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Pokaz teatru Êwiatła, anioły na szczudłach, uroczyste zapalenie
iluminacji Êwietlnych na choince, wspólne kol´dowanie, ˝yczenia,
prezenty  oraz bajeczne r´kodzieło – takie atrakcje czekały na
mieszkaƒców gminy Niepor´t podczas Jarmarku Bo˝onarodzeniowego.
Impreza odbyła si´ 12 grudnia na Placu WolnoÊci w Niepor´cie.

O
d godziny 11.00 mieszkaƒcy naszej

gminy mogli odwiedzaç Êwiàteczne sto-

iska r´kodzielników, którzy prezento-

wali i sprzedawali swoje wyroby. Wystawcy

oferowali m.in.: ozdoby Êwiàteczne, bombki

choinkowe, stroiki, wianki, naturalne Êwiece

woskowe, lampiony. Nie zabrak∏o te˝ domo-

wych wypieków, soków, miodów, konfitur czy

pierniczków w∏asnej roboty. Swoje stoisko,

z wykonanymi przez uczniów ozdobami Êwià-

tecznymi, mia∏a tak˝e Szko∏a Podstawowa

im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. ze

Stanis∏awowa Pierwszego. Dochód ze sprze-

da˝y bombek Rada Rodziców postanowi∏a

przeznaczyç na cele szko∏y.

Odwiedzajàcy jarmark mogli liczyç na ku-

bek goràcej, aromatycznej zimowej herbaty

doprawionej przyprawami, imbirem i cytru-

sami, zaÊ dzieci na darmowà wat´ cukrowà.

Wielkà atrakcjà jarmarku by∏y „anio∏y” cho-

dzàce na szczud∏ach oraz rozdajàcy s∏odycze

Âwi´ty Miko∏aj.

Po zmierzchu nastàpi∏o oficjalne zapalenie

iluminacji Êwietlnych na choince przed urz´-

dem. Mistrzem ceremonii by∏ sam wójt gminy

Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur, który w to-

warzystwie radnych i ksi´dza W∏adys∏awa

Trojanowskiego, z∏o˝y∏ wszystkim mieszkaƒ-

com Êwiàteczne ̋ yczenia. Nie zabrak∏o równie˝

prezentów: Êciennych kalendarzy na rok 2022

ufundowanych przez Gmin´ Niepor´t, pysz-

nych „krówek” oraz kapusty wigilijnej, przy-

gotowanej przez cz∏onkinie Ko∏a Gospodyƒ

Wiejskich ze Stanis∏awowa Drugiego. 

Po zmroku mieszkaƒcy mogli podziwiaç

bajkowe widowisko: „Zimowe historie Êwia-

t∏em i ogniem malowane” w wykonaniu ar-

tystów „Jo Art. Show”. O wyjàtkowà, Êwià-

tecznà atmosfer´ zadbali równie˝ cz∏onkowie

chórów: M∏odzie˝ 50+ oraz Echo Niepor´tu.

W ich wykonaniu mo˝na by∏o us∏yszeç naj-

pi´kniejsze polskie kol´dy.

� AM

Fotorelacja z wydarzenia na stronie 5

RadoÊnie i Êwiàtecznie – tak było
na Jarmarku Bo˝onarodzeniowym



Program „Laboratoria Przysz∏o-

Êci” to inicjatywa edukacyjna reali-

zowana przez MEiN we wspó∏pra-

cy z Centrum GovTech w Kance-

larii Prezesa Rady Ministrów. Jego

misjà jest stworzenie nowoczesnej

szko∏y, w której zaj´cia b´dà pro-

wadzone w sposób ciekawy, anga-

˝ujàcy uczniów oraz sprzyjajàcy

odkrywaniu ich talentów i rozwija-

niu zainteresowaƒ. Do programu

przystàpi∏y wszystkie gminne szko-

∏y podstawowe i otrzyma∏y wspar-

cie finansowe na zakup sprz´tu

technicznego w ∏àcznej kwocie

541 300,00 z∏.

Katalog mo˝liwego do zakupu

wyposa˝enia technicznego, nie-

zb´dnego do rozwoju umiej´tnoÊci

praktycznych wÊród uczniów jest

bardzo obszerny i ró˝norodny. Sà

to np. drukarki 3D z akcesoriami,

sprz´t do nagrywania, rejestrowa-

nia i obróbki obrazu i dêwi´ku (ka-

mery, mikrofony, konsole, nag∏o-

Ênienie, s∏uchawki itd.), roboty

edukacyjne i klocki do samodziel-

nej konstrukcji, sprz´t AGD (ma-

szyny do szycia, ig∏y, szyde∏ka, za-

stawa sto∏owa, roboty kuchenne

itd.), a nawet stacje lutownicze.

Ostatecznych decyzji co do zaku-

pu sprz´tu technicznego jeszcze

w szko∏ach nie podj´to, ale ze

wst´pnych deklaracji wynika, ˝e

spoÊród zamieszczonych w katalo-

gu propozycji najwi´kszym zain-

teresowaniem cieszy si´ sprz´t

AGD, audio-video oraz drukarki,

i to one stanowiç b´dà wyposa˝e-

nie tworzonych w szko∏ach pra-

cowni technicznych. Mamy na-

dziej´, ̋ e zakupiony sprz´t nie tyl-

ko uatrakcyjni obowiàzkowe

zaj´cia szkolne, ale pozwoli

uczniom rozwijaç swoje pasje

na dodatkowych zaj´ciach poza-

lekcyjnych.

� LW
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Laboratoria PrzyszłoÊci w ka˝dej szkole

Nowoczesny sprz´t ratowniczy
dla stra˝aków z Niepor´tu

Placówki oÊwiatowe z gminy Niepor´t otrzymały wsparcie finansowe z MEiN. Pieniàdze posłu˝à
do wyposa˝enia pracowni technicznych. W szkołach przyb´dzie nowoczesnego sprz´tu.

Pod koniec listopada Gmina Niepor´t otrzymała informacj´ o przyznaniu grantu
w konkursie „Cyfrowa Gmina” finansowanego w 100% ze Êrodków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020.

O G ¸ O S Z E N I E

Gmina Niepor´t informuje, ˝e Biuro Projektów HIGHWAY Sp. z o.o.
z siedzibà w Gdaƒsku przy ul. Jabłoniowej 20 realizuje umow´ na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej
w Stanisławowie Pierwszym – etap I”

Projekt obejmuje sieç kanalizacyjnà
w ulicach wraz z przyłàczami w pa-
sie drogowym do granicy nierucho-
moÊci. Zakres opracowania obejmu-
je tereny poło˝one pomi´dzy ul. Ko-
białka, Kanałem ˚eraƒskim, rzekà
Czarnà.
Je˝eli ktoÊ z właÊcicieli nieruchomo-
Êci (posiadajàcych budynki mieszkal-
ne) lub działki budowlane, nie usta-
lił jeszcze trasy przyłàcza kanaliza-
cji sanitarnej, powinien to zrobiç
do dnia 14.01.2022 r. Jest to osta-
teczny termin ̋ eby wykonaç przyłà-
cze na koszt gminy. Po tym termi-
nie, realizacja odejÊç kanalizacyjnych
b´dzie mo˝liwa tylko na koszt
mieszkaƒców.
Na zlecenie Gminy Niepor´t projek-
towana jest sieç kanalizacji sanitar-
nej wyłàcznie w drogach gminnych,
powiatowych, wojewódzkich oraz
prywatnych, na których właÊciciele
ustanowili notarialnà słu˝ebnoÊç

przesyłu na rzecz Gminy Niepor´t. 
W drogach nie b´dàcych własnoÊcià
Gminy Niepor´t zostanie wykonana
dokumentacja projektowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej pod warunkiem
ustanowienia słu˝ebnoÊci przesy-
łu na rzecz Gminy Niepor´t. 
Prosimy o pilny kontakt z Urz´dem
Gminy Niepor´t lub Biurem Projek-
tów współwłaÊcicieli dróg prywat-
nych w celu odbioru wzoru umowy
słu˝ebnoÊci na rzecz Gminy Niepo-
r´t, a tak˝e w celu dostarczenia pod-
pisanych umów do Urz´du Gminy
Niepor´t. 
Wszelkie dodatkowe informacje
pod nr telefonu: 58 710 05 93 (Biu-
ro Projektów) oraz w UG Niepor´t
tel. 22 767 04 35.
Istnieje mo˝liwoÊç kontaktu mailo-
wego bezpoÊrednio z projektanta-
mi wod-kan@hwy.com.pl lub Urz´-
dem Gminy Niepor´t urzad@niepo-
ret.pl �

Zakoƒczono prace nad II etapem
budowy kanalizacji sanitarnej 
dla Michałowa-Grabiny
W listopadzie podpisano protokó∏

odbioru koƒcowego dla zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej w miejscowoÊci Micha∏ów-

-Grabina – etap II”. Wykonawcà in-

westycji by∏a firma BKW Bogdan

Tarnowski, Nasutów 206C, 21-

025 Niemce. W ramach zadania

na ulicy Kwiatowej wybudowa-

no 624,29 metrów bie˝àcych sieci

kanalizacyjnej wraz z odejÊciami.

