• nr 15 (203) • 20 grudnia 2018 • nakład 6 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

Jest taki jeden dzieƒ w roku...
„Jest taki dzieƒ, bardzo ciepły choç grudniowy, dzieƒ, zwykły dzieƒ, w którym gasnà wszelkie spory. Jest taki dzieƒ, w którym radoÊç
wita wszystkich, dzieƒ, który ju˝ ka˝dy z nas zna od kołyski.”
zekajàc na ten dzieƒ, seniorzy
z gminy Niepor´t spotkali
si´ 8 grudnia w szkole w Stanis∏awowie Pierwszym na spotkaniu
op∏atkowym. Przywitali ich Przewodniczàca Rady Gminy Bogus∏awa Tomasik, wójt Maciej Mazur

C

i ksiàdz proboszcz Tomasz Osiadacz. WÊród obecnych na sali obecni byli radni i so∏tysi oraz wolontariusze ze szko∏y, którzy pomagali
w organizacji spotkania.
W Êwiàteczny nastrój wprowadzi∏ goÊci klasyczny kwintet d´ty

w tym numerze
WIEÂCI NIEPOR¢CKICH

O GMINNEJ gospodarce
odpadami

Favori oraz Êpiewacy Anna Nadworna i Krzysztof Ciupiƒski-Swiàtek, którzy wykonali popularne i lubiane utwory operetkowe
i musicalowe oraz najpi´kniejsze
kol´dy. W magicznej atmosferze
zebrani dzielili si´ op∏atkiem i sk∏a-
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dali sobie Êwiàteczne ˝yczenia.
Najwa˝niejsze z nich, to byÊmy zapomnieli o sporach, chcieli i potrafili ze sobà rozmawiaç. Bo wówczas mo˝emy poradziç sobie z ka˝dym problemem, z ka˝dà
przeciwnoÊcià losu.

AUTORZY gminnego
kalendarza na 2019 rok
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Po tradycyjnym pocz´stunku,
ka˝dy z goÊci otrzyma∏ podarunek
– gminny kalendarz na 2019 rok.
˚yczymy Paƒstwu Weso∏ych
Âwiàt!

ÂWIÑTECZNA
krzy˝ówka

Ë B Wilk
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Budowa oÊwietlenia
gminnych ulic
ulica Piastowska

20 grudnia 2018

SKŁADY KOMISJI
Rady Gminy Niepor´t

ulica Wira˝owa

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY NIEPOR¢T:
Wojciechowski Andrzej – Przewodniczàcy Komisji
GrzeÊkiewicz Anna • Janczewska Blandyna Agnieszka
Paterek Stanisław Dariusz • Płatkowska Maria Hanna

KOMISJA GOSPODARCZA I ROZWOJU:
Pisarek Jarosław – Przewodniczàcy Komisji
Bielska Wiesława El˝bieta • Broszkiewicz Ewa
Janczewska Blandyna Agnieszka • Kamiƒska Monika Barbara
Olechowski Andrzej • Paterek Stanisław Dariusz
Płatkowska Maria Hanna • Saks Wojciech
Szostek Konrad Grzegorz • Szybowski Wojciech
Tomasik Bogusława • Wojciechowski Andrzej
Pietrucha Piotr

KOMISJA OÂWIATY, KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI:
Broszkiewicz Ewa – Przewodniczàca Komisji
Bielska Wiesława El˝bieta
GrzeÊkiewicz Anna • Kamiƒska Monika Barbara
Pietrucha Piotr • Szostek Konrad Grzegorz
Tomasik Bogusława • Wojciechowski Andrzej

¾ Zakoƒczona zosta∏a budowa oÊwietlenia czterech
gminnych ulic – Wira˝owej, LeÊnej, Piastowskiej
i Polnej.
¾ Na ul. Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej w I etapie zamontowano 6 s∏upów oÊwietleniowych
za kwot´ 39 888 z∏.

¾ W Józefowie zrealizowano inwestycje w dwóch lokalizacjach – na ul. LeÊnej zainstalowano 10 s∏upów oÊwietleniowych za kwot´ 53 740 z∏, a na ul.
Piastowskiej 9 s∏upów oÊwietleniowych za kwot´
47 880 z∏.
¾ W Ryni nowe s∏upy oÊwietleniowe zamontowane
zosta∏y na ul Polnej – 14 sztuk za kwot´ 61 524 z∏.

PODPISANO UMOWY:

KOMISJA OCHRONY ÂRODOWISKA, ZDROWIA
I PORZÑDKU PUBLICZNEGO:
GrzeÊkiewicz Anna – Przewodniczàca Komisji
Paterek Stanisław Dariusz • Pisarek Jarosław
Płatkowska Maria Hanna • Saks Wojciech
Szybowski Wojciech

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY
GMINY NIEPOR¢T:

¾ na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Êcie˝ki dydaktyczno-rekreacyjnej
w Rembelszczyênie. Z inicjatywà realizacji tej inwestycji, która sprzyjaç b´dzie integracji Êrodowiska, wystàpili mieszkaƒcy miejscowoÊci. B´dzie to
park leÊny z dodatkowà funkcjà ogrodu sensoryczno-botanicznego. Powstanie przestrzeƒ przeznaczona do rekreacji i wypoczynku oraz edukacji w dziedzinie, przyrody, ekologii i ochrony Êrodowiska. Do-

celowo zaplanowano tak˝e urzàdzenia zabawowe
dla dzieci oraz elementy si∏owni zewn´trznej.
Projekt wykona firma AB Projekt z Legionowa
za kwot´ 6150 z∏.
¾ na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oÊwietlenia boiska do pi∏ki no˝nej w Katach
W´gierskich. Wykona go firma Projektowanie, Nadzory, Pomiary Elektryczne z Nowego Dworu Mazowieckiego za kwot´ 7257 z∏.

Bielska Wiesława El˝bieta – Przewodniczàca Komisji
• Broszkiewicz Ewa • Kamiƒska Monika Barbara
Pisarek Jarosław • Saks Wojciech

Kanalizacja i wodociàg
na ulicy Ró˝anej
JesteÊ zainteresowany ÂWIATŁOWODEM
Podpisana została umowa na budow´ sieci kanalizacyjnej
i wodociàgowej w ulicy Ró˝anej w Niepor´cie.

– do 31 grudnia WYPEŁNIJ DEKLARACJ¢!

