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Tysiąc złotych więcej na wymianę 
pieca z Kartą Mieszkańca!
Dzięki kwietniowej uchwale Rady Gminy Nieporęt, mieszkańcy mają dodatkową ulgę

Strategia Rozwoju to ważny do-
kument wskazujący na najbar-
dziej pożądane kierunki rozwoju 
gminy, istotny również z punk-
tu widzenia uzyskiwania przez 
gminę wsparcia finansowego na 
realizację projektów, w  tym in-
westycyjnych. Z  uwagi na fakt, 
iż niedługo skończy się czas obo-
wiązywania poprzedniej strategii, 
Gmina Nieporęt rozpoczęła pra-
ce nad nową. Dokument na lata 
2022–2030 ma zostać opracowany 
do końca roku, a do procesu jego 
tworzenia będą zaproszeni wszy-
scy mieszkańcy. 

Każdy może 
pomóc stworzyć 
Strategię Rozwoju 
naszej gminy 
Przed nami ważne wyzwanie: 
wypracowanie nowej Strategii Rozwoju 
Gminy Nieporęt na lata 2022–2030. 
Dokument ma powstać do końca tego roku.

Po co nam Strategia?
Strategia Rozwoju Gminy pozwala 
na zaplanowanie rozwoju gminy 
zgodnego z jej potrzebami. Trakto-
wana jest jako podstawowy i najważ-
niejszy dokument samorządu lokal-
nego. Zawarte są w niej wytyczne dla 
dokumentów wdrożeniowych oraz 
planistycznych. Proces sporządzania 
strategii stwarza również możliwość 
poznania opinii mieszkańców na te-
mat rozwoju gminy. 

Jak będą przebiegać prace?
Prace już trwają. Za nami pierwsze 
spotkania w gronie osób odpowie-

dzialnych za prowadzenie inwesty-
cji w gminie. Aktualnie trwa anali-
za tego co już zostało zrobione. Co 
się udało, a nad czym prace należy 
kontynuować. Trwa też diagnoza 
sytuacji gminy. W  kolejnych eta-
pach wypracowane zostaną cele 
rozwoju i propozycje działań do 
zrealizowania. Prace nad prze-
prowadzeniem procesu tworzenia 
dokumentu zlecone zostały �rmie 
doradczej Pheno Horizon (OLP Sp. 
z o.o.). Jej zadaniem będzie zarów-
no koordynacja całego procesu, 
włączenie wszystkich środowisk, 
które powinny wziąć udział w pra-

cach, a �nalnie przygotowanie do-
kumentu – do przyjęcia uchwałą 
Rady Gminy Nieporęt, co ma na-
stąpić do końca bieżącego roku.

Jak można się włączyć w prace 
nad nową Strategią Rozwoju 
Gminy Nieporęt 
Według przepisów, mieszkańcy 
mają prawo składania uwag do 
projektu strategii. Nam zależy na 
tym, aby wysłuchać Państwa opi-
nii już na etapie diagnozowania 
potrzeb. Chcemy się dowiedzieć co 
w gminie funkcjonuje dobrze, a co 
warto poprawić. Chcemy zaprosić 

mieszkańców do wspólnego wypra-
cowania wizji rozwoju. Zachęcamy 
Państwa do wyrażenia swojej opi-
nii – w formie ankiety – na temat 
uwarunkowań i kierunków rozwoju 
naszej gminy. Badanie ankietowe 
trwać będzie do 22.05.2022 r. Wy-
niki badania zostaną uwzględnione 
w tworzonym dokumencie. 

Link do badania ankietowego 
oraz więcej informacji uzyskają 
Państwo na stronie internetowej 
gminy www.nieporet.pl w zakładce 
Strategia Rozwoju Gminy Niepo-
ręt na lata 2022–2030.  

☐ JCG

piecokuchnie, które są zasilane 
paliwem stałym, w szczególności: 
węglem, koksem, miałem, eko-
groszkiem, drewnem – stanowią-
ce główne źródło ogrzewania i/lub 
ciepłej wody użytkowej. Urządze-
nia te będzie można wymienić na 
proekologiczne źródła ciepła, takie 
jak: pompy ciepła (powietrzne, 
gruntowe), kotły, piece gazowe czy 
ogrzewanie elektryczne. 

Ile wyniesie dotacja?
W tym roku wysokość możliwego 
do�nansowania została zróżnico-
wana na dwie kwoty. Podstawowy 
poziom dotacji dla wnioskodaw-
ców, którzy przedłożą komplet 
niezbędnej dokumentacji wynosi 
6 tys. zł. Nowością w programie 
jest wprowadzenie znacznych 
korzyści dla posiadaczy Karty 
Mieszkańca Gminy Nieporęt. 
W  ich przypadku kwota dotacji 
wyniesie 7 tys. ☐

dokończenie na stronie 3

28 kwietnia 2022 r. Rada Gminy 
Nieporęt przyjęła uchwałę w spra-
wie zasad udzielania dotacji celo-
wej z budżetu gminy na do�nanso-
wanie kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza na 2022 roku. 
Chodzi o wymianę przestarzałych 
pieców na paliwo stałe na nowe, 
ekologiczne źródła ciepła. Uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia jej w  Dzienniku 
Urzędowym województwa Mazo-
wieckiego.

Zapewnienie dobrej jakości 
powietrza jest jednym z kluczo-
wych zadań Gminy Nieporęt. 
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom mieszkańców w zakresie 

likwidacji źródeł niskiej emisji, 
czyli tzw. kopciuchów, a także 
bardzo dużemu zainteresowa-
niu dofinansowaniem wymiany 
przestarzałych pieców w latach 
ubiegłych, w projekcie uchwały 
określono nowe zasady udziela-
nia dotacji celowej.  

Jakie możliwości daje nowy 
gminny program wymiany 
pieców? 
Zgodnie z zapisami programu 
w 2022 wymianie i do�nansowa-
niu podlegać będą wszelkie nisko-
sprawne i nieekologiczne źródła 
ciepła, takie jak: kotły, piece, ko-
minki, „kozy”, kuchnie węglowe, 
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Jaśniej 
na Cichej 
i Pl. Wolności 
Rozpoczęła się budowa 
nowoczesnego 
oświetlenia w kilku 
lokalizacjach naszej 
gminy. Nowe latarnie 
pojawią się już 
niebawem na ul. Cichej 
w Rembelszczyźnie, 
oraz na ulicy Plac 
Wolności w Nieporęcie. 
Ta ostatnia inwestycja 
połączona jest 
z wymianą oświetlenia 
na ul. Koncertowej.
W kwietniu we wskazanych lo-
kalizacjach rozpoczęto prace 
ziemne połączone z układaniem 
kabli elektrycznych. W kolej-
nych etapach pojawią się słupy, 
na których zawisną nowoczesne 
oprawy LED-owe. W Rembelsz-
czyźnie będzie to 19 latarni. Wy-
budowanie oświetlenia na ulicy 
Plac Wolności będzie powiązane 
z inwestycją na ul. Koncertowej. 
8 słupów z ul. Koncertowej zosta-
nie zamontowanych na ul. Plac 
Wolności, a na nich zawisną ener-
gooszczędne oprawy oświetlenio-
we. Z kolei na ulicy Koncertowej, 
w miejsce starych słupów, pojawią 
nowe. Latarnie będą wymieniane 
etapami tak, by mieszkańcy nie 
zostali pozbawieni wieczornego 
oświetlenia. 

