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Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym 
rośnie w oczach. Ekipa budowlana dotarła już do szczytu 
budynku i obecnie zajmuje się tworzeniem konstrukcji 
dachu. Jeśli prace postępować będą w dotychczasowym 
tempie, jest duża szansa na to, że licealiści kolejny 
rok szkolny 2023/2024 rozpoczną w nowym obiekcie. 
Trzymamy kciuki.
Chociaż Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Lema funkcjonuje 
w naszej gminie już od trzech lat, 
to sama szkoła nie posiada jeszcze 
własnego lokum. Uroczyste podpi-
sanie umowy na budowę gmachu 
Liceum Ogólnokształcącego im. S. 
Lema w Stanisławowie Pierwszym 
odbyło się 22 marca 2022 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Legionowie. 
Inwestycję realizuje �rma Arcus 
Technologie Sp. z o.o. Wykonawca 
został wprowadzony na teren budo-
wy 30 marca i od tego czasu prace 
realizowane są zgodnie z harmo-
nogramem. 

Pomysł stworzenia szkoły śred-
niej w gminie Nieporęt narodził 
się wiele lat temu, bo już na etapie 
projektowania budynku gimna-
zjum w Stanisławowie Pierwszym. 
W 1990 r. gmina zakupiła działkę, 

na której po kolei powstawały: 
gimnazjum, hala sportowa oraz 
aquapark. 

– Decyzja o likwidacji gimnazjów 
przyspieszyła prace nad stworzeniem 
w naszej gminie szkoły średniej – 
mówi wójt gminy Nieporęt Sławo-
mir Maciej Mazur – Młodzież z na-
szej gminy, kończąc podstawówkę, 
najczęściej jest zmuszona do szuka-
nia szkoły średniej w Warszawie. Do-
jazdy do stolicy, mimo uruchomienia 
dogodnych połączeń takich jak cho-
ciażby SKM, są czasochłonne. Było 
to jednym z kluczowych powodów, 
dla którego zdecydowaliśmy o  ko-
nieczności powstania liceum ogól-
nokształcącego na naszym terenie.  
Drugim powodem jest oczywiście 
chęć rozwoju gminy i zwiększenia jej 
atrakcyjności dla mieszkańców. Pod-
sumowując, decyzja o powstaniu li-

ceum była odpowiedzią na potrzeby 
naszej młodzieży pragnącej uczyć się 
blisko domu w placówce oferującej 
wysoki poziom kształcenia – dodaje 
wójt Mazur.

28 marca 2019 r. podczas uro-
czystej sesji powiatu, ówczesny 
starosta Robert Wróbel oraz wójt 
gminy Nieporęt Sławomir Maciej 
Mazur, mając poparcie radnych 
Rady Powiatu i radnych Gminy Nie-
poręt, podpisali porozumienie o po-
wstaniu liceum. Uzgodniono wów-
czas, że zajęcia licealistów, do czasu 
wybudowania nowego budynku, 
odbywać się będą w obiekcie Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku. Gmina 
Nieporęt zobowiązała się do prze-
kazania działki pod budowę nowej 
szkoły. 27 stycznia 2020 r. na sesji 
powiatu, podjęto decyzję o nadaniu 
Liceum Ogólnokształcącemu w Sta-
nisławowie Pierwszym imienia Sta-
nisława Lema. 13 września 2021, 
w setną rocznicę urodzin patrona, 
szkoła otrzymała sztandar. 

4 października 2022 r. w Sta-
rostwie Powiatowym w Legionowie 
podpisanio umowę na przekazanie 
przez Gminę Nieporęt  pół miliona 
złotych dotacji Powiatowi Legio-
nowskiemu na budowę siedziby 
Liceum Ogólnokształcącego w Sta-
nisławowie Pierwszym.

– Budowa siedziby liceum to 
największe przedsięwzięcie budow-
lane w historii Powiatu. Od samego 
początku procesu inwestycyjnego 
mamy ogromne wsparcie ze stro-
ny gminy oraz pana wójta – mówi 
starosta legionowski Sylwester 
Sokolnicki. – Liceum, od momen-
tu powstania, korzysta z gościny 
Szkoły Podstawowej w Stanisła-
wowie Pierwszym, a na budowę 
jego własnej siedziby Gmina Nie-
poręt przekazała nam teren, a teraz 
wspiera nas �nansowo. Współpraca 
Gminy Nieporęt z Powiatem Legio-
nowskim mogłaby śmiało być sta-
wiana za przykład dobrych praktyk 
wszystkim samorządom – dodaje 
starosta.

Prace przy budowie liceum 
trwają nieprzerwanie od począt-
ku kwietnia. Zakończono już bu-
dowę stanu surowego kondygnacji 
pierwszego piętra. We wrześniu 
zaczęto montować konstrukcję 
wiązarów dachowych. Już nieba-
wem dach liceum zostanie pokry-
ty blachą aluminiową. Na koniec 
roku planowane jest doprowadze-
nie budowy do stanu surowego 
zamkniętego. 

W dwukondygnacyjnym bu-
dynku liceum znajdzie się 12 pra-
cowni dydaktycznych, szatnia, 
biblioteka, sala do ćwiczeń siło-
wych z szatnią i łazienką, pokój 
nauczycielski, pomieszczenia ad-
ministracyjno-biurowe, toalety, 
serwerownia oraz obszerny hol 
z przeznaczeniem na spotkania 
i uroczystości społeczności szkol-
nej. Nowa siedziba liceum będzie 
całkowicie wolna od barier archi-
tektonicznych. Wartość całego za-
dania to 19 189 599 zł.

☐ AM

Liceum pnie się w górę

SZCZEGÓŁY STR. 6

Na zdjęciu od lewej: Skarbnik Powiatu Legionowskiego Katarzyna Rembelska, 
Wicestarosta Konrad Michalski, Starosta Legionowski Sylwester 
Sokolnicki, Skarbnik Gminy Nieporęt Katarzyna Skuza oraz Wójt Gminy 
Nieporęt Sławomir Maciej Mazur
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OGŁOSZENIE
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Nieporęcie poszukuje pracownika do utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt

szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. (22) 774 87 89.

