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Gmina podjęła realne działania 
w  sprawie pomocy dla uchodźców 
z Ukrainy, którzy przyjechali i będą 
przebywać na naszym terenie. Na po-
siedzeniach Zespołu Kryzysowego 
określono zakres pomocy. W Urzę-
dzie Gminy Nieporęt został urucho-
miony Gminny Punkt Konsultacyj-
ny dotyczący uchodźców z Ukrainy. 
Dla uciekinierów wojennych, którzy 
po 24  lutego przekroczyli granicę 
z  Polską, zostało przygotowanych 
100 miejsc tymczasowego zakwatero-
wania i wyżywienia w hali sportowej, 
mieszczącej się przy Szkole Podsta-
wowej im. B. Tokaja, ul. Dworcowa 
w 9 w Nieporęcie. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nieporęcie za-
pewni im posiłki oraz będzie udzie-
lał indywidualnych porad prawnych, 
pomocy tłumacza, a także wsparcia 
psychologicznego. Dla najmłodszych 
uchodźców przebywających na tere-
nie gminy Nieporęt zostaną przygo-
towane bezpłatne miejsca w gmin-
nych przedszkolach i szkołach. 

Uciekinierom wojennym zosta-
nie zapewniona bezpłatna pomoc 
medyczna w Centrum Medycznym 

Nieporęt. Będą oni mogli korzystać 
również z nieodpłatnych przejaz-
dów środkami lokalnego trans-
portu zbiorowego organizowanego 
przez gminę Nieporęt i m.st. War-
szawę, na liniach autobusowych 
705, 735, 736, L-8, L-31, L-45 oraz 
na linii SKM S-3, na podstawie po-
siadanych przez nich dokumentów.  

Aby zostać objętym komplek-
sową pomocą, każdy uchodź-
ca powinien zarejestrować się 
w  urzędzie gminy. Zostanie mu 
wydany dokument potwierdzający 
prawo do uzyskiwania świadczeń. 
ZBIÓRKA DLA UCHODŹCÓW
Przez ostatnie dni Radni Gminy 
Nieporęt oraz pracownicy szkół, 
Gminnego Ośrodka Kultury, gmin-
nej Biblioteki Publicznej i OSP orga-
nizowali zbiórkę darów rzeczowych 
dla uchodźców z  Ukrainy. Dzięki 
tym działaniom i ogromnemu za-
angażowaniu naszych mieszkańców 
oraz przedsiębiorców z ternu gminy 
Nieporęt, udało się zgromadzić ar-
tykuły codziennego użytku, środki 
higieny osobistej, artykuły żywno-
ściowe, koce, pieluszki, zabawki. 

Wszystkie dary rzeczowe z do-
tychczasowych punktów zbiórek 
zostały przekazane do dawnej 
siedziby GOPS w Nieporęcie, 
znajdującej się przy ul. Podleśnej 
4 a, gdzie powstał Gminny Punkt 
Zbiórki i  Wydawania Rzeczy dla 
Uchodźców z Ukrainy. 

Z danych naszego urzędu wy-
nika, że w chwili obecnej na tere-
nie Gminy Nieporęt przebywa już 
82 uciekinierów wojennych. Ta 
liczba cały czas rośnie. Uchodźcy 
nie mają praktycznie niczego,. Ich 
cały dobytek został na Ukrainie, 
dlatego każda pomoc jest na wagę 
złota. 
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 
CZEKAJĄ NA UCZNIÓW 
Z UKRAINY
Uczniowie z Ukrainy w wieku 
szkolnym (7–18 lat) są przyjmo-
wani do szkół publicznych oraz 
obejmowani opieką, a  także na-
uczaniem na warunkach takich 
samych jak obywatele polscy. Przy-
jęcie do szkoły jest możliwe w ciągu 
całego roku szkolnego, a ustalenie 
klasy, w której kontynuowana jest 
nauka, odbywa się na podstawie 
sumy ukończonych lat nauki szkol-
nej za granicą. By zapisać dziecko 
do szkoły należy złożyć wniosek do 
dyrektora – publiczna szkoła pod-
stawowa, w rejonie której mieszka 
dziecko przybyłe z zagranicy ma 
obowiązek przyjęcia takiego dziec-
ka z urzędu. 

Podobnie wygląda sprawa z miej-
scami w gminnych przedszkolach. 

Wszelkie sprawy dotyczące bez-
pieczeństwa obywateli Ukrainy, 
przebywających na terenie naszej 
gminy należy zgłaszać do Straży 
Gminnej pod numerem telefonu: 
668 116 761.

☐ Anna Michejda

Pomagamy 
uchodźcom 
z Ukrainy
W wyniku regularnych działań wojennych, toczących się 
za naszą wschodnią granicą, do naszego kraju ruszyła fala 
uchodźców. To głównie kobiety i dzieci. W tym strasznym 
czasie mieszkańcy gminy Nieporęt udowodnili, co naprawdę 
znaczy solidarność. Uchodźcy wojenni mogą liczyć na 
transport, dach nad głową, pomoc materialną. Gmina 
Nieporęt koordynuje działania pomocowe tak, by tra�ły 
do wszystkich potrzebujących. 
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Wiemy kto wybuduje 
bibliotekę w Nieporęcie
Gmina Nieporęt rozstrzygnęła przetarg na budowę biblioteki 
gminnej w Nieporęcie. Inwestycję  wykona �rma Wald – Glob 
Jan Radecki Spółka Jawna. Na jej realizację urzędnicy uzyskali 
do�nansowanie  w wysokości  4,95 mln zł – z Programu 
Inwestycji Strategicznych. Ogólny koszt budowy biblioteki 
to 6 993 000,00 zł brutto. 

Nowy sprzęt dla 
nieporęckich strażaków 
Druhowie z OSP Nieporęt otrzymali lekki samochód rozpoznawczy. 
Nowoczesny pick-up Mitsubishi L-200 został pozyskany z zasobów 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 
Auto będzie używane do akcji ra-
towniczych. Jest ono przystosowa-
ne zarówno do transportu łodzi jak 
i  sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
Dzięki wysokiemu zawieszeniu 
i potężnemu silnikowi, samochód 
poradzi sobie nawet w trudnym te-
renie.  Chociaż auto było wcześniej 
na wyposażeniu innej jednostki, 
jest prawie nowe, na liczniku ma 
zaledwie 40 tysięcy km. Kluczyki 

do samochodu oraz pamiątkowy 
ryngraf wręczył prezesowi OSP 
Nieporęt Dariuszowi Łuczykowi 
szef gabinetu politycznego Mini-
stra Obrony Narodowej Łukasz 
Kudlicki. W o�cjalnym przekaza-
niu samochodu uczestniczyli Wójt 
Gminy Nieporęt Sławomir Maciej 
Mazur, wicestarosta legionowski 
Konrad Michalski, mł. bryg. Karol 
Mendak – zastępca Komendanta 

Powiatowego PSP w  Legionowie, 
kierownik Działu Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Gminy Nieporęt 
Tadeusz Biernat oraz Dominik 
Astrachancew członek zarządu OSP 
Nieporęt. Nowy nabytek w znacz-
nym stopniu usprawni pracę nie-
poręckich strażaków i wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców. 

