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To będzie rok wielkich gminnych 

Cichocki, radni powiatu: Agniesz-
ka Powała, Wiesław Smoczyński 
oraz Robert Wróbel, a także Prze-
wodnicząca Rady Gminy Nieporęt 
Bogusława Tomasik i Wójt Gminy 
Nieporęt Maciej Mazur. Wykonaw-
ca został wprowadzony na teren bu-
dowy 30 marca. 

Pierwsza szkoła średnia 
w gminie Nieporęt
Dwukondygnacyjny budynek liceum 
będzie miał kształt litery „L”. Znaj-
dzie się w nim osiem większych 
i cztery mniejsze sale dydaktyczne, 
szatnia, biblioteka, sala do ćwiczeń 
siłowych z szatnią i łazienką, po-
kój nauczycielski, pomieszczenia 
administracyjno-biurowe, toalety, 
serwerownia, kotłownia, pomiesz-

czenia gospodarcze i magazynowe 
oraz obszerny hol z przeznaczeniem 
na spotkania i uroczystości spo-
łeczności szkolnej. Nowa siedziba 
liceum będzie całkowicie wolna od 
barier architektonicznych. Budynek 
powstanie na działce bezpośrednio 
sąsiadującej ze Szkołą Podstawową 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, która obecnie zapewnia 
liceum zaplecze lokalowe. Zgodnie 
z umową wykonawca od momen-
tu wprowadzenia na budowę ma 
18  miesięcy na ukończenie inwe-
stycji. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, uczniowie rozpoczną 
naukę w nowym gmachu w roku 
szkolnym 2023/2024. 

22 marca w Starostwie Powiato-
wym w Legionowie odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy na 
budowę Liceum Ogólnokształcą-
cego im. S. Lema w Stanisławowie 
Pierwszym. Inwestycję zrealizuje 
firma Arcus Technologie Sp. z o.o. 
Umowę z ramienia powiatu podpi-
sali: Starosta Legionowski Sylwester 
Sokolnicki oraz Wicestarosta Kon-
rad Michalski, a ze strony wyko-
nawcy Prezes Zarządu Arcus Tech-
nologie Sp. z o.o. Arkadiusz Masny. 
W spotkaniu udział wzięli także: 
dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego Magdalena Grodzka-Bulge, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Legionowskiego Leszek Smuniew-
ski, członkowie zarządu powiatu: 
Grzegorz Kubalski oraz Przemysław 

Liceum w Stanisławowie Pierwszym, biblioteka 
gminna w Nieporęcie oraz termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku – to największe gminne 
inwestycje, które wchodzą właśnie w fazę realizacji. 

Budowa biblioteki gminnej
Drugą poważną gminną inwesty-
cją jest budowa nowej siedziby 
biblioteki gminnej. Została ona 
zaprojektowana jako nowe skrzy-
dło istniejącego budynku GOK-u. 
Pracownicy Wald-Glob, którzy re-
alizują zadanie, już rozpoczęli prace 
porządkowe na terenie, na którym 
ma stanąć nowy gmach. Wycięto 
krzewy i część drzew oraz wyburzo-
no stare zabudowania gospodarcze. 
Biblioteka będzie mieć trzy kondy-
gnacje. Prócz księgozbioru dla dzie-
ci i dorosłych znajdą się tu również: 
pracownia zajęć multimedialnych, 
sala spotkań autorskich, projektów  
oraz szkoleń, a także taras wido-

kowy. Wokół nowoczesnej, prze-
szklonej bryły budynku pojawią się 
nowe nasadzenia: jabłonie ozdobne, 
liliowce, jaśminowce, krzewy forsy-
cji, pęcherznicy, tawuły japońskiej 
oraz wczesnej. 

Termomodernizacja szkoły 
podstawowej w Stanisławowie 
Pierwszym
Gruntowa pompa ciepła, fotowolta-
ika i oświetlenie LED –  w takie re-
wolucyjne i przede wszystkim pro-
ekologiczne rozwiązania techniczne 
zostanie wyposażona już niebawem 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 
Pierwszy etap modernizacji, przy-
gotowanie maszynowni pompy cie-
pła, zakończono jesienią, teraz czas 
na prace związane wykonaniem 
odwiertów dolnego źródła. Na-
stępnym krokiem będzie wykona-
nie instalacji chłodząco-grzewczej 
przystosowanej do pracy w układzie 
z pompą ciepła,  instalacji wentyla-
cji mechanicznej, oraz budowę in-
stalacji fotowoltaicznej. Ogrzewanie 
oraz chłodzenie budynku będzie 
oparte na odnawialnych źródłach 
energii. Takie rozwiązanie pozwoli 
nie tylko zmniejszyć koszty eks-
ploatacyjne ale również zmniejszy 
emisje szkodliwych substancji do 
środowiska. ☐ AM

Zdjęcie z podpisania umowy budowy liceum

Wizualizacja budynku liceum Powiat Legionowski

Wizualizacja budynku liceum Powiat Legionowski

inwestycji
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt”.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepo-
ręt Nr XLVIII/104/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru so-
łectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt” wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem obejmują obszar sołectwa 
Wola Aleksandra, oznaczony na rysunku planu w skali 1:1000.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko wyłożony zostanie do wglądu publicznego w  dniach od 
06.04.2022 r. do 06.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nie-
poręt, w godzinach od 900 do 1500, w  dniach pracy Urzędu 
Gminy, poprzez: 
– bezpośredni kontakt i obsługę zainteresowanych osób przez 

pracowników Działu Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Gminy wyłącznie po uprzednim umówieniu i po-
twierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: urząd@niepo-
ret.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 767-04-20,

– zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko na stronie internetowej: www.bip.niepo-
ret.pl w zakładce: „Plany wyłożone do publicznego wglądu” 
(Prawo miejscowe/Plany zagospodarowania przestrzenne-
go/Plany wyłożone do publicznego wglądu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.04.2022 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt o godz. 1600. Dyskusja 
publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu 
sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z  wy-
tycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Zainteresowani udziałem w dyskusji publicznej 
proszeni są o zgłaszanie się mailowo pod adresem: urząd@nie-
poret.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 767-04-20, naj-
później do dnia 10.02.2022 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nieporęt, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nie-
przekraczalnym terminie do dnia 20.05.2022 r. Uwagi mogą 
być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
poczty elektronicznej na adres: urzad@nieporet.pl lub formularzy 
zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.nieporet.pl.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawia-
damia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
sołectwa Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach i miejscu, jak wyżej. Do 
projektu wyłożonego do publicznego wglądu można składać 
uwagi, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2022  r. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do pro-
tokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Wójt Gminy Nieporęt. 