Kolejne ulice z dostępem 
do wodociągu i kanalizacji

Doskonała wiadomość 
dla mieszkańców. 
2 listopada przywrócony 
zostanie ruch pociągów 
SKM linii S3 na trasie 
Radzymin–Warszawa. 
Pociągi szybkiej Kolei Miejskiej 
przestały kursować cztery mie-
siące temu w związku z budową 
nowego wiaduktu kolejowego nad 
drogą krajową nr 61 i jednocześnie 
modernizacją istniejącego wiaduk-
tu nad Kanałem Żerańskim w Nie-
poręcie. Pociągi będą kursować we-
dług nowego rozkładu, dostępnego 
na stronie www.ztm.waw.pl. Gmina 

OGŁOSZENIE
GMINA NIEPORĘT ZBIERA INFORMACJE 

O ZAPOTRZEBOWANIU NA WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW, 
KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DODATEK WĘGLOWY

Wójt Gminy Nieporęt informuje o możliwości zgłaszania wstępnego zapotrzebowania na 
węgiel, który będzie można kupić po preferencyjnej cenie. Zgłoszenia zawierające imię, 
nazwisko, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) i zapotrzebowanie na 
konkretną ilość węgla (maksymalnie 1,5 tony w 2022 roku), należy składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie do dnia 4 listopada 2022 r. osobiście lub 
drogą mailową na adres gopsnieporet@wp.pl

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych 
aby właściwie zaplanować działania w zakresie zakupu i dystrybucji węgla na terenie 
gminy.

Pociągi SKM wracają 
na tor

Wspólny projekt dróg rowerowych 
wokół Jeziora Zegrzyńskiego
Planowane ścieżki mają 
ułatwić mieszkańcom 
i  turystom dojazd do 
najpiękniejszych miejsc 
nad jeziorem. Inwesty-
cja ma także promować 
walory przyrodnicze, 
krajobrazowe i histo-
ryczne naszego regionu. 
Obecnie trwają prace 
nad opracowaniem 
przebiegu poszczegól-
nych tras. Realizacją 
projektu zajmie się pięć 
samorządów wchodzą-
cych w skład Związku 
Gmin Zalewu Zegrzyń-
skiego. 27 października 
w Urzędzie Gminy Nie-
poręt na zaproszenie 
wójta Sławomira Ma-
cieja Mazura spotkali 
się w tej sprawie: Artur 
Krzysztof Borkowski, burmistrz 
miasta i gminy Serock, Krzysztof 
Chaciński, burmistrz miasta i gmi-

ny Radzymin, Krzysztof Dobrzy-
niecki Zastępca Burmistrza Ra-
dzymina, Radosław Korzeniewski, 

wójt gminy Dąbrówka oraz Paweł 
Kownacki, wójt gminy Wieliszew. 

☐ AM
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Wójt Gminy Nieporęt ogłasza, że w dniu 8 listopada 2022 r. w sali 
konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – II p., adres: Plac 
Wolności 1, 05-126 Nieporęt odbędą się ustne przetargi nieograniczone 
na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości 
położonych we wsi Rembelszczyzna (gmina Nieporęt) przy ulicy 
Regatowej i Sztormowej, stanowiących własność Gminy Nieporęt:

Lp. Oznaczenie   
nieruchomości Pow.

Cena 
wywoławcza

brutto

Wysokość 
wadium

Godzina 
rozpoczęcia 

przetargu

1 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/4
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

370 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 9.00

2 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/5
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

360 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 9.45

3 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/6
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

360 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 10.30

4 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/7
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

360 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 11.15

5 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/8
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

360 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 12.00

6 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/9
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

360 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 12.45

7 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/10
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

360 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 13.30

8 obręb Rembelszczyzna
 działka nr 441/11
księga wieczysta 

nr WA1L/00050470/3

0,0600 
ha 

340 000  zł
w tym 23% VAT

30 000 zł 14.15

Nieporęt, wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, będzie 
dążyć do zwiększenia częstotliwo-

ści kursowania pociągów na wspo-
mnianej trasie. 

☐ AM

Na terenie Gminy Nieporęt ukoń-
czono kolejne inwestycje związane 
z budową sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej. Powstała sieć w  ul. 
Strużańskiej w Józefowie na od-
cinku od ronda w Józefowie do ul. 
Poziomkowej oraz odcinek w oko-
licy ul. Brukowej w Stanisławowie 
Pierwszym. Zakończono także bu-
dowę sieci kanalizacyjnej uzupeł-
niającej w drogach wewnętrznych 
od ul. Wolskiej w Stanisławowie 
Drugim. 

Mieszkańcy zainteresowani 
przyłączeniem do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej powinni 
zgłosić się do Gminnego Zakła-
du Komunalnego w Nieporęcie 
w celu uzyskania warunków tech-
nicznych podłączenia do wodo-
ciągu/kanalizacji. 

☐ AG

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Tadeusza Kuźmy
Rodzinie zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia

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

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Mieczysława Zielińskiego
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie 

oraz bliskim składają

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt Wójt Gminy Nieporęt
Bogusława Tomasik Sławomir Maciej Mazur
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Adresy do zmiany
Gmina Nieporęt przygotowuje się 
do uporządkowania numeracji uli-
cy Małołęckiej  w miejscowościach: 
Nieporęt, Aleksandrów i Izabelin. 
Jest to związane z dynamicznym 
rozwojem zabudowy jednoro-
dzinnej, której konsekwencją jest 
skomplikowany system oznaczania 
nieruchomości. Nowe domy, które 
budowane są  na wewnętrznych, 
często bardzo długich drogach, 
otrzymują numerację uzupełnio-

ną literami alfabetu, 
co często utrudnia 
znalezienie konkret-
nego adresu. Właśnie 
dlatego zaprasza-
my właścicieli dróg prywatnych, 
przylegających do ul.Małołeckiej, 
aby do końca tego roku, złożyli 
w Urzędzie Gminy Nieporęt lub 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, wnioski o nadanie 
nazwy. Szczegółowa informacja 

na ten temat znajduje się na stro-
nie: www.nieporet.pl. Informacji 
udzielają również pracownicy 
Działu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie 
Gminy Nieporęt pok. Nr 7 i 8 tel.: 
(0-22) 767-04-12. ☐ BB

