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WYNIKI wyborów samorzàdowych 2014
w gminie Niepor´t
WYBORY Wójta Gminy Niepor´t

WYBORY do Rady Gminy Niepor´t

URBANIAK STANIS¸AW – KWW Nasz Niepor´t – 964 g∏osy

KOPA¡SKA-ARASZKIEWICZ
IRENA BOGUMI¸A
– KWW Niepor´t INFO – 1406 g∏osów

MAZUR S¸AWOMIR MACIEJ 
– KWW „Macieja Mazura” – 3815 g∏osów

Wymaganà liczb´ głosów uzyskał
i został wybrany na wójta

– SŁAWOMIR MACIEJ MAZUR

Okr´g wyborczy nr 1 – 1 mandat:
1. OLECHOWSKI Andrzej, KWW Lepsza

Gmina – Niepor´t XXI, Lista nr 26 

– 219 g∏osów

2. MAZURKIEWICZ Robert Rados∏aw

– KW Prawica Rzeczypospolitej,

Lista nr 29 – 133 g∏osy

3. STPICZY¡SKI Marek Tadeusz – KWW

Niepor´t INFO, Lista nr 28 – 127 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów 

otrzyma∏ i zosta∏ wybrany radnym 

OOLLEECCHHOOWWSSKKII  AANNDDRRZZEEJJ

Okr´g wyborczy nr 2 – 1 mandat:
1. CIUPA Gra˝yna – KWW Nasz Niepor´t,

Lista nr 30 – 59 g∏osów

2. GRZEÂKIEWICZ Anna – KWW „Macieja

Mazura”, Lista nr 25 – 275 g∏osów

3. KAWKA Marzena Ewa – KW Prawica

Rzeczypospolitej, Lista nr 29 

– 65 g∏osów

4. SO¸TYS Zenobia Józefa – KWW Lepsza

Gmina – Niepor´t XXI, Lista nr 26

– 116 g∏osów

5. BIA¸KOWSKI Janusz Kazimierz – KWW

Niepor´t INFO, Lista nr 28 – 44 g∏osy

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów 

otrzyma∏a i zosta∏a wybrana radnà

GGRRZZEEÂÂKKIIEEWWIICCZZ  AANNNNAA

Okr´g wyborczy nr 3 – 1 mandat:
1. WRZESIE¡ Tomasz Jan – KW Prawo

i SprawiedliwoÊç, Lista nr 3 – 25 g∏osów

2. B¸A˚EWSKA Agnieszka – KWW

Niepor´t INFO, Lista nr 28 – 15 g∏osów

3. KAWKA Jaros∏aw Mariusz – KWW

„Macieja Mazura”, Lista nr 25 – 168 g∏osów

4. POGORZELSKI Krzysztof – KWW Nasz

Niepor´t, Lista nr 30 – 44 g∏osy

5. KOWALCZYK Irena – KW Prawica

Rzeczypospolitej, Lista nr 29 – 56 g∏osów

6. JACYNA Izabela – KWW Lepsza

Gmina – Niepor´t XXI, Lista nr 26

– 115 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym 

KKAAWWKKAA  JJAARROOSS¸̧AAWW  MMAARRIIUUSSZZ

Okr´g wyborczy nr 4 – 1 mandat:
1. CHMIEL Piotr ¸ukasz – KWW M∏odzi

dla Gminy Niepor´t Piotra Chmiela, Lista

nr 37 – 78 g∏osów

2. BORYSEWICZ Rafa∏ Dariusz – KWW

Nasz Niepor´t, Lista nr 30 – 38 g∏osów

3. SOBIERA¡SKI Pawe∏ – KWW Lepsza

Gmina – Niepor´t XXI, Lista nr 26

– 133 g∏osy

4. P¸ATKOWSKA Maria Hanna

– KWW Wspólnota Lokalna, Lista nr 27

– 148 g∏osów

5. KWIECI¡SKA Barbara – KWW „Macieja

Mazura”, Lista nr 25 – 130 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów

otrzyma∏a i zosta∏a wybrana radnà

PP¸̧AATTKKOOWWSSKKAA  MMAARRIIAA  HHAANNNNAA

Okr´g wyborczy nr 5 – 1 mandat:
1. WIÂNIEWSKA Krystyna Bo˝ena – KWW

Nasz Niepor´t, Lista nr 30 – 17 g∏osów

2. CH¢CI¡SKA Bogumi∏a Zofia – KW Prawo

i SprawiedliwoÊç, Lista nr 3 – 24 g∏osy

3. MADEJ Roman Stanis∏aw – KWW

„Macieja Mazura”, Lista nr 25

– 185 g∏osów

4. WITASZEK Pawe∏ – KWW Wspólnota

Lokalna, Lista nr 27 – 76 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym 

MMAADDEEJJ  RROOMMAANN  SSTTAANNIISS¸̧AAWW

Okr´g wyborczy nr 6 – 1 mandat:
1. RETKA Andrzej – KWW Nasz Niepor´t,

Lista nr 30 – 104 g∏osy

2. WIÂNIEWSKI Adam – KW Prawo

i SprawiedliwoÊç, Lista nr 3 – 65 g∏osów

3. WOJCIECHOWSKI Andrzej – KWW

„Macieja Mazura”, Lista nr 25 – 112 g∏osów

4. STEFANIAK Puzio Monika – KWW

Wspólnota Lokalna, Lista nr 27 – 85 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym 

WWOOJJCCIIEECCHHOOWWSSKKII  AANNDDRRZZEEJJ

Okr´g wyborczy nr 7 – 1 mandat:
1. PIETRUCHA PIOTR – KWW „Macieja

Mazura”, Lista nr 25 – 210 g∏osów

2. SZATURSKA Zofia – KWW Nasz

Niepor´t, Lista nr 30 – 94 g∏osy

3. MACIEJCZUK-BIA¸EK Jolanta – KWW

Przysz∏oÊç, Lista nr 33 – 38 g∏osów

4. KARCZMARCZYK Zbigniew – KWW

„Razem dla Gminy”, Lista nr 40 – 89 g∏osów

5. GRONEK Maksymilian Tadeusz – KW

Prawica Rzeczypospolitej, Lista nr 29

– 26 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym

PPIIEETTRRUUCCHHAA PPIIOOTTRR

Okr´g wyborczy nr 8 – 1 mandat:
1.PATEREK Stanis∏aw Dariusz – KWW

Wspólnota Lokalna, Lista nr 27 – 89

g∏osów

2. MALICKA Beata – KW Prawica

Rzeczypospolitej, Lista nr 29 – 12 g∏osów

3. KOPERSKI Jaros∏aw Stanis∏aw – KWW

„Macieja Mazura”, Lista nr 25 – 163

g∏osy

4. MA¡K Arkadiusz – KWW Lepsza

Gmina – Niepor´t XXI, Lista nr 26 – 76

g∏osów

5. KOPA¡SKA-ARASZKIEWICZ

Irena Bogumi∏a – KWW Niepor´t INFO,

Lista nr 28 – 31 g∏osów

6. ZAJÑC Jan – KWW Nasz Niepor´t, Lista

nr 30 – 58 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym

KKOOPPEERRSSKKII JJAARROOSS¸̧AAWW  SSTTAANNIISS¸̧AAWW

Okr´g wyborczy nr 9 – 1 mandat:
1. KUCZY¡SKI ¸ukasz Marek – KWW

Niepor´t INFO, Lista nr 28 – 26 g∏osów

2. CHMIEL Pawe∏ – KWW Wspólnota

Lokalna, Lista nr 27 – 78 g∏osów

3. KOSIOR Joanna Katarzyna – KWW Nasz

Niepor´t, Lista nr 30 – 63 g∏osy

4. OSZCZYK Marian – KWW „Macieja

Mazura”, Lista nr 25 – 208 g∏osów

5. SADOWSKI Adam – KW Prawo

i SprawiedliwoÊç, Lista nr 3 – 55 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym

OOSSZZCCZZYYKK MMAARRIIAANN

Okr´g wyborczy nr 10 – 1 mandat:
1. DAMM-ÂWIERKOCKA Marta Gabriela

– KWW Niepor´t INFO, Lista nr 28

– 175 g∏osów

2. ZAJÑC Kamil ¸ukasz – KWW Kamila

Zajàca, Lista nr 35 – 43 g∏osy

3. OLSZEWSKI ¸ukasz Jacek – KWW

Nasz Niepor´t, Lista nr 30 – 40 g∏osów

4. PISAREK Jaros∏aw – KWW „Macieja

Mazura”, Lista nr 25 – 133 g∏osy

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów

otrzyma∏a i zosta∏a wybrana radnà 

DDAAMMMM--ÂÂWWIIEERRKKOOCCKKAA  MMAARRTTAA  GGAABBRRIIEELLAA

Okr´g wyborczy nr 11 – 1 mandat:
1. BARTNIK Ewa Urszula – KWW

Niepor´t INFO, Lista nr 28 – 92 g∏osy

2. KANIGOWSKI Piotr Antoni – KWW

Wspólnota Lokalna, Lista nr 27

– 32 g∏osy

3. KAIM-ZAJÑCZKOWSKA

Krystyna Katarzyna – KWW „Macieja

Mazura”,  Lista nr 25 – 110 g∏osów

4. KAMI¡SKA Monika Barbara – KWW

Nasz Niepor´t, Lista nr 30 – 124 g∏osy

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów

otrzyma∏a i zosta∏a wybrana radnà

KKAAMMII¡¡SSKKAA  MMOONNIIKKAA  BBAARRBBAARRAA

Okr´g wyborczy nr 12 – 1 mandat:
1. GRONEK Alicja – KW Prawica

Rzeczypospolitej, Lista nr 29 – 19 g∏osów

2. GRONEK Bo˝ena – KWW Nasz

Niepor´t, Lista nr 30 – 27 g∏osów

3. REMBELSKI Janusz – KWW „Macieja

Mazura”, Lista nr 25 – 79 g∏osów

4. JACHOWSKI S∏awomir – KWW „Wsi

Rembelszczyzna” – Lista nr 34

– 105 g∏osów

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym 

JJAACCHHOOWWSSKKII  SS¸̧AAWWOOMMIIRR

Okr´g wyborczy nr 13 – 1 mandat:
1. STRUZIK Joanna – KWW Niepor´t

INFO, Lista nr 28 – 198 g∏osów

2. KAMI¡SKI Krzysztof Florian – KWW

„Macieja Mazura”, Lista nr 25 – 174

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów

otrzyma∏a i zosta∏a wybrana radnà

SSTTRRUUZZIIKK  JJOOAANNNNAA

Okr´g wyborczy nr 14 – 1 mandat:
1. DUREK Ma∏gorzata Joanna – KWW

Nasz Niepor´t, Lista nr 30 – 26 g∏osów

2. KRAWCZUK Ma∏gorzata – KWW

Niepor´t INFO, Lista nr 28 – 58 g∏osów

3. KUTROWSKA Kamila Zofia

– Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD

Lewica Razem,  Lista nr 6 – 56 g∏osów

4. WRZESIE¡ Barbara – KW Prawo

i SprawiedliwoÊç, Lista nr 3 – 13 g∏osów

5. WOèNIAKOWSKI Eugeniusz – KWW

„Macieja Mazura”, Lista nr 25

– 183 g∏osy

6. BROSZKIEWICZ Ewa – KWW Ewy

Broszkiewicz, Lista nr 31 – 134 g∏osy

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym 

WWOOèèNNIIAAKKOOWWSSKKII  EEUUGGEENNIIUUSSZZ

Okr´g wyborczy nr 15 – 1 mandat:
1. ROMATOWSKA-KANIA Marta

Anna – KWW Niepor´t INFO, Lista nr 28

– 17 g∏osów

2. SAKS Wojciech – KWW Nasz Niepor´t,

Lista nr 30 – 131 g∏osów

3. SZEREMSKI Mariusz Roman – KWW

Mariusza Szeremskiego, Lista nr 39

– 52 g∏osy

4. WIÂNIEWSKI Ryszard Stanis∏aw

– KWW „Ryszarda WiÊniewskiego”,

Lista nr 32 – 59 g∏osów

5. TYSKI Pawe∏ – KWW Pawe∏ Tyski, Lista

nr 36 – 72 g∏osy

6. DRABCZYK Maciej W∏odzimierz

– KWW Ksi´stwo Zegrzyƒskie, Lista

nr 38 – 83 g∏osy

Najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów otrzyma∏

i zosta∏ wybrany radnym 

SSAAKKSS WWOOJJCCIIEECCHH �

61,68%

15,59%
22,73%



Og∏oszony zosta∏ przetarg na bu-
dow´ oÊwietlenia ulicy BaÊnio-
wych D´bów w Wólce Radzymiƒ-
skiej.

Zaplanowano monta˝ 11 lamp na od-

cinku 370 metrów. Oferty mo˝na

sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t

do dnia 5 grudnia. Planowany termin

wykonania prac – do 24 kwiet-

nia 2015 roku. Je˝eli warunki atmos-

feryczne pozwolà, inwestycja zosta-

nie zrealizowana w terminie wcze-

Êniejszym. 

� oprac. BWilk
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Wyniki wyborów
do RADY POWIATU
LEGIONOWSKIEGO:

PODZIAŁ mandatów w sejmiku województwa
mazowieckiego wg komitetów wyborczych:

Okr´g nr 1
• Roman Smogorzewski (PO) – 1830 g∏osów. Po-

niewa˝ Roman Smogorzewski wygra∏ równoleg∏e

wybory na Prezydenta Miasta Legionowo, jego

miejsce w Powiecie zajmie Marcin Kamil Feliga
(PO) – 247 g∏osów.

• Jacek Emil Szczepaƒski (PO) – 416 g∏osów.

• Marek Jan Mazur (PO) – 305 g∏osów.

• Piotr Jacek Zadro˝ny (PS) – 351 g∏osów.

W sytuacji, gdy Piotr Zadro˝ny obejmie funk-

cj´ Zast´pcy Prezydenta Miasta Legionowo, je-

go miejsce w Powiecie zajmie Tomasz Talar-
ski (PS) – 173 g∏osy.

• Ewa P∏aciszewska (PiS) – 948 g∏osów.

• Stanis∏aw Kraszewski (NPNS) – 314 g∏osów.

OKR¢G NR 2

• Jan Stanis∏aw Grabiec (PO) – 1795 g∏osów.

• Micha∏ Pawe∏ Kobrzyƒski (PO) – 335 g∏o-

sów.

• Szymon Lech Rosiak (PS) – 213 g∏osów.

• Piotr Marek P∏aciszewski (PiS) – 1217 g∏o-

sów.

• Stanis∏aw Go∏àbek (PiS) – 302 g∏osy.

Okr´g nr 3

• Zbigniew Garbaczewski (PO) – 857 g∏osów.

• Miros∏aw Henryk Kado (PO) – 595 g∏osów.

• Grzegorz Piotr Kubalski (PS) – 584 g∏osy.

• Karolina D∏ugo∏´cka (PiS) – 755 g∏osów.

• Olga Muniak (NPNS) – 436 g∏osów. Olga

Muniak i Jaros∏aw Chodorski walczà w II tu-

rze o fotel Wójta Gminy Jab∏onna. W przypad-

ku zwyci´stwa Olgi Muniak, jej miejsce

w Powiecie zajmie Beata Solarska (NPNS)

– 331 g∏osów.

• Marzenna Eugenia Kmieciak (WL) – 294

g∏osy.

Okr´g nr 4

• Janina Osiƒska (PS) – 512 g∏osów.

• Sebastian Sikora (PiS) – 540 g∏osów.

• Anna Katarzyna Gajewska (WL) – 499

g∏osów.

Okr´g nr 5

• Robert Jan Wróbel (PO) – 1022 g∏osy.

• Agnieszka Powa∏a (PS) – 555 g∏osów.

• Wies∏aw Antoni Smoczyƒski (PiS) – 519

g∏osów.

Skróty:

PO – Platforma Obywatelska

PiS – Prawo i SprawiedliwoÊç

NPNS – Nasz Powiat Nasze Sprawy

PS – Porozumienie Samorzàdowe

WL – Wspólnota Lokalna

Liczba mandatów ogółem – 51
– KW Polskie Stronnictwo Ludowe 16
– KW Prawo i SprawiedliwoÊç 19
– KW Platforma Obywatelska RP 15
– KKW SLD Lewica Razem 1

FREKWENCJA wyborcza
Frekwencja wyborcza w gminie Niepor´t
wyniosła – 59,68% (frekwencja w kraju – 47,4%)
Okr´g nr 1 63,27%
Okr´g nr 2 62,01%
Okr´g nr 3 64,6%
Okr´g nr 4 60,47%
Okr´g nr 5 56,93%
Okr´g nr 6 57,62%
Okr´g nr 7 57,83%
Okr´g nr 8 65,73%
Okr´g nr 9 55,05%
Okr´g nr 10 66,55%
Okr´g nr 11 62,68%
Okr´g nr 12 53,86%
Okr´g nr 13 50,39%
Okr´g nr 14 61,77%
Okr´g nr 15 56,92%

ROZSTRZYGNIECIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA BUDOW¢ KANALIZACJI
W RYNI

Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na realizacj´ IV etapu budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Ryni. 

Przedmiot zamówienia obejmowa∏

budow´ kanalizacji grawitacyjnej

d∏ugoÊci 1,2 km wraz z odejÊciami

do poszczególnych posesji. Wyko-

nawcà prac zosta∏a firma PRI

KNAUBER Sp. z o.o z Legionowa

za kwot´ 1 660 500,00 z∏ brutto. Ter-

min realizacji inwestycji up∏ywa 

29 maja 2015 roku.

Budowa tego etapu sieci kanaliza-

cyjnej w Ryni zakoƒczy realizacj´

projektu – budowy opaski sanitarnej

wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego, w ra-

mach którego wykonano infrastruk-

tur´ kanalizacyjnà na odcinku Bia∏o-

brzegi-Rynia. Koszt ca∏ej inwestycji

to przesz∏o 20 mln z∏, ale ponad 80%

wyniesie dofinansowanie ze Êrod-

ków unijnych. Inwestycja realizowa-

na jest w ramach Indykatywnego

Wykazu Indywidualnych Projektów

Kluczowych dla Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013 wspó∏fi-

nansowanego z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego.

NOWY PLAC ZABAW W ZEGRZU
POŁUDNIOWYM

PRZETARG NA BUDOW¢ OÂWIETLENIA

BUDOWA KANALIZACJI W UL. WOLSKIEJ

Na placu zabaw na osiedlu w Ze-
grzu Po∏udniowym trwa monta˝
nowych urzàdzeƒ zabawowych. 

Dla najm∏odszych montowane sà

dwa zestawy zabawowe ze zje˝d˝al-

nià, huÊtawka podwójna z siedzi-

skiem typu koszyczek, huÊtawka

wa˝k´ i na spr´˝ynie oraz piaskow-

nica. Istniejàce ogrodzenie zostanie

pomalowane, zamontowane zostanà

∏awki i kosze. Dzieci starsze b´dà

mia∏y do dyspozycji w∏asne miejsce

do zabawy, z wielofunkcyjnym ze-

stawem zabawowym z dwoma zje˝-

d˝alniami, drabinkami i mostkami.