Koszt robót 842 565,65 z∏ brutto.

W zwiàzku z zakoƒczeniem prac

budowlanych i uzyskaniem po-

zwolenie na u˝ytkowanie informu-

jemy, ˝e mieszkaƒcy posesji po∏o-

˝onych przy ul. Kwiatowej mogà

zg∏aszaç si´ do MPWiK S.A.

w sprawie pod∏àczenia do kanali-

zacji.

Informacje na temat procedury

pod∏àczenia do sieci kanalizacji

sanitarnej znajdujà si´ na stronie in-

ternetowej MPWiK. � AG

6 grudnia dyrektor Oddzia∏u Re-

gionalnego Kasy Rolniczego Ubez-

pieczenia Spo∏ecznego w Warsza-

wie – Joanna Bala oraz Szef Gabi-

netu Politycznego Ministra Obrony

Narodowej ¸ukasz Kudlicki prze-

kazali prezesowi OSP Niepor´t Da-

riuszowi ¸uczykowi w pe∏ni wypo-

sa˝onà torb´ medycznà do niesie-

nia pierwszej pomocy. Ze Êrodków

przekazanych przez KRUS oraz

ORLEN, niepor´cka jednostka za-

kupi∏a równie˝ inne niezb´dne

w pracy stra˝aków sprz´ty m.in.:

parawan, pomp´, pràdownice stra-

˝ackie, najaÊnic´ przenoÊnà aku-

mulatorowà, granulat, który jest

stosowany do zbierania produktów

ropopochodnych z powierzchni

wody.

� AM

BUD˚ET GMINY NIEPOR¢T 
na 2022 rok uchwalony
16 grudnia podczas sesji Rady Gminy radni jed-
nogłoÊnie przyj´li uchwał´ bud˝etowà Gminy
Niepor´t na rok 2022. Głosowało 12 radnych.
DOCHODY ustalone zostały w łàcznej kwocie – 114 030 582 zł,
z tego dochody bie˝àce – 100 286 552 zł, dochody majàtkowe
– 13 744 030 zł. 
WYDATKI w łàcznej kwocie ustalono na 130 645 397 zł, z tego
wydatki bie˝àce stanowià kwot´ 104 186 689 zł, a wydatki
majàtkowe – 26 458 708 zł.
Zaplanowany deficyt w kwocie 16 614 815 zł sfinansowany
zostanie: przychodami pochodzàcymi ze sprzeda˝y papierów
wartoÊciowych (obligacji), nadwy˝ki bud˝etu gminy z lat ubiegłych
oraz niewykorzystanych Êrodków pieni´˝nych na rachunku
bie˝àcym bud˝etu gminy. Wi´cej informacji na temat nowego
bud˝etu w styczniowym wydaniu „WieÊci Niepor´ckich”.

z ostatniej chwili... Cyfrowa Gmina

Grant dla Gminy Niepor´t wyno-

si 100 000 z∏. Projekt dotyczy

zwi´kszenia cyberbezpieczeƒstwa

Urz´du Gminy oraz jednostek or-

ganizacyjnych Gminy. 

W ramach projektu planowany

jest zakup narz´dzi do bezpiecz-

nej autoryzacji na urzàdzeniach

mobilnych, zakup platformy po-

zwalajàcej na tworzenie bezpiecz-

nych po∏àczeƒ typu VPN, a tak˝e

rozbudowa serwerowni Urz´du

Gminy o system kopii bezpieczeƒ-

stwa. W ramach projektu wykona-

ny zostanie tak˝e audyt bezpie-

czeƒstwa, który jest obowiàzko-

wym elementem programu. 

Realizacja zadania przewidzia-

na jest w 2022 roku. � JCG



P
rogramy sà skierowane

do osób zamieszka∏ych na te-

renie Gminy Niepor´t i rozli-

czajàcych podatki w Urz´dzie Skar-

bowym w Legionowie ze wskaza-

niem adresu zamieszkania na terenie

Gminy Niepor´t. Wszystkie Progra-

my realizowane sà przez Centrum

Medyczne Niepor´t.

Rehabilitujemy
Od 2016 r. realizowany jest Pro-

gram polityki zdrowotnej w zakre-

sie rehabilitacji leczniczej miesz-

kaƒców, który zosta∏ przyj´ty

uchwa∏à podczas listopadowej se-

sji na kolejne 3 lata, tj. na lata

2022–2024. W okresie realizacji

programu w latach 2016–2021

wykonano blisko 23 tys. zabiegów.

W ka˝dym roku realizacji na Pro-

gram Gmina Niepor´t przeznaczy-

∏a 100 tys. z∏. Wyjàtkiem by∏ pi-

lota˝owy rok 2016, kiedy to

na Program przeznaczono

50 250 z∏.

Program oferuje uzupe∏nienie

Êwiadczeƒ gwarantowanych, fi-

nansowanych z NFZ i u∏atwia do-

st´p wi´kszej liczbie mieszkaƒców

do bezp∏atnych zabiegów rehabili-

tacyjnych bezpoÊrednio na terenie

Gminy Niepor´t. 

Uzupe∏nieniem wy˝ej wspomnia-

nego programu w zakresie rehabi-

litacji leczniczej jest finansowanie

z bud˝etu Gminy Niepor´t od 2018

roku lekarza rehabilitanta, który

od poczàtku realizacji programu

zdrowotnego przyjà∏ blisko 3 300

mieszkaƒców. W samym 2021 ro-

ku odby∏o si´ od stycznia do listo-

pada 997 wizyt lekarskich. Warto

dodaç, ̋ e lekarz rehabilitant ponad-

to kieruje na badania diagnostycz-

ne (rtg, usg, badania laboratoryjne).

Roczny koszt utrzymania progra-

mu zdrowotnego w zakresie kon-

sultacji lekarza rehabilitanta to

120 tys. z∏ (z wyjàtkiem dwóch

pierwszych lat, tj. w 2018 r. 52 tys.

z∏, 2019 r. 100 tys. z∏).

Dbamy o diabetyków
Poradnia diabetologiczna funkcjonu-

je od 2019 roku. Do listopada 2021 r.

przyj´∏a blisko 600 osób i w ramach

programu wykonano blisko 1100 ba-

daƒ diagnostycznych (rtg, usg)

i Êwiadczeƒ laboratoryjnych. W ra-

mach programu lekarz diabetolog

kieruje ponadto pacjenta, m.in.

do poradni okulistycznej, poradni

neurologicznej i poradni kardiolo-

gicznej. Koszt programu to 25 tys.

z∏ w 2019 r., natomiast w latach ko-

lejnych to ju˝ 50 tys. z∏ rocznie.

Szczepimy 
Program polityki zdrowotnej w za-

kresie szczepieƒ ochronnych prze-

ciwko grypie dla osób w wieku 55

lat i powy˝ej prowadzony jest

od 2017 r. W okresie od 2017–2021

zaszczepiono 1686 osób. W ka˝-

dym roku realizacji programu prze-

znaczono 20 tys. z∏, przy czym

w 2021 r. 24 tys. z∏. Obecnie

uchwalony program obowiàzuje

do 2022 roku.

Warto nadmieniç, i˝ w 2021 r.

Gmina Niepor´t otrzyma∏a tytu∏

Samorzàdowego Lidera Ogólno-

polskiego Programu Zwalczania

Grypy. W województwie mazo-

wieckiem tytu∏ ten w 2021 roku

nadano jedynie Gminie Niepor´t.

Dofinansowujemy 
Od 2018 roku finansujemy na rzecz

mieszkaƒców Gminy Niepor´t am-

bulatorium w zakresie chirurgii

ogólnej i chirurgii urazowo-ortope-

dycznej dzia∏ajàce w NZOZ Legio-

nowo, ul. Sowiƒskiego 4 w sobo-

ty, niedziele i Êwi´ta w godz. 8–24,

a w dni powszednie w godz. 19–24.

W ramach ambulatorium wykony-

wane sà, m.in. Êwiadczenia szycia

i opatrywania ran, unieruchomienie

z∏amaƒ nie wymagajàcych ci´ç chi-

rurgicznych. W okresie do 2021 r.

koszt dofinasowania wynosi∏

295 707,50 z∏ i przyj´to do dnia

31.10.2021 r. 1234 mieszkaƒców

Gminy Niepor´t.