System gospodarki odpadami jest 
bardzo kosztowny. Składa się na 
niego wiele elementów m.in. opła-
ta dla �rmy odbierającej odpady, 
opłata za składowanie śmieci, utrzy-
manie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów czy edukacja ekologicz-
na. Koszty utrzymania gminnego 
systemu gospodarki opłatami pono-
szą wszyscy producenci śmieci, czy-
li mieszkańcy. W Gminie Nieporęt 
w  systemie gospodarki odpadami 
na koniec września zarejestrowa-
nych było 15,881 mieszkańców. 
Niestety, liczba ta nie pokrywa 
się z faktyczną liczbą osób miesz-
kających we wszystkich naszych 
sołectwach, a przecież każdy z nas 
generuje śmieci.  Właśnie dlatego 
deklarację śmieciową składa się 
w miejscu zamieszkania. Nie zgła-
szając właściwej liczby domowni-
ków obarcza się opłatami za śmieci 
pozostałych mieszkańców gminy. 
Małe dzieci też wytwarzają śmieci
Szczególnie ważne jest to, by pa-
miętać o zgłaszaniu dzieci. Opieka 
nad nimi generuje ogromne ilości 
odpadów w postaci zużytych pie-
luch, środków czystości czy opa-
kowań po artykułach spożywczych 
lub akcesoriach dla dzieci. Z chwilą 

zamieszkania na terenie nierucho-
mości, nowo narodzone dziecko 
powinno zostać ujęte w deklaracji 
śmieciowej.
Nie zapominajmy o zgłoszeniu 
lokatorów
Równie ważne jest zgłaszanie no-
wych najemców. W przypadku 
wzrostu liczby osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do 
zgłoszenia tego faktu składając nową 
deklarację. Ma na to czas do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana (art. 6m 
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku), w tym: narodziny 
dziecka, wyprowadzka, przepro-
wadzka itp. Opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmia-
na. W przypadku zgonu mieszkańca 
czas na dokonanie zmiany deklaracji 
został wydłużony do 6 miesięcy.

Konsekwencją niezgłoszenia 
wszystkich osób zamieszkujących 
na posesji może być konieczność 
uiszczenia zaległej opłaty śmiecio-
wej nawet do 5 lat wstecz!

Przepisy ustawy pozwalają zło-
żyć deklarację zwiększającą wy-
sokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z mocą 
wsteczną, zaś złożenie deklaracji 

zmniejszającej wstecz jest niedo-
puszczalne (art. 6m ust. 4 ustawy).
Obowiązek złożenia deklaracji
Pierwszą deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi właściciel nie-
ruchomości jest obowiązany złożyć 
do wójta w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania w danej nierucho-
mości pierwszego mieszkańca lub 
powstania w danej nieruchomości 
odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, 
którzy nie dopełnią tego obowiąz-
ku muszą się liczyć z możliwość 
nałożenia mandatu karnego przez 
Straż Gminną do 500 zł za brak 
deklaracji o wysokości opłaty za 
odpady lub zawarcie w niej nie-
prawdziwych informacji.

W związku z powyższym pro-
simy o samodzielną wery�kację 
deklaracji śmieciowych i w przy-
padku stwierdzenia niezgodności 
o zgłoszenie nowej deklaracji.

Pracownicy Działu Gospodarki 
Komunalnej na bieżąco dokonują 
wery�kacji danych zawartych w de-
klaracjach z dostępnych w gminie 
źródeł tj. świadczeń wypłacanych 
z  GOPS, danych ze szkół, przed-
szkoli, biblioteki i innych. Jeśli 

wery�kacja wykaże rozbieżności 
oczekujemy złożenia nowej lub 
pierwszej deklaracji.
Kary za brak deklaracji
Niewypełnienie tego obowiązku 
będzie prowadziło do wszczęcia 
postępowania i wydania decyzji 
administracyjnej naliczającej opła-
tę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Mając na uwadze dobro wszyst-
kich mieszkańców gmina będzie 
przeprowadzać regularne wizje 
lokalne nieruchomości w terenie 
w celu wery�kacji, czy została zło-
żona deklaracja oraz czy stan fak-
tyczny zgadza się z tym, zawartym 
w deklaracji.  
Segregacja się opłaca!
Jeśli chodzi o koszty odbioru, wyż-
sze stawki dotyczą nieposortowa-
nych śmieci. Z tego wynika, że se-
gregacja nam się po prostu opłaca. 

Po pierwsze jest to korzystne dla 
środowiska – to ograniczenie wiel-
kości składowisk odpadów i dzia-
łanie na rzecz ochrony środowiska, 
a po wtóre przyniesie nam – każ-
demu mieszkańcowi – wymierne 
korzyści �nansowe. Jeśli więc twoja 
rodzina ma w zwyczaju prawidło-
we segregowanie odpadów, staw-
ka za odpady będzie niższa dla 
wszystkich. 

☐ AO

Płaćmy uczciwie 
za nasze śmieci
Powiększyła Ci się rodzina? Wynająłeś mieszkanie na terenie naszej 
gminy? A może dopiero przeprowadziłeś się do jednego z naszych 
sołectw? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na jedno z powyższych 
pytań, koniecznie złóż deklarację albo zaktualizuj dane w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W kwietniu 2023 r. GAZ-SYSTEM 
planuje rozpocząć budowę Gazo-
ciągu Warszawskiego – inwestycji, 
która jest kluczowa dla bezpie-
czeństwa energetycznego miesz-
kańców Warszawy i jej okolic. 
Oddanie gazociągu planowane 
jest na 2025 r.
• Dzięki tej inwestycji zwiększy się 

dostępność gazu dla mieszkań-
ców Warszawy i gmin ościennych. 

• Budowa Gazociągu Warszaw-
skiego pozwoli na przyłączanie 
nowych odbiorców z sektora 
elektroenergetyki, gwarantując 
mieszkańcom nieprzerwane 
dostawy ciepła i energii elek-
trycznej.  

• Władze Warszawy zyskają do-
datkowe wsparcie w walce ze 
smogiem, a mieszkańcy – szansę 
na czystsze powietrze.

• Gazociąg o długości 28,5 km 
będzie przebiegać przez gminy: 
Nieporęt, Jabłonna, Warszawa 
(dzielnice – Białołęka, Bielany, 
Bemowo), Łomianki, Stare Ba-
bice, Ożarów Mazowiecki.

