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7 czerwca 2022 roku odbyła 
się uroczystość nadania, 
poświęcenia i przekazania 
sztandaru 9 Brygadzie 
Wsparcia Dowodzenia 
Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych 
w Białobrzegach.  Sztandar 
ufundowany został 
przez Samorząd Gminy 
Nieporęt, przedsiębiorców 
i mieszkańców Gminy 
Nieporęt.  

9 Brygada ma swój sztandar

Rodzicami Chrzestnymi sztan-
daru zostali: Anna Maria Anders 
– ambasador RP we Włoszech 
z akredytacją w San Marino, oraz 
Sławomir Maciej Mazur – Wójt 
Gminy Nieporęt. W uroczystości 
udział wzięli również: Szef Gabi-
netu Politycznego Ministra Obrony 
Narodowej Łukasz Jerzy Kudlicki, 

Wojewoda Mazowiecki Konstanty 
Radziwiłł, przedstawiciel Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej gen. 
dyw. Dariusz Łukowski,  Dowód-
ca Generalny RSZ generał Jarosław 
Mice, dostojnicy kościołów: kato-
lickiego, prawosławnego i ewange-
lickiego,  kombatanci, przedstawi-
ciele wojska, Bractwa Kurkowego 

Rzeczypospolitej, Urzędu Gminy 
Nieporęt, delegacje i poczty sztan-
darowe szkół z terenu naszej gminy 
oraz mieszkańcy. Uroczystość po-
przedziła msza święta w intencji 
żołnierzy i pracowników resortu 
obrony narodowej 9 BWD DG RSZ, 
odprawiona w kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w Niepo-

ręcie. Ks. ppłk Marcin Czeropski, 
który koncelebrował mszę świętą 
w intencji 9 Brygady powiedział 
o sztandarze – 7 czerwca 9 Bryga-
dzie przybył nowy żołnierz!

Na sztandarze 9 Brygady 
Wsparcia Dowodzenia Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych zostały umieszczone symbole 

jednostki, herb Gminy Nieporęt, 
Wizerunek Matki Bożej Żołnier-
skiej, inicjały gen. Brygady Wiktora 
�ommée oraz Odznaka Pamiąt-
kowa 9 BWD DG RSZ. Na głowicy 
sztandaru znajduje się orzeł w ko-
ronie z rozpostartymi skrzydłami 
i  tabliczka z oznaczeniem jednost-
ki. Na drzewcu sztandaru, podczas 
uroczystości, fundatorzy sztandaru 
wbili gwoździe honorowe i pamiąt-
kowe, a następnie złożyli podpisy 
w  księdze pamiątkowej. Uroczy-
stość zakończyła się de�ladą oraz 
pokazem musztry paradnej. 

Po uroczystości zaproszeni go-
ście uczestniczyli w odsłonięciu 
pamiątkowego muralu poświę-
conego patronowi 9 brygady gen. 
Wiktorowi �ommée oraz 28. puł-

kowi Strzelców Kaniowskich, na-
malowanego na gmachu klubu 
9 BWD DG RSZ przez studentów 
ASP w Warszawie pod kierunkiem 
dr hab. Sylwestra Piędziejewskie-
go.  Odsłonięcia muralu i tablicy 
pamiątkowej dokonali najbliżsi 
krewni generała �ommée oraz 
Anna Maria Anders. Po części 

o�cjalnej mieszkańcy mogli wziąć 
udział w  pikniku wojskowym, 
obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt 
jakim dysponują polscy żołnierze 
i spróbować pysznej, wojskowej 
grochówki, a dzieci mogły wziąć 
udział w licznych animacjach 
zorganizowanych specjalnie dla 
nich. 

Przewodniczący Społecznego 
Komitetu Fundatorów Sztanda-
ru dla 9 BWD DG RSZ Sławomir 
Maciej Mazur w imieniu członków 
komitetu dziękuje wszystkim dar-
czyńcom za zaangażowanie i wkład 
�nansowy, dzięki któremu 9 Bry-
gada zyskała najważniejszy symbol 
dla każdej jednostki wojskowej. 

Ciąg dalszy fotorelacji s. 6–7 
☐ AM
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OGŁOSZENIE
Informujemy, że od 4 lipca 2022 r. wznowione 

zostaną prace związane z budową oświetlenia 
ul. Cichej w Rembelszczyźnie.

Natomiast, że od 11 lipca 2022 r. rozpoczną się 
prace związane z modernizacją oświetlenia 

ul. Oleńki, ul. Kmicica,  ul. Ketlinga,  ul. Zagłoby, 
ul. Rocha, ul. Michała, ul. Baśki w Nieporęcie.

Przepraszamy za wynikłe niedogodności, 
które z tego tytułu wystąpią.

Zakończono przebudowę fragmentu 
ul. Szkolnej w Józefowie. W ramach 
prac przebudowano chodnik, wykona-
no nową nawierzchnię asfaltową, pro-
gi zwalniające, wyniesione przejście 
dla pieszych, doświetlenie przejścia 
oraz aktywne oznakowanie poziome 
i pionowe w rejonie szkoły podstawo-
wej, które uruchamia się po wykryciu 
pieszego na przejściu. Na przebudo-
wę fragmentu drogi Gmina Nieporęt 
otrzymała do�nansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na rok 2021. Koszt inwestycji to 265 
tys. zł, z czego 200 tys. zostało s�nan-
sowane ze środków RFRD.  

Inwestycja ma poprawić bezpie-
czeństwo uczniów oraz innych użyt-
kowników drogi. Mieszkańcy od 
dawna postulowali o zainstalowanie 
ograniczników prędkości i wybudowa-
nie bezpiecznego przejścia dla pieszych 
w tym miejscu.

☐ AM

Rozpoczął się remont 
ulicy Pogonowskiego
20 czerwca wystartowały prace 
remontowe drogi wojewódzkiej 
631 na terenie Nieporętu i Wólki 
Radzymińskiej. Remont obejmie 
dwa kilometry ulicy Kapitana Stefa-
na Pogonowskiego pomiędzy ulicą 
Wirażową w Wólce Radzymińskiej, 
a przepustem nad rzeką Beniami-
nówka. Prace prowadzi �rma „Dro-
gomex” sp. z o.o. i potrwają one do 
31.10.2022 r. Umowa w tej sprawie 
została podpisana przez dyrektora  
MZDW i przedstawiciela wyko-
nawcy w obecności Wójta Gminy 
Nieporęt oraz Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego 2 czerwca 
w nieporęckim urzedzie. Remont 

obejmie sfrezowanie starej na-
wierzchni asfaltowej, oczyszczenie 
warstw konstrukcyjnych bitumicz-
nych, wyrównanie istniejącej na-
wierzchni oraz wykonanie warstwy 
wiążącej i  ścieralnej nawierzchni. 
Odtworzone zostaną pobocza 
i  oznakowanie poziome. Pojawia 
się też elementy odblaskowe tzw. 
„kocie oczka”. W okresie prac dro-
gowych w  godzinach od 6.00 do 
22.00 zostanie wprowadzona cza-
sowa organizacja ruchu. 