Oba place wysypane zosta∏y Êwie-

˝ym piaskiem.

Powstanie równie˝ si∏ownia ze-

wn´trzna, wyposa˝ona w podwójny

rower, potrójny twister, podwójne

stanowisko do wyciskana i podwój-

ny biegacz. Planowany termin za-

koƒczenia prac up∏ywa 12 grudnia. 

W ulicy Wolskiej
w Stanis∏awowie
Drugim trwa bu-
dowa sieci kana-
lizacyjnej, pierw-
szego etapu ska-
n a l i z o w a n i a
po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci
gminy.

W ulicy Wolskiej budowana jest

kanalizacja grawitacyjna d∏ugo-

Êci 1,9 km wraz z odejÊciami

do poszczególnych posesji, prze-

wody t∏oczne d∏ugoÊci 0,9 km

oraz 2 przepompownie Êcieków.

W zwiàzku z utrudnieniami

w ruchu drogowym zalecany jest

obecnie objazd ulicà Stru˝aƒskà

– drogà wojewódzkà nr 632.

W ramach inwestycji wybudo-

wana zostanie sieç kanalizacyj-

na w drogach publicznych w Sta-

nis∏awowie Drugim, Woli Alek-

sandra i Józefowie. ¸àcznie

powstanie blisko 9 km nowej

sieci kanalizacyjnej, do której

pod∏àczy si´ przesz∏o 900 miesz-

kaƒców. 

Budowa kanalizacji w po∏u-

dniowo-zachodniej cz´Êci gminy

jest projektem o ∏àcznej wartoÊci

przesz∏o 9 mln z∏otych. Gmina

uzyska∏a dofinansowanie projek-

tu przyznane w ramach Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura

i Ârodowisko na lata 2007-2013

ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci

w wysokoÊci blisko 6 mln z∏o-

tych.
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OSTATNIA sesja Rady Gminy VI kadencji

O
brady poprowadzi∏ Przewod-

niczàcy Rady Gminy Euge-

niusz Woêniakowski. Podczas

obrad Radni przyj´li m.in. nast´pujà-

ce uchwa∏y (pe∏na treÊç uchwa∏

udost´pniona jest pod adresem:

www.bip.nieporet.pl – zak∏adka:

Uchwa∏y Rady – Kadencja VI (2010-

2014) – LXII sesja Rady Gminy Nie-

por´t z dnia 14 listopada 2014 r.:

– uchwa∏à Nr LXII/94/2014 obni˝o-

no Êrednià cen´ skupu ˝yta, przyj-

mowanà jako podstawa do oblicze-

nia podatku rolnego na obszarze

Gminy Niepor´t w roku 2015,

z kwoty 61,37 z∏ za 1 dt, okreÊlo-

nej w Komunikacie Prezesa G∏ów-

nego Urz´du Statystycznego

z dnia 20 paêdziernika 2014 r.,

do kwoty 50,00 z∏ za 1 dt.;

– uchwa∏à Nr LXII/95/2014 nadano

nazw´ „S∏onecznego Poranka” gmin-

nej drodze wewn´trznej, po∏o˝onej

we wsi Józefów gmina Niepor´t sta-

nowiàcej dzia∏k´ ewid. o nr 93/2;

– uchwa∏à Nr LXII/96/2014 uchylo-

no uchwa∏´ w sprawie nadania na-

zwy „Okr´˝na” drodze wewn´trz-

nej po∏o˝onej we wsi Beniaminów

gmina Niepor´t stanowiàcej dzia∏-

k´ ewid. o nr 327;

– uchwa∏à Nr LXII/98/2014 uchwa-

lono miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla cz´Êci ob-

szaru so∏ectwa Wólka Radzymiƒ-

ska – od po∏udniowej granicy wsi

do terenów w rejonie linii kolejo-

wej, w gminie Niepor´t – cz´Êç A.

Podczas uroczystej cz´Êci sesji Prze-

wodniczàcy Rady podsumowa∏ w swo-

im sprawozdaniu prac´ Rady Gminy

Niepor´t VI kadencji 2010-2014. 

Nast´pnie przewodniczàcy po-

szczególnych komisji Rady Gminy

Niepor´t VI kadencji z∏o˝yli spra-

wozdania z prac komisji:

• z prac Komisji Rewizyjnej – Prze-

wodniczàcy Komisji radny Andrzej

Wojciechowski,

• z prac Komisji Gospodarczej

– Przewodniczàcy Komisji radny

Krzysztof Kamiƒski,

• z prac Komisji OÊwiaty, Kultury,

Sportu i Turystyki – Przewodniczà-

ca radna Anna GrzeÊkiewicz,

• z prac Komisji Ochrony Ârodowi-

ska, Zdrowia i Porzàdku Publiczne-

go – Przewodniczàca Komisji rad-

na Zenobia So∏tys,

• z prac Komisji Zagospodarowania

Przestrzennego – Przewodniczàca rad-

na Katarzyna Kaim-Zajàczkowska.

W kolejnym punkcie porzàdku ob-

rad VI kadencj´ podsumowa∏ Wójt

Gminy Niepor´t – S∏awomir Maciej

Mazur. Obecni na sesji Starosta Jan

Grabiec oraz Wicestarosta Robert

Wróbel podsumowali wspó∏prac´ Po-

wiatu z Gminà Niepor´t na przestrze-

ni czterech ostatnich lat, dzi´kujàc

za owocnà wspó∏prac´ Radzie Gmi-

ny Niepor´t VI kadencji oraz Wójto-

wi Gminy Niepor´t.

Po wyczerpaniu wszystkich punk-

tów porzàdku obrad Przewodniczàcy

Rady Gminy zamknà∏ obrady LXII se-

sji Rady Gminy Niepor´t, która by∏a

jednoczeÊnie ostatnià sesjà VI kaden-

cji Rady Gminy Niepor´t 2014 – 2018. 

14 listopada odbyła si´ ostatnia, LXII sesja Rady Gminy
Niepor´t VI kadencji.

Rada Gminy Niepor´t VI kadencji roz-

pocz´∏a swojà prac´ po wyborach sa-

morzàdowych, które odby∏y si´ 21 li-

stopada 2010 r. Pierwsza sesja nowej

Rady, na której funkcj´ Przewodniczà-

cego Rady Gminy powierzono, po raz

drugi, radnemu Eugeniuszowi Woênia-

kowskiego, odby∏a si´ 30 listopa-

da 2010 r. Na pierwszej sesji Radni

z∏o˝yli uroczyste Êlubowanie. Na kolej-

nej sesji wybrano Wiceprzewodniczà-

cego Rady, którym zosta∏, po raz trze-

ci, radny Marian Oszczyk, a nowo wy-

brany Wójt, którym po raz trzeci zosta∏

S∏awomir Maciej Mazur, z∏o˝y∏ uro-

czyste Êlubowanie przed Radà Gminy. 

Zgodnie z ustawà o samorzàdzie

gminnym Rada Gminy Niepor´t li-

czy 15 radnych. 

Rada Gminy, zgodnie ze Statutem

powo∏a∏a komisje sta∏e: Komisj´ Re-

wizyjnà, Komisj´ Gospodarczà, Komi-

sj´ OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turysty-

ki, Komisj´ Ochrony Ârodowiska,

Zdrowia i Porzàdku Publicznego, Ko-

misj´ Zagospodarowania Przestrzen-

nego.

Sesje Rady Gminy:
Rada Gminy Niepor´t VI kadencji ob-

radowa∏a ∏àcznie na 62 sesjach:

w 2010 r. – 3 sesje, w 2011 r. – 15 se-

sji, w 2012 r. – 16 sesji, w 2013 r. – 13

sesji, w 2014 r. – 12 sesji. 

Odby∏y si´ tak˝e sesje uroczyste: 

1) 3 grudnia 2012 r. odby∏a si´ uroczy-

sta sesja, zwo∏ana celem zakoƒcze-

nia du˝ej inwestycji, jakà by∏a dla

Gminy „Budowa kanalizacji sani-

tarnej oraz sieci wodociàgowej

w ul. Jana Kazimierza w Niepor´-

cie”. Posiedzenie Rady Gminy

uÊwietni∏ swojà obecnoÊcià Marsza-

∏ek Województwa Mazowieckieg

Adam Struzik oraz dyrektor Mazo-

wieckiej Jednostki Wdra˝ania Pro-

gramów Unijnych Pan Grzegorz

Âwi´torecki. 

2) 4 czerwca 2014 r. odby∏a si´ uro-

czysta sesja Rady Gminy, z oka-

zji 25 rocznicy pierwszych cz´Êcio-

wo wolnych wyborów w powojen-

nej Polsce – 4 czerwca 1989 r.

Rada Gminy na odbytych sesjach

podj´∏a ∏àcznie 483 uchwa∏y (do LXI

sesji RG).: 2010 r. – 16 uchwa∏; 2011

r. – 130 uchwa∏; 2012 r. – 127 uchwa∏;

2013 r. – 119; 2014 r. – 91 (do LXI se-

sji RG).

Ma∏a liczba uwag organów nadzoru

Êwiadczy o dobrej pracy komisji i Ra-

dy, a tak˝e o profesjonalnym i meryto-

rycznym przygotowaniu projektów

uchwa∏ przez pracowników Urz´du

Gminy.