Gmina dofinansowa∏a równie˝

szpital w Nowym Dworze Mazo-

wieckim (Nowodworskie Centrum

Medyczne) hospitalizujàcy naszych

mieszkaƒców. W 2020 r. Gmina

Niepor´t dofinansowa∏a w wys. 20

tys. z∏ zakup 2 sztuk kardiomonito-

rów dla Intensywnego Nadzoru

Kardiologiczno-Internistycznego

szpitala, a w 2021 r. dofinansowa-

∏a w wys. 20 tys. z∏ instalacj´ gazów

medycznych na Oddziale Dzieci´-

cym. � A. Kacperska-Zapora
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Mobilny punkt szczepieƒPociàgami linii S3 znów dojedziemy
do stacji Warszawa Zachodnia

Wraz z pierwszym Êniegiem na gminnych drogach pojawiły si´ odÊnie˝arki, ale te˝ pytania, kto odpowiada
za utrzymanie poszczególnych dróg. WyjaÊniamy...

W zwiàzku z ogromnym zaintere-

sowaniem szczepieniami przeciw-

ko COVID-19, informujemy, ̋ e dla

najstarszych mieszkaƒców naszej

gminy wcià˝ mo˝liwe jest zaszcze-

pienie si´ w miejscu zamieszkania.

Wychodzàc naprzeciw potrzebom

mieszkaƒców, Urzàd Gminy Nie-

por´t oraz Nowodworskie Cen-

trum Medyczne zach´cajà wszyst-

kie osoby powy˝ej 90. roku ˝ycia,

oraz osoby z rozpoznanà chorobà

utrudniajàcà poruszanie si´, o zapi-

sy na szczepienie w miejscu za-

mieszkania. Zg∏oszenia zawierajà-

ce imi´, nazwisko i PESEL osoby,

która chce si´ zaszczepiç, prosimy

kierowaç pod numer telefonu

Gminnej Infolinii: 696 833 226.

Szczepienia prowadziç b´dzie per-

sonel Nowodworskiego Centrum

Medycznego. Informujemy, ˝e

szczepienia w tej formule odbywaç

si´ b´dà do koƒca stycznia. � AM

Dla linii S1 i S2 zmiany sà nie-

wielkie. Ograniczono je do kilku-

minutowych przesuni´ç odjaz-

dów pociàgów z poszczególnych

stacji. Natomiast od drugiej po∏o-

wy stycznia 2022 roku wybrane

wczesnoporanne i póênowieczor-

ne pociàgi linii S2 zostanà skiero-

wanie przez dalekobie˝nà lini´

Êrednicowà i stacj´ Warszawa

Centralna.

Najwa˝niejszà zmianà dla linii

S3 od 19 grudnia 2021 roku b´dzie

powrót kursowania do i ze stacji

Warszawa Zachodnia. W zwiàzku

z budowà ca∏kowicie nowego pe-

ronu od strony ulicy Tunelowej, do-

tychczasowy peron nr 8 zmieni si´

w peron nr 9. 

Wi´cej informacji o zmianach

w kursowaniu pociàgów, w tym no-

wy rozk∏ad jazdy SKM znajdziecie

na stronie www.ztm.waw.pl.

� ZTM

Wszystkich zainteresowanych

wyrobieniem Karty Mieszkaƒca
Gminy Niepor´t informujemy,

˝e formularze wniosków b´dà do-

st´pne na stronie internetowej

Urz´du Gminy Niepor´t na po-

czàtku 2022 roku! Przypomina-

my, ˝e Karta Mieszkaƒca Gminy

Niepor´t uprawniaç b´dzie

do wielu ulg, zni˝ek i preferencji.

B´dzie ona zawieraç Kart´ Ko-

munikacyjnà, Kart´ Bibliotecznà

oraz Niepor´ckà Kart´ Rodzi-

na 3+.

UWAGA! Posiadacze aktyw-

nych kart komunikacyjnych, któ-

rzy nie planowali wyrabiaç Kar-

ty Mieszkaƒca Gminy Niepor´t,

nie muszà tego robiç. Stara karta

komunikacyjna, wraz z wejÊciem

Karty Mieszkaƒca Gminy Niepo-

r´t, nie traci swojej wa˝noÊci. Po-

dobnie jest w przypadku Karty Bi-

bliotecznej. � AM

14 grudnia zakoƒczyły si´ szczepienia w Mobilnym Punkcie
zlokalizowanym w Urz´dzie Gminy Niepor´t. Od 17.08 do 14.12.2021 r.,
z jego usług skorzystało 627 osób. Mobilny Zespól Szczepieƒ
zaszczepił 8 osób w miejscu zamieszkania. Dzi´kujemy za du˝à frekwencj´
i zaufanie jakim nas Paƒstwo obdarzyli.

Od połowy grudnia zmienił si´ rozkład jazdy pociàgów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei
Mazowieckich. Najwa˝niejsze zmiany sà zwiàzane z trwajàcà przebudowà
i modernizacjà stacji Warszawa Zachodnia. 

Gmina Niepor´t, troszczàc si´ o dobro i zdrowie swoich mieszkaƒców, od wielu lat realizuje na rzecz mieszkaƒców programy polityki
zdrowotnej oraz programy zdrowotne finansujàc je w całoÊci z bud˝etu Gminy Niepor´t.

KTO ODPOWIADA ZA ODÂNIE˚ANIE DRÓG W GMINIE?

Na terenie naszej gminy mamy

drogi publiczne kilku kategorii.

Krajowe, za których utrzymanie od-

powiada Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad, wojewódz-

kie – które utrzymuje Mazowiecki

Zarzàd Dróg Wojewódzkich w War-

szawie, powiatowe – tu odpowie-

dzialnym jest Starostwo Powiatu

Legionowskiego i wreszcie drogi

gminne publiczne i wewn´trzne,

nad którymi piecz´ trzyma Urzàd

Gminy Niepor´t. Osobna kategoria

to drogi prywatne, za których utrzy-

manie odpowiadajà ich w∏aÊciciele.

Planem zimowego utrzymania

w naszej gminie obj´to w tym sezo-

nie zimowym 59 km dróg o na-

wierzchniach utwardzonych (asfalt

lub kostka) oraz 38 km dróg wy∏o-

˝onych t∏uczniem, lub t∏uczniowo-

-gruntowych. Wed∏ug rozporzàdze-

nia ministra transportu, drogi pu-

bliczne na terenie gminy utrzymuje

si´ na poziomie V i VI tzw. standar-

du zimowego utrzymania dróg. A to

oznacza, ̋ e zgodnie z rozporzàdze-

niem mo˝e np. zalegaç na nich war-

stwa Êniegu.

Przepisy precyzujà te˝ kolejnoÊç

odÊnie˝ania dróg. SpoÊród dróg

gminnych w pierwszej kolejnoÊci

odÊnie˝a si´ drogi g∏ówne i dojaz-

dowe do instytucji publicznych

– np. szkó∏, a tak˝e te ∏àczàce si´

z drogami krajowymi, wojewódzki-

mi i powiatowymi. Pozosta∏e od-

Ênie˝ane sà w dalszej kolejnoÊci.

Poni˝ej prezentujemy wykaz dróg

na terenie gminy i odpowiedzial-

nych za ich zimowe utrzymanie.

Droga krajowa nr 61 
– ul. Warszawska 
(Zegrze Południowe)

Zarzàdca: Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddzia∏

w Warszawie

Utrzymanie zimowe: Rejon Drogo-

wy w Bo˝ej Woli

tel. (22) 775 27 64

Drogi wojewódzkie:
• ul. Jana Kazimierza (nr 633),

• ul. Stru˝aƒska (nr 632),

• ul. Zegrzyƒska, Pogonowskiego

(nr 631),

• ul. Cicha – Wólka Radzymiƒska

(nr 624)

Zarzàdca: Mazowiecki Zarzàd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie

Utrzymanie zimowe: Rejon Drogo-

wy Wo∏omin – Nowy Dwór Mazo-

wiecki tel. (22) 776 23 33

Drogi powiatowe:
• ul. Izabeliƒska – Izabelin

• ul. Królewska – Aleksandrów

• ul. Przysz∏oÊç – Stanis∏awów

Pierwszy

• ul. Zwyci´stwa – Niepor´t

• ul. Nowolipie – Niepor´t

• ul. Wojska Polskiego- Bia∏obrze-

gi, Beniaminów

• ul. Wczasowa – Bia∏obrzegi, Ry-

nia

• ul. KoÊcielna – Kàty W´gierskie

• ul. Akacjowa – Kàty W´gierskie

• ul. Wolska – Wola Aleksandra,

Stanis∏awów Drugi

• ul. Ma∏o∏´cka (od skrzy˝owania

z ul. Izabeliƒska w kierunku Sz.P.

w Izabelinie)

• ul. Szkolna – Izabelin

• ul. Szkolna – Wólka Radzymiƒska

• Dàbkowizna

Zarzàdca: Starostwo Powiatowe

w Legionowie

Utrzymanie zimowe: Wydzia∏

Utrzymania i Zarzàdzania Drogami

tel. (22) 764 05 13

Drogi gminne:
Wykaz dróg gminnych znajdziecie

na stronie internetowej Urz´du Gmi-

ny Niepor´t w zak∏adce: Komunika-

cja i Drogi.