Zgodnie z umową wykonawca 
ma 6 miesięcy na ukończenie prac 
remontowych na wyżej wymienio-
nym odcinku DW 631. ☐ AM

Bezpieczne przejście 
przy szkole w Józefowie

Rozbudowa drogi krajowej 61. Będą utrudnienia 
w ruchu i zmiany w kursowaniu pociągów SKM!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad uzyskała decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej (ZRID) dla rozbudowy 
DK61 na odcinku Legionowo–Ze-
grze. Dotyczy ona rozbiórki istnie-
jącego wiaduktu kolejowego i wy-
budowania nowego obiektu. W celu 
demontażu konstrukcji wiaduktu 
kolejowego, biegnącego nad DK61, 
niezbędne jest zamknięcie drogi. 
Będzie ona wyłączona z ruchu po-
między : 4 lipca (od godz. 00:01) 
a 6 lipca (do godz. 23:59).

Podstawowy objazd poprowa-
dzony będzie przez m. Wieliszew, 
ul. Nowodworską (DW632) i ul. 
Modlińską (DW631).

Zalecany objazd dla pojazdów:
– poniżej 3,5 t: z Legionowa ul. 

Strużańską (DW632) do m. 
Rembelszczyzna ul. Jana Ka-
zimierza (DW633), następnie 
w m. Nieporęt ul. Zegrzyńską 
(DW631),

– poniżej 20 t: z Legionowa ul. 
Strużańską (DW632) do m. Mar-
ki al. Piłsudskiego (DW629), na-
stępnie ul. Zegrzyńską (DW631).
Między 7 lipca (od godz. 00:01) 

a 13 lipca (do godz. 22:00) ruch na 
DK61 będzie prowadzony waha-
dłowo po istniejącej jezdni.

W pozostałym okresie trwania 
inwestycji, ruch odbywać się będzie 
po istniejącej jezdni, a następnie 
przekierowany zostanie na nowo 
wybudowaną jezdnię tymczasową.

SKM z Warszawy 
tylko do Wieliszewa
Prowadzone roboty będą mia-

ły też wpływ na funkcjonowanie 
transportu kolejowego. Od 1 lipca 
do 31 października zamknięty 
będzie tor szlakowy pomiędzy 
Wieliszewem a  Radzyminem
wraz z wyłączeniem napięcia sieci 
trakcyjnej. W związku z tym pocią-
gi SKM linii S3 na wspomnianym 
odcinku będą zawieszone. 

Rozbudowa  drogi 61  
do ronda w Zegrzu
W ramach umowy wykonaw-

ca rozbuduje również 4,5 km 
istniejącej drogi krajowej nr 61 
do przekroju dwujezdniowego 
z  dwoma pasami ruchu w obu 
kierunkach. Powstaną również 
drogi dojazdowe do obsługi tere-
nu bezpośrednio przyległego do 
drogi. Na skrzyżowaniach wy-
budowane zostaną sygnalizacje 
świetlne, a  w miejscu obecnego 
ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu 
z DW631, powstanie węzeł. Piesi 
i rowerzyści będą mogli korzystać 
z chodnika i ciągu pieszo-rowero-
wego. Ponadto droga zostanie wy-
posażona w urządzenia ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa ru-
chu drogowego.

Kontrakt
Umowę na projekt i budowę 

odcinka DK61 pomiędzy Legio-
nowem a Zegrzem przedstawi-
ciele Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i  Autostrad podpisali 
w grudniu 2020  r. Wykonawcą 
inwestycji jest konsorcjum �rm 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i  Mostów Mińsk Mazowiecki (li-
der) i TORPOL (partner). Umo-
wa o  wartości prawie 195  mln zł 
zostanie zrealizowana w ciągu 
36  miesięcy od daty jej zawarcia. 
Zakończenie robót przewidziane 
jest w II kwartale 2024 r.

Źródło: Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad

Wieści z placów budowy biblioteki 
i liceum ogólnokształcącego 
Biblioteka gminy Nieporęt i budy-
nek liceum ogólnokształcące im. 
Stanisława Lema w Stanisławowie 
Pierwszym ostro pną się do góry. 
Jeśli chodzi o pierwszą inwestycję 
to trwają właśnie roboty muro-
wo-żelbetowe. Wykonywany jest 
szalunek stropu nad parterem. 

W przypadku liceum prowadzone 
są roboty murowe ścian parteru. 
Wykonano ściany wewnętrzne do 
wysokości wieńca. Oba gmachy na-
bierają kształtu i już na tym etapie 
wyglądają imponująco. 

☐ AM

Budowa Biblioteki Publicznej 
Gminy Nieporęt

Budowa Liceum Ogólnoształcącego

Waldemara Szczechowskiego 
Rodzinie Zmarłego 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Przewodnicząca Rady Wójt Gminy Nieporęt
Gminy Nieporęt
Bogusława Tomasik Sławomir Maciej Mazur

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
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Absolutorium dla Wójta 
Gminy Nieporęt

Izby Obrachunkowej w  Warsza-
wie o przedłożonym przez Wójta 
Gminy sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, a przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Andrzej Wojciechow-
ski, przedstawił pozytywną opinię 
komisji o sprawozdaniach oraz 
wniosek o udzielenie wójtowi ab-
solutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za rok 2021, podpisany przez 
wszystkich 5 członków. Po krótkiej 
dyskusji radni zatwierdzili spra-
wozdanie �nansowe gminy wraz 
ze sprawozdaniem z  wykonania 
budżetu za 2021 rok. Podczas gło-
sowania, 13 radnych, przy 2 głosach 
wstrzymujących się, opowiedziało 
się za udzieleniem wójtowi Sławo-
mirowi Maciejowi Mazurowi abso-
lutorium. Szczegółowe informacje 
na temat działań podejmowanych 
przez Gminę Nieporęt w 2021 
znajdziecie Państwo w „Raporcie 
o  Stanie Gminy” znajdującym się 
na stronie: www.nieporet.pl.

☐ AM

9 czerwca 2022 podczas LIX sesji 
Rady Gminy Nieporęt VIII ka-
dencji radni udzielili wójtowi Sła-
womirowi Maciejowi Mazurowi 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok – 13 głosami 
„za”, przy 2 głosach „wstrzymują-
cych się”.

Głosowanie nad absolutorium 
poprzedzone było prezentacją 
informacji dotyczących budżetu 
gminy. Skarbnik gminy Katarzyna 
Skuza przedstawiła radnym Spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Nieporęt za rok 2021 wraz ze 
Sprawozdaniem �nansowym Gmi-
ny Nieporęt za rok 2021. Zastępca 
Wójta Alicja Sokołowska przekaza-
ła informację o realizacji inwestycji 
i  pozyskiwaniu środków unijnych 
w 2021 roku. Kierownik działu 
Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Bożena Bartkiewicz przedstawiła 
informację o stanie mienia komu-
nalnego. Radni zostali zapoznani 
z pozytywną opinią Regionalnej 

2 czerwca w Urzędzie Gminy Niepo-
ręt Wójt Gminy Nieporęt, Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego 
oraz Skarbnik Gminy podpisali trzy 
umowy o do�nansowanie ze środ-
ków Samorządu Mazowieckiego. 

Pierwsza z umów dotyczy do-
�nansowania zakupu automatycz-
nego de�brylatora zewnętrznego 

AED na potrzeby mieszkańców 
wsi Michałów-Grabina z Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw. Szacunkowy koszt 
realizacji projektu to ok. 8 tys. zł, 
z czego połowę s�nansuje Marsza-
łek. Zakupy de�brylatora, który za-
inicjowali radna Monika Kamińska 
oraz sołtys Michałowa-Grabiny 

Jacek Karaś, spotkał się z dużym 
uznaniem marszałka.