☐ AM

Bezpieczne przejście dla pieszych 
w Józefowie
Rozpoczęto prace związane z przebudową 
przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej 
w Józefowie w rejonie Szkoły Podstawowej. 
Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo 
dzieci oraz użytkowników drogi. 

Na zadanie Gmina Nieporęt uzy-
skała do�nansowane z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w  wy-
sokości 200 000,00 zł. Zadanie 
obejmuje przebudowę chodnika, 
wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej, progów zwalniają-
cych, wyniesionego przejścia dla 
pieszych, doświetlenie przej-
ścia oraz oznakowanie poziome 

i  pionowe. Zgodnie z umową 
wykonawca powinien zakończyć   
pracę na tym odcinku do końca 
maja. W związku z rozpoczęciem 
prac budowlanych ruch drogowy 
na wspomnianym odcinku może 
być utrudniony. Mieszkańcy oraz 
kierowcy powinni zachować szcze-
gólną ostrożność.

☐ AM

Przypomnijmy, biblioteka została 
zaprojektowana jako nowe skrzy-
dło istniejącego budynku GOK-u. 
Jej powierzchnia wyniesie 587 m2. 
Będzie to nowoczesny, przeszklo-
ny gmach składający się z trzech 
kondygnacji, a jego duże okna 
wychodzić będą na wschód i na 
zachód. Na parterze znajdować 
się będzie księgozbiór dla dzieci 
oraz sala multimedialna, w pełni 
wyposażona w  sprzęt audiowizu-
alny, gdzie odbywać się będą lekcje 
biblioteczne dla szkół i przedszkoli. 
W oddzielnym pomieszczeniu usy-
tuowana zostanie pracownia zajęć 

multimedialnych, w której znajdo-
wać się będą stanowiska z kompu-
terami. 

Całą pierwszą kondygnację zaj-
mować będzie księgozbiór dla do-
rosłych oraz dla młodzieży. Będzie 
to otwarta przestrzeń z wydzielo-
nymi strefami, podzielona jedynie 
meblami, z miejscami przeznaczo-
nymi dla bibliotekarzy. Znajdować 
się tu  będą również dwa stanowi-
ska wyposażone w komputery (tzw. 
hot desk), gdzie wypożyczający 
będą mieli możliwość sprawdze-
nia i  odnalezienia interesujących 
ich pozycji.  

Drugie, ostatnie piętro, zajmo-
wać będą: pomieszczenia biurowe 
dla pracowników biblioteki, z miej-
scami do opracowywania książek, 
pokój socjalny,  gabinet dyrektora 
biblioteki, czytelnia oraz pokój 
do pracy własnej, gdzie czytelni-
cy będą mogli sporządzać własne 
notatki pracując na materiałach 
bibliotecznych. Na tej kondygna-
cji znajdować się również będzie 
sala spotkań autorskich, projektów 

oraz szkoleń o powierzchni 45 me-
trów2, z której będzie można wyjść 
na taras usytuowany od strony za-
chodniej. 

Miłośników czytania z pew-
nością ucieszy fakt, że inwesty-
cja w  żadnym razie nie będzie 
przeszkadzała w funkcjonowanie 
biblioteki i nie ograniczy możli-
wości wypożyczania książek oraz  
multimediów. 

☐ AM

Ścieżka na moście? 
Projekt Stowarzyszenia 
Przyjazny Nieporęt 
tra�ł do Budżetu 
Obywatelskiego

Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy Nieporęt
Bogusława Tomasik Sławomir Maciej Mazur

Fotopułapki na 
przestępców
Straż Gminna zyskała nowe 
narzędzie do walki z wandalami 
i osobami odpowiedzialnymi 
za nielegalne wysypiska śmieci. 
W lutym zakupiono przenośne 
fotopułapki.

Kamery będą montowane cza-
sowo w różnych miejscach gmi-
ny. Ich lokalizacja z oczywistych 
względów nie będzie ujawniona 
do publicznej wiadomości. Ich za-
daniem jest bowiem „przyłapanie” 
przestępców na gorącym uczynku. 
Zainstalowane urządzenia po wy-
kryciu ruchu, zarówno w dzień, jak 
i w nocy, samoczynnie wykonują 
zdjęcia i �lmy. Będą one wykorzy-
stywane do ujawniania sprawców 
odpowiedzialnych za powstawa-
nie dzikich wysypisk, a także osób 
które dewastują mienie, wjeżdżają 
nielegalnie do lasu, bądź tworzą 
nielegalne gra�ti.

☐ AM

Jest szansa na szybsze wybudowa-
nie bezpiecznego połączenie ście-
żek rowerowych w Nieporęcie nad 
Kanałem Żerańskim. Wniosek 
w  tej sprawie do Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego złożyli 
nasi mieszkańcy.

Stowarzyszenie Przyjazny Niepo-
ręt zawnioskowało do Budżetu Oby-
watelskiego Mazowsza o stworzenie 
bezpiecznego połączenia ścieżki ro-
werowej biegnącej wzdłuż Kanału 
Żerańskiego ze ścieżką rowerową 
w Białobrzegach. Nasi mieszkańcy 
od dawna o to postulują. Odcinek 
drogi miedzy obiema ścieżkami 
nie jest obecnie przystosowany do 

poruszania się nim pieszych i rowe-
rzystów. Brak chodników i poboczy 
oraz  panujący w tym miejscu inten-
sywny ruch samochodowy, powo-
duje, że jest to miejsce wyjątkowo 
niebezpieczne i nieprzyjazne dla 
niechronionych uczestników ru-
chu. Miejmy nadzieję, że ten ważny 
projekt otrzyma „zielone światło” od 
zarządu województwa. ☐ AM
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Rehabilitacja pocovidowa z Kartą 
Mieszkańca

Dzięki zakupowi najnowocześniej-
szego sprzętu, który znajduje się 
w  Centrum Medycznym Nieporęt, 
mieszkańcy naszej gminy będą mogli 
skorzystać z dobrodziejstw programu 
rehabilitacji pocovidowej. W ramach 
oferty będą oni  mieli do dyspozycji 
szereg zabiegów z wykorzystaniem: 
laseroterapii wysokoenergetycznej, 
terapii radiowej ukierunkowanej 
oraz Super Indukcyjnej Stymulacji 
(SIS). Szczególnie ta ostatnia ma 
szeroki zakres zastosowania, dzięki 
czemu cieszy się ogromnym uzna-
niem wśród lekarzy i pacjentów. 
Czym jest SIS?
– Super indukcyjna stymulacja 
(SIS) to technologia wykorzystująca 
unikalne pole elektromagnetyczne 
o wysokiej intensywności. – mówi 
dr Józef Mróz kierownik kliniki  re-
habilitacji z Wojskowego Instytutu 

