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inwestycji str. 2

ODPADY NIEBEZPIECZNE 
mobilny punkt zbiórki odpadów str. 3

HARMONOGRAM odbioru odpadów
komunalnych w KWIETNIU 2018 roku str. 7

Od poniedziałku, 19 marca, pasa˝erowie mogà podró˝owaç nowà
linià L33, która łàczy Legionowo, Józefów i Rembelszczyzn´ z centrum
Marek, zmianie uległ tak˝e przebieg dotychczasowej trasy linii L31.

Autobusy nowej linii L33 kur-

sujà w dni robocze, z cz´sto-

tliwoÊcià co ok. dwie godzi-

ny, na trasie:

Legionowo /Mickiewicza/ – Sowiƒ-
skiego – Piłsudskiego – Jagielloƒska
– Zegrzyƒska – Stru˝aƒska – Polna
– Słoneczna – Gen. Roi – DW 632
przez Józefów, Kàty W´gierskie,
Rembelszczyzn´, Puszcz´ Słupeckà
– Marki: Legionowa – Piłsudskiego
– MARKI / REJTANA / (powrót: Pił-
sudskiego – Bandurskiego – Okólna
– Słoneczna – Piłsudskiego). 

Nowa linia zapewnia mieszkaƒ-

com wygodny dojazd m.in. do cen-

trum handlowego w Markach. Uru-

chomienie tego po∏àczenia to efekt

dobrej wspó∏pracy wójta Macieja

Mazura z Burmistrzem Marek Jac-

kiem Orychem – linia b´dzie

wspólnie finansowana przez jed-

nostki samorzàdu. 

Dotychczasowa linia L31 zmie-

ni∏a tras´, co ma zwiàzek z urucho-

mieniem przez Radzymin nowej li-

nii L45. Autobusy skierowane zo-

sta∏y z Wólki Radzymiƒskiej

do Radzymina przez Niepor´t

– Bia∏obrzegi – Beniaminów. Prze-

bieg trasy jest nast´pujàcy:

PKP DÑBKOWIZNA – Wólka Radzy-
miƒska: Szkolna – Topolowa –
DW631 – Białobrzegi: Pogonowskie-
go – Niepor´t: Pogonowskiego
– Wojska Polskiego – Białobrzegi:
Wojska Polskiego – Beniaminów:
Fortowa – Łàki: Weteranów – Radzy-
min: Weteranów – al. Jana Paw-
ła II – 3 Maja – TRAUGUTTA (RADZY-
MIN) (powrót: 3 Maja – Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej – Głowackiego
– Wyszyƒskiego – Weteranów).
Wybrane kursy doje˝d˝ajà tak˝e
do przystanku Pl. WolnoÊci w Nie-
por´cie.

Ponadto z p´tli w Dàbkowiênie

uruchomiona zosta∏a nowa wspo-

mniana wy˝ej linia L45 – finanso-

wana przez gmin´ Radzymin

– przez Sieraków – S∏upno – Nad-

m´ do p´tli przy Centrum Handlo-

wym M1. W ten sposób, w ramach

biletów honorowanych w autobu-

sach ZTM, mieszkaƒcy Wólki Ra-

dzymiƒskiej mogà dojechaç na dwa

sposoby do centrum Radzymina

oraz p´tli przesiadkowej przy M1

w Markach.

NowoÊcià jest równie˝ nowa ko-

lorystyka autobusów kursujàcych

na liniach L-8, L31 i L33. Zgodnie

z wymogami ZTM pomalowane sà

w niebieskie barwy oraz przystoso-

wane do przewozu osób niepe∏no-

sprawnych.

Organizacja komunikacji
na terenie gminy Niepor´t po-
ch∏ania rocznie przesz∏o 3 mln
z∏otych. 

Przypomnijmy:
• linie 705, 735, 736 zapewniajà

po∏àczenia z Warszawà i kosztu-

jà rocznie ok. 1,6 mln z∏otych,

• linie L8, L31 i L33 – to koszt 940

tys. z∏ w 2018 roku, a w 2019

– 1,2 mln z∏,

• dowóz uczniów do szkó∏ oraz
dowóz uczniów niepe∏nospraw-
nych do szkó∏ – 544 tys. z∏.