Otwarcie sezonu w porcie  
Nieporęt-Pilawa

OGŁOSILIŚMY PRZETARGI NA:
Budowa sieci wodociągowej w Józefowie  

i w Stanisławowie Pierwszym:
– Budowa sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej w Józefowie.
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 
554,0 mb
– Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 288/66 
od  ul. Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym.
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 
187 mb

Przebudowa ulicy Kościelnej  
w miejscowości Kąty Węgierskie – etap I

Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy  Kościelnej w miejsco-
wości Kąty Węgierskie na odcinku długości  od hm 2 + 77 do  hm 
4 + 50   wraz z budową zjazdów do posesji i pobocza chłonnego.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej i w ul. Lotni-
ków w Wólce Radzymińskiej

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 
340,0 mb 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  
w Stanisławowie Pierwszym – etap II 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowolta-
icznej o mocy 49,00 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą 
przeznaczoną do zasilania Szkoły Podstawowej w Stanisławowie 
Pierwszym. Instalacja  fotowoltaiczna  będzie  produkowała ener-
gię na potrzeby własne urządzeń i istniejącej instalacji elektrycz-
nej proporcjonalnie do aktualnych warunków pogodowych.

Sukces gminnego 
monitoringu. 
Przestępco, mamy 
Cię na oku!
Mamy pierwsze efekty zakupionych przez Straż Gmin-
ną przenośnych fotopułapek, o których pisaliśmy w lu-
towym wydaniu „Wieści Nieporęckich”. Dzięki nim 
udało się ujawnić osobę, która podrzuca na przystanek 
autobusowy przy Osiedlu Głogi odpady komunalne 
z  własnego gospodarstwa domowego. Od pewnego 
czasu w koszu przy przystanku ktoś regularnie zo-
stawiał swoje śmieci. Po zamontowaniu fotopułapki 
niemal natychmiast udało się namierzyć sprawcę, wo-
bec którego zostaną wyciągnięte karne konsekwencje. 
Co ciekawe osoba, ujawniona na zdjęciach z ukrytej 
kamery, w ogóle nie kryła się ze swoimi działaniami, 
podrzucając swoje odpady o 9.40 rano. 

Dzięki gminnemu monitoringowi udało się również 
zarejestrować moment zdemolowania przystanku auto-
busowego PKP Nieporęt. Późnym wieczorem w sobotę 
19 marca kamery zainstalowane przy stacji kolejowej 
zarejestrowały kłócąca się parę młodych ludzi, którzy 
nadchodzili od strony Kanału Żerańskiego. Mężczyzna 
i kobieta udali się na przystanek autobusowy w kierun-

ku Warszawy. Para wykonywała gwałtowne gesty, a po 
chwili mężczyzna wyładował swoją złość na bocznej 
szklanej ścianie wiaty przystanku, rozbijając ją w drob-
ny mak. Nagranie zostało przekazane do policji, która 
dysponuje jeszcze dokładniejszym zapisem  z innej 
kamery, umieszczonej znacznie bliżej przystanku. 
Sprawca tego czynu też nie pozostanie bezkarny.

☐ AM

1 kwietnia oficjalnie rozpoczyna-
my sezon w nieporęckich portach. 
W kompleksie Rekreacyjno-Wy-
poczynkowym Nieporęt-Pilawa 
zakończono prace porządkowe 
polegające na czyszczeniu drze-
wostanu i trawników. Przy wjeździe 
na parking zamontowano już nowe 
szlabany. Z opłaty za postój będą 
zwolnieni posiadacze nieporęckiej 
Karty Mieszkańca. Przy nabrzeżu 
zatoki Nieporęt częściowo wymie-
niono drewniane kładki. Dostępne 
też są już nowoczesne sanitariaty, 
a te w obszarze zatoki Pilawa prze-
chodzą remont. Od 1 kwietnia 
recepcja kompleksu będzie obsłu-
giwać  klientów 7 dni w tygodniu. 
Przypominamy, że od tego sezonu 
posiadacze Karty Mieszkańca mają 

zniżki przy slipowaniu łodzi. Prze-
prowadzono przegląd techniczny 
skate parku, street workoutu, siłow-
ni zewnętrznej oraz placu zabaw po 
okresie zimowym. Obiekty czeka-
ją na amatorów ruchu na świeżym 
powietrzu. 

Tuż obok skate parku trwa bu-
dowa tężni solankowej. Ekipy pra-
cują przy montażu niecki pod kon-
strukcje tężni. Kilka metrów dalej 
budowana jest wiata, pod którą 
staną zbiorniki z solanką. Z tężni 
solankowej z widokiem na jezioro 
mieszkańcy gminy Nieporęt będą 
mogli korzystać najprawdopodob-
niej na przełomie maja i czerwca. 

Wyznaczona Strefa Żeglarstwa 
również zaczyna już tętnić życiem. 
Szkółka windsurfingowa w porcie 

Nieporęt porządkuje teren, prze-
prowadza konserwację obiektu 
i czeka tylko na sprzyjającą pogodę 
do rozpoczęcia sezonu. 

Także na innych obiektach re-
kreacji i wypoczynku podległych 
Centrum Rekreacji Nieporęt 
w  ostatnich tygodniach przepro-
wadzono prace renowacyjne. Na 
boisku w Kątach Węgierskich fir-
ma konserwująca rozpoczęła już 
wiosenne przygotowanie murawy. 
Na Dzikiej Plaży konserwacji pod-
dano poszycie drewnianego mola 
spacerowego. 

Przy okazji otwarcia sezonu 
w porcie Nieporęt Pilawa warto  
wspomnieć, że Gmina Nieporęt 
wygrała kolejny proces dotyczący 
kompleksu. Chodzi o sprawę z by-
łym dzierżawcą portu – Przystań 
Siewierz Sp. z o.o. Sąd Okręgowy 
Warszawa-Praga oddalił powódz-
two spółki przeciwko Gminie 
Nieporęt o zwrot nakładów, które 
spółka miała ponieść na nierucho-
mości w ramach bieżącego korzy-
stania z niej na podstawie umowy 
dzierżawy i zasądził na rzecz naszej 
gminy odszkodowanie w kwocie 
113 100 zł wynikające ze zniszcze-
nia i uszczuplenia mienia gminy 
przez spółkę Przystań Siewierz. 
Wyrok nie jest prawomocny.

☐ AMWizualizacja tężni
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Sztandar dla 9. Brygady
Stacjonująca od samego początku 
na terenie gminy Nieporęt 9. Bry-
gada Wsparcia Dowodzenia Do-
wództwa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych (9. BWD DG RSZ) 
została sformowana w 2013 roku. 
Aż trudno uwierzyć, że do chwili 
obecnej jednostka ta nie miała swo-
jego sztandaru. 