Praca i funkcjonowanie Rady:
W czasie VI kadencji Rada Gminy pod-

j´∏a szereg wa˝nych uchwa∏ i stanowisk

majàcych istotny wp∏yw na funkcjono-

wanie i rozwój ca∏ej Gminy. 

– uchwalono „Studium uwarunkowaƒ

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Niepor´t” (uchwa-

∏a Nr X/46/2011 z dnia 9 czerw-

ca 2011 r.),

– po przeprowadzonych konsulta-

cjach, których wynik by∏ pozytyw-

ny, Rada Gminy wyrazi∏a pozytyw-

nà opini´ o zmianie granic gminy

Niepor´t (uchwa∏a Nr XXV/34/2012

z dnia 10 maja 2012 r.), polegajàcej

na w∏àczeniu cz´Êci miejscowoÊci

¸àki, Gmina Radzymin do Gminy

Niepor´t – so∏ectwa Wólka Radzy-

miƒska. Konsekwencjà tej procedu-

ry by∏o rozporzàdzenie Rady Mini-

strów z dnia 30 lipca 2013 r., na mo-

cy którego z dniem 1 stycznia 2014

r. wprowadzona zosta∏a zmiana gra-

nic gminy Niepor´t. 

– wiele czasu Rada poÊwi´ci∏a proce-

sowi przekszta∏cenia Samodzielnego

Publicznego Zak∏adu Opieki Zdro-

wotnej w Niepor´cie w Spó∏k´ pn.

„Centrum Medyczne Niepor´t” sp.

z o.o. w którym Gmina posiada 100

% udzia∏ów. Spó∏k´ ostatecznie za-

rejestrowano i rozpocz´∏a funkcjo-

nowanie po koniec wrzeÊnia 2013 r.

– Istotnym tematem by∏a sprawa przy-

sz∏oÊci gminnego obszaru rekre-

acyjno-wypoczynkowego tzw. Por-

tu Niepor´t i Portu Pilawa. Wielo-

godzinne dyskusje, spotkania

i analizy doprowadzi∏y w konse-

kwencji do podj´cia przez Rad´

Gminy w dniu 11 lipca 2013 r. Sta-

nowiska w sprawie zarzàdzania

gminnym obszarem rekreacyjno

– wypoczynkowym, w którym przy-

j´to kierunki dzia∏ania w zakresie

dalszego sposobu zagospodarowa-

nia i zarzàdzania obszarem rekre-

acyjno – wypoczynkowym, obejmu-

jàcym, tzw.,,Port Niepor´t” i,,Port

Pilawa”, stanowiàcym nieruchomo-

Êci gminy po∏o˝one w Niepor´cie

i Bia∏obrzegach w gm. Niepor´t

– polegajàce na przej´ciu, po zakoƒ-

czeniu dotychczasowych umów

dzier˝awy, wskazanych nierucho-

moÊci, do bezpoÊredniego zarzàdza-

nia Gminy i prowadzenia na tych

nieruchomoÊciach bezpoÊrednio

przez Gmin´ – dzia∏alnoÊci rekre-

acyjno-wypoczynkowej, w tym Por-

tów. Nast´pstwem tych dzia∏aƒ by-

∏o powo∏anie gminnego obiektu

u˝ytecznoÊci publicznej – Kom-

pleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t – Pilawa (uchwa∏a Nr

LIII/32/2014 z dnia 10 kwiet-

nia 2014 r.).

– podj´to uchwa∏´ w sprawie utworze-

nia gminnej jednostki organizacyj-

nej pod nazwà,,OÊrodek Sportu

i Rekreacji Gminy Niepor´t”

(uchwa∏a Nr XXI/10/2012 z dnia

21 lutego 2011 r.), 

– uchwa∏à nr XLVIII/108/2013

z dnia 12 grudnia 2013 r. wprowa-

dzono Gminny Program „Niepor´c-

ka Karta Rodziny 3+”

– zdecydowano o dofinansowaniu

w wysokoÊci 75% wartoÊci, kolek-

torów s∏onecznych dla mieszkaƒców

Gminy Niepor´t. 

– wprowadzono nowy system gospo-

darki odpadami komunalnymi od 1

lipca 2013 r. i dzia∏ania zwiàzane

z jego w∏aÊciwym funkcjonowa-

niem. Po ponad roku funkcjonowa-

nia nowego systemu nale˝y uznaç,

˝e dzia∏a on bez wi´kszych prze-

szkód, a zg∏aszane problemy rozwià-

zywane sà na bie˝àco.

� J.Joƒska

SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY GMINY NIEPOR¢T

VI KADENCJI 2010-2014

27 listopada odbyła si´ pierwsza sesja nowo wybranej w Wyborach Samorzàdowych 2014 r. Rady Gminy Niepor´t VII kadencji 2014-2018.
Obrady sesji rozpoczà∏ radny-senior – Eu-

geniusz Woêniakowski. Radni i Wójt Gmi-

ny Niepor´t Maciej Mazur z∏o˝yli Êlubowa-

nie i otrzymali zaÊwiadczenie o wyborze

z ràk Przewodniczàcej Gminnej Komisji

Wyborczej Bo˝eny Grochowskiej. Podj´te

zosta∏y pierwsze uchwa∏y Rady Gmi-

ny VII kadencji. Przewodniczàcym Rady

Gminy ponownie wybrany zosta∏ Eugeniusz

Woêniakowski, Wiceprzewodniczàcym

na kolejnà kadencj´ zosta∏ Marian Oszczyk.

Ustalono tak˝e sk∏ad Komisji Rewizyjnej.

Jej Przewodniczàcym zosta∏ Andrzej Woj-

ciechowski, a cz∏onkami – Anna GrzeÊkie-

wicz, Marta Damm-Âwierkocka, Jaros∏aw

Koperski i Roman Madej. 

SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY GMINY NIEPOR¢T

VI KADENCJI 2010-2014

I SESJA RADY GMINY NIEPOR¢T VII KADENCJI
Z ostatniej chwili...

Rada Gminy Niepor´t VII kadencji Âlubowanie Wójta Gminy Macieja Mazura
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W poniedziałek (10.11)
uczniów klas 0 
oraz klas 1 Szkoły
Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie 
odwiedzili stra˝acy.
Wszystkie dzieci
z niecierpliwoÊcià
czekały na to
spotkanie. 

Stra˝ Gminna w Niepor´cie rozpocz´ła II edycj´ warsztatów
profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
w ramach rzàdowego programu ograniczania przest´pczoÊci
i aspołecznych zachowaƒ „Razem bezpieczniej”. 

W
izyta rozpocz´∏a si´ od po-

gadanki. Stra˝ak z Paƒ-

stwowej Stra˝y Po˝arnej

opowiedzia∏ uczniom o swoim za-

wodzie. Nasz goÊç pokaza∏ uczniom

swój mundur oraz strój bojowy wy-

korzystywany podczas akcji. Ka˝de

dziecko mog∏o przymierzyç he∏m

oraz kurtk´ stra˝ackà. Zaprezento-

wa∏ tak˝e dzia∏anie czujnika bezru-

chu, wykorzystywanego w celu

szybkiego zlokalizowania np. po-

szkodowanego w akcji. Nast´pnie

dzieci uda∏y si´ na szkolny parking,

gdzie czeka∏a na nich niespodzianka

– wozy stra˝ackie. Uczniów odwie-

dzi∏ sam Prezes Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej w Kàtach W´gierskich Pan

Jaros∏aw Pisarek oraz Pan Marek

WaÊniewski, który jest g∏ównym

kierowcà jednego z wozów stra˝ac-

kich. Panowie opowiedzieli o wypo-

sa˝eniu wozu bojowego. Dzieci mo-

g∏y zobaczyç np. agregaty oddymia-

jàce, aparaty oddechowe czy

czujniki. Ka˝dy mia∏ okazj´ wejÊç

do wozu i usiàÊç na miejscu, które

zajmuje stra˝ak podczas wyjazdu

na akcj´. Na koniec stra˝acy zapre-

zentowali sygna∏y Êwietlne i dêwi´-

kowe. Dzieci ze Szko∏y Podstawo-

wej w Józefowie poczu∏y si´ jak

prawdziwi stra˝acy. Wiele z nich

stwierdzi∏o, ˝e w przysz∏oÊci chce

wykonywaç ten zawód. Wszyscy

uczniowie serdecznie dzi´kujà Panu

Andrzejowi Kuszneruk oraz Ochot-

niczej Stra˝y Po˝arnej w Kàtach

W´gierskich za wizyt´ i ciekawie

sp´dzone chwile.

� Aleksandra Kuszneruk

RAZEM bezpieczniej

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Niepor´t-Pilawa nad Jeziorem
Zegrzyƒskim przygotowuje si´ do sezonu zimowego.

˚EGLARSKIE przygotowania
do sezonu zimowego

W 2013r. stra˝nicy przeprowadzili

zaj´cia dla klas 0 – 2 szkó∏ podsta-

wowych. Tegorocznymi warsztatami

zostali obj´ci tak˝e trzecioklasiÊci.

WÊród omawianych obszarów do-

tyczàcych bezpieczeƒstwa znalaz∏o

si´ bezpieczeƒstwo w miejscach

publicznych i w miejscu zamieszka-

nia, bezpieczeƒstwo w szkole

i na spacerze oraz bezpieczeƒstwo

w ruchu drogowym. TrzecioklasiÊci

rozmawiali ze stra˝nikami o zagro-

˝eniach p∏ynàcych z korzystania

z Internetu, w tym portali spo∏ecz-

noÊciowych, o uzale˝nieniach i ich

skutkach a tak˝e jak zadbaç o w∏a-

sne bezpieczeƒstwo w kontaktach

z obcymi.