Sieç wodociàgowa liczyç b´dzie
670 metrów, a kanalizacyjna 600
metrów. Wykonawcà inwestycji
zosta∏a firma In˝ynieria Adampol
z Jadowa.
Budowa wodociàgu sfinansowana zostanie ze Êrodków w∏asnych
gminy w kwocie 301 tys. z∏otych.
Koszt kanalizacji sanitarnej to

Przypominamy, ze do 31 grudnia zbieramy deklaracje od osób zainteresowanych pod∏àczeniem nieruchomoÊci
do sieci Êwiat∏owodowej. Im wi´cej
mieszkaƒców z∏o˝y deklaracj´, tym szybciej na danym terenie zbudowana zostanie sieç i budynki zostanà do niej pod∏àczone.
Deklaracje wraz ze skrzynkami znajdujà si´ w licznych punktach na terenie gminy: w Urz´dzie Gminy, w szko∏ach, bibliotekach (Kàty W´gierskie, Niepor´t), Centrum Medycznym Niepor´t, Gminnym
OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej, Gminnym
Zak∏adzie Komunalnym, Aquaparku Fala.
Zach´camy do wype∏niania i wrzucania
deklaracji do skrzynek w terminie
Ë BW
do 31 grudnia!

kwota 742 tys. z∏, z czego blisko 385 tys. z∏ pochodziç b´dzie ze
Êrodków Funduszu SpójnoÊci w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 20142020.
Realizacja inwestycji zaplanowana zosta∏a do grudnia 2019 roku.
Ë BW

Nowy samochód
dla OSP w Wólce
Radzymiƒskiej
17 grudnia podpisana została umowa
na zakup nowego samochodu
ratowniczo-gaÊniczego dla jednostki
OSP w Wólce Radzymiƒskiej.

Gdzie zgłaszaç awarie?
• Gminny Zak∏ad Komunalny 604 481 418

• Pogotowie gazowe

992

• Pogotowie energetyczne i PGE
991
lub 22 340 41 00

• Pogotowie ciep∏ownicze

993

• Pogotowie wodno-kanalizacyjne

994

Ponadto informujemy, ˝e na stronie internetowej gminy zamieszczane sà informacje o planowanych wyłàczeniach pràdu.
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Umowa podpisana zosta∏a z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Ârodowiska. Jednostk´ OSP reprezentowa∏a prezes Ma∏gorzata
Krawczuk. Dofinansowanie w formie dotacji pochodziç b´dzie
z Ogólnopolskiego programu finansowania s∏u˝b ratowniczych
i wyniesie 365 tys. z∏.
Stra˝acy dostali dofinansowanie z jeszcze jednego êród∏a, ze

Êrodków Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji w wysokoÊci 255 tys. z∏. Pozosta∏a niezb´dna do zakupu kwota 204 tys.
z∏ pochodziç b´dzie z bud˝etu
gminy Niepor´t.
Samochód marki Renault wraz
z wyposa˝eniem dostarczy do koƒca roku 2018 firma PUH MPTO-TRUCK z Kielc.
Ë BW
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List otwarty – apel dotyczàcy
odbioru odpadów komunalnych
W zwiàzku z zaostrzajàcym si´ kryzysem odpadowym, który dotyka mieszkaƒców Mazowsza, publikujemy
List Otwarty – apel o zwołanie „okràgłego stołu” w celu rozwiàzania problemu odpadowego. List,
podpisany przez 28 mazowieckich samorzàdów, w tym gmin´ Niepor´t, skierowany został do m.in. Ministra
Ârodowiska, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu RP, Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczàcego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy.

!

Szanowni Paƒstwo,
W obliczu zaostrzajàcego si´ kryzysu odpadowego, który ju˝ w najbli˝szym czasie mo˝e dotknàç
wszystkich bez wyjàtku mieszkaƒców Mazowsza wspólnie z 27 mazowieckimi samorzàdami apelujemy o niezw∏oczne zwo∏anie okràg∏ego sto∏u z udzia∏em przedstawicieli
administracji centralnej i samorzàdowej oraz niezale˝nych ekspertów
w celu wypracowania najpilniejszych kierunków dzia∏ania.
Zróbmy wszystko, by nasze miasta nie sta∏y si´ drugim Neapolem.
Problemy z zagospodarowaniem
odpadów mogà si´ skoƒczyç bolesnà dla mieszkaƒców podwy˝kà
kosztów ich odbioru, stratami
po stronie przedsi´biorców, falà
pozwów sàdowych i wreszcie nadszarpni´ciem zaufania obywateli
do paƒstwa. Przerzucanie winy
pomi´dzy poszczególnymi szczeblami administracji nie rozwià˝e
˝adnego z tych problemów.

Przypominamy, ˝e Mazowsze jako jedyne województwo nie ma aktualnego kluczowego dokumentu jakim jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. WczeÊniejszy plan
zosta∏ uniewa˝niony przez wojewod´, a procedura uchwalenia nowego drastycznie si´ przed∏u˝a. Stary plan jest archaiczny, zmieni∏y si´
realia w dziedzinie gospodarowania odpadami, w tym iloÊci wytwarzanych odpadów, a stare prognozy okaza∏y si´ niedoszacowane.
Brak Planu skutkuje niepowetowanà stratà dla Mazowsza, bo uniemo˝liwia województwu korzystanie
ze Êrodków unijnych na gospodark´ odpadami, podczas gdy dla pozosta∏ych województw Êrodki te sà
niezwykle istotnym zastrzykiem finansowym.
Drugi newralgiczny obszar to
przed∏u˝ajàce si´ prace nad nowelizacjà Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach. Nie

do przyj´cia jest w naszej ocenie,
˝e samorzàdy sà jedynie odbiorcami decyzji zapadajàcych ponad
ich g∏owami. Apelujemy, aby szybko i w mo˝liwie szerokim gronie odby∏a si´ merytoryczna dyskusja
nad kwestiami kluczowymi dla gospodarowania odpadami na Mazowszu, w tym nad zmianami legislacyjnymi. Tylko wspó∏dzia∏anie
resortu Êrodowiska, wojewody,
urz´du marsza∏kowskiego, mazowieckich gmin i powiatów pozwoli na wypracowanie rozwiàzaƒ korzystnych dla Warszawy, aglomeracji warszawskiej i ka˝dej gminy
w naszym województwie.
Zarówno ustawa o odpadach
jak i ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach stanowià
co do zasady jednakowe ramy dla
funkcjonowania ka˝dej gminy, niezale˝nie od jej wielkoÊci. Obowiàzkiem gmin jest obj´cie systemem
odbierania odpadów komunalnych