☐ AM

Pociągi z Zegrza Płd. 
ruszą jeszcze w tym roku?
Trwają intensywne prace budow-
lane na linii kolejowej Zegrze 
Południowe – Wieliszew. Przy-
gotowywane są nasypy kolejowe, 
na których układane będą nowe 
szyny. W  Zegrzu Południowym 
wykonano fundamenty dwóch pe-
ronów stacji. Pojawiły się też słupy 
trakcyjne. Ogromnym wyzwaniem 
będzie wykonanie bezpiecznego 
przejazdu z  drogą wojewódz-
ką 631. Zgodnie z planem w tym 
miejscu mają pojawić się światła 
drogowe i rogatki. W  związku 
z  przebudową linii kolejowej od 
5  maja do 6 czerwca zamknię-
ty zostanie przejazd kolejowy 

w Wieliszewie. Wytyczone zostaną 
objazdy. Jadący od strony Zegrza, 
a także Warszawy, aby dojechać do 
Wieliszewa, kierowani będą przez 
drogę wojewódzką nr  632 – ul. 
Nowodworską.

Nowa infrastruktura kolejowa 
ma być dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Na pe-
ronach zainstalowane zostaną 
wiaty z ławkami, punkty informa-
cji pasażera oraz energooszczędne 
oświetlenie. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, kursy pociągów 
z Zegrza Południowego zostaną 
wznowione jeszcze w tym roku.

☐ AM

Jeszcze więcej 
ścieżek rowerowych 
W naszej gminie przybyło 2 km 
nowej drogi rowerowej. Chodzi 
o  fragment ścieżki przy ul. Stru-
żańskiej. Nowa droga dla rowerów 
biegnąca od ul. Kościelnej w Ką-
tach Węgierskich do wysokości 
mostu w Rembelszczyźnie połą-
czyła ścieżkę znajdującą się przy 
Kanale Żerańskim ze szlakiem 
rowerowym w Józefowie, biegną-
cym dalej w kierunku Legionowa. 
Dzięki tej inwestycji zapewnio-
ne zostało połączenie sieci dróg 
rowerowych pomiędzy gminami 
powiatu wołomińskiego, legio-
nowskiego, nowodworskiego oraz 
m. st. Warszawa.

Ale to nie koniec dobrych wia-
domości dla wielbicieli dwóch 
kółek. Wiemy już też komu gmi-
na Nieporęt powierzyła budowę 
drogi rowerowej w Białobrzegach. 
Inwestycję zrealizuje �rma Roboty 
Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, 
z Legionowa. Zamówienie obejmu-
je budowę ścieżki rowerowej na od-
cinku od ul. Wojska Polskiego po 
zaporze bocznej Zalewu Zegrzyń-
skiego wzdłuż ul. Kąpielowej do 
ul. Wczasowej w  Białobrzegach. 
Wykonawca ma 6 miesięcy od 
podpisania umowy na ukończenie 
inwestycji. 

☐ AM

Inwestycje drogowe w gminie 
Nieporęt

Biblioteka oraz Liceum 
Ogólnokształcące – 
wieści z placów budowy

20 kwietnia w  warszawskiej sie-
dzibie MZDW odbyła się kolejna 
Rada Techniczna w sprawie pla-
nowanych inwestycji drogowych 
w  naszej gminie. Podczas spo-
tkania rozmawiano o przebudo-
wie drogi wojewódzkiej nr 631 
(ul.  Zegrzyńska) na odcinku od 
skrzyżowania z drogą krajową 
nr  61 do skrzyżowania z  drogą 
wojewódzką nr 634, a także prze-
budowie drogi 632 (ul. Strużań-
ska). Dobra wiadomość jest taka, 
że uwzględniono nasze uwagi oraz 
wnioski mieszkańców. Jeśli chodzi 
o drogę 631, to:

– Zostały zaprojektowane drogi 
rowerowe oraz bezpieczne przejście 
dla pieszych w okolicy Ronda  im. 
Jana Pawła II.

– Konstrukcja nowego mostu 
nad Kanałem Żerańskim będzie 
budowana tzw.  metodą nasuwania, 
co skróci czas zamknięcia mostu z 8 
do 1 miesiąca! 

Zakończenie prac projektowych 
i wystąpienie do wojewody o  ze-
zwolenie na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) planowane jest na 
koniec tego roku. Uzyskanie decyzji 
zezwalającej na budowę zarządca 

drogi wojewódzkiej przewiduje 
na lipiec przyszłego roku. Dopiero 
wtedy można będzie można ogło-
sić przetarg na wybór wykonawcy 
przebudowy.

W czasie Rady Technicznej zo-
stała omówiona również przebudo-
wa drogi nr 632 od ronda w Józefo-
wie do ronda w Rembelszczyźnie. 
Projekt przewiduje wybudowanie 
ronda na skrzyżowaniu ul. Stru-
żańskiej z ulicą Kościelną w Ką-
tach Węgierskich, co w znacznym 
stopniu przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników 
drogi. Gmina Nieporęt złożyła do 
inwestora wniosek o przedłużenie 
zakresu przebudowy drogi 632 aż 
do projektowanego ronda na skrzy-
żowaniu z ul. Przyszłość i ul. Sło-
neczną w Stanisławowie Pierwszym. 

☐ AM

Doskonała wiadomość dla żeglarzy 
i właścicieli jachtów. W Komplek-
sie Rekreacyjno-Wypoczynkowym 
Nieporęt–Pilawa, na terenie po 
Spójni, powstał nowy pomost do 
cumowania łodzi o długości ok. 
50 metrów. Na stalowo-drewnianej 
konstrukcji już niebawem zostaną 

Nowe miejsce do 
cumowania jachtów

fundamentowe. Równie imponu-
jące jest tempo prac przy budowie 
biblioteki gminnej. Ukończono 
już murowanie ścian fundamen-
towych z  bloczków betonowych. 
Rozpoczęto wykonywanie wień-
ców żelbetowych.

☐ AM

Prace nad największymi tego-
rocznymi inwestycjami w gmi-
nie Nieporęt postępują błyska-
wicznie. Na budowie siedziby 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Lema w Stanisławowie 
Pierwszym wykonano wykop pod 
budynek, wylano beton pod ławy 

zamontowane polery do cumowa-
nia łodzi, a obok kładki pojawią się 
pływające boje. Dzięki tej inwesty-
cji Port Nieporęt–Pilawa zyskał 
dodatkowe miejsce do cumowania 
jachtów.  Przy nowej kładce zmieści 
się około 20 jednostek pływających.