Zarzàdca dróg gminnych publicz-

nych: Urzàd Gminy Niepor´t

Utrzymanie zimowe: Dzia∏ Zarzà-

du Dróg i Transportu

tel. (22) 767 04 37, (22) 767 04 38

� KA

Dbamy o zdrowie naszych mieszkaƒców

Karta Mieszkaƒca Gminy
Niepor´t dost´pna ju˝
po Nowym Roku
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Edukacja w gminie
Edukacja jest dobrem i przyszłoÊcià całego narodu, musi zatem wszechstronnie
zaspokajaç oczekiwania i aspiracje edukacyjne społeczeƒstwa polskiego, w tym
równie˝ Êrodowiska lokalnego. Odpowiednia edukacja i wychowanie to
najefektywniejsza inwestycja w rozwój ka˝dego obywatela paƒstwa, regionu,
gminy.

N
ajwa˝niejszym podmiotem

wszelkich dydaktyczno-wy-

chowawczych dzia∏aƒ placó-

wek oÊwiatowych, dla których orga-

nem prowadzàcym jest Gmina Nie-

por´t, sà dzieci i m∏odzie˝, ich dobro

oraz harmonijny i twórczy rozwój.

Majàc na uwadze powy˝sze, Gmi-

na Niepor´t dok∏ada wszelkich sta-

raƒ, aby przedszkola i szko∏y gmin-

ne by∏y placówkami o precyzyjnie

zorganizowanym procesie kszta∏ce-

nia, realizowanym przez wykwali-

fikowanà i kompetentnà kadr´ peda-

gogicznà, w oparciu o bardzo dobrà

baz´ materialno – technicznà i pro-

fesjonalne pomoce dydaktyczne

oraz funkcjonowa∏y na coraz wy˝-

szym poziomie, potrafi∏y elastycz-

nie dostosowaç si´ do nowych ocze-

kiwaƒ spo∏eczeƒstwa i mog∏y spro-

staç wymaganiom zmieniajàcych si´

czasów. 

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY 
PODSTAWOWE W GMINIE
Obecnie na terenie gminy Niepor´t

funkcjonuje 12 przedszkoli,

w tym 4 publiczne i 8 niepublicz-

nych, 6 szkó∏ podstawowych pu-

blicznych, 1 szko∏a podstawowa

niepubliczna oraz 1 terapeutyczna

szko∏a podstawowa. W bie˝àcym

roku szkolnym do przedszkoli pu-

blicznych i niepublicznych ucz´sz-

cza 609 wychowanków, natomiast

do szkó∏ podstawowych, zarówno

publicznych, jak i niepublicznej

– 1910 uczniów (w liczbie tej znaj-

duje si´ 147 uczniów odbywajà-

cych roczne przygotowanie przed-

szkolne). 

GMINNE PRZEDSZKOLA
I SZKOŁY PODSTAWOWE 
W roku szkolnym 2021/2022

do przedszkoli publicznych w Bia-

∏obrzegach, Niepor´cie, Wólce Ra-

dzymiƒskiej i Zegrzu Po∏udniowym

ucz´szcza 320 dzieci, a 147 odby-

wa obowiàzkowe roczne przygoto-

wanie przedszkolne w szko∏ach

podstawowych. Na szczególnà

uwag´ zas∏uguje oferta edukacyjna

przedszkoli prowadzonych przez

Gmin´ Niepor´t. Oprócz pracy

wychowawczo – dydaktycznej

i opiekuƒczej prowadzonej w opar-

ciu o podstaw´ programowà wy-

chowania przedszkolnego, organi-

zowane sà w nich dla wszystkich

dzieci zaj´cia z j´zyka angielskie-

go, religii (na ˝yczenie rodziców)

oraz rytmiki. Ponadto z powodze-

niem wdra˝ane i realizowane sà

liczne projekty, kampanie eduka-

cyjne, innowacje pedagogiczne

oraz organizowane zaj´cia dodat-

kowe o ró˝norodnej tematyce.

Na wyjàtkowe wsparcie mogà li-

czyç dzieci z ró˝nymi deficytami

rozwojowymi. W zale˝noÊci

od stwierdzonych potrzeb pracujà

z nimi systematycznie logopedzi,

zatrudnieni w ka˝dym przedszko-

lu, psycholodzy, terapeuci SI oraz

nauczyciele wspomagajàcy. Przed-

szkola promujà zdrowe ˝ywienie

i dlatego w ka˝dym z nich na miej-

scu funkcjonuje kuchnia, zaletami

której jest dba∏oÊç o najwy˝szej ja-

koÊci produkty, kontrola jakoÊci po-

˝ywienia, ∏atwa modyfikacja menu,

serwowanie domowych daƒ i do-

k∏adek. Choç wi´kszoÊç organów

prowadzàcych z powodu oszcz´d-

noÊci finansowych zdecydowa∏o si´

na likwidacj´ kuchni i korzystanie

z us∏ug firm cateringowych, Gmi-

na Niepor´t, przyk∏adajàc du˝à

wag´ do Êwiadczenia wysokiej ja-

koÊci us∏ug oÊwiatowych, nadal

utrzymuje w∏asne kuchnie przed-

szkolne, w których serwuje dzie-

ciom zdrowe i smaczne posi∏ki „jak

u mamy”. 

W roku szkolnym 2021/2022

do szkó∏ podstawowych, dla któ-

rych organem prowadzàcym jest

gmina Niepor´t, ucz´szcza 1826

uczniów, w tym 147 do oddzia∏ów

rocznego przygotowania przed-

szkolnego. Zdecydowanie najwi´k-

szà grup´ uczniów w szko∏ach sta-

nowià wychowankowie klas

VIII – 288 oraz klas VII – 249, naj-

mniejszà zaÊ klas VI – 127. Uczà

si´ wszyscy w 91 oddzia∏ach kla-

sowych. Poza realizacjà podstawy

programowej uczniowie szkó∏ pod-

stawowych majà mo˝liwoÊç posze-

rzania wiedzy i rozwijania umiej´t-

noÊci z zakresu przedmiotów ma-

tematyczno – przyrodniczych,

humanistycznych, j´zykowych, ar-

tystycznych oraz kszta∏tujàcych

kreatywnoÊç, zdolnoÊç i umiej´t-

noÊç uczenia si´ na dodatkowych

zaj´ciach pozalekcyjnych finanso-

wanych z ramienia organu prowa-

dzàcego. Zaj´cia te sà inspiracjà dla

uczniów do rozwoju w∏asnych za-

interesowaƒ i uzdolnieƒ oraz przy-

czyniajà si´ do osiàgania coraz

wy˝szego poziomu kszta∏cenia. 

Gmina Niepor´t przyk∏ada bar-

dzo du˝à wag´ do promowania

zdrowia, rozwoju sportu i rekreacji.

Corocznie wydaje zgod´ na tworze-

nie i prowadzenie oddzia∏ów spor-

towych, w których uczniowie ma-

jà mo˝liwoÊç rozwijania swych

pasji. Obecnie w 5 szko∏ach podsta-

wowych funkcjonuje ∏àcznie 21

klas sportowych, w których uczy

si´ 456 uczniów. 

Kolejnà mocnà stronà szkó∏

podstawowych jest uczestnictwo

ich uczniów w realizacji programu

gminnego „P∏ywam. Jestem zdro-

wy i bezpieczny”. Niezmiennie

od 2013 roku, w ka˝dym roku

szkolnym, wszyscy uczniowie

szkó∏ podstawowych, o ile nie po-

siadajà przeciwskazaƒ zdrowot-

nych, obj´cie sà naukà p∏ywania

pod okiem wykwalifikowanych

trenerów na miejscowym basenie. 

Ponadto na szczególnà uwag´

zas∏uguje w szko∏ach realizacja po-

mocy psychologiczno-pedagogicz-

nej, polegajàca na rozpoznawaniu

i zaspokajaniu indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych ucznia oraz rozpoznawaniu

jego indywidualnych mo˝liwoÊci

psychofizycznych i czynników

Êrodowiskowych wp∏ywajàcych

na jego funkcjonowanie. Pomoc

psychologiczno-pedagogicznà za-

pewniajà uczniom zatrudnieni

w placówkach specjaliÊci i tera-

peuci: pedagodzy, psycholodzy, te-

rapeuci SI, doradcy zawodowi, lo-

gopedzi, socjoterapeuci, nauczy-

ciele wspó∏organizujàcy proces

kszta∏cenia uczniów niepe∏no-

sprawnych, oligofrenopedagodzy.