Jakie sà przyczyny problemu
z odbiorem odpadów tzw. zielonych?
W listopadzie, firma realizujàca odbiór odpadów komunalnych na terenie
gminy Niepor´t wstrzymała odbiór odpadów tzw. zielonych. Powodem, dla
którego firma przestała wywiàzywaç si´ z umowy zawartej z gminà, jest
brak mo˝liwoÊci przekazywania odpadów zielonych w miejsce ustawowo
wskazane – do RIPOK, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza, który reguluje gospodark´ odpadami w naszym województwie,
odpady „zielone” z gminy Niepor´t
muszà byç sk∏adowane w RIPOK
w regionie warszawskim. Oznacza
to, ˝e firma która odbiera odpady
z gminy, nie mo˝e sk∏adowaç ich
w innym miejscu. Niestety w RIPOK
roczny limit na przyjmowane odpadów zielonych wyczerpa∏ si´ i Instalacja przesta∏a odbieraç je
od firm. Nie mo˝e przekroczyç
przyznanego limitu przyj´ç, poniewa˝ gro˝à jej za to bardzo powa˝ne kary finansowe.
Gmina Niepor´t podj´∏a dzia∏ania,
by odebraç odpady zielone, które
mieszkaƒcy wystawili w listopadzie
przed posesje. Zwróci∏a si´ do czterech wyspecjalizowanych firm
z propozycjà negocjacji w sprawie
odbioru, niestety ˝adna z nich nie
odpowiedzia∏a na wezwanie. Sama

gmina nie mo˝e we w∏asnym zakresie zorganizowaç od mieszkaƒców
odbioru odpadów zielonych i sk∏adowaç ich, poniewa˝ nie pozwalajà jej na to przepisy.
Problem z odbiorem odpadów
zielonych dotyczy wielu mazowieckich gmin. Wbrew obiegowym
opiniom, samorzàdy we w∏asnym
zakresie nie rozwià˝à tego problemu. Gospodark´ odpadami regulujà przepisy ustawowe, a procedura
uchwalenia nowego Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza drastycznie si´
przed∏u˝a. To z kolei powoduje dalsze zak∏ócenia w funkcjonowaniu
gospodarki odpadami na terenie
gmin. Aby przyspieszyç opracowanie tego jak˝e istotnego dla nas dokumentu, 28 samorzàdów mazowieckich, w tym gmina Niepor´t,
wystosowa∏o apel o zwo∏anie
„okràg∏ego sto∏u” w celu rozwiàzania problemu odpadowego. List

skierowany zosta∏ do m.in. Ministra
Ârodowiska, Marsza∏ka Sejmu,
Marsza∏ka Senatu RP, Wojewody
Mazowieckiego, Przewodniczàcego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy.
W zaistnia∏ej sytuacji obowiàzuje zakaz wystawiania odpadów
tzw. „zielonych” przed posesj´.
Zgromadzone worki zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ruchu ulicznego, stanowiç te˝ b´dà przeszkod´ podczas
odÊnie˝ania. Informacje o ich odbiorze zamieszczone zostanà
na stronie www.nieporet.pl i na facebooku gminy. Mieszkaƒców obawiajàcych si´, ˝e przeoczà moment,
w którym worki b´dà odbierane,
zach´camy do zalogowania w bezp∏atnym gminnym serwisie SMS
(na stronie www.nieporet.pl). Tà
drogà równie˝ informacje te b´dà
przekazywane.
Ë BW

Palimy suchym drzewem!
Stra˝ Gminna ma na stanie urzàdzenie, pomocne w walce
z emisjà szkodliwych dla zdrowia substancji.
Za pomocà wilgotnoÊciomierza
funkcjonariusze mogà szybko
sprawdziç wilgotnoÊç drewna
wrzucanego do domowych pieców lub kominków.
Obowiàzujàca uchwa∏a antysmogowa zakazuje spalania w piecach

i kominkach drewna o wilgotnoÊci
wi´kszej ni˝ 20 procent.
Mo˝ecie Paƒstwo umówiç si´ ze
stra˝nikami i dokonaç pomiaru
wilgotnoÊci drewna, dzwoniàc
pod nr telefonu: 668 116 761.
Ë DB

wszystkich mieszkaƒców, podobnie
jak organizacja systemu selektywnej zbiórki oraz zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji oraz urzàdzeƒ do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Jako samorzàdowcy zgodnie deklarujemy, ˝e chcemy wspó∏tworzyç
rozwiàzania optymalne dla ca∏ego
Mazowsza, które – co jaskrawo widaç w obszarze gospodarki odpadami – jest systemem naczyƒ po∏àczonych, a ˝adne nie funkcjonuje
bez wp∏ywu na pozosta∏e.
O ile bowiem bezspornym jest, ˝e
Warszawa i sto∏eczna aglomeracja
majà swojà unikalnà w skali kraju
specyfik´, to nie mo˝emy pomijaç
problemów, z jakimi w ramach kryzysu odpadowego borykajà si´ pozosta∏e regiony Mazowsza. A du˝ej
cz´Êci tych problemów nie uda si´
rozwiàzaç bez ingerencji na poziomie ustawodawczym – przez zmia-

ny przepisów, które sà teraz procedowane.
Stoimy wszyscy przed nowymi
wyzwaniami, które wymagajà nowego podejÊcia do gospodarki odpadami – na szczeblu zarówno centralnym jak i regionalnym. Wypracujmy je wspólnie. Usiàdêmy
jeszcze w grudniu przy mazowieckim okràg∏ym stole odpadowym.
Doprowadêmy do uchwalenia
WPGO, przyÊpieszmy prace
nad ustawà o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach. I najwa˝niejsze: wypracujmy kierunki dalszych zmian w gospodarce odpadami, bo to proces ciàg∏y, a przygotowywana nowelizacja przepisów
z pewnoÊcià nie b´dzie ostatnià.
WznieÊmy si´ ponad podzia∏y
i spójrzmy na problem dotykajàcy
ka˝dego w takim samym stopniu.
Zróbmy to dla wspólnego dobra naszych ma∏ych Ojczyzn.
I