☐ AM

Tomasz Dąbrowski – Dyrektor ds. Inwestycji MZDW w Warszawie

Siedzą od lewej: Marcin Antoniak – Dyrektor Rejonu Drogowego Wołomin–
Nowy Dwór Maz., Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt, Alicja Sokołowska 
– Zastępca Wójta Gminy Nieporęt
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Nieporęcka tężnia 
pnie się w górę
Pod koniec kwietnia rozpoczął się 
montaż drewnianej konstrukcji 
tężni solankowej. Na placu bu-
dowy pojawiły się potężne słupy 
z polerowanego drewna świer-
kowego. Obiekt wspierany bę-
dzie na czterech rzędach słupów 
tworzących trzy nawy. Będą mieć 

one różne wysokości. Środkowa, 
o  wysokości około 8 m, będzie 
stanowić główną konstrukcję 
tężni, a zewnętrzne, o wysokości 
ponad 5 m, wydzielą przestrzeń 
odpoczynku. O�cjalne otwarcie 
obiektu już niebawem.

☐ PJK

TĘŻNIA W KOMPLEKSIE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM NIEPORĘT–PILAWA

Najczęściej spotykane błędy i wątpliwości 
przy wypełnianiu wniosku:

1. Brak zgody współwłaścicieli nieruchomości – jeśli 
jesteś WSPÓŁWŁAŚCICIELEM koniecznie do Wniosku 
dołącz oświadczenie pozostałych współwłaścicieli 
o wyrażeniu zgody na wymianę źródła ciepła obję-
tego wnioskiem;

2. Brak oświadczenia o prowadzeniu działalności gospo-
darczej – jeśli składasz wniosek na wymianę starego 
urządzenia grzewczego w budynku, w którym pro-
wadzisz działalność gospodarczą, w tym działalność 
rolniczą, pamiętaj o poinformowaniu Urzędu o tym 
fakcie. Udzielona pomoc stanowi wtedy tzw. pomoc 
de minimis, które Urząd ma obowiązek zgłaszać w sys-
temie rejestracji pomocy publicznej. 

3. Brak pełnomocnictwa oraz opłaty skarbowej z  tym 
związanej – jeśli Wnioskodawca działa przez Pełno-
mocnika do wniosku konieczne będzie dołączenie ory-
ginału Pełnomocnictwa. Dokument podlega opłacie 
skarbowej w wysokości 17 zł, z opłaty tej zwolnieni 
są małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo. 
Opłatę można wnieść w Kancelarii Urzędu (płatność 
kartą) lub na rachunek bankowy Urzędu: 52 8013 1029 
2003 0003 7415 0001 (potwierdzenie przelewu należy 
dołączyć do pełnomocnictwa).

4. Brak dokumentacji dotyczącej przyłącza gazowego 
– jeśli Wnioskodawca chce wymienić stary piec na 
kocioł/piec gazowy to niezbędnym załącznikiem do 
wniosku będzie kopia umowy kompleksowej o przy-
łączenie do sieci gazowej lub kopie rachunków za gaz 
z  ostatnich trzech miesięcy (dokumenty te należy 
przedłożyć urzędnikowi do wglądu w oryginale, celem 
poświadczenia ich kopii za zgodność z oryginałami).

5. Przedwczesne zdemontowanie starego pieca – stary 
piec na paliwo stałe można zdemontować dopiero po 
podpisaniu umowy z Urzędem Gminy oraz po odbytych 
oględzinach uprawnionych urzędników, gdyż wizja ta 
ma na celu potwierdzenie zgodności złożonego Wnio-
sku ze stanem faktycznym, czyli istnienia pieca na pali-
wo stałe, który będzie pod legał całkowitej likwidacji.

6. Przedwczesny zakup nowego źródła ciepła – nowe 
źródło ciepła Wnioskodawca może zakupić dopiero 
po podpisaniu umowy z  Urzędem Gminy oraz po 
dokonaniu pierwszych oględzin przez uprawnionych 
urzędników, celem potwierdzenia istnienia starego 
źródła ciepła na paliwo stałe.

7. Brak odpowiednich adnotacji na fakturze oraz po-
twierdzenia płatności za nowe źródło ciepła – w przy-
padku płatności gotówką na fakturze musi znajdować 
się adnotacja „zapłacono gotówką”, w przypadku płat-
ności przelewem do faktury należy dołączyć potwier-
dzenie dokonania tego przelewu. 

dokończenie ze strony 1
Dotacja może być udzielona na 

do�nansowanie: kosztów demon-
tażu dotychczasowego (starego) 
źródła ciepła, kosztów zakupu oraz 
montażu nowego źródła ciepła. 
Wnioski o  udzielenie dotacji bę-
dzie można składać do 15 września 
2022 roku. Wnioski złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane 

Całość przedsięwzięcia należy 
wykonać do 31 października 2022 
roku i również do tego dnia należy 
złożyć wniosek o wypłatę dotacji.

Co ważne, dotacja gminna 
może być łączona z innymi źródła-
mi �nansowania (np. Programem 
„Czyste Powietrze”), pod warun-
kiem, iż łączna kwota uzyskanych 
środków publicznych nie przekro-
czy 100% kosztów kwali�kowa-
nych danego przedsięwzięcia opi-
sanych w regulaminie programu. 

Wojna w Ukrainie trwa już dwa 
miesiące. Od samego początku 
Gmina Nieporęt bardzo aktywnie 
włączyła się w pomoc uchodźcom 
wojennym. Na naszym terenie 
schronienie znalazło ponad tysiąc 
obywateli Ukrainy. Gmina zorgani-
zowała dla nich miejsca noclegowe 
w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej im B. Tokaja w Nieporęcie 
oraz hotelu Cicha Woda. Mieszka-
jący tam uchodźcy otrzymują peł-
ne wyżywienie, mają do dyspozycji 
pralki oraz w pełni wyposażone sa-
nitariaty. Szkolny personel i dyrek-
cja objęli ich troskliwą opieką. 

Warto podkreślić, że wśród 
gmin wiejskich jesteśmy rekor-
dzistami pod względem liczby 
przyjętych uchodźców. Mieszkań-
cy naszej gminy przyjęli pod swój 
dach około 800 osób! Dziękuje-
my wszystkim, którzy zapewnili 
bezpieczne schronienie naszym 
ukraińskim sąsiadom. Przyjmując 
ich do swoich domów, dając im na-
miastkę rodzinnego ciepła,  dzieląc 
się z nimi swoimi posiłkami, o�aro-
waliście im nadzieję oraz poczucie 
bezpieczeństwa, tak ważne dla osób 
uciekających przed wojną. 

WAŻNE!
Wnioski, pod rygorem odmowy 
udzielenia dotacji, należy składać 
przed dokonaniem demontażu 
starego pieca oraz przed zakupem 
nowego!
Wspieranie przez Gminę Niepo-
ręt realizacji inwestycji z zakresu 
ograniczenia niskiej emisji, poprzez 
wymianę przestarzałych i niespraw-
nych pieców, opalanych paliwami 
stałymi, wpisuje się w  działania 
określone w Uchwale nr 115/20 Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
z dnia 8 września 2020 r. Zgodnie 
z nią przyjęty został nowy Program 
Ochrony Powietrza dla stref w wo-
jewództwie mazowieckim. Jest 
ono również zgodne z uchwałą an-
tysmogową dla Mazowsza, która 
obowiązuje od 11 listopada 2017 
roku.