Przypominamy tak˝e, ̋ e od paê-

dziernika 2017 roku funkcjonuje

Niepor´cka Karta Komunikacyjna,

którà mo˝e otrzymaç mieszkaniec

gminy, rozliczajàcy podatek docho-

dowy od osób fizycznych w Urz´-

dzie Skarbowym w Legionowie, ze

wskazanà w zeznaniu podatko-

wym gminà Niepor´t jako miej-

scem zamieszkania. Karta upraw-

nia mieszkaƒców gminy do zni˝ki

przy zakupie biletu 30 i 90-dniowe-

go normalnego i ulgowego,

na przejazdy Êrodkami transportu

zbiorowego. Ró˝nica w cenie bile-

tu pokrywana jest z bud˝etu gmi-

ny Niepor´t. Kart´ mo˝na wyrobiç

w Dziale Zarzàdu Dróg Urz´du

Gminy Niepor´t – zapraszamy.

� B.Wilk

Zmiany w komunikacji
autobusowej oraz nowa linia L33
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UWAGA PO˚AR
– pomagamy sàsiadom

W akcji ratunkowej gaszenia ˝y-

wio∏u wzi´∏y udzia∏ jednostki OSP

z Kàtów W´gierskich, Niepor´tu,

Legionowa i Jab∏onny oraz jednost-

ka wojskowa z Zegrza. Na szcz´Êcie

nikt z mieszkaƒców nie odniós∏ ob-

ra˝eƒ, jednak rodzina straci∏a doro-

bek ca∏ego ̋ ycia. Niezb´dnej pomo-

cy pogorzelcom, którzy znaleêli

schronienie u rodziny, udzieli∏

Gminny OÊrodek Pomocy Spo-

∏ecznej w Niepor´cie. Pracownicy

GOPS zaoferowali równie˝ wspar-

cie przy za∏atwianiu formalnoÊci

zwiàzanych z odbudowà domu.

Równie˝ stra˝acy z OSP gminy

Niepor´t udzielili dalszej pomocy,

anga˝ujàc si´ w porzàdkowanie

pogorzeliska. 

Wójt Maciej Mazur serdecznie
dzi´kuje stra˝akom za sprawne

przeprowadzenie akcji ratunko-
wej, sàsiadom poszkodowanych
oraz wszystkim, którzy zaanga˝o-
wali si´ w niesienie pomocy, ape-
luje równie˝ o w∏àczenie si´
do zbiórki Êrodków finansowych
na odbudow´ domu. W porozu-

mieniu z Dyrekcjà Szko∏y Podsta-

wowej im. Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie

Pierwszym, do której ucz´szcza

dwoje dzieci z poszkodowanej ro-

dziny oraz Radà Rodziców i Samo-

rzàdem Uczniowskim podj´ta zo-

sta∏a decyzja o za∏o˝eniu specjalne-

go konta, na które mo˝na wp∏acaç

pieniàdze. Zebrana kwota zostanie

przeznaczona na odbudow´ spalo-

nego domu. 

Podajemy poni˝ej numer konta.

� BW

Gmina Niepor´t uzyskała fundusze z bud˝etu Województwa
Mazowieckiego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Gminne inwestycje

Województwo Mazowieckie
aktywizuje sołectwa
Fundusze z Programu MIAS prze-

znaczone sà na realizacj´ przez

gminy zadaƒ istotnych dla so∏ectw

z terenu Mazowsza. Wójt Maciej

Mazur w porozumieniu z Radami

Soleckimi Zegrza Po∏udniowego

i Beniaminowa, uwzgl´dniajàc po-

trzeby miejscowoÊci, wystàpi∏

z dwoma wnioskami o dodatkowe

Êrodki na realizacj´ zaplanowanych

wczeÊniej w bud˝ecie gminy za-

daƒ. 

W Beniaminowie zaplanowany

zosta∏ remont pomieszczeƒ OÊrod-

ka Kultury oraz nawierzchni boiska

sportowo-rekreacyjnego, a tak˝e

zakup dodatkowego wyposa˝enia. 

W Zegrzu Po∏udniowym Êrodki

zaplanowane zosta∏y na wyposa˝e-

nie terenu rekreacyjno-wypoczyn-

kowego przy ul. Warszawskiej 13

i stworzenie mieszkaƒcom miejsca

do spotkaƒ i integracji. Dodatkowo,

ju˝ z bud˝etu gminy, planowane

jest sfinansowanie budowy oÊwie-

tlenia i zainstalowania monitorin-

gu terenu. 