W ramach drugiej umowy 
zrealizowana zostanie budowa 
pierwszej w  gminie ogólnodo-
stępnej stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych. Stacja zostanie 
zlokalizowana na parkingu Kom-
pleksu Rekreacyjno-Wypoczynko-

wego Nieporęt-Pilawa w Nieporę-
cie i  składać się będzie z  dwóch 
podwójnych zestawów o  mocy 
2x22 kW z gniazdami typu 2, po-
zwalających na równoczesne łado-
wanie czterech pojazdów. Zadanie 
s�nansowane zostanie z budżetu 
województwa mazowieckiego w ra-
mach programu „Mazowsze dla 
czystego powietrza 2022”. Szacun-
kowy koszt realizacji projektu to 
ok. 90 tys. zł, z czego blisko 40 tys. 
stanowi do�nansowanie. 

Trzeci projekt obejmuje moder-
nizację oświetlenia w miejscowości 
Nieporęt. Montaż nowoczesnych 
opraw LED-owych w  znacznym 
stopniu zmniejszy zużycie energii. 
Przyznanie pomocy �nansowej 
nastąpi z  budżetu Województwa 
Mazowieckiego w  ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wspar-
cia Adaptacji do Zmian Klimatu 
– Mazowsze dla klimatu 2022. 
Planowana wartość inwestycji to 
155 tys. zł, z czego ok. 78 tys. zł 
to wsparcie Marszałka. Realizacja 
powyższych zadań planowana jest 
jeszcze w tym roku.

☐ AM

Umowy z marszałkiem
De�brylator, nowoczesne oświetlenie uliczne oraz stacja do ładowania pojazdów 
elektrycznych – trzy inwestycje gminy Nieporęt otrzymają do�nansowanie 
ze środków Samorządu Mazowieckiego. 

W Nieporęcie kupimy świeże 
produkty prosto od rolników
Już od 5 lipca rolnicy będą mogli nieodpłatnie korzystać z miejsca 
do prowadzenia handlu w naszej gminie.

Rada Gminy Nieporęt uchwałą 
z dnia 26 maja wyznaczyła miejsce 
do prowadzenia handlu przez rol-
ników i ich domowników. W piątki 
i soboty w godz. od 7.00 do 15.00 
spotkamy ich przy ul. Jana Kazi-
mierza w Nieporęcie na pierwszym 
parkingu od ul. Wazów czyli na 
części działki nr ew. 313/7.

Dzięki tej decyzji nasi miesz-
kańcy będą mogli kupić świeżą 
żywność, produkowaną w naszym 
rejonie przez lokalnych rolników. 
Przedmiotem handlu mogą być 
tylko produkty rolne lub spo-
żywcze oraz wyroby rękodzieła 
wytworzone w gospodarstwie 
rolnym. Wybierając parking na 
ul. Wazów jako miejsce prowa-
dzenia handlu lokalnych wytwór-
ców, wzięto pod uwagę dogodną 
komunikację, bliską lokalizację 
z centrum gminy i atrakcji tury-
stycznych.

Zasady sprzedaży określone 
zostały w „Regulaminie miejsca 
do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich do-
mowników”. Powyższy regulamin 
będzie dostępny w miejscu prowa-
dzenia handlu lub można go zna-
leźć na stronie internetowej Urzędu 
Gminy.

☐ AO

To dobra wiadomość zarówno 
dla rolników – którzy będą mieli za-
pewnione przeznaczone wyłącznie 
dla nich miejsce do handlu, jak rów-
nież dla nas, konsumentów, którzy 
będziemy mogli znaleźć regionalne 
produkty w konkretnym miejscu.
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ALEX ŁUKASIUK, SP Białobrze-
gi, klasa VIII a, średnia ocen 5,94

Bardzo aktywnie działa w Samo-
rządzie Uczniowskim oraz chętnie 
udziela się w akcjach wolontaria-
tu. Brał udział w wielu projektach 
edukacyjnych np. EKO-SZKOŁA, 
Tydzień Mózgu, Bezpieczeństwo 
w sieci, a szczególnie w tych, ma-
jących charakter patriotyczny orga-
nizowanych przez Muzeum Getta 
Warszawskiego oraz Muzeum 
Polin. To laureat międzynarodo-
wego konkursu matematycznego 
„Kangur”, szkolnych konkursów 
literackich i polonistycznych oraz 
zwycięzca gminnego dyktanda 
„O złote Pióro Wójta Gminy Niepo-
ręt”. Alex interesuje się technologią 
informacyjną i komunikacyjną.  

ZUZANNA OLCZYK, SP Izabe-
lin, klasa VIII a, średnia ocen 5,93

Ulubionymi przedmiotami Zuzi są 
chemia i biologia oraz język pol-
ski. Zainteresowania te idą w parze 
z  licznymi sukcesami uczennicy, 
bowiem jest ona laureatką gmin-
nych konkursów recytatorskich 
i  uczestniczką Ogólnopolskiej 
Olimpiady Chemicznej. Zuzia ma 
bardzo wszechstronne zaintereso-
wania i pasje. Gra na pianinie, in-
teresuje się żeglarstwem i tenisem 
stołowym i zaczytuje się książkami 
Agaty Christie.

MAKSYMILIAN LEWANDOW-
SKI, SP Izabelin, klasa VIII a, śred-
nia ocen 5,93

Maksymilian spośród wszystkich 
przedmiotów szkolnych najwyżej 
ceni matematykę i chemię. Uwiel-
bia grać w szachy, bo wie, że jest 
to gra, która usprawnia logiczne 

myślenie, podejmowanie decyzji, 
a nawet planowanie czasu. Jest 
zdobywcą II miejsca w konkursie 
szachowym na szczeblu powiato-
wym. Oprócz szachów interesuje 
się historią piłki nożnej.

FILIP TEMPIŃSKI, SP Izabelin, 
klasa VIIIa, średnia ocen 5,93

Filipa oprócz znakomitych wyni-
ków edukacyjnych wyróżnia wielka 
miłość do sportu. Jest wielkim pa-
sjonatem koszykówki, osiągającym 
sukcesy w licznych turniejach i roz-
grywkach sportowych – wspólnie 
z kolegami zajął I miejsce na szcze-
blu powiatowym w turnieju w piłkę 
koszykową, a następnie potwier-
dził swoje umiejętności, zajmu-
jąc z drużyną szkolną IV miejsce 
w zmaganiach koszykarskich na 
szczeblu wojewódzkim. Oprócz 
tego jeździ wyczynowo na hulaj-
nodze, w wolnych chwilach czyta 
książki przygodowe, a jego ulubio-
nymi przedmiotami szkolnymi są 
matematyka i �zyka.

KAROLINA ZAKRZEWSKA, 
SP Nieporęt, klasa VIII a, średnia 
ocen 5,89

Gdybyśmy chcieli krótko, w trzech 
słowach opisać Karolinę powie-
dzielibyśmy o niej: wszechstronna 
aktywistka, godna reprezentantka 
szkoły, człowiek o wielkim sercu. 
Karolina przez 8 lat nauki bardzo 
identy�kowała się ze swoją szkołą, 
uczestnicząc w poczcie sztandaro-
wym, czy chociażby w nagrodzo-
nym projekcie „Sentymentalna 
podróż do szkoły sprzed stu lat” . 
Jako przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego inicjowała wiele 
przedsięwzięć, imprez, konkursów 
oraz projektów edukacyjnych. God-
nie reprezentowała szkołę i gminę w 
zawodach sportowych w siatkówkę, 
koszykówkę i mini-hokeja.  Nieza-
przeczalnie jej największym atutem 
jest ogromna empatia – i dlatego 
od 4 klasy brała czynny udział w 
wolontariacie szkolnym i akcjach 
organizowanych przez Caritas.