☐ Monika Dąbrowska

Aby wspomóc uciekinierów 
wojennych w Urzędzie Gminy 
Nieporęt powstał punkt konsul-
tacyjno-informacyjny. Zostali też 
zatrudnieni tłumacze języka ukra-
ińskiego. Bardzo sprawnie prze-
biega obsługa administracyjna 

obywateli Ukrainy. Od 16 marca 
wydano 928 numerów PESEL dla 
uchodźców wojennych i ciągle 
wydawane są nowe. Na ul. Podle-
śnej 4 a, gmina otworzyła Punkt 
Zbierania i  Wydawania rzeczy 
dla Uchodźców z  Ukrainy. Dzię-

ki wsparciu i  ogromnej hojności 
naszych mieszkańców, lokalnych 
przedsiębiorców, pracowników 
urzędu i wolontariuszy punkt za-
pewnia naszym gościom z Ukrainy 
artykuły pierwszej potrzeby. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej uchodźcy mogą skorzy-
stać z pomocy psychologa.  Urzęd-
nicy GOPS zajmują się również 
wypłatami zasiłków dla obywateli 
Ukrainy.  Gminne szkoły i przed-
szkola przyjęły dzieci uchodźców, 
zapewniając im wyprawkę szkolną 

i wsparcie pedagogów. W naszych 
podstawówkach uczy się blisko 200 
ukraińskich uczniów.  W pomoc 
uchodźcom włączyły się również 
GOK w Nieporęcie i jego �lie oraz 
Biblioteka Gminy Nieporęt – orga-
nizując spotkania, imprezy, warsz-
taty artystyczne, przedstawienia itp. 

24 kwietnia w stołówce szkolnej 
w Nieporęcie odbyło się uroczyste 
śniadanie Wielkanocne dla rodzin 
ukraińskich przebywających na te-
renie naszej gminy.

☐ AM

Świąteczne spotkanie z Uchodźcami

Tysiąc złotych więcej na wymianę 
pieca z Kartą Mieszkańca!

Nieporęt wspiera uchodźców

Czemu jesteś 
taka smutna 
moja droga?
Książka nie 

jest ciekawa?

Ciekawa…,
ale wolałabym czytać

w innym, przyjemniejszym
miejscu! Bez spalin

i hałasu…

Tu jest 
wspaniale!!!
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 30 czerwca 2022 r. upływa ter-
min składania deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). To obowiązek 
każdego właściciela lub zarządcy 
budynku. Za jego niedopełnienie 
grożą kary pieniężne!

Dla budynków, które powstały 
przed 1 lipca 2021 r. właściciel lub 
zarządca będzie miał 12 miesięcy 
na złożenie deklaracji. Termin ten 
upływa 30 czerwca. Dla budynków 
powstałych po 1 lipca 2021 r.  ter-
min ten będzie wynosił zaledwie 
14 dni od dnia uruchomienia źródła 
ogrzewania! Deklaracje należy zło-
żyć zarówno dla budynków miesz-
kalnych jak i niemieszkalnych.

Według statystyk pochodzą-
cych z CEEB w naszej gminie 

Drodzy 
mieszkańcy

W związku z ogromnym 
zainteresowaniem zabie-
gami rehabilitacyjnymi 
przy użyciu aparatury 

do Super Indukcyjnej 
Stymulacji w Centrum 
Medycznym Nieporęt

informujemy, że program 
skierowany jest tylko dla 

pacjentów, którzy doznali 
uszczer bku na zdrowiu 
w związku z COVID-19. 

Za nami Światowy Dzień Ziemi. 
To dobry moment na re� eksję 
dotyczącą ekologicznego trybu 
życia. Poniżej prezentujemy mini 
przewodnik, który podpowie nam 
jak radzić sobie z wciąż rosnącą 
liczbą odpadów w naszym oto-
czeniu.   

Każdy z nas może i powinien 
zrobić coś dla Ziemi. Tylko jak? Po 
pierwsze zapobiegajmy powstawa-
niu odpadów. Po drugie zmniejszaj-
my negatywne skutki wytwarzania 
odpadów i gospodarowania nimi 
dla zdrowia ludzkiego i środowi-
ska. Na koniec najlepsze – to nam 
się zwyczajnie opłaca!
Ograniczmy liczbę opakowań:
➢ Kupujmy artykuły codziennego 

użytku, których używamy dużo, 
np. proszek do prania, płyn do 
płukania, czy napoje, w więk-
szych opakowaniach. W  kon-

sekwencji powstanie mniej od-
padów opakowaniowych.

➢ Nie kupujmy artykułów, które 
są niepotrzebnie zapakowane 
w kilka opakowań. Dodatkowy 
kartonik, dodatkowy woreczek, 
czy torebka i tak tra�  od razu do 
kosza.

➢ Starajmy się wybierać żywność 
bez plastikowych czy styro-
pianowych opakowaniach, nie 
pozwalajmy pakować każdego 
artykułu do osobnej torebki. 
Owoce i warzywa kupujmy 
luzem, a  śniadania pakujmy 
w opakowania wielorazowe np. 
lunchboxy.

➢ Zwracajmy uwagę na to jak jest 
opakowany produkt, który ku-
pujemy. Opakow anie powinno 
być zrobione tak, by wykorzy-
stać możliwie najmniej mate-
riału.

Unikajmy artykułów 
jednorazowych:
➢ Zabierajmy ze sobą na zakupy 

torbę wielokrotnego użytku. 
Zrezygnujmy z używania folio-
wych reklamówek. Pamiętajmy, 
że czas rozkładu folii to kilkaset 
lat. Każda torba jednorazowa 
w  sklepie to dodatkowy koszt 
oraz dodatkowy odpad!

➢ Nie używamy jednorazowych 
sztućców, kubków i talerzyków. 
Są nieeleganckie, a i tak � nalnie 
wypełniają kosz.

➢ Używajmy serwetek i obrusów 
materiałowych, dzięki nim chro-
nimy środowisko. Ciekawostka: 
6 serwetek z materiału zastępuje 
6000 papierowych serwetek.

➢ Zamiast ręczników papierowych 
korzystajmy ze ściereczek mate-
riałowych.

➢ Używajmy długopisów z wy-
miennym wkładem, pióra na 
atrament. Długopisy  z wymien-
nym wkładem zastępują 12 dłu-
gopisów jednorazowych.

➢ Zamiast zwykłych baterii stosuj-
my akumulatorki wielokrotnego 
ładowania.

➢ Unikajmy jednorazowych ma-
szynek do golenia, zapalniczek 
– przedmioty te mają swoje wie-
lorazowe, trwałe i tańsze odpo-
wiedniki.

Wykorzystujmy produkty
ponownie. Darujemy im 
w ten sposób nowe życie:
➢ Niepotrzebne ubrania, urządze-

nia, meble oddajcie komuś, kto 
ich potrzebuje.

➢ Zepsute urządzenia, jeśli to 
możliwe, próbujcie naprawić.

➢ Opakowania po zużytych pro-
duktach używajmy do przecho-
wywania różnych drobiazgów, 
żywności albo uprawiania do-
mowego ogródka.