Dla każdego żołnierza sztandar 
jest czymś wyjątkowym. Symboli-
zuje sławę, tradycję oraz wierność, 
honor i męstwo, których Ojczy-
zna wymaga od swoich żołnierzy. 
„Honor służby jest jak sztandar, 
z którym żołnierz rozstaje się wraz 
z życiem” – to słowa Józefa Piłsud-
skiego, które mają fundamentalne 
znaczenie, ponieważ wyrażają isto-
tę żołnierskiego etosu. 

Na początku 2022 roku pojawiła 
się idea ufundowania sztandaru dla 
9. BWD DG RSZ, a już pod koniec 

stycznia Rada Gminy Nieporęt 
pozytywnie ustosunkowała się do 
tego pomysłu. W lutym Minister 
Obrony Narodowej wyraził zgodę 
na ufundowanie sztandaru. Powo-
łano też Społeczny Komitet Funda-
torów Sztandaru dla 9. BWD DG 
RSZ w Białobrzegach.

W celu zgromadzenia nie-
zbędnych środków finansowych 
na realizację tego prestiżowego 
przedsięwzięcia, komitet założył 
konto bankowe, na które prywatni 
darczyńcy mogą wpłacać pienią-
dze. Zgromadzone środki zostaną 
przeznaczone na zakup sztandaru 
wraz z niezbędnymi akcesoriami, 
pamiątkowymi gwoździami oraz 
na organizację uroczystego wrę-
czenia sztandaru. Dzięki temu 
każdy z mieszkańców może stać się 
współfundatorem tej prestiżowej 
inicjatywy. Planowane jest nadanie 

Brygadzie imienia generała dywizji 
Wiktora Thommee, którego postać 
jest nierozerwalnie związana z te-
renami Gminy Nieporęt i wydarze-
niami sięgającymi Bitwy Warszaw-
skiej w 1920 r. Dziś, kiedy historia 
zatoczyła koło i Ukraina walczy 
z rosyjskim najeźdźcą, tak jak Po-
lacy w wojnie polsko-bolszewickiej, 
nabiera to symbolicznego wymiaru. 
Poświęcenie sztandaru zaplanowa-
no na 7 czerwca 2022 roku.

W związku z podjętym przez 
Radę Gminy Nieporęt stanowi-
skiem Nr LIII/1/2022 w sprawie 
poparcia inicjatywy nadania sztan-
daru dla 9. BWD DG RSZ w Biało-
brzegach, zachęcamy mieszkańców 
do wsparcia inicjatywy ufundowa-
nia sztandaru i do wpłacania daro-
wizn na numer konta: 79 8013 1029 
2003 0020 7887 0001. ☐ AM

Droga rowerowa nie 
tylko dla rowerów!

Pomoc dla uchodźców 
w gminie Nieporęt

Przyłącz 
instalację 
do sieci 
kanalizacyjnej
Przypominamy, że zgodnie z art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach obowiąz-
kiem właścicieli nieruchomości 
jest przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zwolnienie z  tego obowiązku 
może nastąpić tylko w przypadku, 
gdy nieruchomość została wyposa-
żona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych.

Nadzór nad realizacją obowiąz-
ku przyłączenia nieruchomości do 
sieci sprawuje Wójt, który zgodnie 
z ustawą, w przypadku stwierdze-
nia niewykonania obowiązku ma 
uprawnienia do wydania decyzji 
nakazującej jego wykonanie.

Wykonanie decyzji, podlega 
egzekucji w  trybie ustawy z  dnia 
17  czerwca 1966 r. o  postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji.

Przypominamy, że osoby, które 
nie wykonują tego obowiązku, pod-
legają karze grzywny, a postępowa-
nie toczy się w oparciu o przepisy 
Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia.

Wykonanie przyłącza odbywa 
się staraniem i na koszt właściciela 
nieruchomości (zgodnie z  art.  15 
ust. 2 ustawy z  dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków).

Informujemy, że pracownicy 
Działu Gospodarki Komunalnej 
oraz Straży Gminnej będą kontro-
lować właścicieli, którzy dotąd nie 
wywiązali się z obowiązku przyłą-
czenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej. 

W szczególności zwracamy się do 
mieszkańców Stanisławowa Drugie-
go, Woli Aleksandra ul. Wolska oraz 
właścicieli nieruchomości zlokalizo-
wanych wokół Jez. Zegrzyńskiego.

Więcej informacji
Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Gminnego Zakładu Ko-
munalnego pod nr tel. 22 7748789.

☐ AO

znaczone  dla ruchu rowerowego, 
a pieszy może przez nie przecho-
dzić jedynie w wyznaczonych 
miejscach. Jedynie w sytuacji gdy 
ruch po chodniku jest niemożli-
wy, np. wskutek prowadzonych 
na nim robót drogowych, pieszy 
może skorzystać z drogi dla ro-
werów. Niestety, przepisy te są 
nagminnie łamane. Co gorsza na 
drodze  rowerowej wcale nierzad-
ko pojawiają się również spacero-
wicze z psami stwarzając tym real-
ne zagrożenie dla siebie i innych. 
Kamery monitoringu gminnego 
zarejestrowały też ostatnio sa-

mochody jeżdżące po drodze dla 
rowerów. Wjazd quadów, moto-
rów, samochodów na drogę dla 
rowerów jest surowo wzbroniony. 
Sprawcy takiego nieodpowiedzial-
nego i niebezpiecznego działania 
będą pociągnięci do odpowie-
dzialności karnej. 

Rolki, deskorolki, hulajnogi 
A co z miłośnikami jazdy na rol-
kach, deskorolkach czy hulajno-
gach? Czy mogą oni jeździć po 
drogach rowerowych? Od 2021 
roku, po zmianie przepisów, osoby 
korzystające z tzw. urządzeń wspo-
magających ruch czyli właśnie: ro-
lek, wrotek, deskorolek, waveboar-
dów czy hulajnóg, prócz chodnika 
mogą również korzystać z drogi 
dla rowerów! Muszą oni pamiętać, 
że w takiej sytuacji obowiązuje ich 
ruch prawostronny. Użytkownicy 
ścieżek rowerowych powinni pa-
miętać, że pieszy, który przekracza 
ścieżkę w wyznaczonym miejscu, 
ma zawsze pierwszeństwo. W każ-
dej sytuacji pamiętajmy o zasadzie 
ograniczonego zaufania. Pieszy, 
mimo, że ma na przejściu pierw-
szeństwo, powinien zawsze zacho-
wać szczególną ostrożność i także 
uważać na innych uczestników 
ruchu. Z kolei osoby korzystające 
z urządzeń wspomagających ruch, 
jeżeli poruszają się po chodniku lub 
drodze dla pieszych, są obowiąza-
ne  dostosować swoją prędkość do 
prędkości pieszego, zawsze ustę-
pować mu pierwszeństwa oraz nie 
utrudniać jego ruchu! 