Oferta zaj´ç specjalistycznych or-

ganizowanych dla uczniów w gru-

pie, jak i indywidulnie, jest bardzo

ró˝norodna i bogata. Uczniowie

korzystajà z nast´pujàcych form

pomocy: zaj´cia korekcyjno

– kompensacyjne, dydaktyczno-

-wyrównawcze, rewalidacyjne, so-

cjoterapeutyczne, logopedyczne,

integracji sensorycznej. W zale˝-

noÊci od potrzeb ucz´szczajà na te-

rapi´ psychologicznà lub pedago-

gicznà oraz wspó∏pracujà z na-

uczycielami wspó∏organizujàcymi

proces kszta∏cenia. Skal´ zjawiska

ilustruje tabela nr 1 (dane z mar-

ca 2021 r.): 

Z pewnoÊcià w roku szkol-

nym 2021/2022 liczba zaj´ç specja-

listycznych wzroÊnie z powodu

zwi´kszonej iloÊci przed∏o˝onych

w szko∏ach orzeczeƒ o potrzebie

kszta∏cenia specjalnego uczniów.

Niemniej jednak iloÊç opinii i orze-

czeƒ w ˝aden sposób nie wp∏ynie

na jakoÊç Êwiadczonej pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, po-

niewa˝ ambicjà szkó∏, jak i organu

prowadzàcego jest, aby ka˝dy

uczeƒ, bez wyjàtku, odnalaz∏

w nich miejsce w∏aÊciwe i godne

dla siebie.

Poza ofertà edukacyjnà placów-

ki oÊwiatowe zapewniajà opiek´

w Êwietlicy. W ubieg∏ym roku

szkolnym z opieki Êwietlicy korzy-

sta∏o 913 uczniów we wszystkich

szko∏ach. W roku szkolnym

2021/2022 Êwietlice szkolne pracu-

jà ∏àcznie 615 godzin tygodniowo. 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA
I SZKOŁA PODSTAWOWA 
Sieç przedszkoli publicznych

w gminie Niepor´t uzupe∏niajà

przedszkola niepubliczne. Z eduka-

cji przedszkolnej w placówkach

prowadzonych przez inne podmio-

ty ni˝ gmina korzysta 289 dzieci.

Podobnie jak w roku ubieg∏ym naj-

wi´cej dzieci ucz´szcza do J´zyko-

wego Przedszkola Niepublicznego

„Czarlandia” w Stanis∏awowie Dru-

gim – 66 oraz do „Modelowego

Przedszkola” w Stanis∏awowie

Pierwszym – 65. Poza ww placów-

kami ofert´ edukacyjnà Êwiadczà

nast´pujàce przedszkola: „Odkryw-

cy” w Kàtach W´gierskich, „Nut-

ka Milutka” w Micha∏owie-Grabi-

nie, „Jod∏owy Zakàtek” w Stanis∏a-

wowie Pierwszym, „Norlandia”

w Niepor´cie, „Krasnalki” w Sta-

nis∏awowie Pierwszym oraz przed-

szkole terapeutyczne „Ooniwerek”

w Izabelinie.

Zgodnie z ustawà o finansowa-

niu zadaƒ oÊwiatowych gmina Nie-

por´t udziela dotacji przedszkolom

niepublicznym na ka˝de dziecko

ucz´szczajàce do tych przedszkoli.

WysokoÊç dotacji z bud˝etu gmi-

ny na ka˝de dziecko wynosi 75%

kosztów bie˝àcych ponoszonych

w przedszkolach publicznych

na jednego ucznia. W 2021 roku

wysokoÊç miesi´cznej dotacji

na jednego ucznia przedszkola nie-

publicznego wynios∏a 1105,36 z∏.

Od 1 wrzeÊnia 2020 r. na terenie

gminy Niepor´t funkcjonuje niepu-

bliczna „Modelowa Szko∏a Podsta-

wowa” w Stanis∏awowie Pierw-

szym. Do placówki tej ucz´szcza

w chwili obecnej 84 uczniów, spo-

Êród których 30 uczy si´ w trybie

stacjonarnym, a 54 w trybie eduka-

cji domowej. Niepubliczna szko∏a

podstawowa, w której realizowany

jest obowiàzek szkolny, otrzymu-

je na ka˝dego ucznia dotacj´ z bu-

d˝etu gminy Niepor´t w wysoko-

Êci równej kwocie przewidzianej

na takiego ucznia w cz´Êci oÊwia-

towej subwencji ogólnej dla jed-

nostki samorzàdu terytorialnego. 

¸àczny koszt dotacji udzielonej

z bud˝etu gminy w 2021 r.

na uczniów przedszkoli niepublicz-

nych oraz uczniów niepublicznej

szko∏y podstawowej przedstawia

tabela nr 2.

Przedszkole „Krasnalki” w Sta-

nis∏awowie Pierwszym b´dzie

otrzymywa∏o dotacj´ od 1 stycz-

nia 2022 r.

TERAPEUTYCZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA 
Na terenie gminy funkcjonuje rów-

nie˝ Terapeutyczna Szko∏a Podsta-

wowa Ooniwerek w Izabelinie, za-

pewniajàca edukacj´ i opiek´ dzie-

ciom z niepe∏nosprawnoÊciami oraz

zaj´cia rehabilitacyjne, zgodnie

z potrzebami wynikajàcymi z nie-

pe∏nosprawnoÊci wychowanków.

Prowadzona jest przez Fundacj´

Koocham, a organem rejestrujàcym

jà jest Powiat Legionowski.

WYDATKI OÂWIATOWE
Wydatki oÊwiatowe corocznie sta-

nowià znacznà cz´Êç planu wydat-

ków w bud˝ecie gminy. Obejmujà

one zadania w∏asne gminy, jak i za-

dania obj´te subwencjà oÊwiatowà.

Prowadzenie przedszkoli to zada-

nie w∏asne gminy, a to oznacza, ˝e

koszty zwiàzane z ich funkcjono-

waniem pokrywa ona ze Êrodków

w∏asnych. Na prowadzenie szkó∏

gmina otrzymuje subwencj´ oÊwia-

towà z bud˝etu paƒstwa, ale nieste-

ty jest ona niewystarczajàca w sto-

sunku do oczekiwaƒ i potrzeb,

wi´c brakujàce Êrodki musi pokry-

waç z dochodów w∏asnych. Pro-

gnozowana dla gminy Niepor´t

subwencja na rok 2022 na zadania

szkolne i pozaszkolne, w tym

na kszta∏cenie w szko∏ach i przed-

szkolach (w placówkach publicz-

nych i niepublicznych) wynosi

20 200 771 z∏, a projekt bud˝etu

oÊwiaty na 2022 r. ustalono w ∏àcz-

nej wysokoÊci 47 682 675 z∏. 

Choç otrzymywane od paƒstwa

Êrodki finansowe nie pokrywajà na-

wet w 50% kosztów zwiàzanych

z funkcjonowaniem oÊwiaty, to

w miar´ posiadanych mo˝liwoÊci

zarówno wójt, jak i rada gminy, sta-

rajà si´ zapewniç uczniom oraz na-

uczycielom jak najlepsze warunki

do nauki i pracy.

� Lidia Wize

Tabela nr 1. Uczniowie szkół podstawowych korzystajàcy z zaj´ç specja-
listycznych w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Rodzaj zaj´ç Liczba uczniów*

1. Rewalidacyjne 34

2. Dydaktyczno-wyrównawcze 263

3. Socjoterapeutyczne TUS 25

4. Korekcyjno-kompensacyjne 188

5. Logopedyczne 167

6. Integracja sensoryczna 42

7. Przy niedostosowaniu społecznym 0

8. Zaj´cia indywidualne z psychologiem 107

9. Zaj´cia indywidualne z pedagogiem 63

10. Muzyka Dla ucznia z orzeczeniem 0

11. Inne o charakterze terapeutycznym 7

RAZEM 896

* marzec 2021 r.   ** niektórzy uczniowie brali udział w kilku rodzajach zaj´ç 

Tabela nr 2. Placówki niepubliczne
Lp. Nazwa przedszkola Kwota wypłaconej 

dotacji w 2021 r.

1 Niepubliczne Przedszkole J´zykowe „Czarlandia” 953 211,02 zł

2 Niepubliczne Przedszkole „Nutka Milutka” 813 004,59 zł

3 Niepubliczne Przedszkole „Norlandia” 407 877,84 zł

4 Niepubliczne Przedszkole „Odkrywcy” 651 057,04 zł

5 Niepubliczne Przedszkole „Jodłowy Zakàtek” 790 133,23 zł

6 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Ooniwerek” 821 799,02 zł

7 Niepubliczne Przedszkole „Modelowe Przedszkole” 952 152,78 zł

8 Niepubliczna „Modelowa Szkoła Podstawowa” 
w Stanisławowie Pierwszym 675 337,04 zł

R A Z E M 6 064 572,56 zł
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RadoÊnie i Êwiàtecznie – tak było
na Jarmarku Bo˝onarodzeniowym
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH – nagrody dla sportowców
Młodzi sportowcy z gminy Niepor´t po raz kolejny pokazali, ˝e nawet pandemia nie jest w stanie ich zatrzymaç.
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O sukcesach sportowych pana Lecha

pisaliÊmy ju˝ wielokrotnie. Lekko-

atleta po raz kolejny uplasowa∏ si´

na szczytach list rankingowych Pol-

skiego Zwiàzku Lekkoatletycznego

Masters. Sezon 2021 r. zakoƒczy∏

na pierwszym miejscu w Polsce. 

