Proboszcz Parafii NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym
ksiàdz Tomasz Osiadacz. O obsług´ technicznà biegu zadbała Fundacja Festiwal
Biegów oraz wolontariusze, czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Stanisławowie Pierwszym i ze Szkoły Podstawowej w Józefowie.

U
czestnicy, ze wzgl´du na wiek

i dystans biegowy, mogli star-

towaç w jednym z czterech

wyÊcigów: na 400 m, 800 m, 5,6 km

oraz biegu g∏ównym na 10 km.

Na starcie pojawili si´ nie tylko bie-

gacze z naszej gminy czy powiatu, ale

i z dalszych zakàtków kraju, a nawet

Êwiata. W tym roku na trasie naszego

biegu pojawi∏a si´ reprezentantka Al-

gierii, która na met´ wyÊcigu wbieg∏a

z bia∏o-czerwonà flagà. Nie zabrak∏o

równie˝ sportowych gwiazd. Z dy-

stansem 5,6 km zmierzy∏a si´ rekor-

dzistka Êwiata w biegach d∏ugodystan-

sowych Patrycja Bereznowska. Mi-

strzyni Êwiata i Europy specjalizuje si´

w biegach 24-godzinnych. Najd∏u˝szy

bieg, w jakim bra∏a udzia∏ polska lek-

koatletka, trwa∏ 72 godziny. Bez

wzgl´du na wiek, czy pokonany dy-

stans na V Biegu Niepodleg∏oÊci

wszyscy doskonale si´ bawili. 

Na biegaczy i ich kibiców na pla-

cu przed koÊcio∏em pw. NajÊwi´tszej

Maryi Panny Wspomo˝ycielki Wier-

nych w Stanis∏awowie Pierwszym

czeka∏ wspania∏y, goràcy pocz´stunek

oraz mnóstwo s∏odkoÊci, w tym tort

w kszta∏cie Polski! Sponsora-

mi V Biegu Niepodleg∏oÊci w gminie

Niepor´t byli: KK POL, Lantmännen

Unibake, Pracownia Cukiernicza Sie-

radzcy, „Ranczo Bena”, „Sala Grand”,

Restauracja Soprano, Dom Handlowy

ANNA. � AM

Narodowe Âwi´to NiepodległoÊci, obchodzone rokrocznie 11 listopada, ma na celu upami´tnienie
odzyskania przez Polsk´ suwerennoÊci w 1918 roku. Po 123 latach podporzàdkowania obcym mocarstwom,
Polacy znowu byli wolni, odzyskali swojà to˝samoÊç narodowà, dum´ i prawo stanowienia o własnym losie.
W gminnych placówkach oÊwiatowych odbyły si´ z tej okazji wyst´py, akademie i wystawy.
Uczniowie i nauczyciele Szko∏y

Podstawowej im. Bronis∏awa Toka-

ja, mimo trudnej sytuacji pande-

micznej, w sposób szczególny

uczcili narodowe Êwi´to. Przygoto-

wali monta˝ s∏owno-muzyczny,

który zosta∏ nagrany i zaprezento-

wany spo∏ecznoÊci szkolnej online

w formie filmu. Mo˝na go obejrzeç

na stronie internetowej szko∏y. Tek-

sty poetyckie recytowali uczniowie

klasy VIII c, natomiast pieÊni Êpie-

wali i grali uczniowie klas IV–VIII.

Opiek´ nad przygotowaniem insce-

nizacji sprawowa∏y nauczycielki:

Gra˝yna MiÊkowicz, Anna Konop-

ko oraz Joanna Bo˝yk. 10 listopa-

da 2021 roku, z inicjatywy nauczy-

cielek edukacji wczesnoszkolnej:

Iwony Bartosiewcz, Katarzyny Ko-

smali i Magdaleny Kowalewskiej

odby∏ si´ Pierwszy Przeglàd Piosen-

ki Patriotycznej przypominajàcy

o dorobku minionych pokoleƒ,

o mi∏oÊci i przywiàzaniu do w∏asnej

Ojczyzny. Wzi´li w nim udzia∏

uczniowie klas 0–III wraz ze swo-

imi wychowawczyniami. Mimo, i˝

zaj´cia odbywa∏y si´ cz´Êciowo

zdalnie, na Platformie Teams, o go-

dzinie 11:11 wszyscy wzi´li udzia∏

w kolejnej edycji akcji Ministerstwa

Edukacji i Nauki „Szko∏a do hym-

nu”. 