¸àcznie gmina otrzyma∏a 20

tys. z∏otych dofinansowania, co sta-

nowi 50% kosztów realizacji oby-

dwu zadaƒ, które zrealizowane

zostanà w 2018 roku. � BW

� Wyłoniony został wykonawca dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej
w Niepor´cie – rejon Pilawy oraz Niepor´t-
-Wschód.
Dokumentacj´ wykona Przedsi´biorstwo In˝ynierii Ârodo-
wiska BSB z Zielonej Góry, w terminie do 10 grudnia 2018
roku, za kwot´ 98,1 tys. zł.

� Wybrany został wykonawca Êcie˝ki rowerowej
wzdłu˝ ulicy Stru˝aƒskiej w Józefowie (w kolejnym
przetargu) – od granicy z Legionowem do ronda
w Józefowie. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie
z Miastem Legionowo, uczestniczy w nim łàcznie 8 gmin.
Koszt inwestycji to 2,5 mln zł, a 80% tej kwoty stanowi
dofinansowanie ze Êrodków unijnych. Prace budowlane
zaplanowane sà do połowy sierpnia 2018 roku.

� Wybrany został wykonawca II etapu moderniza-
cji nawierzchni ulicy Dworcowej w Niepor´cie,
na odcinku od Gminnego OÊrodka Kultury do stacji PKP,
wraz z parkingiem – firma Przedsi´biorstwo Budowy Dróg
i Mostów z Miƒska Mazowieckiego. Koszt inwestycji to
kwota 1,5 mln zł, planowany termin zakoƒczenia prac
– 10 czerwca 2018 roku.

� Ogłoszony został przetarg na wykonanie projek-
tu budowy sieci wodociàgowej w ul. Cichej
w Rembelszczyênie i ul. Stru˝aƒskiej w Józefowie,
na odcinku od ronda do ul. Poziomkowej.
Termin składania ofert upływa 26 marca, termin realiza-
cji inwestycji – do koƒca 2018 roku.

Po okresie mrozów wznowione zostały prace budowlane na terenie gminnych inwestycji:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHAŁOWIE-GRABINIE

10 marca, w Rembelszczyênie, wybuchł po˝ar budynku
mieszkalnego, w którym zamieszkujàce go osoby straciły
dorobek swojego ˝ycia. 

Bank Spó∏dzielczy w Legionowie Oddzia∏ Niepor´t, nr konta:
37 8013 1029 2003 0814 5815 0002 z dopiskiem Rada Rodziców 
w Stanis∏awowie Pierwszym – pomoc poszkodowanym. 

BUDOWA ÂCIE˚KI ROWEROWEJ Z BIAŁOBRZEGÓW DO BENIAMINOWA

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W BIAŁOBRZEGACH
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Nowe trasy lini L-31 i L-33

Mobilny punkt 
zbiórki odpadów
niebezpiecznych
Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych 
(tj. rozpuszczalniki, smary, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierajàce rt´ç, oleje, tłuszcze, farby, tusze,
baterie i akumulatory, Êwietlówki, ˝arówki, detergenty
zawierajàce substancje niebezpieczne itd.) poprzez mobilny
punkt zbiórki odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie
Gminy Niepor´t w pierwszej połowie 2018 roku. 

DATA i GODZINA MIEJSCOWOÂå LOKALIZACJA
24.03.2018 r. BIAŁOBRZEGI ul. Kàpielowa/Wczasowa
08:00 – 10:00
24.03.2018 r. BIAŁOBRZEGI Osiedle Wojskowe
10:15 – 12:15
24.03.2018 r. BENIAMINÓW przy GOK-u
12:30 – 14:30
07.04.2018 r. ZEGRZE parking przy PKP
08:00 – 10:00 POŁUDNIOWE
07.04.2018 r. NIEPOR¢T parking przy PKP
10:15 – 12:15
07.04.2018 r. WÓLKA przy Stra˝y Po˝arnej
12:30 – 14:30 RADZYMI¡SKA
07.04.2018 r. RYNIA p´tla autobusowa przy TPD
14:45 – 16:45
14.04.2018 r. ALEKSANDRÓW zakr´t ul. Królewska / Polna 
8:00 – 10:00 przy tablicy
14.04.2018 r. IZABELIN naprzeciwko szkoły
10:15 – 12:15
14.04.2018 r. STANISŁAWÓW ul. Wierzbowa 8 
12:30 – 14:30 PIERWSZY (obok posesji sołtysa)
14.04.2018 r. STANISŁAWÓW ul. Regatowa
14:45 – 16:45 PIERWSZY
21.04.2018 r. KÑTY przy GOK-u
08:00 – 10:00 W¢GIERSKIE
21.04.2018 r. MICHAŁÓW- ul. Przyrodnicza 15 
10:15 – 12:15 -GRABINA (obok posesji sołtysa)
21.04.2018 r. REMBELSZCZYZNA przy ul. Stru˝aƒskiej 
12:30 – 14:30 za sklepem „Olmiks”
28.04.2018 r. STANISŁAWÓW przy GOK-u
08:00 – 10:00 DRUGI
28.04.2018 r. WOLA przy GOK-u w Stanisławowie Drugim
10:15 – 12:15 ALEKSANDRA
28.04.2018 r. JÓZEFÓW p´tla autobusowa przy ul. Głównej
12:30 – 14:30
28.04.2018 r. JÓZEFÓW ul. Szkolna (przy rondzie)
14:45 – 16:15