➢ Jednorazową reklamówkę wy-
korzystujmy ponownie na przy-
kład jako worek na śmieci.

Oszczędzajmy papier:
➢ Wszystkie kartki, zanim wy-

rzucimy, zapisujmy po obydwu 
stronach.

➢ Do wycierania naczyń używaj-
my materiałowych ścierek, za-
miast papierowych ręczników.

➢ Czytajmy gazety przeczytane 
już przez kogoś innego lub po-
życzajmy innym.

➢ Drukujmy dokumenty dwu-
stronnie lub używajmy papieru 
zadrukowanego jednostronnie 
jako brudnopisu.

➢ Zachowujmy do ponownego 
użycia tekturowe pudła oraz 
papier pakunkowy.

➢ Kupujmy materiały papiernicze 
produkowane z makulatury.

➢ Nie drukujmy e-maili.
➢ Korzystajmy z biblioteki i kupuj-

my używane podręczniki. W ten 
sposób oszczędzamy pieniądze 
i pomagamy ratować lasy.
Nie marnujmy żywności:

➢ Robiąc listę zakupów – kupujmy 
tylko tyle, ile naprawdę potrze-
bujemy. 

➢ Kompostujmy odpady biodegra-
dowalne. Kompostowanie jest 
najbardziej przyjaznym w przy-
rodzie sposobem na zmniej-
szenie ilości odpadów. Resztki 
z ogrodu czy kuchni mogą stać 
się ponownie użyteczne, jeśli zo-
staną poddane odpowiedniemu 
procesowi rozkładu.

Inne:
➢ Kupujmy nieco droższe, lecz 

bardziej wydajne żarówki ener-
gooszczędne. Ich żywotność jest 
10-krotnie dłuższa niż tradycyj-
nej żarówki.

➢ Segregujmy powstające odpady. 
Korzyści jakie płyną z segregacji 
odpadów to przede wszystkim 
zmniejszenie ilości odpadów, 
jakie tra� ają na składowisko, 
ograniczenie eksploatacji zaso-
bów naturalnych poprzez wyko-
rzystanie w produkcji surowców 
wtórnych oraz oszczędności � -
nansowe segregującego odpady.

☐ AO

Ekologiczne ABC – Jak możemy ograniczyć ilość odpadów?! 

Nie zwlekaj do ostatniej chwili. 
Złóż deklarację CEEB już teraz!

z  tego obowiązku wywiązały się 
dotychczas tylko 1243 gospodar-
stwa domowe, co stanowi jedynie 
17% wszystkich zobowiązanych 
do złożenia deklaracji! (stan na 28 
kwietnia 2022 r.) Nie zwlekajmy, 
bo za niezłożenie dokumentów na 

czas grożą grzywny. Więcej infor-
macji na temat deklaracji CEEB 
znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Nie-
poręt lub na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego. ☐ AM

Drodzy mieszkańcy!
W czerwcu odbędzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci od 
mieszkańców gminy Nieporęt. Zużyte urządzenia elektrycz-
ne: komputery, monitory,  telewizory, radia, kamery, sprzęt 
HI-FI, lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, krajal-
nice, odkurzacze, telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, 
tunery, elektro-narzędzia, świetlówki, żarówki oraz baterie zo-
staną zabrane bezpośrednio spod Państwa domów. Już teraz 
zachęcamy do przejrzenia mieszkań, garaży, strychów i przy-
gotowania się do tej ekologicznej akcji. Więcej informacji już 
wkrótce na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt.

OGŁOSZENIE PRACA
Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór na stanowisko:

KONSERWATORA W URZĘDZIE GMINY NIEPORĘT
oraz na stanowisko:

INSPEKTORA W STRAŻY GMINNEJ W NIEPORĘCIE
Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują 

się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Nieporęt

Co to jest CEEB?
 Centralna Ewidencja 

Emisyjności Budynków 
(CEEB) to ewidencja, 
w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł 
ogrzewania budynków. 
Celem jej stworzenia jest 
poprawa jakości powietrza, 
walka ze smogiem i pomoc 
w wymianie tzw.: kopciuchów.

Kto musi złożyć deklarację?
 Deklarację muszą złożyć 

właściciele/zarządcy 
budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych, w których 
znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
 dla źródła ciepła i spalania paliw, 

które zostało uruchomione przed 
1 lipca 2021 r., deklarację należy 
złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 dla nowego źródła ciepła, 
które zostało uruchomione 
po 1 lipca 2021 r., deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni 
od dnia jej uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć 

na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną: 

przez Internet, za pomocą 
pro� lu zaufanego, podpisu 
kwali� kowanego lub e-dowodu 
na stronie: www.zone.gunb.
gov.pl. Jest to najszybszy 
i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony 
formularz można przesłać pocztą 
lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Gminy. Druki wraz z wzorami 
i instrukcjami są dostępne na 
stronie: www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencja-
emisyjności-budynków.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl  
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2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi RP. Święto to zostało ustanowione 
przez Sejm w 2004 roku. Ma wyrażać szacunek do �agi i propagować wiedzę 
o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Czy na pewno wiemy jak 
należy się obchodzić z polską �agą? 
Istnieją dwa rodzaje polskiej �agi 
państwowej. Pierwsza, to znany 
wszystkim biało-czerwony pro-
stokąt o proporcjach 5:8. Druga to 
�aga z godłem RP na białym pasie. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą, tej 
drugiej wersji mogą używać tylko 
o�cjalne przedstawicielstwa kraju 
za granicą, cywilne lotniska i samo-
loty, kapitanaty portów, oraz pol-
skie statki morskie jako banderę.

Symbole narodowe należy 
otaczać czcią i szacunkiem. Flagi 
zwykle pojawiają się w przestrze-
ni publicznej z okazji uroczystości 
państwowych. Wywieszana �aga 
powinna być czysta i wyprasowa-
na. Nie wolno dopuścić, by mate-
riał był brudny, podarty, postrzę-
piony, spłowiały lub pomazany. 
Podnosząc �agę należy pamiętać, 
by umieścić ją na szczycie masztu. 
Nie powinna dotykać podłoża, ani 
być zamoczona w wodzie. Rzeczą 
oczywistą jest, że zawsze trzeba 

sprawdzić, czy kolejność barw jest 
właściwa, czyli biały na górze, czer-
wony na dole.

Starannie umocowana �aga 
nie powinna ulec zerwaniu. Jeżeli 
owinie się wokół masztu, trzeba 
ją rozplątać. Dla kibiców sporto-
wych bardziej zaskakująca może 
być zasada, że za niegodne sym-
bolu narodowego uznaje się także 
umieszczanie na �adze czy godle 
jakichkolwiek napisów, rysunków, 
czy obrazków. Co więcej na drzew-
cu nie wolno umieszczać dekoracji, 
ani znaków reklamowych.

Jeżeli �aga uległa uszkodzeniu 
lub odbarwieniu, powinna zostać 
zniszczona w sposób godny. Za 
destrukcję z zachowaniem sza-
cunku uznaje się rozdzielenie barw 
i  spalenie. Obywatele Polski nie 
powinni dopuścić do sytuacji, by 
�aga, nawet prosta, papierowa, była 
porzucona na ulicy, czy wyrzucona 
na śmietnik.