Gazociąg Warszawski 
odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie na gaz ziemny
Korzyści z powstania nowego ga-
zociągu są bardzo duże, biorąc pod 
uwagę zarówno obecne potrzeby, 
jak i prognozowany wzrost zapo-
trzebowania aglomeracji warszaw-
skiej na paliwo gazowe. Dzięki tej 
inwestycji będą zapewnione więk-
sze ilości gazu dla ciepłowni osie-
dlowych i miejskich, odbiorców 
dystrybucyjnych, a w konsekwencji 
także mieszkańców.  Sam gazociąg, 
jako element infrastruktury prze-
syłowej, poprawi stabilność zasi-
lania i techniczne warunki pracy 

całej magistrali gazowej istniejącej 
wokół stolicy. Gaz wykorzystywany 
w miejskich ciepłowniach i elektro-
ciepłowniach do produkcji prądu i 
ciepła będzie skutecznym orężem 
w walce z miejskim smogiem.

Infrastruktura, która istnieje 
dzisiaj, umożliwia dostarczenie do 
Warszawy ok. 1 mld m3 gazu rocz-
nie. A dzięki budowie Gazociągu 
Warszawskiego, GAZ-SYSTEM 
będzie mógł przesłać każdego roku 
nawet ponad 2 mld m3. Dzięki temu 
nowi odbiorcy przemysłowi, w tym  
producenci prądu i ciepła, a także 
spółki dystrybucyjne będą mogły 
w szerszym zakresie korzystać z ni-
skoemisyjnego źródła energii.
Przebieg Gazociągu 
Warszawskiego
Trasa inwestycji została zaplanowa-
na w taki sposób, aby przebiegała 
jak najbliżej istniejącego już gazo-
ciągu. Dzięki temu inwestor w mak-
symalnym stopniu może skorzystać 
z aktualnej strefy kontrolowanej po 
to, by zminimalizować wpływ przy-
szłej budowy na otoczenie.

W trakcie projektowania tra-
sy Gazociągu Warszawskiego 
GAZ-SYSTEM podjął szereg 
czynności, które ograniczą in-
gerencję budowy w środowisko. 
Trasa została zaprojektowana 
z uwzględnieniem głosu samorzą-
dów i mieszkańców, aby w możliwie 
najlepszy sposób odpowiadać na 
potrzeby społeczności lokalnych. 
Spółka podjęła także decyzję                                   
o przeznaczeniu dodatkowych 
nakładów �nansowych szacowa-
nych na ok. 35,6 mln zł m.in. na 
ochronę miejsc cennych przyrod-
niczo na całej trasie gazociągu. 
Pozwoli to zredukować wycin-

kę drzew o ok. 30%. W sierpniu 
tego roku, GAZ-SYSTEM podpisał 
z  Miastem Stołecznym Warszawa 
list intencyjny, w którym strony za-
deklarowały wolę współpracy przy 
realizacji dobrowolnych działań 
przyrodniczych i kompensacyjnych 
w związku z planowaną  inwestycją.
Bezpieczeństwo 
na pierwszym miejscu
GAZ-SYSTEM podczas budowy 
Gazociągu Warszawskiego zastosu-
je nowoczesne i sprawdzone tech-
nologie, wykorzystując przy tym 
najlepszej jakości materiały oraz 
systemy zabezpieczeń zarówno 
podczas budowy, jak i eksploatacji 
infrastruktury przesyłowej.

Nowy gazociąg zostanie zbu-
dowany zgodnie z najwyższymi 
standardami bezpieczeństwa wy-
maganymi dla tego typu instalacji, 
uwzględniającymi m.in.:
• podwyższony poziom wytrzy-

małości gazociągu,
• zabudowę systemu czynnej 

ochrony przed korozją na całej 
długości gazociągu,

• zabudowę urządzeń umożliwiają-
cych pełną diagnostykę gazocią-
gu, przed i w trakcie eksploatacji, 
mającą na celu pełną kontrolę 
stanu jakościowego gazociągu,

• urządzenia służące do bieżącego 
monitoringu ciśnienia w gazo-
ciągu.

Rozpoczęcie prac budowla-
nych zaplanowane jest na kwiecień 
2023 r. natomiast oddanie gazocią-
gu do użytkowania na II kw. 2025 r. 

Więcej informacji o inwestycji 
na stronie www.gaz-system.pl

☐ Opracowanie GAZ-SYSTEM

Gazociąg Warszawski 
- bezpieczeństwo dostaw ciepła i prądu dla 
mieszkańców aglomeracji warszawskiej
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Jak Centrum Medyczne Nieporęt dba 
o zdrowie mieszkańcow gminy
Gmina Nieporęt, we współpracy z Centrum Medycznym Nieporęt, 
od wielu lat realizuje programy polityki zdrowotnej i programy 
zdrowotne �nansując je z gminnego budżetu. Są one skierowane 
do osób zamieszkałych na terenie gminy i składających zeznanie 
podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. Wszystkie 
realizowane są przez Centrum Medyczne Nieporęt przy 
ul. Podleśnej 4, przy wielkim zaangażowaniu personelu 
medycznego oraz pozostałych pracowników Centrum.

Rehabilitacja
Od 2016 roku realizowany jest pro-
gram polityki zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji leczniczej mieszkań-
ców. W tym czasie wykonano blisko 
30 tys. zabiegów. Program oferuje 
uzupełnienie świadczeń gwaranto-
wanych, �nansowanych z NFZ i uła-
twia dostęp większej liczbie miesz-
kańców do bezpłatnych zabiegów 
rehabilitacyjnych bezpośrednio na 
terenie Gminy Nieporęt. 

Uzupełnieniem wyżej wspo-
mnianego programu w zakresie 
rehabilitacji leczniczej jest �nan-
sowanie od 2018 roku z budżetu 
gminy lekarza rehabilitanta, który 
od początku realizacji programu 
zdrowotnego przyjął blisko 3.500 
mieszkańców. Warto dodać, że le-
karz rehabilitant kieruje również 
na badania diagnostyczne (rtg, usg, 
badania laboratoryjne).