Dlaczego opłata
za odbiór odpadów
musiała wzrosnàç?
13 grudnia Rada Gminy Niepor´t
uchwali∏a nowe stawki op∏at za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszà na rzecz Gminy Niepor´t w∏aÊciciele nieruchomoÊci.
Od 1 stycznia 2019 roku b´dà
obowiàzywa∏y nast´pujàce stawki:
• 18,00 z∏ miesi´cznie – od ka˝dej
osoby zamieszkujàcej nieruchomoÊç, je˝eli odpady sà segregowane oraz
• 40,00 z∏ miesi´cznie je˝eli odpady komunalne nie sà zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
Jest to pierwsza podwy˝ka
op∏at od 2013 roku, tj. od czasu,
kiedy to gmina przej´∏a na siebie
na∏o˝ony ustawà obowiàzek organizacji gospodarki odpadami komunalnymi.
Podobne uchwa∏y podj´li radni
w ca∏ym powiecie legionowskim.
Dlaczego opłata musiała
wzrosnàç?
Podstawà gminnego systemu gospodarowania odpadami, jest jego
samofinansowanie. Co to w praktyce oznacza? Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach, gmina jest
zobowiàzana pokrywaç koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z op∏at wnoszonych przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci. Nale˝y
pami´taç, ˝e oznacza to nie tylko
op∏aty ponoszone przez gmin´
na rzecz firmy odbierajàcej odpady, ale tak˝e koszty tworzenia
i utrzymania Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(który przyjmuje odpady selekcjonowane od mieszkaƒców), obs∏ug´

administracyjnà ca∏ego systemu
(np. koszty pocztowe, programy
komputerowe) oraz edukacj´ ekologicznà w zakresie gospodarki
odpadami.
Odpady komunalne, które odbiera od mieszkaƒców firma majàca
umow´ z gminà, trafiajà do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. RIPOK to zak∏ad zagospodarowania odpadów o mocy
przerobowej
wystarczajàcej
do przyjmowania i przetwarzania
odpadów z obszaru zamieszka∏ego
co najmniej przez 120 tys. mieszkaƒców.
Ka˝dy RIPOK ma wyznaczony
limit przyjmowanych odpadów
i dokonuje ich przetwarzania
w okreÊlonej cenie. Od 2017 roku
stawki za przetworzenie 1 tony
odpadów wzros∏y drastycznie,
z ok. 270 z∏ do nawet przesz∏o
450 z∏. Oznacza to, ˝e firmy muszà
wi´cej zap∏aciç za zagospodarowanie odpadów i w zwiàzku z tym
podnoszà op∏aty gminom. Gmina,
dà˝àc do zbilansowania gospodarki odpadami, jest zmuszona podnieÊç stawki op∏at dla mieszkaƒców. Sytuacj´ samorzàdów na Mazowszu pogarsza∏ brak aktualnego
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, którego nowelizacja
bardzo si´ przed∏u˝a∏a. Bez Planu
województwo nie mo˝e wyst´powaç o Êrodki unijne na gospodarowanie odpadami, które w innych regionach kraju sà istotna pomocà dla
samorzàdów w realizacji zadaƒ
z tego zakresu.
Ë BW
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Autorzy kalendarza gminnego nagrodzeni
W Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyło si´ uroczyste wr´czenie nagród laureatom konkursu plastycznego na ilustracj´ do promocyjnego
kalendarza gminnego na 2019 r.
Uczestnicy konkursu, dzieci i uczniowie, mogli zilustrowaç jednà z trzech kategorii: „I Love Niepor´t”, „Mój Êwiat moja gmina Niepor´t”, „Miesiàce w gminie Niepor´t”. Komisja
konkursowa oceni∏a ∏àcznie 63 prace i wyró˝„Kol´da do T´czowego
Boga w SP
w Bia∏obrzegach

ni∏a 14 – 12 z nich ozdabia poszczególne miesiàce, dwie prace znalaz∏y si´ na stronie tytu∏owej kalendarza. Nagrody, w postaci zestawów plastycznych, wr´czyli laureatom wójt
Maciej Mazur i starosta Robert Wróbel.

Autorami nagrodzonych prac zostali: Borys Beszczyƒski, Joanna Karpik, Milena Zieliƒska, Zuzanna Ludziejewska, Milena Ludziejewska, Piotr Sobczyk, Miko∏aj Pisarski,
Anita Dziewi´cka, Oliwia Tyczkowska, Ma-

teusz Powa∏a, Natalia Cyperling, Nikola Spyt,
Aleksandra Karpik, Micha∏ Mata.
Gratulujemy i ˝yczymy kolejnych sukcesów w gminnych konkursach plastycznych.
Ë BW

Jase∏ka w SP w Józefowie
fot. Agata Hawryluk

Jasełka w szkołach gminnych

„Maleƒka mi∏oÊç w ˝∏obie Êpi…”
w SP Niepor´t

„Dziewczynka z zapa∏kami”
w SP w Izabelinie

Jase∏ka w SP
w Stanis∏awowie Pierwszym
(fot. T. Ratajczak)

Jase∏ka w ZSP w Wólce Radzymiƒskiej
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Zwyci´˝yliÊmy
w konkursie
„Zdrowie w bajce”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepor´cie
zwyci´˝yli w powiatowym konkursie
„Zdrowie w bajce”
28 listopada w legionowskim Ratuszu odby∏ si´ X Powiatowy Konkurs
„ZDROWIE W BAJCE”, organizowany przez Powiat Legionowski,
Powiatowà Stacj´ Sanitarno-Epidemiologicznà w Legionowie oraz klas´ I D Szko∏y Podstawowej nr 7
w Legionowie.
Uczniowie klas II i III szko∏y
w Niepor´cie pod kierunkiem pani

Katarzyny Kosmali z wielkim zaanga˝owaniem przygotowywali si´
do wyst´pu w przedstawieniu pt.:
„POMOC MA WIELKÑ MOC!”
i w piosence: „JESTEÂ BOHATEREM” i na deskach Ratuszowej pokonali wiele szkó∏ z powiatu legionowskiego.
M∏odsze dzieci równie˝ odnios∏y
sukces. W kategorii przedszkola-

ków III miejsce zdoby∏y dzieci
z Przedszkola w Zegrzu Po∏udnio-

wym, a wyró˝nienie zdobyli uczniowie klas „0a” i „0b” Szko∏y Podsta-

wowej w Izabelinie oraz dzieci
z Przedszkola w Niepor´cie.Ë BW

Lekcja WOS
w urz´dzie gminy
Uczniowie klas 8a i 8c Szkoły Podstawowej w Józefowie jednà z lekcji
Wiedzy o Społeczeƒstwie mieli w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

Drodzy wolontariusze,
zadania, jakich si´ podejmujecie,
dotyczà tak wielu dziedzin ˝ycia, ˝e
trudno je wszystkie wymieniç – Bieg
Zajàca, Bieg NiepodległoÊci, PCK,
CARITAS, WOÂP i inne. Ka˝de jednak
z nich – to màdre, rozsàdne i pełne
poÊwi´cenia działanie, które wypływa
z szacunku dla drugiego człowieka, jego
otoczenia oraz przeÊwiadczania o mocy
ka˝dego dobrego gestu.