Celem spotkaƒ edukacyjnych jest

wzrost poczucia bezpieczeƒstwa

wÊród najm∏odszych mieszkaƒców

gminy oraz wzrost zaufania spo∏ecz-

nego do s∏u˝b dzia∏ajàcych na rzecz

poprawy bezpieczeƒstwa i porzàdku

publicznego.

� Przemys∏aw Kuligowski

NIEWIDOCZNI 
– u˝yj wyobraêni

Ju˝ ponad 60 ∏ódek czeka na nadcho-

dzàce zimowe miesiàce w dwóch

wyznaczonych miejscach nieopodal

basenu portowego. Teren jest ogro-

dzony, oÊwietlony i pod sta∏ym nad-

zorem. Sà jeszcze wolne miejsca

do zimowania ∏odzi, o które mo˝na

pytaç pod numerem telefonu

668 481 739. W okresie jesienno-

-zimowym Kompleks Rekreacyjno-

-Wypoczynkowy jest codziennie

otwarty, pracujà bosmani i pracow-

nicy obs∏ugi.

� B.Wilk

SPOTKANIE ze stra˝akami

z a p r o s z e n i e

Piesi, rowerzyÊci, a tak˝e kierowcy

muszà zachowaç szczególnà ostro˝-

noÊç zw∏aszcza o tej porze roku, gdy

szybko zapada zmierzch. Stra˝ Gmin-

na w Niepor´cie do∏àczy∏a do ogól-

nopolskiej kampanii „Niewidoczni

– U˝yj wyobraêni”, nasilajàc kontro-

le pieszych i rowerzystów. W nie-

sprzyjajàcych warunkach drogowych

szczególnie wa˝na staje si´ nasza wi-

docznoÊç. Na razie za brak odblasku

stra˝nicy udzielajà pouczenia.

W ostatnim tygodniu pouczonych zo-

sta∏o 6 rowerzystów i 3 pieszych.

Przypominamy, ˝e od sierpnia

obowiàzujà przepisy nakazujàce pie-

szym poruszajàcym si´ poza terenem

zabudowanym nosiç elementy od-

blaskowe a za brak odblasków pie-

szy mo˝e dostaç mandat nawet

na kwot´ pó∏ tysiàca z∏otych.

� Przemys∏aw Kuligowski
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Na osiedlu Wojskowym
w Białobrzegach pracuje
Pan Wojtek o którym mieszkaƒcy
mówià, ze jest WSPANIAŁYM
człowiekiem.

D
ziecko lepiej rozumie Êwiat,

gdy samo go doÊwiadczy, dla-

tego przedszkole w ramach in-

nowacji pedagogicznej „Mali badacze

z Akademii” stwarza dzieciom du˝o

sytuacji do odkrywania i badania

„Êwiata”. Stàd te˝ nazwy naszych

grup: Poszukiwacze, Zdobywcy i Wy-

nalazcy.

Maluchy najch´tniej uczà si´ po-

przez zabaw´. Jednak to nie znaczy,

˝e kilkulatek nie mo˝e poznawaç np.

praw fizyki. OczywiÊcie, ˝e mo˝e,

a nawet powinien, poniewa˝ wiek

przedszkolny to najbardziej aktywny

okres rozwoju umys∏owego dziecka.

Najlepsze sà zabawy w Êrodowisku

przyrodniczym, prowadzenie mini ho-

dowli roÊlin, zagadki i ∏amig∏ówki oraz

eksperymenty, zw∏aszcza te, które

przypominajà magiczne sztuczki. 

12 listopada w przedszkolu, jak

przysta∏o na „Akademi´ Ma∏ych Od-

krywców”, zorganizowaliÊmy Dzieƒ

Wynalazcy. Hol w tym dniu zamieni∏

si´ w laboratorium wyposa˝one w od-

powiedni sprz´t: probówki, podstaw-

ki do probówek, zlewki, menzurki,

kolby, pipety z wkraplaczem, lejki i in-

ne niezb´dne materia∏y. 

Przedszkolaki same wyciàga∏y

wnioski na podstawie obserwacji, a na-

sze ciocie tylko dostarczy∏y ciekawych

tematów np. wspólne odkrywanie jak

dzia∏a ̋ arówka, wyjaÊnianie, dlaczego

góry lodowe p∏ywajà po morzu.

Panie wykona∏y na naszych oczach

eksperyment z wybuchajàcym wulka-

nem. To by∏o COÂ!

Wiemy te˝ dlaczego ˝elki p´cznie-

jà i stajà si´ coraz wi´ksze, dowiedzie-

liÊmy si´ dlaczego pomaraƒcze ze

skórkà unoszà si´ na wodzie. Spraw-

dziliÊmy, ̋ e takie same bieguny odpy-

chajà si´, natomiast bieguny przeciw-

ne si´ przyciàgajà.

Dzieci bada∏y w∏aÊciwoÊci wody.

Dowiedzia∏y si´ co tonie a co p∏ywa,

które substancje rozpuszczajà si´ wo-

dzie, jak powstajà chmury, skàd bierze

si´ deszcz, w jaki sposób okreÊliç si∏´

i kierunek wiatru. By∏y bardzo zainte-

resowane eksperymentami.

I chocia˝ niektóre eksperymenty

wydajà si´ trudne, to dajà dziecku oka-

zj´ do odkrywania i zg∏´biania fascy-

nujàcego Êwiata przyrody i techniki,

a wiedza i umiej´tnoÊci zdobywane we

wczesnym dzieciƒstwie stanà si´ inspi-

racjà i pomostem do wiedzy zdobywa-

nej na kolejnych szczeblach edukacji.

� El˝bieta Szewc

Na osiedlu Wojskowym w Bia∏obrze-

gach mieszka ok. 1000 osób. Jednà

z nich jest pan Wojtek, zatrudniony

w charakterze sprzàtajàcego. Do nie-

go nale˝y utrzymanie porzàdku i czy-

stoÊci na gminnych osiedlowych uli-

cach, chodnikach, terenach zielo-

nych i na placach zabaw. I wywiàzuje

si´ ze swojego zadania w sposób, któ-

rym zyska∏ sobie tak du˝e uznanie

i sympati´ mieszkaƒców, ̋ e postano-

wili przedstawiç go Czytelnikom

„WieÊci Niepor´ckich”. Jak napisali

w liÊcie do redakcji – „(…) Na na-

szym osiedlu jest du˝o starszych

mieszkaƒców i nikt nie pami´ta, by

ktokolwiek i kiedykolwiek tak dba∏

o czystoÊç. Ten cz∏owiek to istna

„Mróweczka”, nie stwarza pozorów

– pracuje z pasjà i sà tego efekty

(…).” To jeszcze nie wszystko. Pan

Wojtek, o czym sama mog∏am si´

przekonaç, jest pogodnym, uÊmiech-

ni´tym i bardzo sympatycznym cz∏o-

wiekiem. Co mówi o swojej pracy?

Przede wszystkim to, ˝e jà lubi. Pra-

cuje z zaanga˝owaniem, niezale˝nie

od wyznaczonych godzin pracy

– w soboty, niedziele, do wieczora,

a nawet w nocy, gdy jest taka potrzeb.

A tak zdarza si´ cz´sto, gdy pada

Ênieg, bo odÊnie˝yç trzeba, zanim

mieszkaƒcy zacznà wychodziç z do-

mów. W opinii znajàcych go osób

– Pan Wojtek jest godny naÊladowa-

nia w swoim podejÊciu do ˝ycia i oto-

czenia, a przede wszystkim w swoim

podejÊciu do wykonywanej pracy

– zaanga˝owanym, odpowiedzial-

nym i sumiennym. Dzi´kujemy Panu

Wojtkowi w imieniu mieszkaƒców

za dba∏oÊç o czystoÊç i porzàdek

na osiedlu, za serdeczny uÊmiech

i ch´ç niesienia pomocy. � B. Wilk

SÑ JESZCZE
wspaniali ludzie

MIKOŁAJ Bulge 
w trzech konkursach

W Gminnym Przedszkolu
„Akademia Małych
Odkrywców” w Zegrzu
Południowym dzieci
twórczo i aktywnie
zdobywajà wiedz´,
nabywajàc nowe
umiej´tnoÊci, rozwijajàc
swoje zainteresowania
i zdolnoÊci. 

25 listopada w Szkole Podstawowej w Białobrzegach odbył XXI Konkurs Recytatorski
Białobrzeska Jesieƒ Poezji. Była to wyjàtkowa okazja, aby spotkaç si´ ze sztukà, która
przenosi nas w Êwiat niezwykłych doznaƒ, jakie daje obcowanie z poezjà.

MALI badacze z Akademii

W bie˝àcym roku szkolnym Miko∏aj

Bulge uczeƒ klasy Vi Szko∏y Podsta-

wowej im. B. Tokaja w Niepor´cie

przystàpi∏ do trzech konkursów Mazo-

wieckiego Kuratora OÊwiaty: poloni-

stycznego, matematycznego i przyrod-

niczego. 

Zmagania rozpoczà∏ jeszcze w paê-

dzierniku doskonale piszàc konkursy

szkolne i zapewniajàc sobie dalsze

starty, tym razem w etapach rejono-

wych, które odbywajà si´ w listopa-

dzie.

5 i 12 listopada odby∏y si´ konkur-

sy z matematyki i j. polskiego. Wiado-

mo ju˝, ˝e w matematycznym Miko-

∏aj uzyska∏ 100 % punktów i zakwali-

fikowa∏ si´ do zmagaƒ na szczeblu

wojewódzkim!

Wyniki cz´Êci

polonistycznej

poznamy w dru-

giej po∏owie

miesiàca. Wtedy te˝ rozstrzygnie si´

konkurs przyrodniczy.