Nowością jest realizowany od 
tego roku program zdrowotny 
w  zakresie rehabilitacji leczniczej 
dla mieszkańców po przebytym 

zachorowaniu na COVID-19 
z  powikłaniami obejmującymi 
narząd ruchu. W ramach progra-
mu wykonywane są zabiegi, m.in.: 
laseroterapia wysokoenergetyczna; 
Super Indukcyjna Stymulacja (SIS) 
czy Terapia Radiofalowa Ukierun-
kowana (TR-�erapy). Warto do-
dać, że aparatura do wykonywania 

tych zabiegów, została zakupiona 
z nagrody pieniężnej, którą Gmi-
na Nieporęt otrzymała w konkursie 
„Rosnąca Odporność” za zajęcie 
2. miejsca od Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie. 
Nie byłoby to możliwe gdyby nie 
ogromne zaangażowanie persone-
lu medycznego Centrum w poziom 
wyszczepienia mieszkańców Gmi-
ny Nieporęt przeciw COVID-19 
w okresie od 1.08 do 31.10.2021 r.

Program �nansowany był ze 
środków pochodzących ze wspo-
mnianej nagrody, a obecnie �-
nansowany jest z budżetu Gminy 
Nieporęt.

Ponadto dział �zjoterapii Cen-
trum Medycznego Nieporęt przyj-
muje pacjentów ambulatoryjnych 
w oparciu o umowy z NFZ na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Poradnia diabetologiczna
Od 2019 roku w Centrum funkcjo-
nuje �nansowana przez gminę po-

radnia diabetologiczna. Przez ten 
okres przyjęto blisko 1000  osób, 
a także wykonano około 1300 ba-
dań diagnostycznych (rtg, usg) oraz 
świadczeń laboratoryjnych. W ra-
mach programu lekarz diabetolog 
kieruje pacjenta, m.in. do poradni 
okulistycznej, poradni neurologicz-
nej i poradni kardiologicznej.

Szczepienia przeciwko grypie
W ramach Programu polityki 
zdrowotnej Centrum Medyczne 
Nieporęt od 2017 roku realizu-
je również szczepienia ochron-
ne przeciwko grypie dla osób 
od 55.  roku życia. W  latach 
2017–2022 zaszczepiono blisko 
1900 osób. Dzięki dużemu zaan-
gażowaniu personelu medycznego 
Centrum w realizację programu 
szczepień nasza gmina otrzyma-
ła w 2021 roku tytuł Samorzą-
dowego Lidera Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy. 
W  województwie mazowieckim 
tytuł ten nadano jedynie Gminie 
Nieporęt! W obecnym roku otrzy-
maliśmy tytuł „Propagatora szcze-
pień” Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy, który w woje-
wództwie mazowieckim nadano 
tylko dwóm samorządom: Gminie 
Nieporęt i Gminie Wiązowna.

Niezależnie od działań prowa-
dzonych we współpracy z Gminą 
Nieporęt, Centrum Medyczne Nie-
poręt posiada poradnie działające 
w ramach NFZ i �nansowania ko-
mercyjnego.
Poradnia Alergologiczna (NFZ/
komercja) – zajmuje się diagno-
styką i leczeniem chorób alergicz-
nych układu oddechowego (astma 
oskrzelowa, pyłkowica, przewlekły 
alergiczny nieżyt nosa). Pacjentom 
zapewnia stałą, profesjonalną opie-
kę, dobrą współpracę z lekarzem 
pierwszego kontaktu. W poradni 
wykonywane są testy uczuleniowe, 
odczulanie, a także badania spiro-
metryczne.

Poradnia Ginekologiczno–Położ-
nicza (NFZ/komercja) – świadczy 
usługi z zakresu pro�laktyki i pro-
mocji zdrowia, opieki nad kobietą 
ciężarną, leczenia zaburzeń hor-
monalnych, pro�laktyki i diagno-
styki chorób szyjki macicy, stanów 
zapalnych i nowotworów narzą-
dów płciowych, opieki nad kobietą 
w okresie menopauzy. W poradni 
wykonywane są zabiegi pobierania 
materiału do badania cytologiczne-
go, badanie piersi, elektrokoagula-
cje, ultrasonogra�a dopochwowa i 
przezbrzuszna.
Poradnia Kardiologiczna (NFZ) 
– świadczy usługi z zakresu porad 
kardiologicznych oraz ambulato-
ryjnej diagnostyki kardiologicznej. 
Udziela porad chorym z chorobą 
niedokrwienną serca, z nadciśnie-
niem tętniczym, z zaburzeniami 
lipidowymi, z zaburzeniami rytmu 
serca. Prowadzi chorych z wadami 
serca, niewydolnością serca oraz po 
operacjach kardiochirurgicznych. 
W ramach działalności poradni 
wykonywane są badania: elektro-
kardiogra�czne – EKG, 24  go-
dzinnego monitorowania EKG 
metodą Holtera – Holter EKG, 
24  godzinnego monitorowania 
ciśnienia tętniczego krwi – Hol-
ter RR. Przeprowadzane badania 
diagnostyczne w  ramach poradni 
pozwalają na zdiagnozowanie za-
burzeń rytmu serca, jak również 
zaburzeń ukrwienia związanego 
z chorobą wieńcową i zawałem.
Poradnia medycyny pracy (praco-
dawcy/komercja) – wykonuje bada-
nia wstępne, okresowe i kontrolne 

pracowników, badania kierowców 
oraz kandydatów na kierowców, ba-
dania wysokościowe, w narażeniu 
na hałas, badania wynikające z cho-
rób zawodowych, parazawodowych 
oraz konieczne do wykonania na 
skutek wypadków przy pracy i na-
głych zachorowań. W ramach ba-
dań pro�laktycznych, na podstawie 
których wystawiane są orzeczenia 
lekarskie, wykonywane są konsul-
tacje specjalistyczne (laryngologa, 
okulisty, neurologa) oraz pobranie 
materiału do badań laboratoryj-
nych, badania Ekg, badania spiro-
metryczne i audiometryczne oraz 
badania radiologiczne.
Poradnia Otolaryngologiczna
(NFZ/komercja) – udziela porad 
z zakresu laryngologii dla doro-
słych, traumatologii głowy i szyi, 
onkologii głowy i szyi, foniatrii, 
alergologii laryngologicznej, chi-
rurgii szczękowo – twarzowej. 
W ramach tej poradni świadczone 
są również usługi diagnostyczno 
– lecznicze z zakresu chorób uszu 
i narządu słuchu z określeniem ro-
dzaju i stopnia niedosłuchu, udzie-
la porad z zakresu protezowania 
narządu słuchu.
Poradnia Medycyny Sportowej
– wizyty komercyjne. Pacjent musi 
posiadać na wizytę następujące 
badania: OB, morfologia, badanie 
moczu ogólne, cukier, EKG oraz 
powinien być zważony i zmierzony.