Stra˝ Gminna wyposa˝ona zosta∏a

w mobilne urzàdzenie do pomiaru

groênych dla zdrowia py∏ów. Dzi´-

ki temu urzàdzeniu stra˝nicy mo-

gà sprawdziç, czy nie sà spalane

niedozwolone materia∏y. Przepro-

wadzili pierwsze kontrole pieców

na prywatnych posesjach. � DB

Pierwsze kontrole pieców Trasa linii L31 PKP Dàbkowizna – Radzymin

Trasa nowej linii L33 Legionowo – Marki

Komunikacja autobusowa
gminy Niepor´t

LINIA TRASA

705 Rynia – Białobrzegi – Niepor´t – Stanisławów Pierwszy – Rembelszczyzna
– Metro Marymont

735 Zegrze Południowe – Niepor´t – Stanisławów Pierwszy – Rembelszczyzna
– Metro Marymont

736 Legionowo – Józefów – Kàty W´gierskie – Rembelszczyzna – ˚eraƒ FSO

LINIA TRASA

L8 PKP Dàbkowizna – Wólka Radzymiƒska – Niepor´t – Aleksandrów – Izabelin
– Stanisławów Pierwszy – Rembelszczyzna – Kàty W´gierskie – Wola Aleksandra
– Stanisławów Drugi – PKP Legionowo

L31 PKP Dàbkowizna – Wólka Radzymiƒska – Niepor´t – Białobrzegi – Beniaminów
– Radzymin 

L33 Legionowo – Józefów – Kàty W´gierskie – Rembelszczyzna – Marki

L45 PKP Dàbkowizna – Wólka Radzymiƒska – Sieraków – Słupno – Marki (CH M1) 

D1 PKP Legionowo – Legionowo (Grudzie) – Józefów (ul. Główna / ul. Stru˝aƒska) 
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Zabieg znakowania jest bardzo

prosty – elektroniczny czip z zako-

dowanym numerem jest wprowa-

dzany podskórnie na szyi zwierz´-

cia. Specjalnym czytnikiem mo˝na

odczytaç numer czipa i sprawdziç

informacje o w∏aÊcicielu psa.

Umo˝liwia to praktycznie natych-

miastowe powiadomienie go o od-

nalezieniu czworonoga.

Elektroniczne oznakowanie jest

tak˝e niezb´dne, aby móc podró˝o-

waç ze zwierz´ciem po krajach

Unii Europejskiej.

Akcja dotyczy psów, które ukoƒ-

czy∏y 4 miesiàc ˝ycia.

Warunkiem bezp∏atnego oznako-

wania psa jest:

– wype∏nienie wniosku o wykonanie

zabiegu trwa∏ego oznakowania psa,

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏

Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa,

na parterze, tel. (22) 767-04-10, 

– okazanie dowodu to˝samoÊci po-

twierdzajàcego zameldowanie

w Gminie Niepor´t,

– okazanie ksià˝eczki zdrowia psa,

rodowodu lub innego dokumen-

tu potwierdzajàcego prawo

do zwierz´cia,

– okazanie aktualnego Êwiadectwa

szczepienia psa przeciwko wÊcie-

kliênie.

Po spe∏nieniu tych warunków

w∏aÊciciel otrzyma skierowanie

na wykonanie zabiegu trwa∏ego

oznakowania psa w Gabinecie We-

terynaryjnym ALFAWET Micha∏

Garwacki, przy ul. Jana Kazimie-

rza 105 w Niepor´cie.

Po zaczipowaniu psa, w∏aÊciciel

otrzymuje potwierdzony przez leka-

rza dokument o wykonaniu elektro-

nicznego oznakowania psa, a dane

dotyczàce zwierz´cia i jego w∏aÊci-

ciela zostanà wprowadzane do Mi´-

dzynarodowej Bazy Danych. 