Warto przypomnieç, ˝e w ju˝ ubie-

g∏ym roku szkolnym Miki zosta∏ fina-

listà polonistycznego konkursu MKO

i laureatem matematycznego, czym za-

pewni∏ sobie zwolnienie z pierwszej

cz´Êci sprawdzianu szóstoklasisty

i najwy˝szà not´ – 40 punktów! 

Trzymamy kciuki tak˝e w tym roku

i ˝yczymy Miko∏ajowi co najmniej po-

wtórzenia sukcesu sprzed roku!

� I.Kopka

NOWI PARTNERZY
NIEPOR¢CKIEJ
KARTY RODZINY 3+
Powi´ksza si´ grono Partnerów Nie-

por´ckiej Karty Rodziny 3+. Ju˝

do 16 wzros∏a liczba firm, które ofe-

rujà posiadaczom Karty zni˝ki i bo-

nifikaty na towary i us∏ugi. 

Ostatnio do Niepor´ckiej Karty Ro-

dziny 3+ do∏àczyli Partnerzy:

GRECKIE DELIKATESY
ul. Izabeliƒska 3B, Niepor´t. 
Oferujemy 7% zni˝ki na cały asortyment
znajdujàcy si´ na stronie internetowej.
Prowadzimy sprzeda˝ produktów z Grecji.
Tel. 532 777 302, 
e-mail: gosia@creteteam;
www.greckie-delikatesy.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY 
– lekarz stomatolog Andrzej Flis

Legionowo, ul. Sobieskiego 8/107, blok 42
(11 pi´trowy blok przy targu).
Tel. 22 774 03 01 lub 606 627 020, 
e-mail: andrzej.flis2@wp.pl
Oferujemy 10% zni˝ki w stosunku
do obowiàzujàcych cen na wszystkie zabiegi.
Gabinet prowadzi usługi m.in. w zakresie
stomatologii zachowawczej,
endodontycznej, chirurgii stomatologicznej,
protetyki oraz higieny jamy ustnej (scalingi,
piaskowanie, lakierowanie z´bów,
wybielanie, itp.). Zapraszamy na bezpłatne
porady i konsultacje.

KONKURS recytatorski w Białobrzegach
Jak co roku pokaz aktorski da∏a Nadia

Grobel, obecnie drugoklasistka, opowia-

dajàc, jak si´ lis wiewiórce zwierza∏.

Wszystkich zachwyci∏a Pola Blejsz z ze-

rówki, która z pi´knà dykcjà powiedzia-

∏a wiersz o Guciu – mistrzu w psuciu.

Za serce ujà∏ nas StaÊ Telejko z Ia, któ-

ry nie dosyç, ˝e Êwietny recytator, to

jeszcze mówi∏ wiersz, którego autorami

byli on i jego tata, a wiersz opisywa∏ ca-

∏à rodzink´. Âwietnie zaprezentowa∏a si´

Ma∏gosia Piàtkowska z I b, doskonale in-

tonujàc to, co robi si´ szybko i to, co

chcia∏oby si´ robiç wolno. Doskonale

wczu∏ si´ w rol´ ¸ukasz St´plikowski

z klasy III, a˝ nam szkoda by∏o Felka

Kartofelka, który, choç ucieka∏ i tak tra-

fi∏ na obiadowy talerz. Podobnie Kinga

Myszak, równie˝ trzecioklasistka, inte-

resujàco i zabawnie opowiedzia∏a histo-

ri´ ze starszym bratem w roli g∏ównej.

Starsi uczniowie zaprezentowali boga-

tà ró˝norodnoÊç w doborze wierszy. Si´-

gali zarówno po lekkie wiersze poetów

znanych i lubianych jak Brzechwa, Tu-

wim, Niewiadomska jak i poezj´ powa˝-

nà tworzonà przez Herberta czy Bro-

niewskiego. Nieodmiennie zachwyci∏

swoim talentem komediowym i umiej´t-

noÊcià nawiàzywania kontaktu s∏owne-

go i wzrokowego z jury i publicznoÊcià

Kuba Tomczyƒski z klasy IV. Doskona-

le opanowa∏a trudny j´zykowo wiersz

„Ptasie radio” Ma∏gosia Burkietowicz,

a Amelka Strupiechowska wierszem

„Nic dwa razy” pi´knie podsumowa∏a

ten dzieƒ spotkania z poezjà. 

Recytacji naszych uczniów s∏ucha∏o,

a nast´pnie wyda∏o werdykt jury w sk∏a-

dzie: p. Henryka Galas, p. Katarzyna Zu-

bek i goÊç specjalny p. Conrado More-

no-Szypowski. Po og∏oszeniu wyników

cz∏onkowie jury razem z uczniami pozo-

wali do pamiàtkowych zdj´ç oraz wpi-

sywali si´ do ksià˝ek, które dzi´ki temu

jako nagrody sta∏y si´ jeszcze cenniej-

sze. I tak oto XXI Konkurs Recytatorski

przeszed∏ do historii.

� Monika Kotowoda

Nadia

Grobel
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PAROSTATKI z dawnych lat
Na spokojnych wodach tego akwenu

do naszych dni dotrwa∏y szcz´Êliwie

zabytkowe holowniki: Sienkiewicz,

Dunajec, Ziemowit, Lubecki, o któ-

rych pisaliÊmy w poprzednich docin-

kach. Niestety nie zachowa∏y si´ stat-

ki pasa˝erskie parowe, choç mog∏y-

by dzisiaj stanowiç niema∏à atrakcj´.

Histori´ jednego z nich – Âwierczew-

skiego, przypomnieliÊmy w poprzed-

nim numerze „WieÊci Niepor´c-

kich”. Dzisiaj przedstawiamy losy

statku Ba∏tyk.

Bałtyk
W P∏ocku w latach 20. XX w. dzia-

∏a∏o Towarzystwo ˚eglugi Parowej

„Merkury”, którego w∏aÊcicielem

by∏ Maks Friedman. By∏ on jednym

z inicjatorów zawiàzania kartelu firm

˝eglugowych „Vistula”. W nowym

przedsi´biorstwie dà˝àcym do prze-

j´cia rynku przewozów pasa˝erskich

potrzebny by∏ nowoczesny statek,

którego za∏o˝enia eksploatacyjne

okreÊli∏ przysz∏y armator. Przetarg

na budow´ statku wygra∏a stocznia

w Gdaƒsku – Danziger Werft, rozpo-

czynajàc w styczniu 1928 r. budow´

jednostki o numerze S-52. Statek

mia∏ nast´pujàce wymiary: d∏ugoÊç

L=65,5 m, szerokoÊç B=6,53 m, za-

nurzenie T=0,70 m. By∏ wyposa˝o-

ny w trzy pok∏ady – s∏oneczny,

g∏ówny i dolny. Na dolnym pok∏a-

dzie zastosowano okràg∏e bulaje,

które dodawa∏y statkowi morskiego

wyglàdu. Do takich morskich cech

nale˝a∏a te˝ rufa z d∏ugim nawisem,

która by∏a charakterystyczna dla oce-

anicznych ˝aglowców. Elementem

wyró˝niajàcym Ba∏tyk wÊród innych

parowców pasa˝erskich by∏a pe∏na

nadbudówka rufowa, od której statek

zyska∏ okreÊlenie „salonowy”.

Na dolnym pok∏adzie znajdowa∏y si´

kabiny pasa˝erskie I klasy dla 60

osób, oraz umieszczone w przedzia-

le dziobowym kabiny II klasy dla 48

osób. W nadbudówkach umieszczo-

no pomieszczenia dzienne, takie jak

jadalnia, salonik, palarnia, a dla pa-

sa˝erów III klasy du˝y bufet-jadal-

nia. W ówczesnej prasie zachwyca-

no si´ bogatym wystrojem wn´trz

statku, w których zastosowano drew-

no i sklejk´ oraz okucia drzwi i okien

wykonane z mosiàdzu. Zadbano

o dobre oÊwietlenie pomieszczeƒ,

a tak˝e ich ogrzewanie za pomocà

dostarczanej z kot∏a pary wodnej.

Statek by∏ nap´dzany maszynà paro-

wà podwójnego rozpr´˝ania o mo-

cy 240 KM, oraz bocznymi ko∏ami

dziewi´cioszuflowymi. Dzi´ki silnej

maszynie parowej i wysmuk∏emu

kszta∏towi kad∏uba statek na wodzie

stojàcej móg∏ osiàgaç znacznà pr´d-

koÊç 18 km/h. Jednostk´ obs∏ugiwa∏

za∏oga liczàca 11 osób.

Statek p∏ywa∏ poczàtkowo na krót-

kich trasach do Torunia i w rejsach

spacerowych w okolicach Warsza-

wy. W latach 1931-1939 w ramach

stowarzyszenia firm ˝eglugowych

„Vistula” by∏ eksploatowany w rej-

sach wycieczkowych na trasie War-

szawa-Tczew. W czasie okupacji

zosta∏ jako mienie ̋ ydowskie wysta-

wiony na sprzeda˝ i zakupiony przez

stoczni´ Danziger Werft, która eks-

ploatowa∏a go pod nazwà Baltig ja-

ko statek wypoczynkowy dla swoich

pracowników. W 1941 r. zosta∏

sprzedany do niemieckiego zarzàdu

dróg wodnych Reichswasserstrasse-

direktion w Gdaƒsku. 