Badania USG (NFZ/komercja) – 
badania ultrasonogra�czne prowa-
dzone dla dorosłych w ramach USG: 
jamy brzusznej, tarczycy oraz piersi.

☐ Agnieszka Kacperska-Zapora

Skorzystaj z gminnego 
programu i zaszczep się 
przeciwko grypie
Grypa to niebezpieczna i bardzo 
zaraźliwa choroba. Źle leczona 
lub bagatelizowana może dopro-
wadzić do ciężkich powikłań. 
Najczęstszymi są: zapalenie płuc 
i oskrzeli, zapalenie ucha środ-
kowego, zapalenie mięśnia ser-
cowego i osierdzia, zaostrzenie 
istniejących chorób przewlekłych, 
powikłania neurologiczne. Grypa 
jest szczególnie groźna dla osób 
z grup ryzyka: starszych, osłabio-
nych, przewlekle chorych. Wła-
śnie dlatego nasza gmina od lat 
realizuje  szczepienia ochronne 
przeciw grypie w ramach „Pro-
gramu polityki zdrowotnej w za-

kresie szczepień ochronnych 
przeciwko grypie dla osób w wie-
ku 55 lat i  powyżej, zamieszka-
łych na terenie Gminy Niepo-
ręt”, które zeznanie podatkowe 
składają w Urzędzie Skarbowym 
w  Legionowie ze wskazaniem 
adresu zamieszkania na terenie 
naszej gminy. Szczyt zachoro-
wań przypada zwykle między 
styczniem a marcem, dlatego 
tak ważne jest, by zaszczepić się 
w okresie jesiennym.

Szczepienia przeciwko grypie 
w ramach programu realizowane są 
przez Centrum Medyczne Niepo-
ręt, ul. Podleśna 4 do wyczerpania 

środków �nansowych, nie dłużej 
jednak niż do 31 grudnia 2022 
roku, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00–18.00. Zapisy, 
tel. 22/ 767 57 20.

UWAGA: Pacjent musi posiadać 
pozytywną kwali�kację lekarską 
do szczepienia wystawioną przez 
lekarza POZ, ważną 24 godziny. 

☐ AKZ

Po nocną pomoc lekarską
do szpitala wojskowego

fot. Wojskowy Instytut Medyczny 

Uwaga, zmienia się pla-
cowka świadcząca usłu-
gi Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej 
(NiŚOZ) dla mieszkań-
ców powiatu legionow-
skiego. Decyzją NFZ, 
od 1  listopada obo-
wiązki te pełnić będzie 
Wojskowy Instytut Me-
dyczny mieszczący się 
przy ulicy Zegrzyńskiej 
8 w Legionowie. 

NiŚOZ to świadczenia z zakre-
su pediatrycznej i internistycznej 
opieki zdrowotnej, udzielane od 
poniedziałku do piątku w  godzi-
nach od 18.00 do 8.00 dnia na-
stępnego oraz całodobowo w dni 
ustawowo wolne od pracy. Tego 

rodzaju świadczenia dla mieszkań-
ców powiatu legionowskiego do tej 
pory realizował Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Legiono-
wo znajdujący się przy ul. Sowiń-
skiego 4.

☐ AM
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Po przerwie spowodowanej 
pandemią, do kalendarza 
gminnych imprez wróciło 
Święto Ziemniaka. Nasze 
dożynki tradycyjnie już roz-
poczęliśmy od polowej mszy 
świętej, podczas której dzię-
kowaliśmy za dary ziemi 
i  owoce pracy rąk naszych 
rolników. We wspólnej ce-
lebracji towarzyszyli nam 
samorządowcy z zaprzyjaź-
nionej gminy Szemud oraz 
słowackiej gminy Strażske. 
Po mszy zaproszeni goście 
wspólnie rozpalili ognisko. 
Na maszt wciągnięta zo-
stała również �aga Gminy 
Nieporęt. Na mieszkańców 
czekało mnóstwo atrakcji, 
stoisk promocyjnych lokal-

nych przedsiębiorców, poka-
zy OSP i oczywiście występy 
artystyczne. Dzieci mogły 
zaszaleć na wyjątkowo dużym 
parku „dmuchańców”, oraz 
poskakać na akrobatycznych 
trampolinach. W  namiocie 
sołtysów Gminy Nieporęt 
można było skosztować lokal-
nych specjałów. Nie zabrakło 
oczywiście pysznych placków 
ziemniaczanych i innych po-
traw z ziemniaka. Jak zawsze 
ważnym punktem uroczysto-
ści było wspólne gotowanie na 
scenie pod przewodnictwem 
Wójta Gminy Nieporęt. Tym 
razem z  wójtem Maciejem 
Mazurem gotowali samorzą-
dowcy z Szemud. W tym roku 
to właśnie nasi goście zdoby-

li koronę Króla i Królowej 
Ziemniaka. Na scenie prezen-
towały się dwa nieporęckie 
chóry: Echo Nieporętu oraz 
Młodzież 50+, a  pokaz tań-
ców ludowych dała młodzież 
z zespołu „Promyki”. Oprawę 
muzyczną i doskonałą zabawę 
zapewnili mieszkańcom ar-
tyści z zespołu Blue MOON, 
PropaBanda oraz Top Girls. 
Święto Ziemniaka zakończył 
zapierający dech w piersiach 
pokaz teatru ognia Jo Art 
Show. Sponsorami imprezy 
byli: Stal Service, Gaz Sys-
tem, Celsa Group, Celsa Huta 
Ostrowiec, Bericap i  Toyota 
Bielany. Do zobaczenia za 
rok.

☐ AM

Mistrzynie minisiatkówki

Uczennice Szkoły Podstawowej ze 
Stanisławowa Pierwszego, które 
w maju  zostały Mistrzyniami Ma-

zowsza w minisiatkówce dziewcząt 
szkół podstawowych, a  w  �nale 
ogólnopolskim uplasowały się 

na trzecim miejscu w kraju – 
pojawiły się na wrześniowej 
sesji Rady Gminy Nieporęt. 
Siatkarki, w obecności trenera 
Dariusza Pieśniaka, odebra-
ły gratulacje od radnych oraz 
wójta gminy i otrzymały nagro-
dy rzeczowe. Wśród uhonoro-
wanych znalazły się: Wiktoria 
Bartniczak, Julia Czerwińska, 
Wiktoria Frydryszak, Maja 
Kardas, Natalia Kucharska, 
Barbara Skoczek, Magdalena 
Sworst, Wiktoria Szeliga-Kę-
dziora, Magdalena Szymańska, 
Zuzanna Szymczyk, Hanna 
Wójcik, Emilia Żochowska.