Medycznego – W zależności od 
wybranej częstotliwości oraz inten-
sywności pola elektromagnetyczne-
go terapia SIS korzystnie wpływa 
m.in. na redukcję bólu zarówno 
w stanach ostrych, podostrych, jak 
i przewlekłych.  Zastosowanie od-
powiednich ustawień pola elektro-
magnetycznego wywołuje reakcję 
tkanki mięśniowej i nerwowej, co 
w rezultacie prowadzi do popra-
wy przewodnictwa nerwowego 
i wzmocnienia osłabionych mięśni, 
także oddechowych. Stąd doskonałe 
rezultaty w terapii oddechowej u pa-
cjentów, którzy przeszli COVID-19. 
– dodaje dr Mróz. – To jednak nie 
wszystko. Dzięki poprawie miejsco-
wej cyrkulacji krwi i przyspieszeniu 
metabolizmu tkanek terapia BTL-
-SIS doskonale wpływa na procesy 
regeneracji oraz przyspiesza gojenie 

Dlaczego przystąpił Pan do pro-
gramu Karta Mieszkańca Gminy 
Nieporęt?
– Uważam, że tego typu inicjatywa 
to doskonała forma integracji miesz-
kańców. Przystępując do programu 
chciałem być jego częścią. Cieszę 
się, że mogę dołożyć do niego swoją 
cegiełkę. To też oczywiście również 
forma promocji dla przedsiębiorcy. 
Miło mi, że jestem pierwszym part-
nerem Karty. 
Jakie ulgi proponuje Pan naszym 
mieszkańcom?
– Posiadacze karty mieszkańca 
będą mieli 30% ulgę przy opłacie za 
wjazd na parking przy Dzikiej Pla-
ży. Proponuję również 10% zniżkę na 
wypożyczenie sprzętu pływającego: 
łodzi, kajaków, rowerów wodnych, 
motorówek. Myślę, że to atrakcyjna 
oferta, która pozwoli mieszkańcom 
gminy znacznie częściej korzystać 
z uroków Jeziora Zegrzyńskiego. 
Wypożyczalnie sprzętu wodnego od 
zawsze cieszyła się dużym powodze-

niem. Liczę, że zniżki jakie zapro-
ponowałem spowodują, że znacznie 
większa grupa mieszkańców będzie 
mogła pozwolić sobie na czynny wy-
poczynek na wodzie. 
Jak zachęciłby Pan innych przedsię-
biorców z terenu naszej gminy do 
przystąpienia do programu. 
– Tak jak już powiedziałem, ten 
program to doskonała forma pro-
mocji �rmy. Przedsiębiorca ma 
szansę przedstawić swoją ofertę 
dużo szerszemu gronu klientów. 
Dotrzeć do nich za pośrednictwem 
kanałów informacyjnych gminy, 
przez jej media społecznościowe, 
stronę internetową, gazetę gmin-
ną. Uważam też, że każdy przed-
siębiorca jest ważną częścią gminnej 
społeczności, dlatego warto byśmy 
angażowali się w jej integrację. Sys-
tem ulg i zniżek z pewnością będzie 
temu służyć. 

Dziękuję za rozmowę. 
☐ Rozmawiała Anna Michejda

Program nie byłby możliwy gdy-
by nie zakup najnowocześniejszej 
aparatury do rehabilitacji leczniczej 
dla osób, które przeszły COVID-19 
i teraz zmagają się z długotrwałymi 
skutkami ubocznymi. Gmina Nie-
poręt wyposażyła Centrum Me-

dyczne Nieporęt w 4 specjalistyczne 
urządzenia do głębokiej stymulacji 
i odnowy tkanek. To obecnie jedyna 
placówka w powiecie legionowskim 
dysponująca tak nowoczesnym 
sprzętem. 

☐ AM

Programy zdrowotne
gminy Nieporęt
Wychodząc naprzeciw 
potrzebom swoich 
mieszkańców Gmina Nieporęt 
realizuje bogaty program 
świadczeń i programów 
zdrowotnych. Poniżej 
prezentujemy pakiet usług 
medycznych �nansowanych 
ze środków gminnych.

Od 2016 r.  w Centrum Medycznym 
Nieporęt realizowany jest  Program 
polityki zdrowotnej w zakresie re-
habilitacji leczniczej mieszkańców. 
W ramach tego programu w latach 
2016-2021 wykonano blisko 23 tys. 
zabiegów. W każdym roku realizacji 
na program Gmina Nieporęt prze-
znaczyła 100 tys. zł. Wyjątkiem 
był pilotażowy rok 2016, kiedy to 
na program przeznaczono 50.250 
zł. Program oferuje uzupełnienie 
świadczeń gwarantowanych, �-
nansowanych z NFZ. W 2022  r. 
w  budżecie gminy na to zadanie 
zaplanowano 100.000,00 zł.

Uzupełnieniem wyżej wspo-
mnianego programu w zakresie 
rehabilitacji leczniczej jest �nan-
sowanie z budżetu Gminy Nie-
poręt od 2018 roku świadczeń 
w zakresie lekarza rehabilitanta, 
który od początku realizacji pro-
gramu zdrowotnego przyjął blisko 
3.300  mieszkańców. W samym 
2021 roku od stycznia do listopa-
da odbyło się 997 wizyt lekarskich. 
Warto dodać, że lekarz rehabili-
tant kieruje pacjentów również 
na badania diagnostyczne takie 
jak: rtg, usg, czy badania labora-
toryjne. Roczny koszt utrzymania 

programu zdrowotnego w zakresie 
lekarza rehabilitanta to 120 tys. zł 
Jedynie w dwóch pierwszych latach 
działania programu stawki te były 
niższe i wynosiły odpowiednio 
w 2018 roku – 52 tys. zł, 2019 roku 
– 100 tys. zł. W bieżącym roku na 
to świadczenie zaplanowano aż 
140.000,00 zł.

Od 2019 roku w Centrum me-
dycznym Nieporęt funkcjonuje 
poradnia diabetologiczna. Do li-
stopada 2021 r. przyjęła ona blisko 
600  osób, u których wykonano 
blisko 1100 badań diagnostycz-
nych. Ponadto, lekarz diabetolog, 
w ramach programu, kieruje na-
szych pacjentów m.in. do poradni 
okulistycznej, poradni neurolo-
gicznej i poradni kardiologicznej. 
Koszt programu w 2019 r., wyniósł 
25 tys. zł. W kolejnych latach gmina 
przekazała na ten cel 50 tys. zł rocz-
nie.  W 2022 r. na wsparcie porad-
ni diabetologicznej zaplanowano 
w budżecie 60.000,00 zł. 