MAŁGORZATA PIĄTKOWSKA, 
SP Stanisławów Pierwszy, klasa 
VIII b, średnia ocen 5,89

Wybitni uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/22 osiągnęli 
najwyższe wyniki w nauce otrzymali dyplomy pamiątkowe 
oraz nagrody książkowe z rąk Wójta Gminy Nieporęt. Większość 
z wyróżnionych to tegoroczni absolwenci szkół podstawowych. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 czerwca podczas 
sesji rady gminy. Poniżej prezentujemy sylwetki  i osiągnięcia 
naszych najlepszych uczniów. 

Jak mówi o Małgosi jej wycho-
wawca, cechuje ją ponadprzeciętna 
wiedza, a jej zapał do nauki i sportu 
jest przykładem dla kolegów i ko-
leżanek w szkole. Od roku szkol-
nego 2017/2018 do chwili obecnej 
niezmiennie osiągała najwyższe 
wyniki edukacyjne. Jest laureatką 
konkursów przedmiotowych Olim-
pus z różnych przedmiotów. W 2022 
roku zajęła II miejsce w Konkursie 
Wiedzy o Polskim Państwie Pod-
ziemnym, Armii Krajowej i  Sza-
rych Szeregach. Pasję do nauki łą-
czy z miłością do sportu. Małgosia 
reprezentowała szkołę w zawodach 
sportowych, np. międzypowiato-
wych w  unihokeju i  piłce ręcznej. 
Tej ostatniej poświęca najwięcej 
czasu i uwagi – jest zawodniczką 
KPR ROKIS Radzymin,  z którym 
odnosi liczne sukcesy na arenie 
wojewódzkiej i ogólnopolskiej, cho-
ciażby I miejsce w grupie w pół�-
nałach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, czy III miejsce w War-
szawsko-Mazowieckiej Lidze Junio-
rek Młodszych. W 2022 roku została 
powołana do kadry Mazowsza.

NATALIA PAŁKA, SP Wólka 
Radzymińska, klasa VIII, średnia 
ocen 5,79

Natalia powszechnie znana jest 
z tego, że lubi się uczyć. Szczegól-

nie matematyki, chemii i  biologii 
i to właśnie z tymi przedmiotami 
wiąże swoją przyszłość edukacyjną, 
a być może i naukową. Udziela się 
chętnie w akcjach szkolnych i po-
zaszkolnych, bierze z powodzeniem 
udział w konkursach przedmio-
towych i zawodach sportowych. 
Jej pasją jest piłka nożna, ale lubi 
także siatkówkę i  pływanie. Poza 
szkołą czas spędza na rozwiązywa-
niu krzyżówek i quizów. W chwili 
obecnej ma tylko jedno marzenie - 
obejrzeć skoki narciarskie na żywo.

OLIWIA GAMROT, SP Józefów, 
klasa VIII c, średnia ocen 5,78

Oliwia to człowiek wielozadanio-
wy. Ma wiele pasji i zainteresowań, 
jednak najwięcej czasu zabiera jej 
czytanie fantastyki. Uwielbia las 
i kocha koty. Ma duszę artystyczną 
i ogromny talent malarski – zajęła 
II miejsce w XXII Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym Pocztówka 
do Świętego Mikołaja oraz III miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie 
Malarskim Norwid inspiruje. Za-
wsze była i jest koleżeńska i bardzo 
pracowita.

ALEKSANDER CHMIELOW-
SKI, SP Józefów, klasa IV b, średnia 
ocen 6,00

Punktualny, zdyscyplinowany, 
bardzo odpowiedzialny – tak po-

strzegany jest Aleksander przez 
środowisko szkolne. A do tego 
dusza towarzystwa, bardzo lubia-
ny przez rówieśników i zawsze 
uśmiechnięty. Ma różnorodne zain-
teresowania – od kosmosu po nowe 
technologie. Dodatkowo świetnie 
radzi sobie z wszelkimi zadaniami 
i łamigłówkami matematycznymi. 
Ale prawdziwą pasją Alka są szachy 
i tenis stołowy. I co najważniejsze, 
w roku szkolnym 2021/2022 osią-
gnął najwyższe wyniki edukacyjne 
nie tylko w swojej szkole, ale i we 
wszystkich szkołach podstawowych 
w całej Gminie Nieporęt - średnia 
jego ocen to 6,00.

MICHAŁ CHMIELOWSKI, SP 
Józefów, klasa V c, średnia ocen 6,00

Michał jest bardzo ambitnym 
uczniem, pomimo trudnej sytu-
acji związanej z pandemią wzo-
rowo wypełniał obowiązki szkol-
ne. Poprzez czytanie książek, 
oglądanie �lmów edukacyjnych 
i przyrodniczych zgłębia wiedzę 
często wykraczającą daleko poza 
program nauczania. Z przyjemno-
ścią podejmuje wszelkie wyzwania 
matematyczne. Z niebywałą łatwo-
ścią przychodzi mu nauka języka 
angielskiego – swoje umiejętności 
językowe potwierdził, zdobywając 
tytuł laureata olimpiady przedmio-
towej Olimpus z języka angielskie-
go. Podobnie jak brat uwielbia sza-
chy i tenis stołowy. I podobnie jak 
brat, uzyskując średnią ocen 6,00 
w minionym roku szkolnym, osią-
gnął najwyższe wyniki edukacyjne 
spośród wszystkich uczniów szkół 
podstawowych w Gminie Nieporęt.

Wszystkim wyróżnionym ucz-
niom gratulujemy i życzymy bez-
piecznych oraz przyjemnych wa-
kacji. ☐ Lidia Wize

10 wspaniałych – najlepsi uczniowie 
z naszej gminy nagrodzeni
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UWAŻAJMY NA DRONY

Co tak brzęczy nad 
moją głową?
Patrz w górę!
To jakiś dron!
Nie można już 

spokojnie wypoczć 
na tarasie…

Co 
robimy? Dzwonimy 

na policję!

Halo…
Ktoś obseruje nas 

z drona!
To mogą być złodzieje!

Proszę 
    o interwencję!

Złote Pióra Wójta Gminy Nieporęt rozdane!
15. czerwca w Szkole Podstawo-
wej im. Wojska Polskiego w Bia-
łobrzegach odbył się Gminny 
Konkurs o  Złote Pióro Wójta 
Gminy Nieporęt „Z ortogra� ą 
za pan brat”. 

Uczestnicy szkół podstawowych 
z klas IV–VI oraz VII–VIII z Nie-
porętu, Izabelina, Stanisławowa 
Pierwszego i  Białobrzegów ry-
walizowali o  miano mistrzów 
ortografii. W  konkursie wzię-

ło też udział ośmioro uczniów 
z Ukrainy. 

Uczniowie, którzy zdobyli 
pierwsze miejsca, otrzymali od 
Wójta Gminy Nieporęt, Sławomira 
Macieja Mazura, pamiątkowe pió-

ra, natomiast zdobywcy drugich 
i  trzecich miejsc dostali warto-
ściowe książki. Serdecznie gra-
tulujemy laureatom, a wszystkim 
uczniom i  przygotowującym ich 
nauczycielom, bardzo dziękujemy 

za udział w tym wspólnym i waż-
nym wydarzeniu. Konkurs zorga-
nizowały: Ewelina Ślifierska, Eliza 
Tomaszewska oraz Anna Biernat.  