˚yczymy Wam spełnienia marzeƒ,
realizacji zamierzonych celów, a przede
wszystkim tego, aby ka˝dy dobry
uczynek i ka˝de dobre słowo wracało
do Was, dajàc sił´ do dalszej pracy.

Po prostu jesteÊcie zawsze tam, gdzie to
konieczne!

Z pozdrowieniami od wszystkich którym
ju˝ pomogliÊcie.

Mamy nadziej´, ˝e swojà otwartoÊcià
i zaanga˝owaniem b´dziecie zara˝aç
innych – rodzin´, przyjaciół, sàsiadów,
a dzi´ki Wam i Waszej pracy, Êwiat
w którym ˝yjemy codziennie b´dzie
stawał si´ lepszym.

Martyna Ordak – najlepsza recytatorka
w województwie mazowieckim
W paêdzierniku 2018 r. uczennica
klasy III gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym wzi´∏a udzia∏
w XVI Mazowieckim Przeglàdzie
Recytatorskim Jednego Poety, deklamujàc wiersze Stanis∏awa Grochowiaka („0 – 1945”oraz „Robotnice”).

Zosta∏a wyró˝niona spoÊród 168
uczestników z terenu Mazowsza
i wybrana do kolejnego etapu,
w którym sta∏a si´ laureatkà w kategorii wiekowej 14-16 lat. Podczas
uroczystego Wieczoru Laureatów,
który odby∏ si´ 30 listopada 2018 r.

w sali imprez Domu Kultury „Kolorowa” w Warszawie, Martynie
przyznano I miejsce.
Serdecznie gratulujemy uczennicy III a gimnazjum i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Ë I.Kutra

Wójt Maciej Mazur, zast´pca wójta Alicja Soko∏owska i skarbnik Katarzyna Skuza zapoznali uczniów ze
strukturà organizacji urz´du oraz samorzàdu gminnego. M∏odzie˝ dowiedzia∏a si´ w jaki sposób planuje si´ bud˝et gminy, jak powstajà
nowe inwestycje i jak pozyskuje si´
fundusze unijne. Uczestnicy prze-

dyskutowali bie˝àce sprawy zwiàzane z funkcjonowaniem gminy
i wyrazili swoje opinie na temat
projektu budowy szko∏y Êredniej.
Na koniec spotkania uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których
wykonali çwiczenia dotyczàce
funkcjonowania urz´du i za∏atwiania spraw urz´dowych.
Ë AZ
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NOWE ZARZÑDY SZKOLNEGO
ZWIÑZKU SPORTOWEGO GMINY
NIEPOR¢T I POWIATU
LEGIONOWSKIEGO

„Fala” w Urz´dzie Gminy
oÊçmi wójta Macieja Mazura byli zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Fala” Niepor´t i trenerzy Bartosz
Krawczak i Piotr Ga∏ka. W „Fali”
trenuje grupa bardzo utalentowanej
m∏odzie˝y, uczniów gminnych

G

szkó∏, którzy dzi´ki systematycznej
i intensywnej pracy osiàgajà coraz
lepsze wyniki sportowe. Zawodnicy
sprawdzajà si´ podczas wielu zawodów p∏ywackich i zawsze stajà
na podium. Osiàgajà wyniki bliskie
mistrzostwu Polski! Na spotkanie

przynieÊli zdobyte przez siebie medale, które zrobi∏y ogromne wra˝enie. Serdeczne gratulacje sk∏adamy
trenerom, których profesjonalizm
i zaanga˝owanie sprawiajà, ˝e nasi
p∏ywacy zdobywajà medale. Ogromne znaczenie dla tych osiàgni´ç ma

te˝ fakt, ˝e gmina ma sportowe zaplecze, p∏ywalni´, która umo˝liwia
uczniom nie tylko nauk´ p∏ywania,
ale i profesjonalne treningi. Dzi´kujemy za wspania∏e reprezentowanie
gminy na zawodach i trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy! Ë BW

Zarzàd SZS Gminy Niepor´t
• Przewodniczàcy – Roman Madej
• Wiceprzewodniczàca – Anna Wenerska
– SP Stanisławów Pierwszy
• Sekretarz – Katarzyna Słomiƒska
– SP Józefów
• Skarbnik – Stanisław Pisarek
Komisja rewizyjna:
• Przewodniczàcy – Adam Pomaski
– SP Izabelin
• Wiceprzewodniczàcy – Bronisław
Orlikowski
• Sekretarz – Michał Madej – SP
Stanisławów Pierwszy
Do zarzàdu i komisji rewizyjnej
Powiatowego SZS wybrano
delegatów z Gminy Niepor´t
na nast´pujàce funkcje:
• Przewodniczàcy SZS Powiatu
Legionowskiego – Roman Madej
• Członek zarzàdu SZS Powiatu
Legionowskiego – Dariusz PieÊniak
– SP Stanisławów Pierwszy
• Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
– Tomasz Zalewski – SP Niepor´t
Zarzàdy SZS kierujà bezpoÊrednio
przebiegiem zawodów sportowych
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y
Szkolnej i wraz ze szkołami podstawowymi
sà organizatorami poszczególnych
zawodów gminnych, powiatowych,
mi´dzypowiatowych i wojewódzkich.
Nowo wybranym zarzàdom Gminnego
i Powiatowego SZS gratulujemy, ˝yczymy
sukcesów i wytrwałoÊci.
Ë

Zawody mikołajkowe w Niepor´cie
W dniach 28 listopada i 5 grudnia 2018r. w SP w Niepor´cie odby∏y si´ coroczne zawody miko∏ajkowe. W pierwszych uczestniczyli uczniowie klas I-III ze wszystkich
szkó∏ gminy Niepor´t, a w drugich
dzieci 5-6 letnie z przedszkolnych
i szkolnych zerówek. Zawody by∏y ogromnym przedsi´wzi´ciem
dla organizatorów, gdy˝ w ró˝norodnych konkurencjach wzi´∏o
udzia∏ ponad 200 zawodników.
Wszystkie dru˝yny by∏y tak
Êwietnie przygotowane, ˝e stan´∏y
na pierwszym stopniu podium.
W zawodach miko∏ajkowych najwa˝niejsza jest radoÊç i uÊmiech
dzieci. Zawodnicy otrzymali pamiàtkowe medale oraz s∏odki pocz´stunek.