� A.Cyms-Chmielewska

Gmina Niepor´t kontynuuje program bezpłatnego elektronicznego
znakowania psów, rozpocz´ty w poprzednich latach. Zach´camy
właÊcicieli psów do skorzystania z programu – elektroniczny czip mo˝e
zabezpieczyç psa przed bezdomnoÊcià / schroniskiem dla bezdomnych
zwierzàt!

Mały czip – du˝a sprawa

„Prawolandia”
na szkolnej scenie

Aktorami grajàcymi w przedstawie-

niu byli uczniowie klasy 4C, któ-

rzy przygotowali swój wyst´p

pod kierunkiem: wychowawczyni

pani Gra˝yny MiÊkowicz, pani

psycholog Ireny Wielowiejskiej-

-Comi oraz nauczycielki muzyki

pani Joanny Bo˝yk. Autorkà scena-

riusza jest pani bibliotekarka Ma-

ria Zieliƒska. 

Celem spektaklu by∏o przypo-

mnienie uczniom praw i obowiàz-

ków dzieci oraz uÊwiadomienie ko-

niecznoÊci ich respektowania.

Mimo humorystycznej formy spek-

taklu i weso∏ych piosenek w wyko-

naniu szkolnego chóru wszyscy wi-

dzowie zrozumieli, jak wa˝ny jest

to temat.

� Zuzanna Ciesielska kl. 7 b/IK

Dwóch nauczycieli pierwszego eta-

pu edukacyjnego, odb´dzie inno-

wacyjne szkolenie z zakresu: gry

w szachy, s´dziowania oraz orga-

nizacji turniejów szachowych. Pro-

gram, organizowany przez Mazo-

wieckie Samorzàdowe Centrum

Doskonalenia Nauczycieli w ra-

mach projektu Polskiego Zwiàzku

Szachowego „Edukacja przez Sza-

chy w Szkole”, adresowany jest

do uczniów klas I – III szkó∏ pod-

stawowych w województwie ma-

zowieckim. Gra w szachy zwi´ksza

umiej´tnoÊci matematyczne

uczniów w zakresie logicznego

i analitycznego myÊlenia oraz po-

prawia orientacj´ przestrzennà

i koncentracj´. Ma równie˝ nieba-

gatelny wp∏yw na rozwój spo∏ecz-

ny i emocjonalny dzieci. 

W zwiàzku z wdro˝eniem pro-

gramu, szko∏a otrzyma 15 zesta-

wów do gry w szachy i zestaw de-

monstracyjny.

� Dyr. Agnieszka Powa∏a

„Tam si´ koƒczà si´ twoje prawa, gdzie zaczynajà si´ prawa innych”
– to hasło przedstawienia o prawach i obowiàzkach dziecka, które
odbyło si´ w SP im. B. Tokaja w Niepor´cie.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie jako jedna
z dziesi´ciu szkół zakwalifikowała si´ do projektu „Szachy
w mazowieckiej szkole”, obj´tego patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego.

Józefów zaczyna
przygod´ szachowà

Gmina Niepor´t kontynuuje rozpocz´tà w 2016 r. realizacj´ „Programu polityki zdrowotnej w zakresie
rehabilitacji leczniczej mieszkaƒców w latach 2016-2018”, finansowanego w całoÊci z bud˝etu gminy. JJeesstt
oonn  sskkiieerroowwaannyy  ddoo mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  zzaammeellddoowwaannyycchh  nnaa ppoobbyytt  ssttaałłyy,,  wwyymmaaggaajjààccyycchh  tteejj  ffoorrmmyy  lleecczzeenniiaa..
JJeeggoo  rreeaalliizzaaccjjaa  rruusszzyyłłaa 11  mmaarrccaa 22001188  rr..

Na realizacj´ gminnego Programu

w 2018 r. zarezerwowano w bud˝e-

cie gminy 100 tys. z∏otych. Wyko-

nawca wy∏oniony zosta∏ w konkur-

sie ofert i zosta∏o nim Centrum
Medyczne Niepor´t Sp. z o.o.
ul. PodleÊna 4. Program oferuje

uzupe∏nienie Êwiadczeƒ gwaranto-

wanych, finansowanych z NFZ.