Kolejnym dużym programem 
�nansowanym z zasobów gminy 
jest program polityki zdrowotnej 
w zakresie szczepień ochronnych 
przeciwko grypie dla osób w wieku 
55 lat i powyżej. Jest on prowadzony 
od 2107 roku. Do 2021 roku skorzy-
stało z niego 1686 osób. W każdym 
roku realizacji programu przezna-
czono 20 tys. zł, przy czym w 2021 r. 
kwota ta wzrosła do 24 tys. zł. Warto 
wspomnieć, iż w 2021 r. nasza gmi-
na otrzymała tytuł Samorządowego 
Lidera Ogólnopolskiego Progra-
mu Zwalczania Grypy. W woje-
wództwie mazowieckim tytuł ten 

nadano jedynie Gminie Nieporęt.  
W 2022  r. na program szczepień 
przeciwko grypie zaplanowano 
w budżecie 20.000,00 zł

Od 2018 roku �nansujemy na 
rzecz mieszkańców Gminy Niepo-
ręt ambulatorium w zakresie chi-
rurgii ogólnej i chirurgii urazowo-
-ortopedycznej działające w NZOZ 
Legionowo, przy ul. Sowińskiego 4. 
Placówka przyjmuje pacjentów 
w soboty, niedziele i święta w godz. 
8–24, oraz w  dni powszednie 
w godz. 19–24. W ramach ambu-
latorium wykonywane są m.in. 
świadczenia szycia i opatrywania 
ran, unieruchomienie złamań nie 
wymagających cięć chirurgicznych. 
W okresie od 2018 r. do 2021  r. 
koszt do�nasowania przez Gminę 
Nieporęt wynosił 295.707,50  zł. 
W  2022 r. gmina Nieporęt zapla-
nowała na ten cel 82.452,50 zł

Ponadto Gmina Nieporęt do�-
nansowuje szpital w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim (Nowodworskie 
Centrum Medyczne) hospitalizują-
cy mieszkańców Gminy Nieporęt.

W 2020 r. Gmina Nieporęt prze-
kazała 20  tys. zł na zakup 2 sztuk 
kardiomonitorów dla Intensyw-
nego Nadzoru Kardiologiczno-In-
ternistycznego szpitala, a w 2021 r. 
do�nansowała instalację gazów me-
dycznych na Oddziale Dziecięcym. 
Na ten cel przeznaczono również 
20 tys. zł.  W 2022 r. w budżecie 
gminnym zabezpieczono 30.000,00 
zł na do�nansowanie aparatu KTG 
na potrzeby badań ciężarnych pa-
cjentek chorych na COVID-19.

☐ AKZ

Pierwszy partner programu Karta 
Mieszańca Gminy Nieporęt
Piotr Bączkowski – właściciel restauracji Barka, wypożyczalni sprzętu 
pływającego Water-Club i dzierżawca parkingu przy Dzikiej Plaży jest 
pierwszym przedsiębiorcą prywatnym, który przystąpił do programu 
partnerskiego Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt. Od lat nasi 
mieszkańcy korzystają z jego usług.

W marcu w Centrum Medycznym Nieporęt rusza specjalny 
program rehabilitacji dla osób zmagających się z powikłaniami 
po zakażeniu SARS-CoV-2. Posiadacze Karty Mieszkańca 
Gminy Nieporęt będą mogli skorzystać z bogatej oferty 
zabiegów oraz najnowocześniejszego sprzętu medycznego, 
jakim dysponują tylko wyspecjalizowane, nieliczne ośrodki 
w naszym kraju. Obecnie z podobnych zabiegów korzystają 
m.in. pacjenci Szpitala w Głuchołazach, który jako pierwsza 
placówka w Europie opracował i wdrożył autorski  program 
rehabilitacji pocovidowej.

pourazowe, jak również zrost kost-
ny w przypadku złamań, nawet we 
wczesnym stadium. 

W przychodni dostępne będą 
również zabiegi kinezyterapeutycz-
ne takie jak: ćwiczenia czynne na 
rotorze kończyn dolnych i górnych 
oraz ćwiczenia wspomagane koń-
czyn górnych i dolnych (UGUL). 
Ich zadaniem jest poprawa spraw-
ności �zycznej i zwiększenie wy-
dolności wysiłkowej, krążeniowej 
i oddechowej.  
Kto będzie mógł skorzystać 
z programu?
Dostęp do rehabilitacji pocovido-
wej jak sama nazwa wskazuje, jest 
adresowany do osób, które cierpią 
z powodu powikłań po przecho-
rowaniu COVID-19. Najczęściej 
są to: problemy z oddychaniem, 
zmniejszona ogólna sprawność 
organizmu, mniejsza tolerancja 
wysiłku �zycznego, czy bóle mię-
śniowo-stawowe. Dolegliwości te 
ograniczają aktywność w  życiu 
społecznym i zawodowym nie 
tylko osób starszych, ale również 
i  młodych. Dostęp do programu 
znacznie ułatwi posiadanie Karty 
Mieszkańca Gminy Nieporęt. 

- Program rehabilitacji pocovi-
dowej �nansowany będzie w cało-
ści ze środków gminy – mówi wójt 
Maciej Mazur. – W związku z tym 
z programu w pierwszej kolejności 
będą mogli korzystać posiadacze 
Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt. 
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Zmiany w programie
„Czyste Powietrze”
Przypominamy, że od 15.09.2021 
roku w Urzędzie Gminy Nieporęt 
działa punkt konsultacyjny do-
tyczący realizacji ogólnopolskie-
go  programu „Czyste powietrze”. 
W ramach działalności punktu 
można uzyskać pomoc w zakresie 
przygotowania i złożenia wniosku 
o do�nansowanie, zarówno w wer-

sji papierowej jak i elektronicznej. 
Osobiste konsultacje będą możliwe 
po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu się na wizytę (22 767-
32-14).  Punkt czynny jest w po-
niedziałki w godzinach 13:00–17:00 
oraz w środy między 11:00–15:00.

Szczegółowe informacje o moż-
liwym do�nansowaniu w ramach 

funkcjonowania programu: „Czy-
ste powietrze” – można uzyskać 
także pod ogólnokrajowym nume-
rem infolinii: (+48) 22 45 95 955
dostępnym od  poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30–15.30 lub 
na stronie internetowej  czystepo-
wietrze.gov.pl

☐ AM

PSZOK – dostępnym i legalnym sposobem 
na problematyczne odpady 
Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji, a także do pojemników 
przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Stare meble, gruz po remoncie, zużyty sprzęt RTV i AGD, 
akumulator, czy opony – oddamy nieodpłatnie w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
PSZOK – czyli Punkt Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunal-
nych – to specjalnie zorganizowane 
dla mieszkańców gminy miejsce, 
w którym mogą oni pozostawić po-
segregowane odpady komunalne. 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach PSZOK-i 
działają w  każdej gminie, także 
u nas. Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych mieści 
się w Nieporęcie przy ul. Małołęc-
kiej 62. Jest on przeznaczony dla 
mieszkańców, którzy składają de-
klaracje i płacą za odpady komu-
nalne w  Gminie Nieporęt. Punkt 
za darmo przyjmuje odpady z go-
spodarstw domowych, także za-
wierające niebezpieczne materiały 
czy substancje. To bardzo ważne, 
by odpady niebezpieczne, czyli np. 
baterie, zużyte tonery, tra�ły do 
PSZOK, ponieważ stamtąd zostaną 
przekazane do recyklerów, którzy 
zajmują się ich przetwarzaniem. 