Symbole państwowe innych 
państw należy traktować z takim 
szacunkiem, jakiego oczekujemy 
od innych w stosunku do polskich 
symboli państwowych. Wywiesza-
jąc �agi kilku państw i organizacji 
trzeba zadbać o to, by każda miała 
swój drzewiec, i by wszystkie były 
tej samej wysokości. Flaga Polski 
w  kraju powinna zajmować po-
zycję uprzywilejowaną, zgodnie 
z zasadami heraldyki. W przypad-
ku większej ilości eksponowanych 
�ag stosuje się zasady protokołu dy-
plomatycznego. Kolejne miejsca po 
polskiej zajmują (w tej kolejności): 
�aga innego państwa, wojewódz-
twa, powiatu, gminy, Unii Euro-
pejskiej, organizacji międzynaro-
dowej, służbowa (policji, straży 
pożarnej itp.), �rmowa (organiza-
cji, uczelni, szkoły, klubu sportowe-
go itp.) i na końcu okolicznościowa 
(związana z wydarzeniem).

źródło: niepodległa.gov.pl

Dzień Flagi – wywieś Biało-Czerwoną!

Drodzy Strażacy 
4 maja celebrujemy 

Dzień Świętego Floriana 

– patrona i opiekuna 

wszystkich strażaków. 

Z tej okazji wszystkim 

Druhnom i Druhom 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w gminie Nieporęt składamy 

ogromne podziękowania za 

Waszą bezwarunkowa gotowość do niesienia 

pomocy, za trud i o�arną służbę, a także za 

wielki wysiłek jaki wkładacie w ratowanie życia 

i mienia ludzkiego. Z okazji Waszego święta 

życzymy Wam dużo zdrowia, sił i wytrwałości, 

oraz mnóstwo satysfakcji z pełnienia strażackiej 

służby. Dziękujemy, że dajecie nam poczucie 

bezpieczeństwa i że zawsze możemy liczyć 

na Waszą pomoc.

Przewodnicząca Rady Gminy            Wójt Gminy Nieporęt
        Bogusława Tomasik Sławomir Maciej Mazur

3 maja – święto 
uchwalenia Konstytucji

Przed nami jedno z najradośniejszych polskich świąt 
narodowych – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
231 lat temu w samym sercu Europy powstał akt prawny 
o rewolucyjnym znaczeniu, który do dziś jest powodem naszej 
wielkiej dumy, a przez lata zaborów był dla Polaków symbolem 
walki o niepodległość. 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na 
Sejmie Czteroletnim ustawa regu-
lująca ustrój prawny Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie nowo-
czesną konstytucją. U jej podstawy 
leżało pragnienie zreformowania 
państwa, osiągnięcia wewnętrznej 
stabilizacji i bezpieczeństwa ze-
wnętrznego oraz zapewnienia nie-
podległości. Konstytucja 3  Maja, 
zwana wówczas Ustawą Rządową, 
przyjęła monteskiuszowski trój-
podział władzy na prawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą, a także 
zniosła m.in. liberum veto, konfe-
deracje i wolną elekcję, które po-
wodowały wewnętrzne podziały 
i przyczyniały się do osłabiania 
państwa. Uchwalenie konstytucji 
paradoksalnie przyczyniło się do 
upadku Rzeczypospolitej. Stało się 
tak ponieważ reformy oraz zmiana 
ustroju Rzeczypospolitej odebrane 
zostały przez Rosję jako zagrożenie 
i przyspieszyły decyzję o interwen-
cji zbrojnej. Dziś, w obliczu niczym 
nieuzasadnionej rosyjskiej agresji 

na Ukrainę fakt ten nabiera dodat-
kowego znaczenia i przypomina, że 
historia znów zatoczyła koło. Woj-
na za naszą wschodnią granicą wy-
wołana przez rosyjskiego najeźdźcę, 
który z niespotykaną we współcze-
snym świecie brutalnością pragnie 
zniszczyć jeden z  europejskich 
narodów, powinna obudzić w nas 
re�eksję dotyczącą wewnętrznego 
zjednoczenia i umocnienia poczu-
cia wspólnoty międzynarodowej. 
Ogromna empatia i pomoc jaką 
od pierwszego dnia wojny Polacy 
okazują ukraińskim uchodźcom 
wynika ze zrozumienia, czym jest 
utrata niepodległości , a także nie-
zachwianej pewności, że żadne 
obce państwo nie ma prawa decy-
dować o losie innego. 

Wszystkiego tego Polacy do-
świadczali w przeszłości, kiedy 
w  wyniku rozbiorów nasz kraj na 
ponad sto dwadzieścia lat zniknął 
z  mapy świata. W trudnych cza-
sach zaborów to właśnie Konsty-
tucja 3  Maja stała się symbolem 
utraconej ojczyzny. Kultywowanie 

pamięci o wydarzeniach majowych 
jednoczyło polski naród i mimo bra-
ku własnego państwa, zapewniało 
mu trwanie. Dla Polaków żyjących 
na ziemiach dawnej Rzeczypospo-
litej i na emigracji obchody rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji były 
niezwykle ważnym, patriotycznym 
obowiązkiem. Stała się ona również 
inspiracją dla polskich artystów. Od-
woływali się do niej i Mickiewicz, 
i Matejko tworząc dzieła „ku pokrze-
pieniu serc”. Jako święto narodowe 
rocznica uchwalenia Konstytucji 
3  Maja powróciła do polskiego 
kalendarza po odzyskaniu niepod-
ległości w 1919. Odwoływano się 
do niej w preambule konstytucji 
marcowej z 1921 roku. Zwalczana 
w  okresie Peerelu i zastępowana 
na siłę państwowymi obchodami 
pierwszomajowymi, w  1990 roku 
ponownie została proklamowana 
świętem państwowym przez nowo 
wybrany Sejm i Senat. Celebrujmy 
ją więc z godnością i prawdziwą ra-
dością. ☐ Wójt Gminy Nieporęt

Maciej Mazur
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Święto Gminy Nieporęt 
powraca

Egzaminy ósmoklasisty
24, 25 i 26 maja uczniowie 
ostatnich klas szkół 
podstawowych  przystąpią do 
testów z trzech przedmiotów – 
języka polskiego, matematyki 
oraz języka obcego 
nowożytnego. W gminie 
Nieporęt do egzaminu 
podejdą 294 osoby. Część 
z  nich to obywatele Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty ma charak-
ter obowiązkowy – każdy uczeń 
VIII klasy musi wziąć udział w te-
stach, żeby ukończyć szkołę pod-
stawową. W przeciwieństwie do 
matury egzaminy te nie mają okre-
ślonego progu zdawalności - mini-
malnego wyniku, który uczeń musi 
uzyskać. Oznacza to, że egzaminu 
ósmoklasisty nie można nie zdać. 
Od jego wyniku zleży jednak do 
jakiej szkoły średniej dostanie się 
egzaminowany. Egzamin przepro-
wadzany jest wyłącznie w formie 
pisemnej. Uczeń mierzy się z  za-
daniami otwartymi i zamknięty-
mi. Czas trwania egzaminu różni 
się ze względu na rodzaj pisanego 

przedmiotu. Najwięcej czasu, bo 
aż 120 minut, będą mieli ucznio-
wie na teście z języka polskiego. 
Trochę krótszy będzie egzamin 
z matematyki – 100 minut. Naj-
mniej czasu będą mieli uczniowie 
na napisanie testu z języka obce-
go. Na ten przedmiot przewidzia-
no zaledwie 90 minut. Na egzamin 
uczniowie przynoszą ze sobą pió-
ro lub długopis z czarnym tuszem/
atramentem, a także linijkę na test 
z  matematyki. Podczas egzaminu 

nie można korzystać z kalkulatora 
ani słowników.