Laureaci konkursu w kategorii uczniów klas IV–VI: 
I miejsce – Gabriela Miga – Szkoła Podstawowa 

w Izabelinie
II miejsce –Wojciech Dziobkowski – Szkoła Podstawowa 

w Stanisławowie Pierwszym
III miejsce – Maja Pałaszewska – Szkoła Podstawowa 

w Białobrzegach

W kategorii uczniów klas VII–VIII:
I miejsce – Alex Łukasiuk – Szkoła Podstawowa 

w Białobrzegach
II miejsce – Tymoteusz Michejda – Szkoła Podstawowa 

w Nieporęcie
III miejsce – Aniela Sikora – Szkoła Podstawowa 

w Nieporęcie

W kategorii uczniów obcojęzycznych:
I miejsce – Oleksandr Pochtarenko – Szkoła Podstawowa 

w Stanisławowie Pierwszym
II miejsce – Ivan Kupin – Szkoła Podstawowa w Nieporęcie
III miejsce – Wasylyna Ustimenko – Szkoła Podstawowa 

w Nieporęcie
☐ Anna Biernat

„PIĘKNA NASZA OKOLICA” – tak zatytułowany został gminny kon-
kurs plastyczny organizowany przez Gminne Przedszkole w Nieporęcie. 
Wzięły w nim udział przedszkolaki w wieku 4 i 5 lat z placówek przed-
szkolnych z terenu Gminy Nieporęt. Konkurs odbył się pod patronatem 
Wójta Gminy Nieporęt Sławomira Macieja Mazura oraz Sołtysa Nieporętu 
Haliny Okońskiej.

Konkurs miał na celu:
☐ rozbudzanie przynależności lokalnej i więzi emocjonalnej z miejscem 

zamieszkania
☐ rozwijanie zainteresowań naszą piękną nieporęcką gminą
☐ uwrażliwianie na piękno przyrody
☐ rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci

Wśród złożonych prac dominowały obrazki prezentujące piękne miejsca 
nad wodą i w lesie, zachęcające do uprawiania sportów wodnych. Mali 
artyści włożyli wiele wysiłku by ich prace były ciekawe, zastosowali róż-
norodne techniki plastyczne. 
Bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie 
i prezentujemy laureatów :

W GRUPIE WIEKOWEJ 4-LATKÓW:
1. Zosia Piątkowska – GP Zegrze
2.Ala Bierzuńska – GP Nieporęt
3.Antoś Rębelski – GP Nieporęt
W GRUPIE WIEKOWEJ 5-LATKÓW:
1. Michałek  Goch – GP Nieporęt
2.Justynka Kosiarska – GP Nieporęt
3.Julka  Koralewska – GP Białobrzegi 
                                  ☐ Anna Kawka-Górecka

Gmina Nieporęt okiem małych artystów

Bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie 

10 wspaniałych – najlepsi uczniowie 
z naszej gminy nagrodzeni
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Ciąg dalszy fotorelacji ze strony 1
9 Brygada ma swój sztandar
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9 Brygada ma swój sztandar
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Zgodnie z  tre-
ścią art. 97 
§  2 kodeksu 
postępowania 
w sprawach 
o  wykroczenia 
sprawca wy-
kroczenia może 

odmówić przyjęcia mandatu karne-

go. W razie odmowy jego przyjęcia 
lub nieuiszczenia w wyznaczonym 
terminie grzywny nałożonej man-
datem zaocznym, właściwy organ 
zobligowany jest do wystąpienia do 
sądu z wnioskiem o ukaranie. Sądem 
właściwym do rozstrzygania danej 
sprawy jest właściwy sąd rejonowy 
– wydział karny, w który przeprowa-

dzana jest rozprawa. Po doręczeniu 
odpisu wniosku o ukaranie mamy 
prawo się do niego ustosunkować 
i przedstawić nasze stanowisko.

Ostatnio dość częstą praktyką 
jest wysyłanie z sądów tzw. wyro-
ków nakazowych, w których sąd 
orzeka wymierzoną w naszą stronę 
karę bez przeprowadzenia rozprawy. 

W takiej sytuacji, jeżeli nie zgadza-
my się z orzeczoną karą, mamy 7 dni 
na wysłanie sprzeciwu do sądu. 
W  sprzeciwie wystarczy, że wska-
żemy nasze dane, sygnaturę sprawy 
oraz że nie zgadzamy się z  treścią 
wydanego wyroku. W takim wypad-
ku, wyrok traci swoją moc, a nasza 
sprawa tra�a na rozprawę.

Pamiętajmy jednak, że czas na 
złożenie sprzeciwu jest ograniczony 
i wynosi 7 dni od dnia odebrania 
wyroku nakazowego! Termin jest 
zachowany, jeżeli w ciągu 7 dni 
nadamy nasz sprzeciw na poczcie. 
Jeżeli w tym terminie nie złożymy 
sprzeciwu, wyrok nakazowy staje 
się prawomocny. ☐ JM

Hałaśliwe zwierzęta na wsi 
– czy można coś na to poradzić?
Wsi spokojna, wsi wesoła – jak 
pisał poeta, czy aby na pewno? 
Coraz częściej także mieszkań-
cy terenów wiejskich skarżą się 
na hałas.
Wcale nie musi chodzić o hałas po-
chodzący od pojazdów czy maszyn 
rolniczych, ale o zwykłe, uciążliwe 
wycie lub ujadanie psa, pianie ko-
gutów przez cały dzień czy ryczenie 
krów. Brzmi niedorzecznie? A jed-
nak. Zgodnie z prawem właściciel 
utrzymujący zwierzęta domowe 
lub gospodarskie na swoim terenie 
jest zobowiązany do sprawowania 
opieki nad tymi zwierzętami, w taki 
sposób, aby zwierzęta te nie stwa-
rzały i nie stanowiły zagrożenia 
dla otoczenia, a także nie stanowi-
ły uciążliwości dla osób trzecich. 
Mówi o tym chociażby UCHWA-
ŁA NR XX/7/2020 RADY GMI-
NY NIEPORĘT z  dnia 30 stycz-
nia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Niepo-
ręt. Jeśli regularnie zakłócany jest 
nasz spokój możemy zawiadomić 
o tym fakcie policję lub straż gmin-
ną. Służby mają w takim wypadku  

obowiązek sprawdzić 
czy rzeczywiście do-
chodzi do uciążli-
wości ze strony ho-
dowli, na czym ta 
uciążliwość polega, 
a  przede wszystkim 
sprawdzić społeczno-gospodarcze 
przeznaczenie nieruchomości i sto-
sunki miejscowe. Jeżeli uciążliwość 
polega na nadmiernym, naszym 
zdaniem, hałasie  należy zbadać czy 
zostały przekroczone  dopuszczalne 
wielkości emisji  hałasu do środo-
wiska. Badanie takie może przepro-
wadzić osoba posiadająca specjalne 
uprawnienia w tej dziedzinie oraz 
wyposażona w odpowiednie urzą-
dzenia pomiarowe, tj.  biegły rze-
czoznawca. W  razie potwierdze-
nia przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu  możemy złożyć 
sprawę do sądu i �nalnie doprowa-
dzić do  ukarania sprawcy. W grę 
wchodzić mogą znaczne grzywny 
pieniężne, a nawet nakazanie wła-
ścicielowi obniżenia emisji.