Naszym zawodniczkom, 
oraz ich trenerowi, jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy wspa-
niałych sukcesów i dziękujemy, 
że tak godnie reprezentują na-

szą gminę na sportowych arenach. 
Jesteśmy z Was dumni.

☐ AM

Dożynkowe świętowanie

Zespół PropaBanda

Chór Echo Nieporętu Chór Młodzież 50+ Zespół Blue MOON
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11 listopada w Gminie Nieporęt od-
będzie się VI Bieg Niepodległości. 
Na ten moment z wielką niecierpli-
wością czekają nie tylko nasi miesz-
kańcy. W wydarzeniu tradycyjnie 
udział biorą biegacze z różnych 
części kraju, a nawet świata. Wśród 
nich bywają prawdziwi mistrzowie, 
jak Patrycja Bereznowska.

Podobnie jak w latach ubieg-
łych, uczestnicy zawodów i osoby 
im kibicujące zbierają się 11 listo-
pada na placu przed kościołem 
w  Stanisławowie Pierwszym. To 
tam znajdować się będzie biuro za-
wodów oraz start i meta wyścigu. 
Udział w zawodach jest bezpłatny, 
ale wymaga rejestracji. Zgłaszający 
może zapisać się wyłącznie na jeden 
bieg. Na poszczególne konkurencje 
obowiązują limity. Każdy zawod-
nik ma obowiązek wcześniejszego 
sprawdzenia, czy jego zgłoszenie 

zostało ujęte na liście startowej. Za-
pisy online trwają do 9 listopada 
2022 lub do wyczerpania limitów 
na daną konkurencję. 

10-kilometrowa trasa głównego 
biegu wyścigu prowadzić będzie 
ulicami: Izabelińską, Przyszłość, 
Klonową, Graniczną, Małołęcką, 
Zwycięstwa, Królewską, Izabelińską 
– do ul. Koncertowej na plac przed 
kościołem. Limit czasu to 90 minut. 
Jeżeli zawodnik nie zmieści się w li-
micie, ma obowiązek zejść z trasy 
i wsiąść do samochodu z napisem 
„koniec biegu”. W związku z orga-
nizacją imprezy, 11 listopada mogą 
się pojawić okresowe utrudnienia 
w ruchu drogowym, o których po-
informujemy na stronie interneto-
wej urzędu gminy oraz w naszych 
mediach społecznościowych.

W ramach VI Biegu Niepod-
ległości zostaną przeprowadzone 

cztery wyścigi na różnych dystan-
sach i w różnych kategoriach wie-
kowych. 

Dystans 400 m dla dzieci 
(roczniki 2014–2017)

Start: godzina 9:45. Limit czasu: 
25 minut.

Odbiór pakietów i dodatkowa 
rejestracja w miarę wolnych miejsc 
w godz. 8:30-9:30.

Dystans 800 m dla dzieci 
(roczniki 2010–2013)

Start: godzina 10:15. Limit cza-
su: 30 minut.  

Odbiór pakietów i dodatkowa 
rejestracja w miarę wolnych miejsc 
w godz. 8:45-9:45.

BIEG GŁÓWNY na 10 km – 
atest PZLA (rocznik 2009 i osoby 
starsze)

Start: godzina 11:11. Limit cza-
su: 90 minut.

Odbiór pakietów i dodatkowa 

rejestracja w miarę wolnych miejsc 
w godz. 8:00-10:40.

BIEG na ok. 5,6 km (rocznik 
2009 i osoby starsze)

Start: godzina 11:26. Limit cza-
su: 60 minut

Odbiór pakietów i dodatkowa 
rejestracja w miarę wolnych miejsc 
w godz. 8:00-10:50.

Warunkiem udziału w VI Bie-
gu Niepodległości jest: wcześ-
niejsze zgłoszenie się do biegu 
poprzez formularz internetowy, 

weryfikacja w biurze zawodów 
– zawodnicy muszą posiadać do-
kument tożsamości ze zdjęciem 
(służący do kontroli daty uro-
dzenia) oraz złożenie oświadcze-
nia zawodnika lub w przypadku 
osób małoletnich – pozwolenie na 
udział w biegu.  

W panelu rejestracyjnym istnie-
je możliwość dokupienia pamiąt-
kowej koszulki z biegu w cenie 
46 zł. Zakupu należy dokonać do 
31.10.2022 r. ☐ AM

Bieg dla Niepodległej

Powstanie Listopadowe wybuchło 
na fali europejskich ruchów rewo-
lucyjnych i niepodległościowych, 
które w 1830 r. zaowocowały m.in. 
wybuchem rewolucji lipcowej we 
Francji i ogłoszeniem niepodle-
głości Belgii, jednak jego głównych 
przyczyn należy szukać wewnątrz 
kraju. Konstytucja Królestwa Pol-
skiego z 1815 r. była od lat łamana. 
W 1819 roku zniesiono wolność 
prasy i wprowadzono cenzurę 
prewencyjną, w 1821 zawieszono 
wolność zgromadzeń i zakazano 

działalności masonerii, w 1822 
skazano Waleriana Łukasińskie-
go, przywódcę Wolnomularstwa 
Narodowego, w 1825 r. zniesiono 
jawność obrad sejmowych. W spo-
łeczeństwie polskim narastały 
niezadowolenie i  sprzeciw wobec 
władz rosyjskich. W 1828 r. w war-
szawskiej Szkole Podchorążych Pie-
choty zawiązano spisek kierowany 
przez podporucznika Piotra Wy-
sockiego, który podjął przygotowa-
nia do zrywu narodowego. Decyzję 
o wybuchu powstania przyśpieszyła 

planowana przez Rosję interwencja 
zbrojna przeciwko rewolucjom we 
Francji i w Belgii, do której miała 
być włączona armia polska, a tak-
że aresztowania wśród uczestników 
spisku, grożące jego zdekonspiro-
waniem. Wieczorem 29  listopa-
da 1830  r. spiskowcy zaatakowali 
Belweder – siedzibę Wielkiego 
Księcia Konstantego Pawłowicza, 
naczelnego wodza wojsk polskich, 
brata cara Mikołaja I. Budynek opa-
nowano, jednak sam książę zdołał 
zbiec. Spiskowcy zdobyli Arsenał 