☐ AM

Kierownik restauracji McDonald's Nieporęt Kamil Wojda oraz manager  
Arkadiusz Affek

Projekt sztandaru 9. BWD DG RSZ

W związku z wojną na Ukrainie 
w  Gminie Nieporęt schronienie 
znalazło ponad 800 uchodźców. 
Ich dzieci zostały przyjęte do gmin-
nych placówek oświatowych: szkół 
i przedszkoli. Z danych Gminnego 
Zespołu Oświaty wynika, że w tej 
chwili z edukacji korzysta już 
197 ukraińskich dzieci. 

Dla obywateli Ukrainy zostało 
przygotowanych 100 miejsc noc-
legowych z pełnym wyżywieniem 
w sali gimnastycznej szkoły pod-
stawowej w Nieporęcie oraz  tyle 
samo miejsc w hotelu Cicha Woda. 
W urzędzie powstał punkt infor-
macyjno-konsultacyjny dla oby-
wateli Ukrainy. Przy ul. Podleśnej 
urzędnicy zorganizowali punkt 
zbierania i wydawania rzeczy dla 
uchodźców. Codziennie z jego po-
mocy korzystają setki osób. Nasi 
mieszkańcy pokazują wielkie ser-
ce na bieżąco zaopatrując punkt 
w żywność, ubrania, środki higieny 
osobistej, czy rzeczy dla niemow-
ląt. Do urzędu cały czas zgłaszają 
się lokalni przedsiębiorcy, orga-
nizacje pozarządowe oraz osoby 
prywatne, także zza granicy, któ-

rzy chcą partycypować w pomocy 
uchodźcom. 

Gmina Nieporęt zatrudniła 
dwóch tłumaczy. Pomagają oni 
obywatelom Ukrainy w szkole oraz 
w kontakcie z urzędnikami.

16 marca Urząd Gminy Nieporęt 
rozpoczął nadawanie numeru PESEL 
obywatelom Ukrainy. W Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nie-
poręcie, uchodźca może otrzymać 
pomoc psychologa w obecności tłu-
macza języka ukraińskiego. 

Do działań pomocowych włączy-
li się również pracownicy biblioteki. 
Ukraińscy uchodźcy mogą bezpłat-
nie korzystać z Internetu, kompute-
ra, drukarki czy xero, znajdujących 
się w nieporęckiej bi bliotece.

Wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w pomoc uchodźcom, 
w szczególności dyrektorom i na-
uczycielom szkół, pracownikom 
GOPS-u, GOK-u oraz biblioteki, 
urzędnikom gminnym, właścicie-
lom hotelu Cicha Woda, trenerom 
Madziar Nieporęt, a także naszym 
mieszkańcom Wójt Gminy Niepo-
ręt składa słowa uznania i wielkie 
podziękowania. ☐ AM

W gminie Nieporęt mamy 100 km 
szlaków rowerowych z  czego 
23 km to utwardzone drogi rowe-
rowe zwane powszechnie ścież-
kami. Jedna z ulubionych tras 
miłośników dwóch kółek ciągnie 
się wzdłuż Kanału Żerańskiego. 
Wraz z  nastaniem ciepłych dni, 
na szlak rowerowy wyruszają tłu-
my rowerzystów, a  także rolka-
rzy, czy użytkowników hulajnóg. 
To  najlepszy moment, by przy-
pomnieć, co o poruszaniu się na 
ścieżce rowerowej mówią przepisy.

Zgodnie z obowiązującym 
prawem drogi rowerowe są prze-
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Bezpłatna 
mammografia 
dla pań 
w Nieporęcie

Obowiązkowa kwalifikacja 
wojskowa dla rocznika 2003

Zwierzęta w naszej 
gminie są ważne

Natychmiastowa ulga w bólu  
w Centrum Medycznym Nieporęt
Od początku marca w Centrum Medycznym Nieporęt posiadacze nieporęckiej Karty 
Mieszkańca mogą korzystać z najnowocześniejszej technologii medycznej. Gmina zakupiła 
zestaw urządzeń służących m.in. do rehabilitacji pocovidowej. Jednym z nich jest aparatura 
BTL do Super Indukcyjnej Stymulacji. Czym ona jest?

Wszedł w życie Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Nieporęt na 
2022 rok. Jest to kontynuacja dzia-
łań w tym zakresie z lat ubiegłych. 
W tegorocznym budżecie na funk-
cjonowanie programu zaplanowano 
161 tys. zł. W ramach tego zapew-
niamy bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku. Wszystkie 
one są w  ramach programu elek-
tronicznie znakowane. W okresie 
jesienno-zimowym (od listopada do 
kwietnia) dokarmiamy koty wolno 
żyjące, wydając społecznym opie-
kunom suchą karmę dla będących 
pod ich opieką zwierząt.

W ramach programu gmina 
finansuje sterylizację lub kastra-
cję dla wolno żyjących kotów, 
skutecznie ograniczając populację 
tych zwierząt. Angażujemy się tak-
że w  poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, co skutkuje 
podpisywaniem umów adopcyj-
nych. W  ramach takiej umowy 
zwierzę ma na koszt gminy wyko-
nane zabezpieczenie przed pasoży-
tami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
oraz szczepienia (przeciwko wście-
kliźnie, nosówce, parwowirozie, 
wirusowemu zapaleniu wątroby). 
W przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt zapewniamy 
rannym zwierzętom całodobową 
opiekę weterynaryjną.

Gmina prowadzi też elektronicz-
ne znakowanie psów w ramach akcji 
bezpłatnego czipowania skierowa-
nej do właścicieli psów zamieszka-
łych na terenie Gminy. Znakowanie 
można wykonać w przychodni we-
terynaryjnej.
Ważne adresy:
• Całodobowa opieka lekarsko-

-weterynaryjna w przypadkach 
zdarzeń drogowych i innych 
zdarzeń losowych z  udziałem 
zwierząt: Lecznica dla zwierząt 
„FRINGILLA” Cezary Witesz-
czak w Serocku, ul. Pułtuska 32,

• Opieka weterynaryjna na zlece-
nie – Przychodnia weterynaryjna 
ALFAWET – Michał Garwacki 
w Nieporęcie, ul. Jana Kazimie-
rza 105,

• Gospodarstwo rolne zapewniają-
ce miejsce zwierzętom gospodar-
skim: gospodarstwo prowadzo-
ne przez Pawła Szablewskiego 
w Izabelinie, ul. Małołęcka 14, 

• Fundacja Przyjaciele Braci Mniej-
szych, która prowadzi schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w No-
wym Dworze Mazowieckim, 
ul. Leśna 5,

Więcej informacji
Pełna treść Programu znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy, a szczegółowe informacje 
można uzyskać u pracowników 
Działu Gospodarki Komunalnej 
pod nr tel. 227670427.  ☐ AO

19 kwietnia 2022 r. w godzinach od 
11.00 do 16.00 przy Centrum Me-
dycznym Nieporęt, ul. Podleśna 4, 
stanie mobilna pracownia mam-
mograficzna LUX MED Diagnosty-
ka. Bezpłatne badania finansowane 
przez NFZ w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi skierowane 
są do pań w wieku 50–69 lat.