Mimo funkcjonowania PSZOK-
-ów, gdzie legalnie i  bezpłatnie 
możemy przekazać nasze odpady, 
wciąż odnotowujemy niedopusz-
czalną praktykę porzucania pro-

blematycznych odpadów w  miej-
scach do tego nieprzeznaczonych 
(np. lasach, polach, przy drogach). 
Porzucanie odpadów w miejscach 
nieprzeznaczonych do ich zagospo-
darowania jest nie tylko wyjątkowo 
naganne, ale i ścigane.

Jakie odpady przyjmuje 
nasz PSZOK?
 1 papier, w tym odpady z papieru 

i tektury, opakowania z papieru 
i tektury,

 2 szkło, w tym odpady ze szkła, 
opakowania ze szkła,

 3 metale, w tym odpady metali, 
opakowania z metali,

 4 tworzywa sztuczne, w tym od-
pady tworzyw sztucznych, opa-
kowania z tworzyw sztucznych,

 5 odpady opakowaniowe wie-
lomateriałowe np. kartony po 
mleku i sokach itp.,

 6 odpady niebezpieczne i chemi-
kalia takie jak: środki ochrony 
roślin i  opakowania po nich, 
oleje, tłuszcze, farby, tusze, 
detergenty, kleje, rozpuszczal-
niki itp. przyjmowane są w za-
mkniętych, szczelnych i nieusz-
kodzonych opakowaniach, 

 7 przeterminowane leki,
 8 odpady niekwali�kujące się do 

odpadów medycznych powsta-
łych w  gospodarstwie domo-
wym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w for-
mie iniekcji i prowadzenia mo-
nitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł 
czy strzykawek,

 9 zużyte baterie i akumulatory,
10 zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny (ZSEE),
11 meble i  inne odpady wielko-

gabarytowe,
12 zużyte opony,
13 odzież, tekstylia i opakowania 

z tekstyliów,
14 popiół z palenisk domowych
15 odpady budowlane i rozbiórko-

we w związku z prowadzeniem 
drobnych prac remontowych 
nie wymagających pozwolenia 
na budowę do 3 m³ rocznie.

Pamiętajmy też, że przeterminowa-
ne leki oddamy za darmo również 
w  Centrum Medycznym Niepo-
ręt Sp. z o. o. przy ul. Podleśnej 4 
w Nieporęcie, a gdy kupimy nowy 
toner czy sprzęt AGD, sprzedawca 
ma obowiązek nieodpłatnie ode-

brać od nas zużyty sprzęt tego sa-
mego rodzaju.

Nie przyjmujemy 
na PSZOK: 
 1 odpadów pochodzących z prowa-

dzenia działalności gospodarczej, 
rolniczej, ogrodniczej, przemy-
słowej itp., - ich posiadacze mu-
szą zawrzeć umowę na odbiór 
odpadów z  �rma posiadającą 
odpowiednie zezwolenie czyli 
odbiór we własnym zakresie.

 2 odpadów w  postaci części sa-
mochodowych, np. zderzaków, 
re�ektorów, części karoserii, sie-
dzisk itp. – ich posiadacze muszą 
zapewnić odbiór we własnym 
zakresie czyli jeśli naprawa w za-
kładzie mechaniki pojazdowej 
to ten zakład musi mieć umowę 
podobnie jak wyżej, natomiast 
zużyte części samochodowe wy-
tworzone w wyniku samodziel-
nych napraw powinny zostać do-
starczone przez mieszkańca do 
stacji demontażu pojazdów lub 
innych punktów uprawnionych 
do ich zbiórki. Przedsiębiorca 
prowadzący stację demontażu 
pojazdów zobowiązany jest do 

przyjęcia będących odpadami 
części samochodów osobowych 
usuniętych w trakcie ich napra-
wy. Przedsiębiorca za przyjęcie 
takich odpadów może pobrać 
opłatę.

 3 odpadów w postaci materiałów 
budowlanych i  rozbiórkowych 
zawierających, np: azbest, papę, 
smołę, materiały ociepleniowe, 
w tym styropian, okna, części da-
chu itp. - muszą zapewnić odbiór 
we własnym zakresie albo przez 
�rmę realizującą usługę budow-
laną lub remontową, ewentual-
nie trzeba zamówić odbiór w �r-
mie odbierającej odpady.

 4 odpadów komunalnych pocho-
dzących z terenu innych gmin! 
– odpady należy oddać tam 
gdzie wytworzone.

PSZOK nie przyjmuje również
niesegregowanych zmieszanych od-
padów komunalnych!

☐ Agnieszka Ogonowska

Dział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa informuje, że można skła-
dać wnioski o odbiór i demontaż 
azbestu na 2022 rok. Na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Nie-
poręt znajdują  się druki, które po 
wypełnieniu należy złożyć w kan-
celarii Urzędu Gminy Nieporęt. 
Dodatkowych informacji na te-
mat odbioru i demontażu azbestu 
można uzyskać w Dziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, kontakt 
pod nr tel. (22) 767 04 10. ☐ AM

Odbiór azbestu 
w 2022 roku

Dzięki nowym przepisom na większe wsparcie mogą liczyć osoby o najniższych dochodach. Na 
termomodernizację domu i wymianę pieca można otrzymać do 69 tys. zł dotacji. Trwa nabór wniosków.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest odpowiednia 
pielęgnacja drzew znajdujących się na należących do 
nich drogach prywatnych. To przede wszystkim kwestia 
bezpieczeństwa.
O tym, że stare, suche drzewa 
mogą stanowić ogromne zagroże-
nie mogliśmy się przekonać w po-
łowie lutego, kiedy przez nasz kraj 
przetoczyły się potężne huragany. 
Setki powalonych drzew, to nie 
tylko realne zagrożenie dla zdro-
wia i życia ludzkiego, ale również 
ogromne straty materialne, za-
grożenie w  ruchu drogowym czy 
zniszczenia infrastruktury ener-
getycznej. Łamiące się jak zapałki 
drzewa uszkadzały linie elektrycz-
ne, co skutkowało kilkudniowymi 
przerwami w dostępie do prądu. 
Ponadto powalone drzewa, odła-
mane konary i gałęzie, zabloko-
wały wiele dróg, uniemożliwiając 
przejazd służbom ratowniczym. 
Aby w przyszłości zapobiec takim 
zdarzeniom, władze Gminy Nie-
poręt przypominają mieszkańcom 
o konieczności usuwania starych, 
suchych drzew, znajdujących się 
w należących do nich drogach pry-

watnych, by w razie potrzeby nie 
stały się przeszkodą dla wozów bo-
jowych OSP, czy karetek pogotowia.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy na-
sze drzewa mogą stanowić zagroże-
nie, możemy zwrócić się o pomoc 
w ocenie sytuacji do gminnego 
Działu Ochrony Środowiska (22) 
767 04 10.  Nie zawsze konieczna 
będzie bowiem wycinka. Czasami 
wystarczy tzw. przewietrzenie ko-
rony, polegające na przycięciu gór-
nej części drzewa. Szczegółowych 
informacji oraz pomocy udzielają 
w tej sprawie  nasi pracownicy.