Tegoroczny kalendarz zawodów

lekkoatletycznych obejmowa∏ wi´-

cej imprez, ni˝ w 2020 r. Ostatnià

krajowà imprezà sezonu 2021,

by∏ XVI Winobraniowy Meeting

w Zielonej Górze. Pan Lech poje-

cha∏ tam dla sprawdzenia swojej

lekkoatletycznej formy, na 4 dni

przed odlotem do Albanii. Zawody

przynios∏y mu zwyci´stwo w trzech

dyscyplinach. Mieszkaniec gminy

Niepor´t nie mia∏ sobie równych

w skoku w dal, trójskoku i rzucie

oszczepem. Pierwsze miejsca

w Polsce pozwoli∏y zajàç panu Le-

chowi 12 miejsca w skoku w dal,

9 w trójskoku i 17 miejsca w rzu-

cie oszczepem na liÊcie Êwiatowej.

Tak˝e na w XXX Otwartych Lek-

koatletycznych Mistrzostwach kra-

jów Ba∏kaƒskich w Albanii zawod-

nik z gminy Niepor´t zaprezento-

wa∏ doskona∏à form´. Zdoby∏ dwa

srebrne medale za wyst´py w trój-

skoku i rzucie oszczepem. Bràzo-

wy medal uzyska∏ w konkursie sko-

ku w dal. Do kolejnego, srebrnego,

medalu zabrak∏o niewiele, bo tyl-

ko 1 cm. 

Serdecznie gratulujemy sporto-

wych sukcesów oraz trzymamy

kciuki za kolejne. � AM

• Ju˝ 15 stycznia 2022 zapraszamy

dzieci do udzia∏u w jednodniowych

warsztatach Gospel, których zwieƒ-

czeniem b´dzie wspólny wieczor-

ny koncert. Zg∏oszenia prosimy

kierowaç na adres mailowy gospel-

nieporet@gmail.com.

• 16 stycznia o godzinie 16:00
na deskach Gminnego OÊrodka

Kultury Koncert Noworoczny

w wykonaniu Magdaleny Tul z ze-

spo∏em. Jej talentem mieliÊmy oka-

zj´ zachwycaç si´ przy okazji wy-

st´pu w roku 2020. Tym razem od-

wiedzi nas z nowà dawkà

energetycznych piosenek Êwiàtecz-

nych i karnawa∏owych przebojów.

Wst´p wolny. Obowiàzuje rezer-

wacja miejsc (tel. 22 774 83 26).

• 29 stycznia o 16:00 mi∏oÊnicy te-

atru b´dà mogli uczestniczyç

w specjalnym pokazie spektaklu

„Odjechani”, traktujàcego o zagro-

˝eniach i konsekwencjach za˝ywa-

nia dopalaczy oraz innych substan-

cji zmieniajàcych ÊwiadomoÊç.

W sezonie 2019/2020 przedstawie-

nie by∏o wielokrotnie prezentowa-

ne uczniom niepor´ckich szkó∏,

których reakcje i pospektaklowe re-

cenzje sk∏oni∏y nas do zorganizo-

wania wyst´pu dla szerszej publicz-

noÊci. W widowisku udzia∏ biorà

Kamila Kruk, Iwona Kupisiewicz

i Tomasz Mitrowski. Za opracowa-

nie warstwy literackiej i re˝yseri´

spektaklu odpowiada Bogus∏awa

Oksza-Klossi. Wst´p wolny. Obo-

wiàzuje rezerwacja miejsc

(tel. 22 774 83 26).

• W ostatnià niedziel´ stycznia
o 18:00 na scenie GOK swoje

zdolnoÊci prezentowaç b´dà bardzo

m∏odzi, m∏odzi i nieco starsi muzy-

cy z gminy Niepor´t. W programie

utwory o tematyce Êwiàtecznej, ko-

l´dy oraz karnawa∏owe hity. Wst´p

na imprez´ jest bezp∏atny.

Prosimy o rezerwacj´ miejsc

(tel. 22 774 83 26).

Gminny OÊrodek Kultury informu-

je, ˝e imprezy odbywaç si´ b´dà

zgodnie z bie˝àcymi obostrzeniami

sanitarnymi, zwiàzanymi z pandemià

wirusa SARS-CoV-2. Organizator

zastrzega sobie prawo odwo∏ania

wydarzeƒ. � GOK

Dorobek sportowy Lecha Kowalskiego powi´kszył si´ ostatnio o kolejne medale. Mieszkaniec naszej gminy
w połowie wrzeÊnia wziàł udział w XXX Otwartych Lekkoatletycznych Mistrzostwach krajów Bałkaƒskich
w Albanii. Wywalczył tam dwa srebrne i jeden bràzowy medal.

Pracownicy Urz´du Gminy Niepor´t
na poczàtku grudnia dostarczyli
kombatantom mieszkajàcym na te-
renie naszej gminy paczki Êwiàtecz-
ne przygotowane przez Koło Po-
wiatowe Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Wi´êniów Politycznych. 

Kombatanci otrzymali równie˝

kartki z ˝yczeniami Êwiàtecznymi

i drobne upominki ufundowane

przez Urzàd Gminy Niepor´t.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo-

˝ego Narodzenia wszystkim kom-

batantom ˝yczymy du˝o zdrowia,

spokoju, rodzinnego ciep∏a i ˝ycz-

liwoÊci. � AM

� MARCIN KOSTRO 

mieszkaniec Rembelszczyzny i tegorocz-
ny absolwent LIX LO Mistrzostwa Spor-
towego w Warszawie. W sezo-
nie 2020/21 reprezentował barwy Klu-
bu Piłki R´cznej Legionowo Sp. z o.o.
Zdobywca I miejsca w Turnieju Mi-
strzów l ligi m´˝czyzn w piłce r´cznej
rozegranym w Koƒskich w dniach
28–30.05.2021 roku.

� ANTONINA B¸A˚EWSKA 

mieszkanka Niepor´tu, uczennica LO im
Stefanii Sempołowskiej w Warszawie.
Snowboardzistka i zawodniczka Klubu
Sportowego Spójnia Warszawa. Zaj´-
ła I miejsce w zawodach Brelok Banked
Slalom 2021 w kat. Juniorka, rozegra-
nych w miejscowoÊci Czarny Groƒ, 14
marca 2021 roku.

� JAKUB GRADEK 

mieszkaniec Białobrzegów, uczeƒ 6 kla-
sy SP w Stanisławowie Pierwszym. Za-
wodnik UKS Fala Niepor´t. Zdobyw-
ca I miejsca podczas Ogólnopolskich za-
wodów pływackich dla dzieci z cyklu
„OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA”
na dystansie 100 m stylem klasycznym,
zorganizowanych 12 czerwca 2021 ro-
ku.

� EWA LECIEJEWSKA

mieszkanka Niepor´tu, uczennica klasy 5
SP w Niepor´cie. Zawodniczka UKS Fa-
la Niepor´t. Zdobywczyni I miejsca
Ogólnopolskich zawodów pływackich
dla dzieci z cyklu „OD MŁODZIKA DO
OLIMPIJCZYKA” na dystansie 50 m sty-
lem motylkowym, zorganizowanych 12
czerwca 2021 roku. 

� IGNACY KOWALSKI 

mieszkaniec Wólki Radzymiƒskiej, uczeƒ
klasy 3 SP w Stanisławowie Pierwszym.
Zdobywca II miejsca podczas Ogólnopol-
skich zawodów pływackich dla dzieci
z cyklu „OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZY-
KA” na dystansie 50 m stylem dowol-
nym, zorganizowanych w dniu 12
czerwca 2021 roku.

� BART¸OMIEJ SZATURSKI 

mieszkaniec Stanisławowa Pierwszego,
uczeƒ klasy 4 SP w Stanisławowie
Pierwszym. Zawodnik UKS Fala Niepo-
r´t. Podczas Ogólnopolskich zawodów
pływackich dla dzieci z cyklu „OD MŁO-
DZIKA DO OLIMPIJCZYKA” zajàł II miej-
sce na dystansie 50 m stylem dowolnym,
zorganizowanych 12 czerwca 2021 ro-
ku.

� KLARA MAGDALENA KEMPFI 

uczennica 3 klasy VII Liceum Ogólno-
kształcàcego Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego w Kaliszu, mieszkanka Stanisła-
wowa Pierwszego. Zawodniczka Energa
MKS SMS Kalisz. W 2021 roku wraz ze
swoim zespołem zdobyła I miejsce oraz
tytuł Mistrza Polski w kategorii Juniorek
Młodszych w piłce siatkowej w turnie-
ju finałowym rozegranym w dniach 2–6
czerwca 2021 roku w Olecku. Powołana do Kadry Polski. 