Zanim jednak zdecydujemy się 
na taki krok, może warto spróbo-
wać załatwić sprawę polubownie. 

Najprostszym rozwiązaniem jest 
życzliwa rozmowa z sąsiadem, 
którego zwierzęta zakłócają nasz 
spokój. Nie zakładajmy przy tym 
od razu złośliwego działania. Pa-
miętajmy o dobrosąsiedzkich sto-
sunkach.  Niestety bywa i tak, że 
głośne zachowanie zwierząt może 
wynikać z ich zaniedbania. Głodny 
lub spragniony pies może upomi-
nać się szczekaniem o jedzenie. Jeśli 
zachodzi podejrzenie, że zwierzęta 
mogą  przebywać w złych warun-
kach, należy niezwłocznie powia-
domić o tym odpowiednie służby, 
np. policję lub straż gminną. Jeżeli 
przybyli na miejsce funkcjona-
riusze stwierdzą znęcanie się nad 
zwierzętami lub ich złe warunki 
bytowe , mogą ukarać właściciela 
zwierząt mandatem lub skierować 
sprawę do sądu.

☐ AM

Monitoring sąsiedzki – 
dobry sposób na złodzieja
Okres wyjazdów urlopowych to 
niestety również wymarzony czas 
dla złodziei. Pozostawione bez 
opieki domy i mieszkania to łatwy 
cel dla włamywaczy. Coraz częściej 
korzystają oni z zaawansowanych 
technologii takich jak np. drony. 
W ten sposób mogą bezkarnie za-
glądać do wnętrza domów i w ten 
sposób przygotować się i zapla-
nować najdogodniejszy moment 
i  miejsce włamania. Na szczęście 
jest wiele sposobów, by zabezpie-
czyć swoje mienie przed próbą kra-

dzieży. Należą  do nich monitoring, 
rolety antywłamaniowe, posiadanie 
na posesji psa stróżującego, czy 
umowa z agencją ochrony mienia. 

W gąszczu antywłamanio-
wych nowinek i technologii nie 
zapominajmy również o  dawnej, 
sprawdzonej metodzie monito-
ringu sąsiedzkiego. Wiele włamań 
udaremnił właśnie alarm wszczęty 
przez czujnego sąsiada. Dobrosą-
siedzkie stosunki są w tym przy-
padku nie do przecenienia. Jeśli 
więc zaobserwujemy w pobliżu na-

szego miejsca zamieszkania podej-
rzanie zachowujące się osoby lub 
częste „wizyty” dronów latających 
na wysokości okien domów, warto 
o tym fakcie poinformować policję 
i innych mieszkańców.

☐ AM

Czy można odmówić przyjęcia mandatu w sprawach o wykroczenia? Jakie są tego konsekwencje ?
Prawnik Joanna Malinowska radzi…

Nie wodujmy łodzi i skuterów „na dziko”
Slipowanie sprzętu służącego do 
wodnej rekreacji w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych to 
niebezpieczny proceder.

Jezioro Zegrzyńskie wraz z wpa-
dającymi do niego wodami Bugu, 
Narwi i Kanału Żerańskiego to 
wymarzone miejsce dla wielbicieli 
sportów wodnych. Pływają u nas 
żeglarze, motorowodniacy, kaja-

karze, windsurferzy, oraz użyt-
kownicy SUP-ów. W Kompleksie 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym 
Nieporęt Pilawa jest wyznaczone 
specjalne miejsce, tzw. slip, gdzie 
można w bezpieczny sposób wo-
dować sprzęt pływający. Punkt 
działa 7 dni w tygodniu w godzi-
nach 9.00–17.00. Posiadacze Kar-
ty Mieszkańca mają zapewnione 

znaczne zniżki przy korzystaniu 
ze slipu. Niestety, część posiada-
czy łodzi lub skuterów próbuje 
wodować swój sprzęt w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. Takim 
miejscem jest m.in. ślepa uliczka za 
szkołą w Nieporęcie przy kładce dla 
pieszych nad Kanałem Żerańskim. 
Slipowanie w tym miejscu skuterów 
lub łodzi może być niebezpieczne. 
Korzystające z tego miejsca osoby 
nie tylko powodują zagrożenie dla 
siebie i innych, ale również często 
łamią przepisy pływając w ślizgu po 
wodach kanału! W związku z tym 
niebezpiecznym procederem straż 
i policja będą znacznie częściej pa-
trolować brzegi kanału. Zwracamy 
się również z apelem do wszystkich 
mieszkańców. Jeśli widzicie takie 
nieodpowiedzialne i niebezpiecz-
ne zachowanie, informujcie o tym  
strażników lub policjantów. 

☐ AM

ABC bezpiecznego 
wypoczynku
Przed nami dwa miesiące wakacji. W czasie upałów najchętniej wypoczywamy 
nad wodą. Korzystając z uroków lata nie zapominajmy o zasadach bezpiecznego 
wypoczynku. Dzięki temu z urlopu przywieziemy tylko dobre wspomnienia.

W gminie Nieporęt jest wiele miejsc, które oferują wspaniały wypoczynek. Na 
Dzikiej Plaży funkcjonuje strzeżone kąpielisko z obsadą ratowników. W Kom-
pleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa można spróbować 
swoich sił w sportach wodnych. Planując urlop nad wodą nie zapominajmy 
o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku. Oto one.
▶ Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, na czczo lub bezpośrednio po 

posiłku!
▶ Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Najbezpieczniejsza 

jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, 
będących pod nadzorem ratowników WOPR.

▶ Przestrzegaj regulaminu kąpieliska na którym wypoczywasz. Dobrze 
jest znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała aga – kąpiel 
dozwolona, czerwona aga – kąpiel zabroniona, brak agi – nie ma 
dyżuru ratowników.

▶ Przed wejściem do wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap 
klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego, 
skurczu lub omdlenia. Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi 
to wychłodzeniem organizmu.

▶ Bądź odpowiedzialnym opiekunem – jeśli Twoje dzieci są w wodzie, 
miej nad nimi ciągły nadzór, nawet wtedy, gdy umieją pływać. Jedno 
zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem. Obecność ratowników 
nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka.

▶ Dobieraj odpowiedni sprzęt pływający – pamiętaj, że materac dmuchany 
nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu, podob-
nie jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, pontony). Korzystaj 
jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.

▶ Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz jaka jest 
głębokość wody i jak ukształtowane jest dno. Może się to skończyć 
śmiercią lub kalectwem!

▶ Zwróć uwagę na warunki atmosferyczne – nie pływaj w czasie burzy, 
mgły, gdy wieje porywisty wiatr. Także pływanie po zapadnięciu zmroku 
oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.

▶ Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętaj zawsze o za-
łożeniu kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być dopasowana 
do wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta.
Podczas upałów pijmy duże ilości wody. Ograniczajmy do niezbędnego 

minimum przebywanie na słońcu, zwłaszcza w okresie najintensywniej-
szego działania promieni słonecznych. Ubierajmy się w luźno dopasowane 
rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry i nakrycia 
głowy. Lekka odzież o jasnych kolorach odbija ciepło i promieniowanie 
słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała. 