Dodatkowe terminy egzaminów 
ósmoklasisty dla uczniów, którzy 
z przyczyn losowych nie będą mo-
gli wziąć udziału w testach majo-
wych przewidziano na 13, 14 i 15 
czerwca. Termin ogłoszenia wyni-
ków egzaminu to 1 lipca, a wydania 
zdającym zaświadczeń oraz infor-
macji – 8 lipca.

Wszystkim uczniom życzymy 
powodzenia. ☐ AM

Po dwóch latach pandemii do ka-
lendarza imprez  powraca święto 
Gminy Nieporęt. Na wspólną za-
bawę zapraszamy już 11 czerw-
ca. Impreza odbędzie się jak zawsze 
w Kompleksie Rekreacyjno-Wypo-
czynkowym Nieporęt-Pilawa. Star-
tujemy już o 15.00.  

 Ważnym punktem w progra-
mie święta gminy będzie uro-
czyste otwarcie tężni solankowej. 
Na scenie zaprezentują się zespoły 
artystyczne z Gminnego  Ośrodka 
Kultury i jego � lii. Na dzieci czekać 
będą liczne animacje, zjeżdżalnia 
gigant, eurobungee czterostano-
wiskowe, dmuchany plac zabaw, 
suchy basen z piłeczkami, basen 

z łódkami lub kulami wodnymi, 
bumper ball gigant, dart dmuchany 
i oczywiście wata cukrowa. W pro-
gramie imprezy przewidziano kil-
ka koncertów. Na scenie pojawi się 
„Orkiestra Prowincjonalna, a także 
Magda Tul z zespołem. Gwiazdą 
wieczoru będzie Ania Wyszkoni! 
Święto Gminy zakończy pokaz 
sztucznych ogni.  ☐ AM

SZANOWNA PANI BASIU, moment zakończenia 
pracy zawodowej jest szczególnym wydarzeniem 
w życiu każdego pracownika. Zamyka długi etap 

wypełniony obowiązkami i intensywnym wysiłkiem 
skłaniając jednocześnie do podsumowań osiągnięć 
zawodowych – w Pani pracy – wplecionych w życie 
naszego regionu.

Pani Basia Kopcińska od urodzenia związana jest 
z Gminą Nieporęt i chyba nikt tak jak Ona nie utożsa-
mia się z tym miejscem. Stąd pochodzi, tu uczęszczała 
do szkoły podstawowej, tu założyła rodzinę i mimo 
wielu światowych podróży zawsze wraca do rodzinne-
go domu – miejsca bliskiego jej sercu. Któż w gminie 
Nieporęt nie zna Pani Basi – dla jednych Basia, dla 
innych Pani Barbara, a jeszcze innych Pani Sekretarz 
– ale zawsze ta sama uśmiechnięta, otwarta, pełna 
empatii i zrozumienia, po prostu „ludzka kobieta”. 

Jest społecznikiem nieszczędzącym energii, wła-
snego czasu i umiejętności na rzez Gminy Nieporęt 
i  jej mieszkańców. Oddana lokalnej społeczności – 
w latach 1994 - 1998 pełniła mandat radnej Gminy 
Nieporęt i członka Zarządu. I również ścieżkę zawo-

dową związała z rodzimym Nieporętem. W Urzędzie 
Gminy Nieporęt pracę – choć na krótko – podjęła już 
1976 roku. Po latach wróciła jako inspektor ds. archi-
tektury i budownictwa, a później kierownik Działu 
organizacyjnego, kierownik Działu administracyjne-
go, kierownik Działu Administracji i Kadr, od 2010 
roku Sekretarz Gminy Nieporęt, a teraz postanowiła, 
że czas na emeryturę. 

Ale jak my sobie poradzimy bez Pani Basi. Mówi 
się, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak  w przy-
padku Pani Basi Kopcińskiej trudno w to jednak 
uwierzyć.  Rolę zawodową łączyła z zaangażowaniem 
społecznym o  bardzo szerokich horyzontach. Jako 
radna była członkiem Komisji ds. Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, członkiem Komisji Gospodar-
czej, członkiem Komisji Ochrony Środowiska. Była 
też Przedstawicielem do składu Rady Nadzorczej 
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Legionowie, członkiem Powiatowej Rady Zatrud-
nienia, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, przewodniczącą komisji 
mieszkaniowej, koordynatorem projektu „Cyfrowe 
okno e-świat”, Urzędnikiem Wyborczym przy wybo-
rach powszechnych, zastępcą Gminnego Komisarza 
Spisowego w powszechnym spisie rolnym, członkiem 
wielu komisji przetargowych, komisji konkursowych, 
komisji rekrutacyjnych i przede wszystkim człowie-
kiem, do którego można się zwrócić z każdą sprawą.

Z okazji zakończenia pracy zawodowej składamy 
Pani najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią 
współpracę, za okazaną życzliwość i humor, na który 
zawsze mogliśmy liczyć. Życzymy Pani, by emerytura 
była czasem spełniania planów, zamierzeń i marzeń. 
Niech będą to lata wypełnione pozytywnymi wra-
żeniami przynoszącymi radość, szczęście i zdrowie. 
Z wyrazami uznania i szacunku 

Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, 

w imieniu wszystkich radnych Przewodnicząca Rady 

Gminy Nieporęt Bogusława Tomasik,

sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych 

oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Nieporęt 
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Pan Tadeusz Kuźma mieszkaniec 
Rembelszczyzny należy do pokolenia 
Polaków, których lata młodości przy-
padły na okres II wojny światowej i lat 
okupacji hitlerowskiej. W  1939 roku 
ukończył szkołę podstawową w  Nie-
poręcie i od września planował rozpo-
cząć naukę w Liceum Władysława IV 
w Warszawie. Niestety wybuch II wojny 
światowej brutalnie przekreślił te plany. 
Jak większość rówieśników musiał żyć 
w trudnych i niebezpiecznych warun-
kach okupacyjnych. Do jesieni 1941 
roku zajmował się szmuglem cukru 
przez granicę na Narwi, ale po wymia-
nie przekupionych niemieckich strażni-
ków granicznych z Grenzschutzu mu-
siał zaprzestać tej działalności. Potem 
był handel mięsem (rąbanką), praca 
w lesie i handel drewnem w Warszawie. 