i  opanowali stolicę, jednak po-
wstaniu sprzeciwiła się większość 
generalicji, a władzę w powstaniu 
przejęła grupa polityków konser-
watywnych. Pod naciskiem opinii 
publicznej 18  grudnia 1830 Sejm 
ogłosił powstanie za narodowe.
Działania powstańcze 
w okolicach Nieporętu
 6 lutego 1831 ponad stutysięczna 
armia rosyjska pod wodzą feldmar-
szałka Iwana Dybicza przekroczy-
ła granicę Królestwa, napotykając 
opór dwa razy mniej licznych wojsk 
powstańczych. W naszych okoli-
cach wojska rosyjskie przeprawiły 
się przez most na Narwi w Zegrzu 
i postępowały w kierunku Niepo-
rętu. Pułkownik Antoni Jankowski 
na rozkaz generała Józefa Chłopic-
kiego mający ewakuować magazyny 
wojenne z Radzymina postanowił 
równocześnie rozpoznać położe-
nie wojsk w Nieporęcie. 24 lutego 
1831  r. rankiem od strony Słup-
na wtargnął do Nieporętu 3  Pułk 
Strzelców Konnych. Jednak ze 
względu na wielokrotną przewagę 
wojsk rosyjskich, oddział polskiej 
jazdy zmuszony został do wyco-
fania. Działania te spowodowały 
zachwianie stabilności polskiego 
zgrupowania. Powstającą lukę 
w polskich pozycjach wypełniły od-
działy piechoty. Batalion piechoty 
liniowej 6 Pułku oraz pół batalion 
Kurpiów powstrzymały atak Rosjan, 
a następnie w skutecznym kontrata-
ku wyparły wroga na pozycje wyj-

ściowe. Po uporządkowaniu wojsk, 
dowódca korpusu generał piechoty 
Iwan Szachnowski wyznaczył kolej-
ny cel. Był to atak w stronę War-
szawy od strony Białołęki. 25 lutego 
1831 r. wojska rosyjskie ruszyły do 
bitwy pod Białołęką mając naprze-
ciw zgrupowanie wojsk polskich 
pod dowództwem generała Kazi-
mierza Małachowskiego. Po cało-
dniowej bitwie pod Białołęką, a na 
innych odcinkach pod Stoczkiem, 
Wawrem i Grochowem, ofensywa 
rosyjska została powstrzymana. 
Umożliwiło to miesiąc później ar-
mii polskiej przeprowadzenie uda-
nych kontruderzeń zaplanowanych 
przez gen. Ignacego Prądzyńskiego. 
W wyniku tych działań nastąpiły 
zwycięskie bitwy pod Wawrem, 
Dębem Wielkim i Iganiami. 

☐ Dariusz Wróbel
Nieporęckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Powstanie Listopadowe 
1830–1831 w okolicach 
Nieporętu.  Część 1

Jazda polska w Powstaniu Listopadowym - inscenizacja Olszynka Grochowska 2012 r. (fot. autora) 

MATERIAŁY:
Bławdziewicz W. Nieporęcki Epi-
zod Powstania Listopadowego, 
„Wieści Nieporęckie” Nr 11/2009 
z 30.11.2009 r. str. 8.
Bławdziewicz W. Powstanie Listopa-
dowe 1830-1831, „Wieści Nieporęckie” 
Nr 17/2011 z 30.11.2011r. str. 7
Palczyński E. Nieporęcki Epizod Po-
wstania Listopadowego „Wieści Nie-
poręckie” Nr 17/2014 z  12.11.2014 r. 
str. 12.
Powstanie Listopadowe 1830–1831 
Państwowe Archiwum w Lublinie 
na podstawie Wielkiej Encyklopedii 
PWN [dostęp 16.10.2022]

6 października w Szkole Podstawowej w Iza-
belinie odbył się III  Drużynowy Turniej 
Szachowy w ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, na którym pojawiło się 
40 uczestników, reprezentujących 5 szkół 
podstawowych z  gminy 
Nieporęt. Zawodnicy 
rywalizowali drużyno-
wo w dwóch kategoriach 
wiekowych: dzieci i mło-
dzież.  Każdy zespół skła-
dał się z czterech graczy. 

Wyniki kategoria „dzieci”
1. SP Józefów 
2. SP Wólka 

Radzymińska
3. SP Izabelin
4. SP Stanisławów 

Pierwszy

Szachowi giganci z Gminy 
Nieporęt 24 października 2022 r. w hali spor-

towej w Wieliszewie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Legionowskiego 
w unihokeju dziewcząt w kategorii 
„dzieci”. W zawodach sportowych 
wzięło udział 6 najlepszych dru-
żyn, wyłonionych w  eliminacjach 
gminnych. Ostatnim etapem był 
�nał, w którym spotkały się uczen-
nice z Łajsk i Izabelina. Po zaciętej 
rywalizacji reprezentantki naszej 
szkoły w pięknym stylu pokonały 
ekipę z  Łajsk, zdobywając  I  miej-
sce oraz tytuł Mistrzyń Powiatu 
Legionowskiego. 

Skład naszej reprezentacji
1. Zuza Kozłowska (kapitan)
2. Zosia Anisiewicz
3. Hania Czech
4. Marcysia Olek
5. Nikola Stawowska

6. Ewa Dulęba
7. Ola Korzeniewska
8. Maja Zając

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w kolejnym etapie – zawodach między-
powiatowych. ☐ AP

Uczennice z Izabelina mistrzyniami 
powiatu

Wyniki kategoria „młodzież
1. SP Nieporęt 
2. SP Stanisławów Pierwszy
3. SP Józefów
4. SP Izabelin
5. SP Wólka Radzymińska

Wielkie gratulacje dla zwycięzców oraz 
wszystkich uczestników turnieju. ☐ AP



28 października 2022 WIEŚCI  NIEPORĘCKIE ZAPROSZENIE   7



WIEŚCI  NIEPORĘCKIE 28 października 20228   INFORMATOR

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LISTOPADZIE 2022 ROKU

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

LEGENDA

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

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)

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
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odpady komunalne (zmieszane)

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

gabaryty, ZSEE, tekstylia, opony
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