Pamiętajmy też, że drzewa ro-
snące na naszym terenie, które 
mogą stanowić zagrożenie dla są-
siedniego budynku, lub powodo-
wać ograniczenie w dostępie światła 
słonecznego, stanowią naruszenie 
prawa własności sąsiada oraz swo-
bodnego dysponowania należącej 
do niego nieruchomości. Z tego po-
wodu sąsiad, którego prawo w tym 

To właściciel musi zadbać o stan drzew 
na prywatnej drodze

zakresie zostało naruszone może 
żądać przywrócenia stanu zgodne-
go z prawem – poprzez usunięcie 
drzewa. Zgodnie z treścią art. 222§ 
2 kodeksu cywilnego właścicielowi 
przysługuje roszczenie o przywró-
cenie stanu zgodnego z  prawem 
i o zaniechanie naruszeń. Jednak-
że podstawę do żądania usunięcia 
drzewa dotyczy tylko sytuacji, 
w której to prawo własności zostaje 
w rzeczywistości naruszone. Musi 
to być sytuacja realna, występują-
ca w danym momencie. Sąsiad nie 
może nas więc zmusić do wycinki 
opierając się tylko na twierdzeniu, 
że rosnące na naszej działce drze-
wo stanowi potencjalne zagrożenie 
dla jego budynku spowodowane 
np. zmianami klimatu i ryzykiem 
wystąpienia gwałtownych burz czy 
huraganów. Pamiętajmy jednak, 
że gdy w przypadku gwałtownych 
zdarzeń atmosferycznych „nasze” 
drzewo uszkodzi posesję sąsiada, 
ma on prawo domagać się od nas 
zadośćuczynienia! Koszty naprawy 
dachu mogą więc okazać się dla nas 
znacznie poważniejsze niż prewen-
cyjna wycinka. ☐ JM, AM

Nasz PSZOK funkcjonuje: od wtor-
ku do soboty – w godzinach: 10.00 : 
18.00 z wyłączeniem świąt i innych 
dni ustawowo wolnych od pracy.
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16 czerwca 2009 roku nastąpiło 
symboliczne wbicie łopaty i  wmu-
rowanie kamienia węgielnego 
pod budowę basenu. Wykonawcą 
inwestycji było Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego „Ekobud”   
Sp. z o.o. z Ostródy. Prace budow-
lane trwały 2 lata i 9 miesięcy.  
Otwarcie Aquaparku Fala nastąpiło 
7 marca 2012 roku. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele Sejmu 
i Senatu, duchowieństwa, wojska, 
policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
WOPR oraz władz samorządowych. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: Ordynariusz Diecezji 
Warszawsko-Praskiej Arcybiskup 
Henryk Hoser, Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Przewodniczący rady Gmi-
ny Eugeniusz Woźniakowski, Wójt 
Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz 

Zastępca Wójta Alicja Sokołowska. 
Prezes Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego Jerzy Telak 
przekazał sprzęt dla ekipy ratowni-
ków. Podczas uroczystości ogłoszo-
ny został także wynik konkursu na 
opracowanie nazwy oraz logo pły-
walni. Autorem nagrodzonej pracy 
został Arkadiusz Borowski. 

Aquapark Fala to jedna z waż-
niejszych gminnych inwestycji 
ostatnich lat. Dzięki do�nansowa-
niu ze środków gminy, obiekt za-
pewnia bezpłatną naukę pływania 
dla uczniów z gminnych placówek 
oświatowych.   Stanowi miejsce ca-
łorocznego, aktywnego wypoczyn-
ku dla wszystkich mieszkańców 
oraz osób przyjezdnych. Miłośnicy 
pływania mają do dyspozycji dwie 
niecki basenowe: sportową i rekre-
acyjną. Basen sportowy o głębokość 

10 lat Aquaparku Fala!
Już od dekady mieszkańcy gminy 
Nieporęt mogą korzystać z gminnej 
pływalni. 7 marca mija dziesięć lat 
od uroczystego otwarcia Aquaparku 
Fala w Stanisławowie Pierwszym. 
Od początku działalności obiekt 
odwiedziło 1 185 605 osób. 
Jak to się wszystko zaczęło? 

od 130 cm do 180 cm i wymiarach 
25 m x 12,5 m podzielony jest na 
6  torów ze słupkami startowym. 
W nieco mniejszym basenie rekre-
acyjnym znajduje się  podwodna 
leżanka z hydromasażem, oraz dwa 
kołnierze, z których pod znacznym 
ciśnieniem wypływają strumienie 
wody, masujące kark i plecy kapią-
cych się.

Pływalnia oferuje również strefę 
relaksu, w której znajduje się sze-
ścioosobowa wanna z hydromasa-
żem oraz sucha sauna.  70 metrowa 
zjeżdżalnia ślimakowa, wychodzą-
ca poza obręb budynku, zapewnia 
doskonałą rozrywkę i odpowiedni 
poziom adrenaliny u najmłodszych 
użytkowników pływalni.

Dzięki wyposażeniu basenu 
sportowego w urządzenia sygnali-
zacji falstartu, czy nawrotu w stylu 
grzbietowym, w Aquaparku Fala 
organizowane są zawody pływac-
kie. Na terenie pływalni swoją bazę 
szkoleniową ma UKS Fala Nieporęt. 
Jego wychowankowie znajdują się 
w ścisłej czołówce najlepszych pły-
waków w naszym województwie. 
Odnoszą oni również znaczące 
sukcesy na arenie ogólnopolskiej. 
Świadczy o tym liczba medali, którą 
rokrocznie zdobywają zawodnicy 
UKS Fala Nieporęt. ☐ AM, BW

od lewej: A. Sokołowska, R. Smogorzewski, śp. E. Woźniakowski, S. Trzaskowski, M. Mazur, A. Struzik, 
śp. abp H. Hoser, poseł Z. Durka

od lewej Anna Czyż, śp. Eugeniusz Woźniakowski, Maciej Mazur, 
Adam Struzik, śp. abp Henryk Hoser, Alicja Sokołowska
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Nowe zajęcia dla seniorów
Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie zaprasza wszystkich seniorów 
na bezpłatne zajęcia „Mapa Pamięci”. Warsztaty prowadzi trenerka roz-
woju osobistego Magdalena Skórkowska. Celem spotkań jest podnie-
sienie własnej kreatywności, poprawa samooceny, a także wydobycie 
drzemiących w uczestnikach talentów. W trakcie zajęć prowadząca pod-
powie jak radzić sobie z kryzysem, obniżonym nastrojem czy poczuciem 
wypalenia. Seniorzy będą sięgać do ciekawych cytatów i przypowieści. 
Poznają różne techniki i ćwiczenia dotyczące lepszego funkcjonowania 
o procesu myślenia i pamięci. Nauczą się rozpoznawać własne potrze-
by i marzenia, a wszystko to, przy inspirującej, relaksacyjnej muzyce, 
pracach plastycznych i wielu ciekawych aktywnościach pozwalających 
na optymistyczne spojrzenie na otaczający świat. Zajęcia odbywać się 
będą w każdy czwartek o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nieporęcie przy ul. Dworcowej  9a. ☐ AM