Statek po wojnie nie odzyska∏ ju˝

dawnego blasku, by∏ eksploatowany

przez przedsi´biorstwo ˚egluga

Warszawska, która przyj´∏a podobny

profil us∏ug jak „Vistula”. W la-

tach 1954-1955 osiàgni´to najwi´k-

szy rozwój pasa˝erskich przewozów

liniowych, statki regularnie p∏ywa∏y

z Warszawy do P∏ocka, W∏oc∏awka,

Tczewa i Gdaƒska, oraz w gor´ rze-

ki do Pu∏aw i Sandomierza. 

W latach 60. XX. w. likwidowano

d∏u˝sze linie, wprowadzajàc na ich

miejsce linie odcinkowe, na których

podró˝ trwa∏a kilka godzin. Taki stan

rzeczy wynika∏ z wprowadzenia

do eksploatacji motorowych stat-

ków pasa˝erskich typu SP-150, któ-

re by∏y pozbawione kabin sypial-

nych. Nie bez znaczenia by∏a te˝

konkurencja innych Êrodków trans-

portu (kolej i samochód), za sprawà

których podró˝ np. nad morze by∏a

szybsza i taƒsza ni˝ statkiem. Podró˝

statkiem parowym z Warszawy

do Gdaƒska (448 km), trwa∏a 37 go-

dzin, a w przeciwnà stron´, pod pràd

rzeki – 49 godzin. 

Po sezonie 1965 r. zdecydowano

si´ wycofaç Ba∏tyk z regularnej linii

i przekszta∏ciç go w statek wczasowy

Funduszu Wczasów Pracowniczych,

gdzie równie˝ wykorzystywano go

do dwutygodniowych rejsów wypo-

czynkowych na WiÊle. Prowadzono

tak˝e rejsy wczasowe na trasie War-

szawa-Gdaƒsk-Warszawa, trwajàce

osiem dni, w trakcie których wczaso-

wicze otrzymywali zakwaterowanie

i mo˝liwoÊç zwiedzania miast nadwi-

Êlaƒskich, Gdyni i Oliwy. W rejsach

wczasowych najcz´Êciej eksploato-

wano Ba∏tyk i Âwierczewski, ponie-

wa˝ mia∏y one najwi´cej kabin. Ju˝

w tamtych latach pasa˝erowie narze-

kali na szczup∏oÊç wyposa˝enia sani-

tarnego i ograniczone mo˝liwoÊci za-

plecza kuchennego. 

Realia takiego wypoczynku na wo-

dzie w krzywym zwierciadle pokazu-

je film „Rejs”, który kr´cono wpraw-

dzie na parowcu pasa˝erskim o na-

zwie Dzier˝yƒski, ale sporo scen

powsta∏o na Jeziorze Zegrzyƒskim. 

Po zakoƒczeniu sezonu 1973 r. sta-

tek wycofano z ruchu, a w 1974 r.

ustawiono w Niepor´cie w funkcji

koszarki o nazwie Alina, z przezna-

czeniem na hotel i baz´ dla za∏óg

pchaczy. Ba∏tyk ju˝ bez w∏asnego na-

p´du wystàpi∏ w filmie „Dzieje grze-

chu” nakr´conym w przez Waleria-

na Borowczyka wg powieÊci Stefa-

na ˚eromskiego, którego premiera

mia∏a miejsce w 1975 r. W filmie wi-

dzimy go przez chwil´ gdy przesuwa

si´ wzd∏u˝ brzegu, ale w momencie

gdy kamera ma pokazaç ruf´ uj´cie

przechodzi w obraz widziany przez

lornetk´. Tajemnic´ tej sceny wyja-

Ênia fakt, ˝e statek pozbawiony w∏a-

snego nap´du by∏ pchany przez

pchacz, czego nie mo˝na by∏o poka-

zaç w filmie. 

W 1980 r. Ba∏tyk przeholowano

do portu praskiego w Warszawie,

gdzie mia∏ zostaç z∏omowany.

W 1983 r. w prasie ukaza∏o si´ kil-

ka artyku∏ów nawo∏ujàcych o zacho-

wanie choçby jednego parowca pasa-

˝erskiego, wynikiem tej akcji by∏o

przeholowanie w 1985 r. statku po-

nownie na Jezioro Zegrzyƒskie, tym

razem do Ryni. W 1990 r. kad∏ub

statku zosta∏ uszkodzony przez lody

i zatonà∏, tak ˝e z wody wystawa∏y

jedynie nadbudówki. Niezabezpie-

czony wrak sta∏ si´ ∏upem z∏omiarzy

i Êlad po Ba∏tyku zaginà∏. 

� Artur Magnuszewski
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Statek pasa˝erski „Ba∏tyk” w P∏ocku (ze zbiorów W. Danielewicza – http://www.zegluga.info)

Gdy na WiÊle skoƒczyła si´ era  statków parowych, niektóre z nich znalazły schronienie na Jeziorze Zegrzyƒskim. 

Reprezentacja gminy Niepor´t dziewczàt w piłce
siatkowej obecnie toczy „siatkarskie boje” na 3
ró˝nych „siatkarskich frontach” – Mazowiecka Liga
Młodziczek (wyst´pujà dwie nasze dru˝yny),
Mazowiecka II Liga Kadetek, Szkolna Liga Siatkówki.

DZIEWCZ¢TA
UKS D´bina
na siatkarskich
parkietach
15

listopada br. rozgrywana

by∏a kolejna edycja Mazo-

wieckiej Ligi M∏odziczek.

Tym razem nasze dziewcz´ta rywa-

lizowa∏y w Lesznowoli, gdzie poko-

na∏y Olimp Miƒsk Mazowiecki 2:0

(25:10, 25:9), Spart´ Grodzisk Ma-

zowiecki 2:0 (25:9, 25:11) oraz go-

spodarza turnieju LUKS Set Leszno-

wola 2:1 (12:25, 25:19, 15:11). Ko-

lejny turniej m∏odziczek zostanie

rozegrany 6 grudnia br. na terenie

gminy Niepor´t.

Z du˝ym powodzeniem nasza re-

prezentacja uczestniczy w rozgryw-

kach Szkolnej Ligi Siatkówki w któ-

rej udzia∏ biorà szko∏y gimnazjalne

oraz Êrednie z województwa mazo-

wieckiego. Obecnie nasze dziewcz´-

ta zajmujà drugie miejsce w II lidze

– pokona∏y Gimnazjum Nr 72

w Warszawie 2:0, LXXVIII Liceum

Ogólnokszta∏càce im. Pawlikow-

skiej – Jasnorzewskiej w Warsza-

wie 2:0, Gimnazjum w T∏uszczu 2:0,

Zespó∏ Szkó∏ Nr 1 w B∏oniach, na-

tomiast po zaci´tej walce uleg∏y Ze-

spo∏owi Szkó∏ Nr 3 w Wyszkowie.

W Mazowieckiej II Lidze Kadetek

nasze dziewcz´ta rywalizujà ze

zmiennym szcz´Êciem, bo jak mo˝e

byç inaczej skoro podejmujà walk´

z dziewcz´tami znacznie starszymi

od siebie. Udzia∏ w tych rozgryw-

kach traktowany jest przez trenera

dziewczàt Dariusza PieÊniaka jako

okazja do zdobywania ogromnego

doÊwiadczenia siatkarskiego oraz

promocji gminy Niepor´t. Dziew-

cz´ta UKS „D´bina” w tej klasie

rozgrywek pokona∏y UKS Olimp

T∏uszcz 3:2, MKS Iskr´ Legiono-

wo 3:1 oraz KS Torstar Koby∏-

k´ 3:1.

UKS D´bina Niepor´t I: Karolina

Szabelewska, Karolina Banaszek, Syl-

wia i Magda Postek, Aleksandra Ho∏uj,

Patrycja Bartkowska, Dominika Knap,

Natalia Urban, Weronika Paw∏owska,

Weronika Szraga oraz Maryla Karcz-

marczyk, Trener: Dariusz PieÊniak

UKS D´bina Niepor´t II: Domini-

ka Baƒska, Olga Bednarska, Anna

Kowalczyk, Paulina Gwiazda, Daria

Wójcik, Weronika Makowska, Zu-

zanna Faron, Julia Marzec, Wiktoria

Imbierska, Jagoda Zalewska, Trener:

Wawrzyniec Orlikowski.

� D.PieÊniak

Reprezentacja gminy Niepor´t z zast´pcà Dyrektora Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym Jerzym Wawrzyniakiem 
oraz trenerem Dariuszem PieÊniakiem.



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRUDNIU 2014 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie,
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego, 
Wieczorna Bryza

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

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, 
ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe, ul. MyÊliwska 6, ul. Szkolna 2, 
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Polna, Polnej Ró˝y,
Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa, Miodowa,
Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊci, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych Marzeƒ,
T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny,
Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, 
Aleja Henryka Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremay, Skrzetuskiego,
Ketlinga, Heleny, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła,
Stolnika, Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

W zwiàzku z powy˝szym niezwłocznie nale˝y uiÊciç opłat´
na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisaç
imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy płatnoÊç, natomiast w tytule
płatnoÊci: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres
za jaki dokonujemy opłaty np. IV kwartał 2014 r. lub w przypadku
rat miesi´cznych np. paêdziernik 2014 r., listopad 2014 r. itp.”
– płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach
płatnoÊci zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

UWAGA!
Informujemy, ˝e 15 listopada upłynàł termin wnoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014 r. 
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O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A

INTERNOWANIE włoskich
oficerów w Białobrzegach 
ciàg dalszy historii

T
emat ten nie jest jeszcze dostatecznie

zbadany, dlatego gdy tylko udaje mi si´

chwyciç jakiÊ trop w tej sprawie, szukam

nowych informacji. W tym przypadku mia∏em

mo˝liwoÊç rozmowy z mieszkaƒcem Niepor´-

tu p. Tadeuszem Powa∏à, oczywiÊcie na poczàt-

ku na tematy nie historyczne, ale od s∏owa

do s∏owa przeszliÊmy do Jego odleglejszych

wspomnieƒ. A gdy tylko nasza rozmowa zaha-

czy∏a o internowanych W∏ochów, ju˝ by∏em

umówiony z p. Tadeuszem na odr´bne spotka-

nie. Rodzina p. Tadeusza Powa∏y mieszka∏a tu˝

przy granicy Lasów Niepor´ckich, w pobli˝u

gajówki gajowego Smolarczyka. Niedaleko

przebiega∏y drogi do Kàtów W´gierskich (ul.