W badaniach mogą uczestni-
czyć panie, które są ubezpieczone, 
a także:

– nie miały wykonanej mammo-
grafii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

– lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały w ra-
mach realizacji programu pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 mie-
sięcy.

Uprzejmie prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz. Więcej 
informacji na temat mammografii 
znajduje się na stronie www.mam-
mo.pl. 

 ☐ AM

mięśnie po zabiegu operacyjnym 
lub zmniejszyć napięcie mięśniowe 
po przebytym udarze. Zabieg trwa 
od 10 do 15 minut, Każda terapia 
jest indywidualnie dostosowana do 
pacjenta i wymaga wykonania od 
5 do 10 sesji, 2–3 razy w tygodniu. 

Podczas zabiegu pacjent czuje mro-
wienie, wibracje oraz skurcze mię-
śni. Efekty są odczuwalne już po 
pierwszym zabiegu, a po każdej ko-
lejnej sesji zauważalna jest wyraźna 
poprawa stanu zdrowia i  redukcja 
dolegliwości. ☐ AM

Przed komisją powinni się sta-
wić mężczyźni urodzeni w 2003 r. 
Do kwalifikacji wojskowej wezwani 
zostaną także mężczyźni urodzeni 
w latach 1998–2002, którzy nie 
posiadają jeszcze określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej oraz osoby urodzone 
w  latach 2001–2002, które wcze-
śniej zostały uznane przez powia-
towe komisje lekarskie za czasowo 
niezdolne do czynnej służby woj-
skowej ze względu na stan zdrowia. 
Każda osoba podlegająca stawien-
nictwu do kwalifikacji wojskowej 
w 2022 r. otrzyma pocztą imienne 
wezwanie.  ☐ AM

W powiecie legionowskim termin 
stawiennictwa przed wojskową 
komisją dla mieszkańców gmi-
ny Nieporęt ustalono na 15, 19 
i  20 kwietnia 2022 r. Wezwania 
na komisję otrzyma w tym roku 
79 osób.

Kwalifikację wojskową przepro-
wadza się w celu ustalenia zdolności 
do czynnej służby wojskowej. Roz-
poczyna się ona od stawiennictwa 
przed komisją zdrowia, a kończy 
rozmową z przedstawicielem woj-
skowej komendy uzupełnień. To 
on decyduje o skierowaniu (bądź 
nie) do odbywania czynnej służby 
wojskowej.

OGŁOSZENIE PRACA
Urząd Gminy Nieporęt poszukuje kandydata 

na stanowisko:
KONSERWATORA W URZĘDZIE GMINY NIEPORĘT

Informacje w sprawie naboru: (22) 767 04 19
oraz 

Gminny Zakład Komunalny poszukuje:

 MAJSTRA DS. UTRZYMANIA PORZĄDKU 
NA TERENACH GMINNYCH

Szczegółowe informacje: (22) 774 87 89

Super Indukcyjna Stymulacja 
(w skrócie SIS) to technologia wy-
korzystująca unikalne pole elektro-
magnetyczne o wysokiej intensyw-
ności. W zależności od wybranej 
częstotliwości oraz intensywności 
pola elektromagnetycznego terapia 
SIS korzystnie wpływa m.in. na 
redukcję bólu zarówno w stanach 
ostrych, podostrych, jak i przewle-
kłych. Zastosowanie odpowiednich 
ustawień pola elektromagnetyczne-
go wywołuje reakcję tkanki mię-
śniowej i nerwowej, co w rezultacie 
prowadzi do poprawy przewod-
nictwa nerwowego i wzmocnienia 
osłabionych mięśni, także odde-
chowych. Stąd doskonałe rezultaty 
w terapii oddechowej u pacjentów, 
którzy przeszli COVID-19.

Co to oznacza w praktyce? Osoby 
korzystające z zabiegów SIS mogą 
liczyć na natychmiastową ulgę 
w bólu, szybkim powrocie do pełnej 
sprawności w stosunkowo krótkim 
czasie. Super Indukcyjna Stymulacja 
polecana jest wszystkim pacjentom 
cierpiącym na ostre i  przewlekłe 
dolegliwości bólowe mięśni oraz 
stawów, potrzebującym wzmocnić 
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II KATEGORIA: uczniowie  
klas I–III w szkole podstawowej 
Michał Witkowski Szkoła Podstawowa im. B. 

Tokaja w Nieporęcie
Maksymilian Rudowski Szkoła Podstawowa 

im. W. Chotomskiej w Józefowie
Olaf Miętek Szkoła Podstawowa im. B. To-

kaja w Nieporęcie

Wyróżnienia: Grzegorz Machałek (Szkoła 
Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Stanisławowie Pierwszym), 
Ksawery Maślanka (Szkoła Podstawowa 
im. B. Tokaja w Nieporęcie).

III KATEGORIA: uczniowie klas IV–VIII 
w szkole podstawowej
Zuzanna Kołowska Szkoła Podstawowa 

im. W. Chotomskiej w Józefowie
Bartosz Szaturski Szkoła Podstawowa 

im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w Wólce Radzymińskiej   

Hanna Wąsik Szkoła Podstawowa 
im. W. Chotomskiej w Józefowie

Wyróżnienia: Julia Szraga (Szkoła 
Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej), 
Anastazja Lesiak (Szkoła Podstawowa 
im. W. Chotomskiej w Józefowie), 
Miłosz Kopka (Szkoła Podstawowa 
im. B. Tokaja w Nieporęcie).

Konkurs plastyczny 
pod patronatem Wójta 
rozstrzygnięty!
W marcu, w roku jubileuszu 10-lecia działalności Aquaparku w Stanisławowie 
Pierwszym, rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Pływam, jestem zdrowy i bezpieczny 
– 10 lat Aquaparku FALA w gminie Nieporęt” skierowany do dzieci i młodzieży.