Stypendyści 
ze Stanisławowa

Narciarska 
mistrzyni 
z gminy 
Nieporęt

Maja Rybińska uczennica 8. klasy 
Szkoły Podstawowej im. Wandy 
Chotomskiej w Józefowie to 
znakomita narciarka. Nastolatka 
zajmuje 2. miejsce w klasy�kacji 
generalnej Młodzieżowego 
Pucharu Polski w sezonie 
2021/2022.   
Tak wysoka pozycja, zaowocowała kwali�-
kacją Mai przez Polski Związek Narciarski 
(PZN) do kadry Polski i reprezentowaniu 
kraju na mistrzostwach świata w kategorii 
U14 i U16 na Alpe Cimbra Fis Children 
CUP we Włoszech oraz jako kadra PZN na 
międzynarodowych zawodach w Czechach.

Starty w zawodach Młodzieżowego Pu-
charu Polski w Narciarstwie Alpejskim, 
rozgrywanych m.in. w Krynicy, Ustrzykach 
Dolnych i Szczyrku zaowocowały dwoma 
złotymi, dwoma srebrnymi oraz dwoma 
brązowymi medalami. W tym sezonie przed 
Mają jeszcze starty w Mistrzostwach Polski 
w Czarnej Górze, oraz w Finale Młodzieżo-
wego Pucharu Polski. Z uwagi na powołanie 
Mai do kadry Polski trwają też dyskusje na 
temat startów Mai we Francji i Włoszech. 
Nasza narciarka będzie musiała zmierzyć się 
w tym roku jeszcze z jednym wymagającym 
zadaniem – egzaminem ósmoklasisty. Jeste-
śmy przekonani, że tak jak w przypadku za-
wodów narciarskich, także z tym wyzwaniem 
Maja poradzi sobie po mistrzowsku.

☐ AM

Warsztaty gospel w nieporęckim GOK-u
Po pandemicznej przerwie, w dniach 26–27 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry odbyły się piąte Nieporęckie Warsztaty Gospel. Spotkanie prowadziła Monika 
Mimi Wydrzyńska, której akompaniowała Anna Maliszewska. Warsztaty cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. 

Prestiżowe stypendium otrzymali: Monika 
Wróbel i Aleksy Kostro z klasy VII A oraz 
Wiktoria Szeliga-Kędziora z klasy VII  B. 
To niezwykle ambitni i jednocześnie bardzo 
skromni młodzi ludzie, którzy sami o sobie 
mówią, że są zwykłymi uczniami. Cała trójka 
wiele czasu poświęca nauce, ale dodatkowo 
też rozwija swoje pasje, zainteresowania 
i zgłębia tajniki języka angielskiego. Dzięki 
stypendium będą mogli dalej rozwijać zdol-
ności i podnosić swoje kompetencje.

MONIKA preferuje przedmioty przyrod-
nicze, fascynuje ją biologia i właśnie z tym 
przedmiotem wiąże swój przyszły zawód. 

– Pomimo trudnego czasu, a może właśnie dlatego, staramy się dać ludziom poczucie bli-
skości i wiary w to, że dobro zawsze zwycięża. – mówi organizatorka spotkania Monika 
Wydrzyńska. – Wspólnie spędzone dwa dni wypełnione były wielogłosowym śpiewem, 
bliskimi rozmowami oraz modlitwą. Pracując na pięknych tekstach i muzyce odkrywaliśmy 
jak śpiewać, aby przekaz tra�ał do serc słuchaczy.

Spotkanie zaowocowało poszerzeniem gospelowego repertuaru. Nowe pieśni już 
niebawem będzie można usłyszeć na kanale YouTube chóru Tobie Śpiewam. 

Tobie Śpiewam to amatorski zespół wykonujący głównie chrześcijańskie utwory. 
Tworzy go  grupa entuzjastów muzyki, pragnąca rozwijać swoje umiejętności wokal-
ne w repertuarze gospel. Spotkania chóru odbywają się w każdy piątek o godz. 19:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie. ☐ MW, JW

Podkreśla także, że niezbędnym uzupełnie-
niem podstaw do dalszej nauki biologii jest 
logiczne myślenie, które rozwija na lekcjach 
matematyki. Lubi także czytać książki.

ALEKSY marzy by zostać piłkarzem, dla-
tego wolny czas przeznacza na doskonalenie 
swoich piłkarskich umiejętności. Pilnie uczy 
się języków obcych i matematyki, bo wie, że 
na boisku trzeba myśleć logicznie, a żeby grać 
w lidze zagranicznej, trzeba znać języki.

WIKTORIA interesuje się siatkówką i ak-
torstwem, z którym wiąże swoją przyszłość. 
To pasja, która towarzyszy jej od najmłodszych 
lat. Podkreśla, że czasem trudno jest pogodzić 

naukę z hobby, ale to jej nie zniechęca w realiza-
cji marzeń i celów. Jest ambitna, chętnie pozna-
je też nowe kultury i uczy się języków obcych. 
Dzięki stypendium będą mogli dalej rozwijać 
zdolności i podnosić swoje kompetencje.

„Mazowiecki program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych – naj-

lepsza inwestycja w człowieka” skierowany 
jest do uczniów VII i VIII klas szkół pod-
stawowych oraz liceów ogólnokształcących 
Województwa Mazowieckiego. Projekt ma 
na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych 
i motywowanie do dalszej nauki. 