KoÊcielna) i do Micha∏owa-Reginowa (ul. Le-

Êna), b´dàce g∏ównymi szlakami komunikacyj-

nymi przez obszary leÊne. Tata p. Tadeusza,

W∏adys∏aw Powa∏a mia∏ znajomego mieszkaƒ-

ca Kàtów W´gierskich, W∏adys∏awa Pietruch´,

który cz´sto tymi drogami jeêdzi∏ wozem kon-

nym do Niepor´tu lub Radzymina. W czasie

okupacji hitlerowskiej p. W∏adys∏aw Pietrucha

zosta∏ wynaj´ty przez Niemców do wywozu fe-

kali z obozu jenieckiego w Bia∏obrzegach. Bar-

dzo cz´sto wracajàc do Kàtów W´gierskich za-

je˝d˝a∏ do gospodarstwa Powa∏ów na poga-

w´dk´ z W∏adys∏awem. Jak zapami´ta∏ mój

rozmówca by∏o to chyba póênà jesienià 1943

roku, gdy p. Pietrucha przyszed∏ do ich zagro-

dy i poprosi∏ ojca o wiadro wody i jakieÊ u˝y-

wane ubranie. Kolejnym razem znowu przy-

szed∏ i pyta, czy W∏adek nie da∏by mu bochen-

ka chleba i nast´pne u˝ywane ubranie.

W∏adys∏aw Powa∏a mia∏ trzech synów: Jana,

Karola i Tadeusza i da∏ ubrania po najstarszym

Janie. Pan Tadeusz ciàgle zastanawia∏ si´,

po co Pietrucha bierze od nich ubrania i ˝yw-

noÊç. Dopiero za trzecim razem ca∏a sytuacja

si´ wyjaÊni∏a, gdy okaza∏o si´, ˝e p. Pietrucha

wywozi swoim wozem „szambowym” ucieki-

nierów z obozu w Bia∏obrzegach, a u Powa∏ów

funkcjonowa∏o coÊ w rodzaju punktu przerzu-

towego, do dalszej ucieczki w kierunku Legio-

nowa i Warszawy. Trzeciego W∏ocha p. Tade-

usz ju˝ pozna∏ osobiÊcie, bo przebywa∏ ju˝ nie

w lesie, ale na terenie ich gospodarstwa. By∏

to oficer w∏oski, którego Pietrucha przetrans-

portowa∏ w specjalnej skrytce wozu. Ka˝dy

uciekinier wymaga∏ kàpieli, gdy˝ zapach Êcie-

ków by∏ straszny. Nast´pnie zdejmowa∏ mun-

dur, który natychmiast palono w kuchni.

Po umyciu oficer przebra∏ si´ w u˝ywany gar-

nitur p. W∏adys∏awa Powa∏y. W dowód

wdzi´cznoÊci za pomoc w ucieczce W∏och po-

darowa∏ p. W∏adys∏awowi zegarek kieszonko-

wy z wygrawerowanà dedykacjà (przepad∏ za-

kopany przed wysiedleniem w klepisku brogu

na siano) oraz buty – trzewiki wojskowe.

W∏och chcia∏ przedostaç si´ do stacji kolejo-

wej w Legionowie. Postanowiono, ˝e m∏ody

Tadek Powa∏a przeprowadzi go przez las

w kierunku Legionowa. G∏ównie chodzi∏o o to,

aby W∏och nie trafi∏ przypadkowo w rejon

strzelnicy wojskowej pod Micha∏owem, z któ-

rej przez ca∏à okupacj´ korzystali ̋ o∏nierze nie-

mieccy z legionowskiego garnizonu. Na dro-

g´ oficer dosta∏ chleb i mleko. Czwarty oficer

w∏oski dotar∏ do Powa∏ów tà samà drogà jak

inni, przywieziony przez W∏adys∏awa Pietru-

ch´. Umy∏ si´ w oborze i pozostawi∏ ∏adne bu-

ty z wysokà cholewkà tzw. oficerki (przepad∏y

podobnie jak zegarek) oraz d∏ugi p∏aszcz woj-

skowy w kolorze stalowo-niebieskim. P∏aszcz

mia∏ byç przerobiony i u˝ywany, ale pomimo

wietrzenia ze wzgl´du na przesiàkni´cie zapa-

chem fekali zosta∏ spalony tak jak mundur w∏o-

skiego oficera. Jak zapami´ta∏ p. Tadeusz, ten

oficer by∏ chyba chory, bo przenocowa∏ jednà

noc w ich zagrodzie, a dok∏adniej spa∏ na „po-

wy˝eniu” (pod strzechà) w stodole. Przed wyj-

Êciem pilnie studiowa∏ szkolny atlas geogra-

ficzny, który znalaz∏ u Powa∏ów. Potem

oÊwiadczy∏, ˝e b´dzie udawa∏ si´ do Warsza-

wy. Wyposa˝onego w sta∏y zestaw chleba

i mleka, Tadek Powa∏a poprowadzi∏ przez las

do tzw. „Pietruchowych Gór” w stron´ Stani-

s∏awowa Pierwszego i dalej ju˝ oficer sam mia∏

si´ kierowaç na Warszaw´. Pan W∏adys∏aw

i jego syn Tadeusz Powa∏a jeszcze udzielili po-

mocy uciekajàcym jeƒcom rosyjskim. Dwóch

Rosjan Tadeusz Powa∏a zawióz∏ wozem kon-

nym do Aleksandrowa ko∏o m∏yna Jecka. Tam

mia∏ niecodziennà przygod´, gdy zakr´cajàc

wozem konnym zakleszczy∏ zaprz´g dyszlem

w ogrodzeniu i nie móg∏ wycofaç wozu. Ze

wzgl´du na przewo˝onych „pasa˝erów” by∏o

ju˝ po zmroku i jako m∏ody furman nie mia∏

jeszcze wprawy w powo˝eniu koƒmi. Pomo-

gli mu wyjechaç gospodarze z Aleksandrowa.

Po latach mój rozmówca ponownie zetknà∏ si´

z tematem jeƒców z obozu w Bia∏obrzegach.

Oto bowiem z legionowskiego magistratu do-

sta∏ jako m∏ody technik budowlany w latach

pi´çdziesiàtych zlecenie wykonania inwenta-

ryzacji geodezyjnej mogi∏ na cmentarzu wo-

jennym w Bia∏obrzegach. Wytyczy∏ kwatery

grobowe i ogólny zarys cmentarza. Szuka∏ te˝

innych, pojedynczych mogi∏ ˝o∏nierskich

w okolicy Niepor´tu. W jego ocenie tablice

pamiàtkowe z napisami o iloÊci zmar∏ych jeƒ-

ców wielu narodowoÊci w bia∏obrzeskim

obozie wykonano na zlecenie miejskiej rady

narodowej w Legionowie. Równie˝ betonowe

tablice nagrobne trzech oficerów w∏oskich,

pochowanych przy strzelnicy wojskowej

w Bia∏obrzegach zosta∏y wykonane na zlece-

nie w∏adz Legionowa przez legionowskiego

kamieniarza, który personalia pochowanych

oficerów spisa∏ z zachowanych na mogi∏ach

tabliczek. Nadwyr´˝one przez up∏ywajàcy

czas p∏yty zosta∏y odnowione i przeniesione

w obr´b cmentarza wojennego w Bia∏obrze-

gach, staraniem Niepor´ckiego Stowarzysze-

nia Historycznego przy wsparciu Wójta Gmi-

ny Niepor´t. Po wojnie Tadeusz Powa∏a spo-

tyka∏ si´ z W∏adys∏awem Pietruchà i p.

W∏adys∏aw cz´sto namawia∏ Go do opisania

wydarzeƒ zwiàzanych z pomocà jeƒcom ro-

syjskim i w∏oskim, jako czynów wymagajà-

cych du˝ej odwagi w czasie okupacji. Szuka-

jàc êróde∏ informacji, w tym poprzez kontak-

ty z mieszkaƒcami, udaje si´ powiàzaç

wydarzenia i osoby w ciàg historycznych zda-

rzeƒ, majàcych miejsce na naszym terenie,

a jeszcze nie opublikowanych. Jestem umówio-

ny z p. Tadeuszem Powa∏à na kolejne spotka-

nie, bo do opisania zosta∏y Jego wspomnienia

z wrzeÊnia 1939 roku (mieszka∏ przecie˝ obok

najwy˝szego w okolicy wzniesienia nazywane-

go „baterià” i armaty tam strzela∏y!), lat oku-

pacji i powrotu z wysiedlenia do Niepor´tu. 
pp Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

DziÊ na szlaku historycznych
poszukiwaƒ powracam
do tematu internowania
przez Niemców w 1943 roku
włoskich oficerów, na terenie
obozu jenieckiego
w Białobrzegach. 

Odnowione p∏yty epitafijne oficerów w∏oskich po∏o˝one na cmentarzu wojennym w Bia∏obrzegach 