Przed urlopem wpisz do telefonu numer ratunkowy nad wodą 601 100 
100 oraz numer alarmowy 112. W sytuacji zagrożenia może okazać się 
bezcenny. W razie wypadku zadzwoń, podając miejsce zdarzenia, opisując 
sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę. Koniecznie podaj swoje 
nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyżurnym! Pamiętaj 
o zasadach bezpieczeństwa nad wodą i ciesz się pełnią lata! ☐ AM

Apel o pomoc 
uchodźcom z Ukrainy. 
11 rodzin znalazło się 
w potrzebie. 
Od momentu agresji rosyjskiej na 
Ukrainę mieszkańcy Gminy Nie-
poręt z ogromną empatią zaanga-
żowali się w pomoc ukraińskim 
uchodźcom, oferując im dom 
i  utrzymanie. Regularnie zaopa-
trywali Gminny Punkt Zbierania 
i Wydawania Rzeczy dla Uchodź-
ców z Ukrainy w niezbędne arty-
kuły spożywcze i przemysłowe. 
Dzielili się z potrzebującymi tym, 
co mieli – ubraniami, wózkami, 
walizkami, rowerami, zabawkami, 
sprzętem AGD. Przygotowywali 
wyprawki szkolne dla ukraińskich 
uczniów. Dzięki tej pomocy wielu 
z nich stanęło na nogi, znalazło 
pracę, a ich dzieci miejsca w gmin-
nych przedszkolach i szkołach. Po 

4-miesięcznym pobycie poczuli się 
częścią naszej małej społeczności. 
Obecnie na terenie Gminy Niepo-
ręt przebywa ok 700 osób. Dzięku-
jąc Państwu za ogromną pomoc 
i wsparcie, które wciąż tak o�arnie 
udzielacie uchodźcom z Ukrainy, 
zwracamy się do Państwa z jeszcze 
jedną prośbą. Chodzi o znalezienie 
miejsca dla 11 rodzin, które znala-
zły się w potrzebie. Jeśli macie moż-
liwości przyjąć kogoś pod swój dach 
lub znacie kogoś, kto może zaofe-
rować taką pomoc, prosimy o kon-
takt z gminnym Koordynatorem ds. 
uchodźców, tel.: 696 833 226.

☐ AM
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Znowu razem na Święcie Gminy Nieporęt
Uroczyste otwarcie tężni solankowej, spotka-
nie ze znanymi sportowcami: Zosią Klepacką, 
Bartkiem Marszałkiem, Bogumiłem Borkow-
skim, Dariuszem Banaszkiem, liczne atrakcje 
dla dzieci, park „dmuchańców”, trampoliny, 
zawody sportowe, pokazy strażaków, występy 
lokalnych artystów oraz koncert Ani Wyszko-
ni zakończony fajerwerkami – tak wyglądało 
tegoroczne święto gminy Nieporęt, które wró-
ciło do kalendarza imprez po dwóch latach 
pandemii. Każdy z mieszkańców mógł zna-
leźć tu coś dla siebie począwszy od rywalizacji 
sportowej na boiskach siatkarskich, skate par-
ku czy street workoucie, przez eksperymenty 
naukowe, zabawy w dawnym stylu, czy sza-
leństwa na potężnych trampolinach, parku 

„dmuchańców” lub basenie z mini łódkami. 
Można było również skosztować wiejskich 
specjałów w namiocie sołtysów lub otrzymać 
miskę wojskowej grochówki z  rąk samego 
wójta. Miłośnicy służb mundurowych mogli 
obejrzeć sprzęt wojskowy oraz pokaz straża-
ków, a  wielbiciele estrady mogli podziwiać 
występy naszych lokalnych artystów, chóru 
Młodzież 50+, Echo Nieporętu, zespołu gospel 
Tobie Śpiewam, dziecięcych i młodzieżowych 
grup wokalno-tanecznych, a także koncer-
tów: Orkiestry Prowincjonalnej, Magdaleny 
Tul z  zespołem oraz gwiazdy wieczoru Ani 
Wyszkoni. Na zakończenie wieczorne niebo 
rozświetlił pokaz sztucznych ogni. 

Do zobaczenia za rok! ☐ AM
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Mistrzostwa Polski 
w Ratownictwie Śródlądowym
Na Dzikiej Plaży w Nieporęcie 
w ostatni weekend czerwca moż-
na było obejrzeć zmagania praw-
dziwych herosów. 25 i 26 czerwca 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Śródlądowym Ratownictwie 
Wodnym – Bezpieczne Lato nad 
Zegrzem. To najważniejsza im-
preza z zakresu sportowego ra-
townictwa wodnego rozgrywana 
w śródlądziu w  sezonie letnim 
w Polsce. 

Zawody zostały zorganizowane 
na wysokim poziomie z udziałem 
złotych medalistów ostatnich Let-
nich Mistrzostw Polski w Ratow-
nictwie Wodnym, rekordzistów 
polski oraz uczestników lipcowych 
Światowych Igrzysk Sportów Nie-
olimpijskich „�e World Games - 
Birmingham 2022”. 

W czasie dwudniowych mi-
strzostw w Nieporęcie ratowniczki 
i ratownicy zaimponowali tłumnie 
zebranej publiczności wyszkole-
niem i żelazną kondycją. Ratownic-
two wodne to nie tylko zawód ale 
przede wszystkim pasja, powołanie 

i ekstremalny sport. Szczególnie 
w upale przekraczającym 32 stop-
nie Celsjusza, a taka temperatura 
towarzyszyła tegorocznym zawod-
nikom. W klasy�kacji indywidual-
nej zwycięzcami zostali:

OPEN kobiet
1 miejsce Paulina Żukowska 

(WOPR Wielkopolska)
2 miejsce Aneta Drabik (Śląskie 

WOPR)
3 miejsce Natalia Pasek (Śląskie 

WOPR)
OPEN mężczyzn
1 miejsce Adam Wiśniewski 

(WOPR OS-Ostrołęka 1)
2 miejsce Korneliusz Zapert 

(WOPR Rybnik)
3 miejsce Kacper Mierzejewski 

(WOPR OS-Ostrołęka 1)
Korzystając z wypoczynku nad 

wodą pamiętajmy o naszych bo-
haterach ze „słonecznego patrolu”. 
Dzięki nim plażowanie i wakacyjne 
kąpiele staje się znacznie bezpiecz-
niejsze.

☐ Fundacja Ratownictwa 
i Sportów Wodnych Rescuehouse

Zawodnicy UKS Fala Nieporęt 
to najlepsi 
pływacy 
w Polsce!
Wraz z rokiem szkolnym za-
kończył się sezon pływacki. Jego 
najlepszym podsumowaniem był 
Wielki Finał OMDO (Od Młodzi-
ka do Olimpijczyka), który odbył 
się 23 czerwca w Warszawie. Jest 
to najbardziej prestiżowa ogól-
nopolska impreza pływacka dla 
dzieci i młodzieży. Naszą Gminę 
reprezentowali zawodnicy UKS 
Fala Nieporęt wraz z trenerem 
Bartoszem Krawczakiem. 