☐ Grzegorz Borek

Troje uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym zostało 
stypendystami „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022. 
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Bernard de Roquefeuil 
(1917–1990) „Uciekinier” – losy 
francuskiego o�cera w Polsce 
lat okupacji hitlerowskiej

W tym roku obchodzi-
my dziesiątą rocznicę 
publikacji wojennych 

wspomnień Bernarda de Roqu-
efeuil, wspomnień związanych 
bezpośrednio z terenem naszej 
gminy. Dlatego cofnąłem się do so-
boty 24 listopada 2012 roku, kiedy 
to miałem możliwość osobistego 
uczestniczenia w prezentacji książki 
pt. „Uciekinier” autorstwa Bernar-
da de Roquefeuil. Prezentacja mia-
ła miejsce w Instytucie Francuskim 
na ulicy Widok 12 w  Warszawie. 
W  spotkaniu uczestniczyli m.in. 
członkowie rodziny de Roquefeuil, 
czyli syn autora Fulcran z żoną Do-
minique i ich dzieci: córka Yolan-
de de Roquefeuil oraz syn Hugues 
student. Pojawili się tam również 
potomkowie rodziny Branickich, 
w posiadłości których w Wilano-
wie ukrywał się autor wspomnień 
oraz dr. Adam Rybiński, wydawca 
książki. W spotkaniu uczestniczył 
tłumacz książki Tomasz Matkow-
ski. W książce autor opisał swoje 
wspomnienia wojenne, począwszy 
od walk w 1940 roku we Francji, 

gdy 31 maja 1940 roku dostał się 
do niewoli niemieckiej. Kolejno 
w książce opisuje ucieczki z obozów 
jenieckich, w  tym ostatnią, udaną 
z obozu w Niedzicy. Następnie da-
leką podróż, w którą wyruszył przez 
Modlin, Legionowo, Nieporęt, Au-
gustówek i Izabelin do Pałacu w Wi-
lanowie. W  Warszawie zastało go 
Powstanie Warszawskie oraz „wy-
zwolenie” przez Armię Radziecką. 
Autor był świadkiem grabieży Pa-
łacu Branickich w Warszawie przez 
żołnierzy radzieckich i aresztowania 
rodziny Branickich przez jednostki 
NKWD. Po okresie ukrywania się 
w Modlinie i Legionowie Bernard 
de Roquefeuil tra�a do Nieporętu 
i jest ukrywany razem z dwoma in-
nymi o�cerami francuskimi przez 
rodziny żołnierzy nieporęckiego 
batalionu Armii Krajowej. Potem 
ukrywa się w Augustówku, a następ-
nie tra�a do gospodarstwa Francisz-
ka Mańka w Izabelinie. Tam zostaje 
przyjęty jak domownik. Przez kilka 
miesięcy pomagał w gospodarstwie, 
pasł krowy, kopał ziemniaki, bawił 
Barbarę, najmłodszą córkę Fran-

ciszka Mańka. Posiadał fałszywą 
kenkartę na nazwisko Zieliński 
z adnotacją, że urodził się we Francji 
dla uzasadnienia jego francuskiego 
akcentu. W marcu 1945 roku za 
sprawą dowódcy III Batalionu AK 
w Nieporęcie Bronisława Tokaja, 
udał się do posiadłości hrabiego 
Branickiego w  Warszawie - Wila-
nowie. W podróży towarzyszyła mu 
nauczycielka nieporęckiej szkoły 
Mieczysława Kazubska. Po wkro-
czeniu Armii Radzieckiej Bernard 
udaje się z Warszawy przez Lublin 
i Odessę do rodzinnej posiadłości 
zamku Croptes we Francji. W sierp-
niu 1980 roku autor „Uciekiniera” 
odwiedził w Polsce miejsca swoje-
go wojennego pobytu. Pojawił się 
również w gospodarstwie Mańków, 
gdzie przebywał prawie pół roku. 
Wspomnień w czasie spotkania po 
trzydziestu pięciu latach było więc 
bardzo dużo. W  listopadzie 2012 
roku rodzina de Roquefeuil przyje-
chała do Polski, aby poznać miejsca 
wojennych losów Bernarda. Najbliż-
si „uciekiniera”  pojawili się również 
w  gospodarstwie rodziny Mańk, 

a  23  listopada 2012 r. odwiedzili 
Nieporęt, goszcząc na spotkaniu 
u Wójta Gminy Nieporęt Macieja 
Mazura. Narratorem historycznym 
spotkania i zwiedzania gminy Nie-
poręt był nieżyjący już badacz lokal-
nej historii, regionalista p. Włodzi-
mierz Bławdziewicz. Po spotkaniu 
goście z Francji udali się do kościoła 
para�alnego w Nieporęcie pw. NP-
NMP oraz wysłuchali informacji 
o odmowie przysięgi legionistów 
Józefa Piłsudskiego przy pomniku 
w Białobrzegach. Kolejnym etapem 
podróży po gminie Nieporęt było 
zwiedzanie fortu w Beniaminowie. 
W mojej ocenie bardzo interesujące 
było również spotkanie w Instytucie 
Francuskim w Warszawie. Organi-
zatorzy prezentacji książki zapew-
nili tłumaczenie symultaniczne 
z języka francuskiego i angielskie-
go, co zapewniło uczestnikom dobrą 
komunikację. Dodatkowo czytane 
były fragmenty książki, a na ekranie 
prezentowane zdjęcia z rodzinnego 
albumu  Bernarda de Roquefeuil we 
Francji oraz zdjęcia z pobytu Ber-
narda w Polsce w 1980 roku. Atmos-

fera spotkania była wręcz rodzinna, 
a syn Bernarda, Fulcran przekazał 
zebranym wiele ciekawych wspo-
mnień i historii usłyszanych od 
ojca, szczególnie tych dotyczących 
okresu ukrywania się w Polsce lat 
okupacji hitlerowskiej. Głos w dys-
kusji zabrał prof. Stanisław Leszek 
Kazubski, syn dowódcy pierwszej 
kompanii III Batalionu AK w Nie-
poręcie Wincentego Kazubskiego, 
który zginął tragicznie latem 1944 
roku w czasie wkładania do schow-
ka broni strzeleckiej należącej do 
kompanii. Gminę Nieporęt repre-
zentowali na spotkaniu członko-
wie rodziny Mańk oraz mieszkań-
cy gminy, dla których prezentacja 
książki była swojego rodzaju lekcją 
prawdziwie żywej historii.

☐ Dariusz Wróbel
Nieporęckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

LITERATURA:
B. de Roquefeuil „Uciekinier” – Wy-
dawnictwo LTW 2012
W. Bławdziewicz Uciekinier – Wie-
ści Nieporęckie Nr 17(104) str. 8. 

Prezentacja książki „Uciekinier” Instytut Francuski w Warszawie 24.11.2012 r. (fot. autora)

Okładka książki „Uciekinier” Bernarda de Roquefeuil

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MARCU 2022 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowość (bez Osiedla Wojskowego)
Nieporęt ulice: Zegrzyńska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnącej Wiśni, 
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Wieczorna Bryza, Pilawa, 
Pszeniczna, Wojska Polskiego

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

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

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

Kąty Węgierskie: cała miejscowość

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

Michałów Grabina: cała miejscowość

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

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

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

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

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

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

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

LEGENDA

odpady komunalne (zmieszane)

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

gabaryty, ZSEE, tekstylia, opony