UKS „Pilawa” sk∏ada podzi´kowania miko∏ajkom – dziewczynkom

z klas VII, nauczycielom, którzy
przyjechali na zawody ze swoimi

grupami, Barbarze Szyperek – piel´gniarce szkolnej oraz Dyrekcji

i pracownikom Szko∏y Podstawowej
w Niepor´cie. Ë A. Lewandowska

Amatorska Liga Siatkówki – NIEPOR¢T 2018/2019
w kategorii „OPEN”
W niedziel´ (9.12) Szko∏a Podstawowa w Stanis∏awowie Pierwszym
goÊci∏a uczestników Amatorskiej
Ligi Siatkówki – NIEPOR¢T
2018/2019 w kategorii „OPEN”,
której honorowy patronat objà∏ Wójt
Gminy Niepor´t. Liga obejmuje 7

turniejów, w którym 6 dru˝yn rywalizuje jednoczeÊnie na trzech sektorach, „ka˝dy z ka˝dym” po dwa sety bez wzgl´du na wynik, do 15 pkt.
W inauguracyjnym turnieju zwyci´zcami zosta∏a dru˝yna Kamiƒski
Team Niepor´t, przed D´bina Se-

niorzy Niepor´t oraz Juniorami
Starszymi Marki, Spadajàcymi
Gwiazdami Niepor´t, Markami ll
oraz D´bina Kadeci Niepor´t. Kolejna edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki odb´dzie si´ 20 stycznia 2019
roku.
Ë BW

Aleksandra Rasiƒska,
absolwentka
Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym
i wychowanka UKS
D´bina Niepor´t,
w meczu Ligi
Siatkówki Kobiet
pomi´dzy
DPD Legionovia
Legionowo – #Volley
Wrocław (2:3)
zdobyła dla swojej
dru˝yny
z Wrocławia 21 pkt
i jako najlepsza
zawodniczka meczu
otrzymała statuetk´
MVP. GRATULUJEMY!

Foto Ryszard Glapiak

Aleksandra Rasiƒska MVP
w Lidze Siatkówki Kobiet!!!
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Targi Ksià˝ki Historycznej
w Warszawie
uczta dla głodnych historycznej wiedzy
iszàc od kilku, a mo˝e ju˝ kilkunastu lat artyku∏y w cyklu
„Ocaliç od zapomnienia”, rozmawiam z mieszkaƒcami naszej
gminy, wspominajàc ich osobiste
prze˝ycia z lat minionych. Sà to
g∏ównie lata ostatniej wojny Êwiatowej lub wczeÊniejsze, z lat trzydziestych, a tak˝e póêniejsze, powojenne, ju˝ nam bardziej wspó∏czesne.
Przygotowujàc zebrany materia∏,
koncentruj´ si´ na, wymagajàcym
du˝ej uwagi, ods∏uchu wykonanych
nagraƒ z mieszkaƒcami. To materia∏
„z pierwszej r´ki”, czysty, bezpoÊrednio od mojego rozmówcy – Êwiadka, uczestnika wydarzeƒ. Ponadto,
wykorzystuj´ w uzupe∏nieniu jeszcze
notatki spisywane w trakcie rozmowy, zdj´cia oraz ustalenia ze spotkaƒ
z rozmówcà w miejscach, gdzie dane zdarzenia historyczne mia∏y miejsce. Zawsze sà to osoby w wieku s´dziwym, a wydarzenia mia∏y miejsce 79 – 74 lata temu. Opisy te
wymagajà usystematyzowania oraz
umieszczenia w w∏aÊciwym terminarzu ciàgu zdarzeƒ historycznych.
Tak przecie˝ ∏atwo mojemu rozmówcy, z racji wieku, pami´ci i up∏ywu
czasu, pewne zdarzenia przyporzàdkowaç do roku 1944, a z opisu miejsca i uczestników wynika, ˝e jednak
mia∏y one miejsce np. w roku 1939
i odwrotnie. T´ systematyzacj´ staram si´ wykonaç bezpoÊrednio, poprzez naprowadzanie wspominajàcego na pewne fakty historyczne lub
wydarzenia ju˝ wczeÊniej opisane we
wspomnieniach innych osób lub
w literaturze. Rozpoczynajàc przygod´ ze wspomnieniami historycznymi,
postanowi∏em dla wzbogacenia wartoÊci zebranych materia∏ów i wiedzy
historycznej przedstawiaç Czytelnikom relacje osadzone w toku wydarzeƒ majàcych miejsce w danym czasie i miejscu, potwierdzonych opisami w ró˝nych êród∏ach np. literaturze
polskiej i obcoj´zycznej, dokumentach archiwalnych, w tym mapach
sztabowych, szkicach itp. Bardzo du˝o materia∏ów pomocniczych czerpi´
z lektury literatury historycznej. To
szukanie êróde∏ wiedzy doprowadzi∏o mnie bodaj˝e w 2010 roku do spotkania z Targami Ksià˝ki Historycznej w Warszawie, organizowanymi
corocznie w Zamku Królewskim
w Warszawie – Muzeum, Arkady
Kubickiego. To pierwsze spotkanie
w 2010 roku by∏o dla mnie bardzo
trudne, gdy˝ zobaczy∏em w jednym
miejscu nagromadzenie tak du˝ej
liczby wydawnictw i antykwariatów,
˝e samo przejÊcie wszystkich stoisk
zajmowa∏o mi 2-3 godziny. Póêniej,
w kolejnych latach ju˝ bardziej ukie-

Coroczny problem du˝o osób
odwiedzajàcych stoiska
i ma∏a powierzchnia XXVII
TKH 2018 (fot. autora)

P

Mikołajkowy Turniej
Piłki Siatkowej
6 grudnia dziewcz´ta i ch∏opcy ze
Szko∏y Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym zwyci´˝yli w Miko∏ajkowym Turnieju Pi∏ki Siatkowej Dziewczàt i Ch∏opców o puchar Wójta Gminy Jab∏onna
rozgrywanym w Szkole Podstawowej w Jab∏onnej. Naszà szko∏´ reprezentowa∏y uczennice: Natalia
Robakowska, Aleksandra Lis, Kin-

ga Rembelska, Wiktoria Zdrdowska, Gabriela Czapla, Katarzyna
Wysokiƒska i Klaudia Bartniczak
(libero) oraz uczniowie: Karol Zaremba, Szymon Pacek, Kamil Kosewski, Patryk Makowski, Mateusz
JaÊkowski, Patryk Gwiazdowski
i Grzegorz J´drzejczyk (libero)
oraz trener Dariusz PieÊniak. Gratulujemy!
Ë BW

Powiatowi mistrzowie
unihokeja z Józefowa
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie zwyci´˝yli w rozgrywkach
Mistrzostw Powiatu Legionowskiego w unihokeju chłopców w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej.