Początek zawodów rozwiał 
wszelkie wątpliwości. Sztafeta 
8x50m stylem dowolnym (trener + 
7 zawodników) rozbiła konkuren-
cję w pył. Płynący na początku tre-
ner Bartosz pokazał bardzo dobrą 
formę, a pozostali zawodnicy po-
szli za ciosem i zostawili pozosta-
łych daleko w tyle. Ten wyścig roz-
począł dobrą passę, a na podium 
stanęli: Trener Bartosz Krawczak 
(złoto, sztafeta 8x50m, kategoria 
do 77 lat – suma wieku zawodni-
ków bez trenera), Ewa Leciejewska 
(złoto za sztafetę, złoto za 100 m 
stylem dowolnym, złoto za 100 m 
stylem grzbietowym, złoto za 50 m 
stylem motylkowym, statuetka dla 
najlepszej zawodniczki sezonu 
2021/2022), Emilia Szaturska (zło-
to za sztafetę, złoto za 100 m stylem 
klasycznym), Hania Kloc (złoto 
za sztafetę, brąz za 100 m stylem 
motylkowym, 11 miejsce w klasy-
�kacji generalnej na blisko 200 za-
wodniczek), Ania Pitus (złoto za 

sztafetę, 7 miejsce w  klasy�kacji 
generalnej na ponad 120  zawod-
niczek), Ignacy Kowalski (złoto 
za sztafetę, złoto za 50  m stylem 
dowolnym, brąz za 50  m stylem 
grzbietowym, złoto za 50 m stylem 
motylkowym, statuetka za drugie 
miejsce w klasy�kacji generalnej), 
Bartłomiej Szaturski (złoto za szta-
fetę, srebro za 100 m stylem dowol-
nym, brąz za 50 m stylem motyl-
kowym, statuetka dla najlepszego 
zawodnika sezonu 2021/2022), 
Michał Pitus (brąz za 100 m sty-
lem grzbietowym), Henryk Szafarz 
(złoto za sztafetę, czwarte miejsce 
na 50 m stylem dowolnym, statuet-
ka dla szóstego zawodnika sezonu 
2021/2022)

Na pochwałę zasługują tak-
że świetne starty Hani Zaremby 
(4  miejsce na 100  m stylem kla-
sycznym, 10 miejsce w klasy�kacji 
generalnej na blisko 100 zawodni-
czek), Aliny Kalinowskiej (5 miej-
sce na 50  m stylem klasycznym), 
Macieja Kloca (4 miejsce na 100 m 

stylem grzbietowym), Seweryna 
Czapli (6 miejsce na 50 m stylem 
motylkowym, 12 miejsce w klasy-
�kacji generalnej na blisko 140 za-
wodników) oraz Heli Szafarz, której 
przyszło się zmierzyć z wyczerpu-
jącą konkurencją 100  m stylem 
motylkowym.

Świetne wyniki sprawiły, że UKS 
Fala Nieporęt w klasy�kacji meda-
lowej uplasował się na pierwszym 
miejscu! Tak, to najlepsi pływacy 
w Polsce!

Ogromne gratulacje także dla 
pozostałych zawodników, którzy 
dzielnie reprezentowali UKS Falę 
Nieporęt na innych zawodach, 
a  dzięki tytanicznej pracy na tre-
ningach, znacznie poprawili swo-
je wyniki. Na szczególne uznanie 
zasługują: Hania Pol, Tosia Trybel, 
Zosia Trybel, Małgorzata Ziem-
czyk, Witek Pol, Konstanty Pio-
trowski, Antoni Kowalski, Jan Ba-
kiera, Oliwer Danielewicz, Borys 
Koperski oraz Paweł Maciejec.

☐ Bartłomiej Pitus
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Czerwcowe akcje 
Nieporęckiego 
Stowarzyszenia Historycznego
Wakacyjne, ciepłe dni zachęcają do zwiedzania okolicy i aktywności na świeżym powietrzu. Chcąc 
propagować historię naszej małej ojczyzny w czerwcu przeprowadziliśmy dwa udane wydarzenia.

Spacer historyczny 
po Nieporęcie... 
W sobotę 11 czerwca odbył się spa-
cer historyczny po pl. Wolności, 
kościele i cmentarzu w Nieporę-
cie. Uczestników oprowadził pre-
zes Stowarzyszenia Konrad Szostek, 
ale o niektórych aspektach z historii 
gminy opowiedzieli też członkowie: 
Dariusz Wróbel i Maciej Łopaciń-
ski. Podczas wycieczki mieszkań-
cy dowiedzieli się między innymi 
o tym, gdzie na pl. Wolności znaj-
dował się szpital i karczma oraz dla-
czego wybudowano na nim pompę 
publiczną. Zwiedziliśmy kościół 
i weszliśmy do jego zazwyczaj za-
mkniętych piwnic, a na cmentarzu 
odwiedziliśmy groby osób ważnych 
dla historii naszej gminy.

Na zakończenie uczestnicy 
otrzymali nasze pocztówki z re-
produkcją zdjęcia przedwojenne-
go urzędu gminy oraz pamiątkowe 
medale, wybite z okazji 100. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej. Pogoda 

była wprost wymarzona, a frekwen-
cja przeszła nasze najśmielsze ocze-
kiwania.
Porządkowanie cmentarza 
ewangelickiego 
w Stanisławowie Pierwszym...
Dwa tygodnie później (25 czerwca) 
przeprowadziliśmy prace porząd-
kowe na pochodzącym z I połowy 
XIX  w. cmentarzu ewangelickim 
przy ul. Konwaliowej w Stanisła-
wowie Pierwszym. Choć przed-
południe było upalne, udało się 
zrealizować wszystkie zaplanowa-
ne działania! Jeszcze przed ich roz-
poczęciem członek Stowarzyszenia, 
Maciej Łopaciński, przedstawił 
historię założonych w latach 20. 
XIX w. wsi: Stanisławów, Izabelin 
i Aleksandrów. Następnie przystą-
piliśmy do usuwania zakrzaczenia, 
gęsto otaczającego granitowe na-
grobki i doprowadziliśmy do nich 
alejkę, dzięki której można teraz 
swobodnie wejść na teren cmen-
tarza. 

Nie obyło się też bez pewnego 
odkrycia... Natra�liśmy bowiem na 
znajdujący się pod cienką warstwą 
ściółki przewrócony granitowy co-
kół, w którym kiedyś zamocowany 
był zapewne metalowy krzyż. Po 
podniesieniu nagrobka okazało 
się, że posiada wyrzeźbiony motyw 
serca gorejącego. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w obu 
wydarzeniach. Widząc entuzjazm 
i zainteresowanie zarówno uczest-
ników spaceru historycznego, jak 
także satysfakcję oraz wspaniały 
efekt prac prowadzonych na cmen-
tarzu w Stanisławowie Pierwszym, 
planujemy kolejne wydarzenia, 
na które już teraz Państwa zapra-
szamy! Chcemy również poinfor-
mować, że w związku z licznymi 
pytaniami planujemy powtórzenie 
spaceru po Nieporęcie. 

☐ tekst i zdjęcia Konrad Szostek, 
Prezes Zarządu Nieporęckiego 
Stowarzyszenia Historycznego

Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
„Alfy” 
i „Skiby”
W tym roku mija 79. rocznica 
śmierci czterech podchorą-
żych Armii Krajowej, którzy 
zginęli osłaniając transport 
alianckiej broni zrzutowej. 
17 czerwca o godzinie 17.00 
przy kamieniu pamięci pod-
chorążych „Alfy” i „Skiby” 
w Stanisławowie Pierwszym, 
jak co roku odbyła się uro-
czystość złożenia kwiatów 
w rocznicę ich bohaterskiej 
śmierci. Cześć Ich pamięci.

☐ DB
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LIPCU 2022 ROKU

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)

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

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, Sienna, Strużańska, Szczęśliwa, Wspólna, Dębowa, Miodowa, Orzechowa, Złota, Główna, 
Wiosenna, Wyścigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

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

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

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

Kąty Węgierskie: cała miejscowość

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

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

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

Michałów Grabina: cała miejscowość

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

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, RYNIA: ul. Główna 1A, 1B, 1C i 1D

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

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