Do organizatora konkursu wpłynę-
ła rekordowa liczba prac plastycz-
nych – 129, a każda z nich, wyko-
nana dowolną techniką plastyczną, 
była tematycznie związana z ak-
tywnością sportowo-rekreacyjną 
i charakteryzowała się wyjątkową 
oryginalnością i jakością wykona-
nia. Wszyscy autorzy nadesłanych 
prac dowiedli, że są uzdolnieni 

plastycznie, na wysokim poziomie 
mają rozbudzoną wyobraźnię, nie 
jest im obce kreatywne myślenie, 
a  przede wszystkim stawiają na 
zdrowy styl życia, są bardzo zwią-
zani z miejscowym Aquaparkiem 
i chętnie korzystają z jego usług. 

Laureaci konkursu oraz oso-
by wyróżnione zostali uroczyście 
nagrodzeni 31 marca 2022 r. pod-

czas LVI sesji Rady Gminy Niepo-
ręt przez Wójta Gminy Nieporęt 
Macieja Mazura, Przewodniczącą 
Rady Gminy Nieporęt Bogusławę 
Tomasik oraz Dyrektor Centrum 
Rekreacji Nieporęt Anitę Madej.

Prace będzie można obejrzeć 
w Aquaparku Fala. Będą one zdo-
biły ściany w holu naszego basenu. 

☐ Lidia Wize

I miejsce, I kategoria, Weronika Gwiazda

I miejsce, II kategoria, Michal Witkowski

II miejsce, III kategoria, Hanna Wąsik III miejsce, II kategoria, Olaf Miętek Zdjęcie z rozdania nagród podczas sesji Rady Gminy Nieporęt,  31.03.2022 r.

II miejsce, I kategoria, Eliana Mróz

II miejsce, II kategoria, Maksymilian Rudowski

III miejsce, I kategoria, Maya Stankiewicz

II miejsce, III kategoria, Bartosz Szaturski

I miejsce, III kategoria, Zuzanna Kołowska

LAUREACI KONKURSU:
I KATEGORIA: dzieci w wieku 5–6 lat  
(przedszkole oraz „0” w szkole podstawowej)
Weronika Gwiazda Gminne Przedszkole w Wólce 

Radzymińskiej
Eliana Mróz Gminne Przedszkole w Wólce  

Radzymińskiej

Maya Stankiewicz Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Wyróżnienia: Adela Banaszek (Gminne Przedszkole 

w Wólce Radzymińskiej), Amelia Pisarek  
(„O” w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej 
w Józefowie).
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Młodzi siatkarze z gminy Nieporęt mistrzami powiatu!

Uczniowski Klub Sportowy Zosi 
Klepackiej w gminie Nieporęt
Mistrzyni świata oraz medalistka 
olimpijska Zofia Klepacka posta-
nowiła utworzyć w naszej gminie 
Uczniowski Klub Sportowy z sek-
cją windsurfingu. Wykorzystując 
potencjał Portu Nieporęt-Pilawa 
oraz ogromne doświadczenie ja-
kim dysponuje nasza mistrzyni, 
mamy szansę na stworzenie tu ko-
lebki przyszłych mistrzów i olim-
pijczyków.

Zosia Klepacka, która sama sta-
wiała na Zalewie Zegrzyńskim swo-
je pierwsze kroki na desce wind-
surfingowej i która przygotowując 
się do mistrzostw olimpijskich, 
założyła swoją bazę szkoleniową w 
Porcie Nieporęt-Pilawa, chce roz-
począć nauczanie początkowe dzie-
ci z  gminy Nieporęt w klasie Bic 

Techno. Będzie szkolić zawodni-
ków do startu w olimpijskiej klasie 
IQ Foil – deska z hydroskrzydłem.  

– Pomysł na stworzenie bazy 
szkoleniowej z sekcją Windsurfingu 
dla dzieci w Nieporęcie  zrodził się 
w mojej głowie już jakiś czas temu 
- mówi nam Klepacka – Na Jezio-
rze Zegrzyńskim panują doskonałe 
warunki do nauki tej dyscypliny 
sportu. Sama tego doświadczyłam 
i to tu właśnie nauczyłam się jak na-
leży obchodzić się z deską. – dodaje 
mistrzyni. 

Dzieci ze szkół podstawowych 
z gminy Nieporęt, które chcą roz-
począć przygodę z windsurfingiem 
w UKS Zosi Klepackiej, powinny 
zgłaszać się do dyrektorów swoich 
szkół. ☐ AM

Bezpłatne  
treningi 
dla piłkarzy 
z Ukrainy

Zarząd Klubu Spor-
towego Madziar Nie-
poręt w wyjątkowy 
sposób włączył się 
w  pomoc uchodź-

com wojennym zza naszej wschod-
niej granicy. Zorganizował bezpłatne 
treningi piłkarskie dla ukraińskich 
dzieci, które znalazły schronienie na 
terenie gminy Nieporęt. 

– Aktualnie w naszym klubie 
trenuje już 14 chłopców z Ukra-
iny, w wieku od 5 do 14 lat. Zapew-
niliśmy im darmowe zajęcia oraz 
ubiór klubowy, a  firma Ameri-
can Dream-Auto z USA z preze-
sem firmy Piotrem Dymowskim 
na czele, zakupiła dla chłopców 
obuwie sportowe. Duże wsparcie 
finansowe otrzymaliśmy też od 
firmy WAP TEAM, która dołożyła 
swoją cegiełkę przy zakupie odzie-
ży. – mówi nam prezes KS Madziar 
Nieporęt Daniel Smoczyński. – 
Chłopcy uczęszczają na treningi 
3 razy w tygodniu. Wierzymy, że 
dzięki temu najmłodsi, chociaż 
na chwilę, zapomną o  tragicznej 
sytuacji w swoim kraju. Robimy 
wszystko, aby na twarzach dzieci 
zagościł uśmiech. – dodaje Smo-
czyński.

☐ AM

ganizatorom przytrafiło się jednak 
kilka wpadek jeśli chodzi o roz-
planowanie układu dyscyplin. Do 
organizacji zawodów wyznaczono 
w  Portugalii bardzo młode oso-
by bez doświadczenia w tego typu 
imprezach. W  czwartym dniu za-
wodów miałem występy w rzucie 
dyskiem i trójskoku.  Dwa miesiące 
wcześniej zwróciłem się do dyrekto-
ra mistrzostw z sugestią, aby jedną 
z tych konkurencji  zaplanować na 
koniec dnia. Program nie został jed-
nak skorygowany, tak więc każda 
z dwóch moich konkurencji została 
wyznaczona na tą samą godzinę – 
9.00 rano! Niestety, jak mnie poin-
formowano już na miejscu, program 
wcześniej zatwierdzony, nie podlegał 
już zmianie. Odległość między skocz-
nią trójskoku i rzutnią dysku wyno-
siła 1000 metrów. Zdecydowałem, że 
w tej sytuacji oddam tylko jeden rzut 
dyskiem i przeniosę się na skocznię 
trójskoku. Oczywiście w takiej sy-
tuacji ani w jednym, ani w drugim 
miejscu nie mogłem osiągnąć opty-
malnych wyników. I  tu i  tam zdo-
byłem brązowy medal. Gdyby nie ta 
wpadka, miałbym szansę na wyższe 
miejsce na podium.
Jeździ Pan na zawody do różnych 
krajów europejskich. Jak z perspek-
tywy Pana doświadczeń wypadła 
Portugalia?