� ZOFIA ANISIEWICZ 

uczennica 4 klasy Szkoły Podstawowej
w Izabelinie, mieszkanka Izabelina. Za-
wodniczka w 2021 roku zdobyła I miej-
sce podczas Mi´dzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików w kat. Młodzik K1
w konkurencji kyorugi, zorganizowa-
nych w dniach 23–24 paêdziernika
2021 roku w Puławach. 

� HANNA CZECH

uczennica 4 klasy Szkoły Podstawowej
w Izabelinie, mieszkanka Stanisławowa
Pierwszego. Zawodniczka w 2021 roku
zaj´ła II miejsce podczas Mi´dzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików w kat.
Młodzik kobiety w konkurencji poom-
sae, zorganizowanych w dniach 23–24
paêdziernika 2021 roku w Puławach. 

W 2021 roku a˝ 9 uczniów, mieszkaƒców naszej gminy,

otrzyma∏o „Nagrod´ sportowà Gminy Niepor´t za wysokie

wyniki sportowe uczniów we wspó∏zawodnictwie krajowym”.

WÊród stypendystów znaleêli si´: Marcin Kostro, Antoni-

na B∏a˝ewska, Jakub Gradek, Ewa Leciejewska, Ignacy
Kowalski, Bart∏omiej Szaturski, Klara Magdalena Kemp-
fi, Zofia Anisiewicz, Hanna Czech. 

Warunkiem niezb´dnym do otrzymania nagrody jest uzy-

skiwanie wysokich wyników w nauce oraz wzorowe zacho-

wanie. Wszyscy stypendyÊci mogà pochwaliç si´ równie˝ ty-

mi osiàgni´ciami. Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy kolej-

nych sukcesów sportowych. 

Âwiàteczne podarki
dla kombatantów

Sukcesy lekkoatletyczne naszego
mieszkaƒca Lecha Kowalskiego
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Szkoła łàczàca pokolenia 
– historia jak najbardziej prawdziwa
Praktykujàc od wielu lat jako regionalista i opisujàc
ró˝ne tematy zwiàzane z historià regionu, nie
przypuszczałem, ˝e przyjdzie mi si´ zmierzyç
z tematem tak bardzo zwiàzanym z pokoleniami
rodzin mieszkajàcych w Niepor´cie. 

W
szystko rozpocz´∏o si´

od kilkunastu pytaƒ moje-

go syna, ósmoklasisty

z niepor´ckiej szko∏y. Placówka

realizowa∏a projekt edukacyjny

pod nazwà: „Sentymentalna po-

dró˝ do szko∏y sprzed stu lat”. Syn

zasypa∏ mojego ojca pytaniami: Jak

wyglàda∏a szko∏a za czasów dziad-

ków, pradziadków? Gdzie odbywa-

∏y si´ lekcje? Jak wyglàda∏y posi∏-

ki w dawnej szkole? Jakie by∏y

przedmioty nauczania? Co robiono

na przerwach? Jak wyglàda∏o bo-

isko? Który nauczyciel zosta∏ najle-

piej zapami´tany? Czy by∏y wtedy

szkolne wycieczki?

Zakazane lekcje i dyscyplina
Zadanie mia∏o byç zrealizowane

w formie wywiadu obecnego

ucznia z dziadkiem-uczniem z prze-

sz∏oÊci. Temat i sposób wykonania

tego zadania bardzo mnie zaintere-

sowa∏ i z ciekawoÊcià pomaga∏em

synowi i Êledzi∏em jego post´py.

Z przeprowadzonego wywiadu

wnuk Jakub Wróbel dowiedzia∏ si´

od dziadka Jana Wróbla wielu nie-

znanych mu wczeÊniej faktów

o szkole z lat minionych, które po-

budzi∏y jego wyobraêni´ i ch´ç dal-

szego poznawania historii szko∏y.

Szczególnie ciekawe by∏y wspo-

mnienia dziadka, czyli mojego oj-

ca, z okresu nauki w latach

1940–1944, czyli okupacji hitle-

rowskiej. Wychowawcà od klasy

I do III by∏ wtedy B∏a˝ej Mordziƒ-

ski. W bardzo ograniczonym wy-

miarze nauczano j´zyka polskiego

i matematyki oraz gimnastyki. Nie

by∏o nauki historii zakazanej przez

w∏adze okupacyjne. Kierownik

Bronis∏aw Tokaj utrzymywa∏

w szkole niemal wojskowà dyscy-

plin´ i uczniowie wiedzieli, ˝e

za niew∏aÊciwe zachowanie kara

by∏a wymierzana natychmiast. Pod-

stawà uczniowskich posi∏ków by-

∏y przynoszone z domu kanapki.

W salach szkolnych obok ∏awek

znajdowa∏y si´ du˝e piece kaflowe,

w których woêny pali∏ zimà

przed lekcjami, aby ogrzaç po-

mieszczenia. Ze wzgl´du na zbli˝a-

jàcy si´ front walk, zaj´ç lekcyj-

nych we wrzeÊniu 1944 roku ju˝

nie rozpocz´to.

Powojenny ład 
i dary „ciotki UNRY”
Od 1945 roku zaj´cia odbywa∏y si´

w cz´Êciowo zniszczonej szkole

na parterze. Kierownikiem szko∏y

by∏ wówczas pan Leon Jankowski,

który wraz z ˝onà naucza∏ w niepo-

r´ckiej szkole. Ze wzgl´du na znisz-

czenia wojenne warunki bytowe

mieszkaƒców Niepor´tu by∏y trud-

ne. Dotyczy∏o to szczególnie dzie-

ci, które mia∏y problemy ze zdro-

wiem, wy˝ywieniem, ubraniem

i obuwiem. Pojawienie si´ w Nie-

por´cie jesienià 1946 roku Misji

Angielskiej, potocznie zwanej „ciot-

kà UNRA”, zapewni∏o mieszkaƒ-

com pomoc medycznà, badania

kontrolne, szczepienia ochronne

oraz pomoc ̋ ywnoÊciowà m.in. po-

przez wydawanie mleka w prosz-

ku, paczek ˝ywnoÊciowych i le-

ków. Z dzia∏alnoÊcià Misji Angiel-

skiej wià˝e si´ wspomnienie dziad-

ka o otrzymanym od jednej z angie-

lek, Lucy Hughs lub Edith Radclyf-

fe, za pomoc przy noszeniu paczek,

opakowania produktu spo˝ywcze-

go potocznie zwanego „ceres”.

By∏y to jadalne kostki roÊlinnego

t∏uszczu, w postaci bia∏ej lub kre-

mowej substancji otrzymywane

z mià˝szu orzechów palmy koko-

sowej i przeznaczone do sma˝enia.

Dziadek nie wiedzia∏ jednak nic

o jego stosowaniu i wracajàc ze

szko∏y usiad∏ w cieniu lipy, zjad∏

kilka kostek, co oczywiÊcie skoƒ-

czy∏o si´ ostrà niestrawnoÊcià! 

Po wojnie kadra pedagogicz-

na szko∏y zosta∏a wzmocniona m∏o-

dymi nauczycielkami z Legionowa,

które uczy∏y dzieci m.in. prac r´cz-

nych, rysunku i Êpiewu. Organizo-

wano letnie pó∏kolonie dla

uczniów, w ramach których dzieci

otrzymywa∏y posi∏ki, a instruktorzy

szkolni prowadzili wycieczki np.

do lasu gdzie przypominali, ˝e le-

˝àce jeszcze niewybuchy i niewy-

pa∏y sà Êmiertelnie groêne dla

mieszkaƒców. Najbardziej chore

dzieci kierowane by∏y na leczenie

zagraniczne. 

„Sentymentalna podró˝
do szkoły sprzed stu lat”
Z tych dziadkowych opowieÊci i ja

równie˝ dowiedzia∏em si´ du˝o cie-

kawostek o niepor´ckiej szkole.

Uzupe∏nieniem przytoczonych po-

wy˝ej wspomnieƒ mojego taty, Ja-

na Wróbla, by∏o czerwcowe spotka-

nie na terenie Szko∏y Podstawowej

w Niepor´cie, z udzia∏em prócz

mojego taty jeszcze pana Andrze-

ja Powa∏y i pana Henryka Powa∏y,

mieszkaƒców Niepor´tu. 

By∏o to prawdziwe spotkanie

po latach uczniów dawnej niepor´c-

kiej szko∏y. Pojawi∏o si´ na nim

mnóstwo historii szkolnych wspo-

minanych z niezwyk∏ym humorem.