Zawody mia∏y miejsce 7 grudnia
w Szkole Podstawowej nr. 1 w Legionowie. W rywalizacji wzi´∏o
udzia∏ pi´ç szkó∏ z powiatu legionowskiego: SP ¸ajski, SP Jab∏onna,
SP Wola Kie∏piƒska, SP Józefów
i gospodarze, SP nr. 1 z Legionowa.
Turniej rozgrywany by∏ systemem ka˝dy z ka˝dym. Wszystkie
dru˝yny prezentowa∏y doÊç wyrównany poziom, a ostateczne zwyci´stwo odnios∏a Szko∏a Podstawowa

im. Wandy Chotomskiej z Józefowa, która to 20 grudnia b´dzie reprezentowa∏a powiat legionowski
w etapie rejonowym w Zielonce.
Nast´pne miejsca podium w kolejnoÊci zaj´∏y Szko∏a Podstawowa
nr. 1 z Legionowa i Szko∏a Podstawowa z ¸ajsk.
Wszystkim zawodnikom GRATULUJEMY i ˝yczymy powodzenia w kolejnym etapie.
Ë SP Józefów

Uczennica niepor´ckiej szkoły
wystartowała w Emiratach Arabskich
w Motorowodnych Mistrzostwach Âwiata Klasy
Formula Future
W dniach 14-17 listopada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
odby∏y sie Motorowodne Mistrzostwa Âwiata Klasy Formula
Future.
Fujairah International Marine Club
goÊci∏ równie˝ Polskà reprezentacj´, a wÊród cz∏onków ekipy by∏a
uczennica Szko∏y Podstawowej

Sylwia Nowak z klasy 8b.
Uczestnicy zawodów musieli
wykazaç si´ perfekcyjnà znajomoÊcià zagadnieƒ technicznich, jak
i praktycznych. Najmniejszy b∏àd
grozi∏ doliczeniem dodatkowych
sekund do czasu ogólnego lub nawet dyskwalifikacjà z udzia∏u
w mistrzostwach. Jest to dyscypli-

na sportu bardzo wymagajàca. Sam
wyjazd i udzia∏ w zawodach by∏y
niezwyk∏ym prze˝yciem, a czy
w przysz∏oÊci zaowocujà Mistrzami Âwiata, tego jeszcze nie wie
nikt. Dzi´ki ogromnej determinacji
dzieci i rodziców ekipa mog∏a
godnie reprezentowaç Polsk´.
Ë I.Kutra

runkowywa∏em swoje zainteresowania i dobiera∏em do nich ofert´
wydawców. Dla przyk∏adu, na tegorocznych Targach, w dniach 29.112.12, wystawia∏o si´ ponad 200 wystawców czo∏owych polskich wydawnictw
historycznych
i wydawnictw uczelnianych z najwi´kszà w Polsce ofertà ksià˝ek historycznych. By∏ IX Salon Ksià˝ki
Muzealnej oraz konferencje i spotkania z autorami. Kolejnà korzyÊcià jakà daje mi udzia∏ w Targach jest
mo˝liwoÊç bezpoÊredniego spotkania
i rozmowy z autorami ksià˝ek. Nie
b´d´ wymienia∏ autorów z którymi
rozmawia∏em, aby kogoÊ nie pominàç, ale byli to autorzy bardzo znani w Êrodowisku literatury historycznej. Mia∏em tak˝e zaszczyt poznaç
osobiÊcie autorów ok∏adek ksià˝ek
i czasopism o tematyce historycznej.
Tu wyjàtkowo, z racji nazwiska, wymieni´ pana Jaros∏awa Wróbla
z Gdaƒska, który jest bardzo cenionym i znanym wieloletnim ilustratorem wydawnictw historycznych i militarnych. Spotkanie mia∏o miejsce
przy okazji (P. Jaros∏aw Wróbel jest
autorem ok∏adki) wydanego przez
Wydawnictwo Oskar z Gdaƒska t∏umaczenia ksià˝ki Wolfganga Schneidera pt. „Pancerny Taran” o historii kompanii ci´˝kich czo∏gów z 3
Dywizji Waffen SS „Totenkopf”,
z której czerpa∏em informacje o walkach tej kompanii m. in. na terenie
naszej gminy we wrzeÊniu i paêdzierniku 1944 roku. To dzi´ki wydawcom na Targach mia∏em mo˝liwoÊç
dotarcia do nowych sposobów poznania wiedzy historycznej o naszym
terenie, poprzez wydawnictwa obcoj´zyczne m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Wielkiej
Brytanii i Niemiec. Ciekawostkà
jest fakt bardzo trudnej i ró˝nej w in-

terpretacji pisowni nazwy – Niepor´t w tekstach i na szkicach graficznych, stosowanej przez autorów tych
wydawnictw! Corocznie na Targach
wydawany jest Katalog Wydawnictw Historycznych, zawierajàcy
zbiór wydawnictw prezentowanych
w danym roku. Ponadto wydawnictwa oferujà w∏asne katalogi, co jest
szczególnie wygodne, gdy˝ mo˝na
zapoznaç si´ z tytu∏ami, które przeoczymy b´dàc w Arkadach Kubickiego. W taki sposób dotar∏em m.in.
do wydawnictw Wydzia∏u Historycznego Akademii Humanistycznej im.
A. Gieysztora – OÊrodka Badaƒ
nad Dziejami Mazowsza w Pu∏tusku,
publikujàcego bardzo interesujàce
materia∏y o Pó∏nocnym Mazowszu
w latach 1939-1945, Spo∏eczeƒstwie
Mazowsza wobec I wojny Âwiatowej, czy wielotomowej monografii
Korpusu Ochrony Pogranicza. Dla
uczestników atrakcjà Targów sà zawsze konkursy historyczne, nowe gry
planszowe, przyst´pna w opisie literatura historyczna, mo˝liwoÊç spotkania z cz∏onkami grup rekonstrukcji historycznej, w tym roku by∏a to
grupa odtwarzajàca oddzia∏y Wojska
Polskiego z okresu Powstania Listopadowego 1830 roku. Termin Targów to czas przedÊwiàteczny, mo˝na wi´c kupiç prezent w postaci
ksià˝ki historycznej, a wybór tematów du˝y. Dlatego bardzo polecam
wszystkim Czytelnikom m∏odszym
i starszym „WieÊci Niepor´ckich”
spotkanie z bogatà literaturà historycznà na corocznych Targach Wydawnictw Historycznych, zawsze
na prze∏omie miesiàca listopada
i grudnia w Arkadach Kubickiego
Zamku Królewskiego w Warszawie.
p Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
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RELAKS ZE ÂWIÑTECZNÑ KRZY˚ÓWKÑ
Ósmy
…
Êwiata