Braga, gdzie rozgrywane były mi-
strzostwa, położona jest w północ-
nej Portugalii. Jest jednym z  naj-
starszych miast Europy. Posiada 
dobrze rozwinięta infrastrukturę 
turystyczną. Niestety, ze względu na 
reżim sanitarny, na jej zwiedzanie 
zabrakło czasu. Dla mnie odkryciem 
stała się baza gastronomiczna. Zna-
lazłem dwie restauracje, do których 
chciałbym jeszcze powrócić przy oka-
zji kolejnej wizyty. Tak znakomicie 
przyrządzonych ryb i białego wina 
dotychczas jeszcze nie próbowałem, 
chociaż zdarzało mi się poznać sma-
ki różnych zakątków świata. Ceny 
również zaskoczyły mnie pozytyw-
nie.  Za pięciodaniowy obiad płaci-
łem równowartość 60 zł! Myślę, że za 
podobny obiad w Polsce, który jed-
nak nie koniecznie byłby tak smacz-
ny,  musiałbym zapłacić co najmniej 
180 zł. Te dwie restauracje okazały 
się dla mnie znakomitym odkryciem 
7-dniowego pobytu w Portugalii.

O sukcesach sportowych Pana Le-
cha pisaliśmy ostatnio w grudnio-
wym wydaniu Wieści Nieporęckich. 
Na kolejne, mistrz z  Nieporętu, 
nie dał nam długo czekać. W  lu-
tym wystąpił w lekkoatletycznych 
mistrzostwach Europy Masters 
w Portugalii, w miejscowości Bra-
ga. Zapytaliśmy o  jego wrażenia 
z ostatnich zawodów.
Jak ocenia Pan swój udział w lek-
koatletycznych mistrzostwach Eu-
ropy Masters w Portugalii?
– Był to mój pierwszy występ w za-
wodach tej rangi. Przywiozłem 
z nich worek medali. Srebrny w rzu-
cie oszczepem oraz cztery brązowe: 
w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, sko-
ku w dal i trójskoku. Do mistrzostw 
zgłosiło się 2349 lekkoatletów z euro-
pejskich krajów. Drużynowo mistrzo-
stwa wygrała Hiszpania przed Niem-
cami i Portugalią. Polska na tablicy 
medalowej znalazła się na 10 miejscu. 
Rezultat osiągnięty w rzucie oszcze-
pem dał mi 3 miejsce na ogólnoświa-
towej liście rankingowej w 2022 roku. 
Generalnie jestem więc zadowolony, 
chociaż gdyby nie wpadka organiza-
tora mógłbym na tych mistrzostwach 
osiągnąć lepsze wyniki.
Opowie nam Pan co się wydarzyło?
– Mistrzostwa były realizowane 
w  ścisłym reżimie sanitarnym. Tu 
nie mam żadnych zastrzeżeń. Or-

Szykuje się Pan już do kolejnych 
zawodów?
Tak, w połowie czerwca wezmę 
udział w mistrzostwach Polski 
w  Toruniu. Do imprez krajowych 
zgłaszam się jako mieszkaniec gmi-
ny Nieporęt, i występuję pod nazwą 
Team Nieporęt! Moje medale i wy-
niki, na listach PZLM Masters, wli-
czone są do klasyfikacji drużynowej 
gminy i województwa mazowieckie-
go. Tak będzie również  w Toruniu, 
gdzie będzie prowadzona klasyfika-
cja drużynowa. Muszę przemyśleć 
jeszcze udział w mistrzostwach 
świata w Finlandii w miejscowości 
Tampere, które odbędą się pod ko-
niec czerwca. Na decyzję mam czas 
do 27 kwietnia, kiedy kończy się 
termin zgłoszeń. Koszty związane 
z udziałem w tych mistrzostwach 
są dość wysokie. Opłata za każdą 
konkurencję wynosi aż 120 $.

Życzymy kolejnych sukcesów!
☐ Rozmawiała Anna Michejda

Uczennice i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Stanisławowie Pierw-

szym nie mają sobie równych na 
siatkarskim parkiecie. Udowodnili 

to podczas Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej rozegranych 
11 i 15 marca w gminie Nieporęt. 
W mistrzostwach powiatu w mi-
nisiatkówce chłopców w kategorii 
dzieci szkół podstawowych pierw-
sze miejsce zajęli uczniowie z klas 
IVa, IVb, Vb, Via. Tak samo mocne 
w tej dyscyplinie sportu okazały 
się nasze dziewczęta. Uczennice 
z klas: Va, Vb, VIa, VIIb pokona-
ły konkurencję z innych gmin 
i cztery dni po swoich szkolnych 
kolegach zostały mistrzyniami po-
wiatu w minisiatkówce dziewcząt 
w kategorii dzieci szkół podsta-
wowych. Uroczystego wręczenia 
pucharów i dyplomów dokonała 
Pani Joanna Sobczak Dyrektor 
szkoły oraz Pan Roman Madej, 
Przewodniczący Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowe-
go w Legionowie. Gratulacje dla 

wszystkich. Sukcesy młodych 
sportowców ze Szkoły w Stanisła-
wowie Pierwszym to z pewnością 

zasługa prężnie działającej sekcji 
siatkarskiej UKS Dębina. 

☐ DP

Sportowiec z Nieporętu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy 
Masters w Portugalii zdobył aż 5 medali - srebrny w rzucie oszczepem 
oraz cztery brązowe: w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, skoku w dal 
i w trójskoku. Był to jego pierwszy występ na zawodach tej rangi.

Lech Kowalski z workiem medali

Pierwszy z prawej Lech Kowalski
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Palmy Wielkanocne 
w polskiej kulturze

Palma wielkanocna jest  symbolem 
męki oraz odkupienia. Robi się ją 
z gałązek wierzbowych (bazie), 
suszonych traw, kwiatów z bibuły, 
sztucznych kwiatów oplecionych 
borówkami, bukszpanem bądź in-
nymi zielonymi gałązkami. Zielone 
elementy pełnią rolę wypełnienia 
pomiędzy kwiatami. Palmy przygo-
towywane są przed Wielkanocą na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozo-
limy. Święci się je podczas Niedzieli 
Palmowej. 