Działalność konspiracyjna
W  1941 roku za poręczeniem Karola 
Kopyścińskiego  wstąpił do konspiracji 
i został zaprzysiężony przez kierownika 
szkoły podstawowej w Nieporęcie por. 
Bronisława Tokaja, dowódcę III Bata-
lionu ZWZ, a  potem Armii Krajowej 
w Nieporęcie. Razem z Tadeuszem Kuź-
mą, który przyjął pseudonim „Kruk”, 
do konspiracji przystąpiło jeszcze kilku 
innych chłopaków z  Rembelszczyzny. 
Razem tworzyli 1 drużynę, 2 plutonu, 
8 kompanii, 3 Batalionu Armii Krajo-
wej. Dowódcą drużyny, jako najstarszy 
i posiadający przeszkolenie wojskowe, 
został Karol Kopyściński, przed wojną 
kapral kawalerii w Wojsku Polskim. Ta-
deusz Kuźma  brał udział we wszystkich 
akcjach bojowych  drużyny dowodzo-
nej przez Karola Kopyścińskiego. Jedną 
z nich była  m.in. osłona zrzutowiska 
„Stolnica” koło Radzymina jesienią 
1942 roku. Zadanie było trudne, gdyż 
osłona zrzutu działała w nocy i na mało 
znanym terenie. W 1943 roku Tadeusz 
Kuźma ukończył konspiracyjną szkołę 
podo�cerską uzyskując stopień kaprala. 
W nocy z 14 na 15 września 1943 roku 
uczestniczył razem z drużyną i innymi 
oddziałami nieporęckiego 3 Batalionu 
AK w osłonie zrzutowiska „Koc” na 
łąkach koło Izabelina. Tej nocy załoga 
brytyjskiego Halifaksa dokonała zrzu-
tu trzech skoczków i zaopatrzenia dla 
oddziałów Rejonu „Marianowo-Brzo-
zów” Armii Krajowej. W dniu 1 sierp-
nia 1944 roku po koncentracji oddzia-
łów Armii Krajowej w ramach planu 
„Burza”, Tadeusz Kuźma w  składzie 
drużyny z Rembelszczyzny został wy-
słany na rozpoznanie drogi Strużańskiej 
w kierunku Strugi i Marek. Na skrzy-
żowaniu Strużańskiej i Warszawskiej 
w Strudze napotkali pierwsze oddziały 
powstańcze i kilka radzieckich czołgów. 
Dowódca drużyny Karol Kopyściński 
mając na uwadze brak odpowiedniego 
uzbrojenia podległych mu żołnierzy, po 
uzgodnieniu z  dowództwem i  mimo 
niezadowolenia części akowców, zarzą-
dził rozwiązane oddziału. Kopyściński 
kierował się odpowiedzialnością za 
swoich żołnierzy oraz większym do-
świadczeniem  wojskowym. Wiedział, 
że posyłanie do walki z dobrze uzbro-

jonym i  wyszkolonym wrogiem źle 
uzbrojonych młodych chłopców, po-
mimo ich zapału bojowego, zakończy 
się tragicznie. Jak się później okazało, ta 
decyzja uratowała życie wielu młodym 
żołnierzom AK z Rembelszczyzny. 

Niewola i okres powojenny
We wrześniu 1944 Tadeusz Kuźma zo-
stał schwytany przez Niemców w łapance 
i wywieziony na roboty na teren III Rze-
szy. Pracuje m.in. w gospodarstwach rol-
nych, a potem w cukrowni gdzie zastaje 
go wyzwolenie. W sierpniu 1945 roku 
wraca do Rembelszczyzny ale nie zastaje 
tam swojej rodziny. Spotyka swojego do-
wódcę Karola Kopyścińskiego. Od żony 
Kopyścińskiego dowiaduje się, że jego 
rodzina wyjechała jesienią 1944  roku 
w okolice Grunwaldu. Tadeusz Kuźma 
z  bratem stryjecznym wyruszył pocią-
giem towarowym do Nasielska, a dalej 
osobowym do Działdowa. Z Działdowa 
pieszo dwa dni szli do Grunwaldu. Tam 
dowiedzieli się, że osiedleńcy z  rejonu 
Warszawy są w Ludwikowie i tu Tade-
usz odnalazł swoich rodziców. W 1948 
roku ożenił się z Ireną Kostro. Jeszcze 
dziesięć lat mieszkali na Mazurach, 
a w 1962 roku po ukończeniu budowy 
domu z całą rodziną powrócił do Rem-
belszczyzny. Prowadził gospodarstwo 
rolne i jednocześnie rozpoczął starania 
o upamiętnienie kolegów z konspiracji. 

Działalność kombatancka
Po powrocie w rodzinne strony ak-
tywnie działa w  środowisku komba-

tanckim, prowadząc działania na rzecz 
odnowienia na cmentarzu para�alnym 
w  Nieporęcie  kwatery pochowanych 
tam  żołnierzy Armii Krajowej, roz-
strzelanych przez Niemców w lesie 
nieporęckim w  sierpniu 1944 roku. 
Jest jednym z inicjatorów ustawienia 
przy Dębie Wolności w Nieporęcie, 
tablicy upamiętniającej wszystkich 
żołnierzy konspiracji akowskiej, pole-
głych lub zaginionych w latach okupacji 
hitlerowskiej i prześladowań stalinow-
skich. Za swoją działalność konspira-
cyjną, społeczną i środowiskową został 
wielokrotnie odznaczony, awansowany 
do stopnia porucznika oraz otrzymał 
mundur wyjściowy o�cera Wojska 
Polskiego. Pan Tadeusz Kuźma, mimo 
sędziwego już wieku, nadal dzieli się 
swoimi wspomnieniami z lat młodości, 
nie tylko wojennymi, ale także doty-
czącymi życia przedwojennej, wielo-
kulturowej społeczności mieszkańców 
poszczególnych wsi w gminie Nieporęt. 

Z okazji zbliżających się urodzin, 
życzymy Panu Tadeuszowi dużo zdro-
wia. Niech kolejne lata upływają Panu 
w atmosferze miłości i wsparcia naj-
bliższych, a każda chwila będzie dla 
Pana źródłem szczęścia i spokoju. 
Jednocześnie dziękujemy Panu za lek-
cję życiowej wytrwałości, którą ciągle 
przekazuje Pan innym. Niech pogoda 
ducha nigdy Pana nie opuszcza.

☐ Dariusz Wróbel
Nieporęckie Stowarzyszenie 

Historyczne 

Tadeusz Kuźma 
ps. „Kruk” 
żołnierz 1 drużyny, 2 plutonu, 
8 kompanii, 3 Batalionu Armii 
Krajowej w Nieporęcie



WIEŚCI  NIEPORĘCKIE 29 kwietnia 20228   INFORMATOR

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MAJU 2022 ROKU

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

Michałów Grabina: cała miejscowość

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 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

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

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

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

LEGENDA

odpady komunalne (zmieszane)

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

gabaryty, ZSEE, tekstylia, opony

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

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.

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

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

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

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 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

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

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 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

Kąty Węgierskie: cała miejscowość

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

tydz. pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31