Osobowe
chronione

Pokrycie
budynku

Narciarskie

Inwestycja
w porcie
w Niepor´cie

Kanał

Realizowane
przez gmin´

Karta

Âwi´to plonów inaczej

…Êwi´ta
W centrum
szopki

…WolnoÊci”, nazwa
koncertu, który odbywał
si´ w GOK

5

2

Warzywo

Dzieli si´ na ery,
okres dziejowy

Papuga

Nad zalewem
(miejscowoÊç)

9
Wykopy wzdłu˝
drogi

… Pilawa

Symbol erbu

19

Lokum dla
borsuka

4

Stromy grzbiet
górski

1

Kolor nadziei
np. zimowy

Wczesna
lub póêna

Format ksià˝ki,
liczàcy 8 kart

Ukryty ˝ycia

Jednakowo˝
Na przykład solny

Fala
w
gminie

24

7

6

8
OpowieÊç druha
przy ognisku

Faza
ksi´˝yca

18

Miara dla
drwala

22

17

OÊrodek Kultury
w gminie

15

MiejscowoÊç
w gminie
Niepor´t

16

23

21

20

Rady gminy
Po wtorku
Pierwszy człowiek
...Bo˝ego
Narodzenia

3

14
Dumny jak...

Jasełka inaczej

12

Na rzece
Okres
z roratami

10
Złoto
od Melchiora

13

11

Od Sylwestra
do Popielca

Z rozwiàzanym hasłem krzy˝ówki zapraszamy
do Działu Promocji, pok. nr 19, po odbiór nagrody – kalendarza na 2019 rok.

Hasło:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Przepis na ciasto miodowe z orzechami
SK¸ADNIKI
Spody ciasta
600 g màki pszennej
120 g mas∏a
3 ∏y˝ki p∏ynnego miodu
250 g cukru pudru
1 ∏y˝ka sody oczyszczonej
1 ∏y˝ka octu
2 jajka
Masa do przek∏adania
1 puszka masy krówkowej
(naturalna)
250 g mas∏a
1 budyƒ waniliowy
lub Êmietankowy
500 ml mleka
2 ∏y˝ki cukru

Przygotowanie ciasta. Mas∏o prze∏o˝yç do garnka, dodaç miód i cukier puder. Ogrzewaç na Êrednim ogniu, ciàgle mieszajàc, do po∏àczenia sk∏adników. Masa b´dzie mia∏a kolor jasno-˝ó∏ty.
W mi´dzyczasie rozpuÊciç sod´ w occie i dodaç
do garnka dalej ogrzewajàc mas´, ciàgle mieszajàc. Gdy masa zmieni kolor na pomaraƒczowy,
zdjaç garnek z ognia. Mas´ pozostawiç na 5 min,
aby lekko ostyg∏a, mieszajàc jà od czasu do czasu. Nast´pnie dodaç po kolei po jednym jajku, mieszajàc trzepaczkà. Masa zmieni kolor na bràzowy.
Od tego momentu nale˝y kolejne etapy wykonywaç w miar´ szybko, poniewa˝ im masa cieplejsza tym ∏atwiej si´ z nià pracuje. Do masy dodawaç stopniowo màk´, mieszajàc ∏y˝kà. Gdy masa zrobi si´ tak g´sta, ˝e trudno b´dzie dalej
mieszaç ∏y˝kà, nale˝y prze∏o˝yç jà na blat i zagnieÊç z pozosta∏à màkà na jednolite ciasto. Ciasto podzieliç na szeÊç równych cz´Êci. Ka˝dà cz´Êç
po kolei rozwa∏kowaç jak najcieniej, na papierze
do pieczenia, na prostokàt. Ciasto jest lekko klejàce, dlatego podczas wa∏kowania nale˝y posypy-

waç wa∏ek màkà. U mnie rozwa∏kowane blaty
mia∏y rozmiar 25 x 30cm.
Czekajàce na swojà kolej kawa∏ki ciasta powinny byç dobrze przykryte, aby utrzymywa∏y temperatur´ i nie obsycha∏y. Mo˝na przykryç je np.
du˝ym garnkiem. Tak przygotowane blaty piec
po kolei w nagrzanym piekarniku w temperaturze 180oC (grza∏ka góra-dó∏) przez ok. 5 min.
na ciemno-z∏oty kolor. Ka˝dy blat zaraz po wyciàgni´ciu z piekarnika wyrównaç, przycinajàc no˝ykiem (u mnie na prostokàt 25x30cm), a resztki ciasta od∏o˝yç na bok. Ciasto po upieczeniu jest
mi´kkie, a gdy wystygnie to stwardnieje.
Blaty pozostawiç na papierze do pieczenia
do ca∏kowitego ostygni´cia. Nast´pnie ostro˝nie
Êciàgnàç papier.
Pozosta∏oÊci z ciasta zmiksowaç na piasek.
Od∏o˝yç na bok.
Przygotowanie masy budyniowej. Puszka z masà krówkowà powinna mieç Temperatur´ pokojowà. Budyƒ ugotowaç wed∏ug przepisu na opakowaniu, u˝ywajàc 2 ∏y˝ek cukru. Gotowy budyƒ

przykryç folià spo˝ywczà tak, aby folia dotyka∏a
powierzchni budyniu. (W ten sposób na budyniu
nie utworzy si´ ko˝uch). Pozostawiç do ca∏kowitego ostygni´cia. Mi´kkie mas∏o zmiksowaç na jasnà, puszystà mas´. Dalej miksujàc dodawaç stopniowo mas´ krówkowà, a nast´pnie po ∏y˝ce budyƒ. Blaty prze∏o˝yç masà, smarujàc równie˝ górny
blat. Górny blat posypaç pokruszonym ciastem wymieszanym z posiekanà czekoladà i orzechami.
Ë ¸ukasz Wróblewski,
szef kuchni Restauracji Zag∏obianka

Radosnych Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia,
opromienionych
szcz´Êciem i miłoÊcià
oraz Nowego Roku
2019 spełniajàcego
pokładane w nim
nadzieje ˝yczà
Paƒstwu pracownicy
Urz´du Gminy
Niepor´t.