Palmy w zależności od regionu 
różnią się wyglądem i techniką wy-
konania. Palma kurpiowska robiona 
jest z pnia świeżego drzewka, ople-
ciona na całej długości borówką, 
wrzosem, bukszpanem, zdobiona 

bogato kwiatami z bibuły i wstąż-
kami. Palma góralska to pęk witek 
wierzbowych, wiklinowych. Do-
datki stanowi jałowiec i bukszpan. 
Palmę cechuje mniej zdobień kwia-
towych. Palmy wileńskie plecie się 
z suchych, leśnych, ogrodowych lub 
polnych kwiatów z dodatkiem róż-
norodnych, barwionych na koloro-
wo ziół i traw. W naszych stronach 
palmy robione są z bazi. Wypełniacz 
zielony to bukszpan, gałązki tui, bo-
rówki. Używa się również barwio-
nych traw, ziół, kwiatków z bibuły, 
niekiedy sztucznych. Kwiaty nada-
ją palmom kolorytu. Prezentujemy 
palmy wykonane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Stanisławowie 
Drug im. ☐ WB

Beza (2 blaty):Beza (2 blaty):
 7 białek (z dużych jajek) 7 białek (z dużych jajek)
 350 g drobnego cukru 350 g drobnego cukru
 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej
 1 łyżeczka soku z cytryny 1 łyżeczka soku z cytryny

Wielkanocny tortWielkanocny tort
bezowybezowy

PRZYGOTOWANIE:PRZYGOTOWANIE:
Na dwóch blaszkach 
wyłożonych papierem 
do pieczenia odrysować 
kręgi o średnicy 20 cm. 
Piekarnik nagrzać do 
130°C z termoobiegiem. 
Białka (w temperaturze 
pokojowej) wraz z cukrem 
ubijać do czasu aż beza 
stanie się sztywna, gładka 
i lśniąca. Pod koniec ubijania 
cały czas miksując dodać 
1 łyżeczkę soku z cytryny 
oraz skrobi ziemniaczanej. 
Całość jeszcze chwilę 
miksować. Tak ubitą bezę 

rozłożyć po równo na 
przygotowanych wcześniej 
blaszkach. Piec przez 5 min 
w 130 stopniach, później 
obniżyć temperaturę do 
100 stopni i suszyć przez 
kolejne 2,5 godz. przy 
minimalnie uchylonych 
drzwiczkach piekarnika. 
W tym czasie truskawki 
przełożyć do rondelka, dodać 
cukier puder wraz z sokiem 
z cytryny i podgrzewać aż 
owoce staną się miękkie. 
Żelatynę zalać 1 łyżką wody 
i odstawić. Do gotujących 
się owoców wlać mąkę 
ziemniaczaną wymieszaną 

z wodą i energicznie 
zamieszać. Zdjąć z palnika, 
dodać napęczniałą żelatynę 
i zblendować. Odstawić do 
przestudzenia. Schłodzoną 
śmietanę ubić razem 
z mascarpone, cukrem 
pudrem i usztywniaczami 
do śmietany na gęsty krem. 
Blaty bezowe przełożyć po 
równo kremem i musem 
truskawkowym układając je 
jeden na drugim a następnie 
udekorować je świeżymi 
owocami.

Przepis i zdjęcie : Pracownia 
cukiernicza w Zegrzu 
Południowym Take the Cake.

KREM:KREM:
 500 ml śmietany 30% 
 250 g mascarpone
 3 łyżki cukru pudru
  2 usztywniacze do śmietany Śmietan Fix
 Mus truskawkowy
  250 g truskawek mrożonych 

lub świeżych
 2 łyżki soku z cytryny
  1/2 łyżeczki żelatyny+ 1 łyżka zimnej 

wody
  1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej 

+ 2 łyżki zimnej wody

DODATKOWO:DODATKOWO: Świeże owoce 
do dekoracji wedle uznania.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KWIETNIU 2022 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)
Nieporęt ulice: Zegrzyńska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnącej Wiśni, 
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Wieczorna Bryza, Pilawa, 
Pszeniczna, Wojska Polskiego

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

14 1 2 3
15 4 5 6 7 8 9 10
16 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 24
18 25 26 27 28 29 30

Aleksandrów: cała miejscowość
Stanisławów Pierwszy ulice: Małołęcka, Przyszłość, Wierzbowa, Rodzinna, Błękitna,  
Szmaragdowa

Nieporęt ulice: ulice: Agawy, Zwycięstwa, Powstańców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych 
Kwiatów, Hubala, Kapitana Benedykta Pęczkowskiego, Kresowa, Nastrojowa, Turkusowa, 
Małołęcka, Potocka, Przyjaciół, Marsa, Czajki, Ptasia, Św. Huberta, Motylkowa, Żeglarska
Izabelin ulice: Malownicza, Na Uboczu

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabelińska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Strużańska, Jana Kazimierza, 
Świerkowa, Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pięciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, 
Smyczkowa, Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, 
Sokoła, Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarzębiny, Leśny Zakątek, Paproci

Nieporęt ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej 
Róży, Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, 
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Rembelszczyzna: cała miejscowość 
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych 
Marzeń, Tęczowa, Sielska, Świetlana, Księżycowa, Brukowa, Promykowa

Nieporęt – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka 
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, 
Heleny, Krzysi, Michała, Baśki, Rocha, Kmicica, Oleńki, Zagłoby, Izabelińska

Wola Aleksandra: cała miejscowość
Nieporęt – Osiedle Las ulice: Myśliwska, Chłodna, Szafirowa, Podleśna, Plac Wolności, Lazurowa, 
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Różana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Kąty Węgierskie: cała miejscowość

Stanisławów Drugi: cała miejscowość
Józefów ulice: Olimpijska, Szkolna, Rodziny Kalińskich, Gwiaździsta

Michałów Grabina: cała miejscowość

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
 ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. Myśliwska 6 i ul. Szkolna 2 
 Rembelszczyzna: ul. Jana Kazimierza 576
 WÓLKA RADZYMIŃSKA: ul. Szkolna 79 A

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Polnych Maków, 
Leśna Polana, Leśne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna, Polnej Róży, Poziomkowa, 
Runa Leśnego, Sezamkowa, Strużańska, Szczęśliwa, Wspólna, Dębowa, Miodowa, Orzechowa, Złota, Główna, 
Wiosenna, Wyścigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Rynia: cała miejscowość
Beniaminów: cała miejscowość
Białobrzegi: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)

Wólka Radzymińska: cała miejscowość
Izabelin: cała miejscowość (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

LEGENDA

odpady komunalne (zmieszane)

papier, plastik, szkło, metal i opakowania wielomateriałowe  
(wszystkie worki z segregacją)
odpady BIO, zielone (ogrodowe)

gabaryty, ZSEE, tekstylia, opony

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
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