Fragmenty tego spotkana zosta∏y

umieszczone w filmie dokumental-

nym zrealizowanym przez p. Pio-

tra Kloca, którego premiera mia∏a

miejsce 14 paêdziernika 2021 roku,

po uroczystoÊciach szkolnych Êlu-

bowania klas pierwszych. Film do-

st´pny jest na stronie internetowej

Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏a-

wa Tokaja w Niepor´cie, w zak∏ad-

ce „Mi´dzypokoleniowy projekt

edukacyjny – Sentymentalna po-

dró˝ do szko∏y sprzed 100 lat”. By-

∏em bardzo poruszony oglàdajàc ten

dokument, w którym wykorzysta-

no wspomnienia seniorów

– uczniów szko∏y, m.in. Andrzeja

Powa∏y, Henryka Powa∏y, Ja-

na Wróbla, Teresy Zakrzewskiej,

Bogdana Jasiƒskiego, Teresy Eiseu-

mann, Danuty Cyperling, nauczy-

cieli – Haliny i Jana Za∏´skich, dy-

rektora szko∏y Kazimierza Janika.

W filmie wykorzystano materia∏y

fotograficzne z lat trzydzie-

stych XX wieku, zdj´cia powojen-

ne, w tym nagrania rodziny patro-

na szko∏y, Bronis∏awa Tokaja. 

Dla mnie osobiÊcie niezwykle

wa˝nym by∏o spotkanie z moimi

nauczycielami szkolnymi: Halinà

(biologia) i Janem (fizyka) Za∏´ski-

mi oraz wieloletnim dyrektorem p.

Kazimierzem Janikiem. Takie spo-

tkanie pozwala, bezpoÊrednio bli-

˝ej poznaç swoich nauczycieli

z perspektywy absolwenta szko∏y,

a to jest zupe∏nie inna p∏aszczyzna

ni˝ ta: uczeƒ – nauczyciel. Z ich

opowieÊci mog∏em dowiedzieç si´

jak rozwija∏a si´ ich ˝yciowa pasja

nauczania m∏odzie˝y, pochodzàcej

z terenu du˝o bardziej rozleg∏ego

ni˝ Niepor´t. Szko∏a w Niepor´cie

by∏a wtedy bowiem tzw. Zbiorczà

Szko∏à Podstawowà, która mia∏a

równie˝, o czym nie wszyscy wie-

dzà, swojà fili´ w Kobia∏ce. Szko-

∏a w Kobia∏ce obejmowa∏a swym

zasi´giem wsie: Olesin, Ruskowy

Bród, Augustów, Augustówek,

Maƒki. W trzech klasach uczy∏o

si´ 27 uczniów. Kierownikiem by-

∏a Pani Janina Smoczyƒska. 

Szko∏a w Niepor´cie za zrealizo-

wanie projektu koordynowanego

przez p. Teres´ Iwon´ Bartosiewicz

otrzyma∏a Certyfikat Placówki

Wspierajàcej Zaanga˝owanie Dzie-

ci i M∏odzie˝y w roku szkol-

nym 2020/2021 oraz wyró˝nienie

na III Mi´dzynarodowym Forum

Nowatorstwa Pedagogicznego

MSCDN „Innowacyjna Szko∏a. In-

nowacyjny Nauczyciel”. W tym

miejscu gratuluj´ i dzi´kuj´ p.

Iwonie Bartosiewicz za koordyna-

cj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia. Projekt

pokaza∏, ̋ e szko∏a to miejsce ∏àczà-

ce pokolenia mieszkaƒców Niepo-

r´tu i okolic, a ka˝dy ma swoje w∏a-

sne, niezapomniane wspomnienia

zwiàzane z naukà w niepor´ckiej

szkole. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Artyku∏ powsta∏ z wykorzystaniem

materia∏ów w∏asnych autora oraz

materia∏ów zamieszczonych na stro-

nie internetowej Szko∏y Podstawo-

wej im. B.Tokaja w Niepor´cie

(spn.nieporet.pl)

Zdj´cia pochodzà z filmu Piotra

Kloca „Sentymentalna podró˝

do szko∏y sprzed 100 lat”.

Od lewej Henryk Powa∏a, Andrzej Powa∏a i Jan Wróbel

Klasa 7 SP w Niepor´cie, rok 1949. Górny rzàd pierwszy od prawej – Jan Wróbel.
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ÂWIÑTECZNA WYKREÂLANKA
Znajdê i wykreÊl z ramki podane ni˝ej wyrazy. Słowa mogà byç napisane z góry na dół, z dołu do góry,
z prawej do lewej i z lewej do prawej. Litery, które nie zostanà zakreÊlone utworzà hasło.

AQUAPARK, FALA, NIEPOR¢T, CENTRUM, REKREACJI, MEDYCZNE, BIBLIOTEKA, PUBLICZNA, GMINA, GOK,
RODZINA, KOMUNIKACJA, BILET, METROPOLITALNY, PILAWA, PORT, DZIKA, PLA˚A, PARKING, OFERTA,
ZNI˚KA, ULGA, ŁÓDKA, AR, STÓG, BONUS, KORZYÂCI, RYÂ, RYBA, LAS, BAR, OGRÓD, ŁOÂ, POLE, DOM, RÓW,
CŁO, UPAŁ, SPOT, MEDYK, KOSA, ATAK, UL.

a m e t r o p o l i t a l n y

q m e d y c z n e r y b a k a

u l g a Ê r k o r z y Ê c i t

a d o m b i b l i o t e k a z

p a m p i l a w a b a r o i n

a e p o l e o g r ó d s m z i

r e k r e a c j i l a s u k ˝

k u l t t p u b l i c z n a k

f p k a ƒ c c o r o d z i n a

a a o a g e m n ó f z i k n y

l r g m i n a u w e i n a i e

a k o s a t p s o r k r c ł o

n i e p o r ´ t a t a k j ´ t

a n ł o Ê u p a ł a p l a ˝ a

r g ó t s m e d y k ł ó d k a
HASŁO

POZIOMO:
2. organ wykonawczy gminy 
7. jedna z boskich cnót
11. Êwiàteczna pieÊƒ
12. obchodzi imieniny 4 grudnia
13. parafia NMP... Wiernych
16. obwieÊcił pasterzom narodziny Jezusa
17. opad atmosferyczny w postaci kryształków

lodu
18. ciàgnà sanie Êw. Mikołaja
19. wiesza si´ jà na choince
20. ciasto z du˝à iloÊcià bakalii

PIONOWO:
1. zimà na jeziorze
3. …solankowa
4. dzielimy si´ nim podczas Wigilii
5. le˝à pod choinkà
6. mieszkaniec Niepor´tu
8. ˝ywa lub sztuczna
9. prowadziła trzech króli
10. na Dzikiej Pla˝y
14. z kapustà 

i grzybami
15. chmura burzowa

KRZY˚ÓWKAJAK WYKONAå EKOLOGICZNÑ CHOINK¢?

HASŁO utworzà litery oznaczone
cyframi w prawym dolnym rogu kratki

na niebieskim tle
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

• patyków (iloÊç i długoÊç patyków
jest uzale˝niona od tego jak du˝à
chcemy mieç choink´),

• szyszek i kawałków kory, które
mo˝emy znaleêç na podwórku
lub zebraç na spacerze,

• pistoletu z klejem na goràco, 

• jutowego sznurka,

• suszonych plastrów
pomaraƒczy, które
mo˝na kupiç lub
ususzyç samemu,

• kory cynamonu,
any˝owych
gwiazdek, 

• innych elementów
dekoracyjnych według
własnego pomysłu

i domowych zasobów
(mogà to byç np. małe

dekoracyjne jabłuszka,
łupinki orzechów,

egzotyczny susz itp.)

PPOOTTRRZZEEBBUUJJEEMMYY::

SSPPOOSSÓÓBB  WWYYKKOONNAANNIIAA::
1. Zaczynamy od przyci´cia naszych

patyków. Staramy si´, aby ka˝dy
kolejny patyk był mniejszy
od poprzedniego o mniej
wi´cej 10 cm. (oczywiÊcie mo˝na
przyjàç własne proporcje).

2. Nast´pnie układamy patyki
od najdłu˝szego do najkrótszego
w odst´pach ok. 8-10 cm w taki
sposób, aby powstał nam kształt
choinki. 

3. Teraz, za pomocà sznurka, łàczymy
ze sobà patyki przez Êrodek
i po bokach. Wszystkie trzy sznurki

zwiàzujemy razem na górze i robimy
p´telk´ / zawieszk´, która umo˝liwi
nam powieszenie naszej choinki
na drzwiach, Êcianie, czy w oknie.

4. Kolejny etap to dekorowanie
drzewka wszystkim tym, co udało
nam si´ zebraç. Elementy
przyklejamy klejem na goràco.

5. Kiedy wszystkie ozdoby zostanà
„zawieszone”, mo˝emy naszà
ekologicznà choink´ powiesiç
i przyozdobiç Êwiatełkami ledowymi.

˚ y c z y m y  m i ł e j  z a b a w y .