W Szkole Podstawowej w Stani-

s∏awowie Pierwszym z okazji

Âwi´ta Niepodleg∏oÊci przygotowa-

no wystaw´ na temat rozwoju tech-

niki, kultury, sztuki oraz mody

w Dwudziestoleciu Mi´dzywojen-

nym. W przeszklonej gablocie

przy wejÊciu do szko∏y mo˝na te˝

by∏o zapoznaç si´ z umundurowa-

niem i wyposa˝eniem polskiego

˝o∏nierza. 

W Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Wólce Radzymiƒskiej od-

by∏o si´ uroczyste ods∏oni´cie tabli-

cy pamiàtkowej upami´tniajàcej

zwyci´stwo wojsk polskich nad

bolszewikami w 1920 r. 

� G. MiÊkowicz, 

I. Kopka

Tłumy biegaczy i gwiazdy sportu 
na V Biegu NiepodległoÊci
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10–11 listopada
tak Êwi´towaliÊmy
w Gminie!
Za nami tegoroczne obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległoÊci.
Rozpocz´liÊmy je w Gminie Niepor´t 10 listopada od zło˝enie kwiatów
pod pomnikiem ku czci Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białobrzegach. Pogoda dopisała.

P
rzez ca∏y dzieƒ na Placu Wol-

noÊci odbywa∏ si´ Piknik Hi-

storyczny dla najm∏odszych

mieszkaƒców naszej gminy. Dzieci

z gminnych szkó∏ i przedszkoli mo-

g∏y obejrzeç wojskowe eksponaty,

pos∏uchaç wyk∏adu o broni czy po-

kr´ciç si´ na dziale przeciwlotni-

czym. 

Od rana trwa∏y te˝ oficjalne ob-

chody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Wójt

Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej

Mazur, Dowódca 9 Brygady

Wsparcia Dowodzenia w Bia∏obrze-

gach p∏k dypl. dr in˝. Piotr Waniek,

proboszcz parafii Niepokalanego

Pocz´cia NMP w Niepor´cie ksiàdz

W∏adys∏aw Trojanowski oraz

uczniowie, nauczyciele i dyrekcja

ze Szko∏y Podstawowej im. Wojska

Polskiego w Bia∏obrzegach z same-

go rana z∏o˝yli kwiaty pod pomni-

kiem ku czci Legionistów Marsza∏-

ka Józefa Pi∏sudskiego.

Nast´pnie Wójt Gminy Niepor´t

uczestniczy∏ w uroczystym ods∏o-

ni´ciu tablicy pamiàtkowej, otrzy-

manej z ràk Prezydenta RP An-

drzeja Dudy, z okazji stulecia

Bitwy Warszawskiej 1920 r. Po-

Êwi´cenia tablicy dokona∏ pro-

boszcz parafii Niepokalanego Po-

cz´cia NMP w Niepor´cie ksiàdz

W∏adys∏aw Trojanowski. W uro-

czystoÊci udzia∏ wzi´li równie˝

Radni Gminy Niepor´t: Ewa

Broszkiewicz, Wojciech Saks,

Konrad Szostek, So∏tys Wólki Ra-

dzymiƒskiej Monika Piotrowska,

Dyrektor Gminnego Zespo∏u

OÊwiaty Lidia Wize, dyrektor Ze-

spo∏u Szkolno-Przedszkolnego

w Wólce Radzymiƒskiej Marta

Maliszewska, nauczyciele i naj-

m∏odsi wychowankowie. Tablica

znajduje si´ przed szko∏à w Wól-

ce Radzymiƒskiej. Jest to jedno

z miejsc upami´tniajàcych wyda-

rzenia wojenne zwiàzane z Bitwà

Warszawskà 1920 roku. 

Wieczorem odby∏y si´ g∏ówne

uroczystoÊci, które rozpocz´∏o na-

bo˝eƒstwo w intencji Ojczyzny.

Po mszy odczytany zosta∏ Apel Pa-

mi´ci Or´˝a Polskiego, a nast´pnie

zaproszeni goÊcie z∏o˝yli kwiaty

pod pomnikiem na Placu WolnoÊci.

� AM
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