U∏atwia on dost´p wi´kszej liczbie

mieszkaƒców do bezp∏atnych zabie-

gów rehabilitacyjnych bezpoÊrednio

na terenie gminy. Warunkiem jest

uzyskanie skierowania od lekarza

specjalisty lub lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej, który udziela

Êwiadczeƒ finansowanych przez

NFZ (nie sà honorowane skierowa-

nia tzw. „prywatne”) i zakwalifiko-

waniu si´ na okreÊlony rodzaj zabie-

gów w ramach zagwarantowanych

Êrodków finansowych.

Pacjenci do Programu sà kwali-

fikowani wed∏ug kolejnoÊci zg∏o-

szeƒ, a czynnikiem decydujàcym

b´dzie dost´pnoÊç do zabiegu oraz

wykorzystanie Êrodków finanso-

wych.

Âwiadczenia w ramach Programu

udzielane sà bezp∏atnie, do wyczer-

pania Êrodków finansowych, nie

d∏u˝ej jednak ni˝ do 31 grudnia

2018 r.

Realizacja Programu ruszy∏a

1 marca br., pacjenci przyjmowa-

ni sà od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 18.00–19.00.

� BW

Z inicjatywy Orange Polska i przedstawicieli gmin: Niepor´t, Piaseczno, Podkowa
LeÊna i Miƒsk Mazowiecki powołano Mazowieckà Uni´ Âwiatłowodowà. 

Gmina Niepor´t w nowo
powstałej Mazowieckiej
Unii Âwiatłowodowej 

Celem Unii jest zapewnienie

szerokopasmowego internetu

mieszkaƒcom Mazowsza,

wspó∏praca Orange z samorzàdami

w celu optymalizacji procesu inwe-

stycyjnego i likwidacja „bia∏ych

plam” w województwie. Dzi´ki

cz∏onkostwu do Mazowieckiej Unii

Âwiat∏owodowej, gmina Niepor´t

b´dzie uczestniczyç w ustalaniu za-

∏o˝eƒ projektu inwestycyjnego, aby

wybudowana sieç najlepiej odpo-

wiada∏a na potrzeby mieszkaƒców,

jednostek publicznych i firm. Ju˝

pierwszego dnia do Unii przystàpi-

∏o 16 gmin z regionu. 

Przystàpienie do Unii daje rów-

nie˝ mo˝liwoÊç promocji gminy ja-

ko lokalizacji przyjaznej inwesto-

rom, a zrealizowana inwestycja

pozwoli na wprowadzenie publicz-

nych e-us∏ug i oszcz´dnoÊciowych

rozwiàzaƒ typu Smart City.

� BW

Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkaƒców

Pozytywna ocena
finansów gminy

– Jest to dowód na to, i˝ w sposób

odpowiedzialny i racjonalny zarzà-

dzacie Paƒstwo Êrodkami publicz-

nymi, w pe∏ni wype∏niajàc mandat

zaufania, uzyskany od wyborców

w wyborach samorzàdowych – oce-

niajà autorzy zestawienia.

Pre-rating to wst´pna ocena ana-

lizy kondycji finansowej jednostki

samorzàdu, obejmujàca wiarygod-

noÊç i wywiàzywanie si´ ze zobo-

wiàzaƒ finansowych. Ocena na po-

ziomie inwestycyjnym oznacza

bardzo dobry stan finansów pu-

blicznych Gminy Niepor´t.

Agencja ratingowa INC Ratin

Sp.z o.o., która opracowa∏a zesta-

wienie, podlega Europejskiej Ko-

misji Nadzoru Gie∏d i Papierów

WartoÊciowych w Pary˝u, a jej

kwalifikacje zosta∏y potwierdzone

przez Europejski Nadzór Bankowy

w Londynie.

� BW

Agencja ratingowa INC Rating Sp. z o. o. z Poznania, na zlecenie
Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, dokonała oceny polskich
samorzàdów. W piÊmie skierowanym do wójta Macieja Mazura
Fundacja informuje, ˝e Niepor´t znalazł si´ w gronie 319 jednostek
samorzàdu (spoÊród 2792), które otrzymały bardzo wysokà ocen´
pre-ratingowà, mieszczàcà si´ na poziomie inwestycyjnym
w przedziale pomi´dzy AAA a BBB+.
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W kr´gu poezji i prozy lagrowej
15 marca w Instytucie Pami´ci Narodowej w Warszawie odbyły si´ wojewódzkie eliminacje
IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kr´gu poezji i prozy lagrowej wi´êniarek KL
Ravensbrück”, w których udział wzi´ły uczennice klas gimnazjalnych szkoły w Stanisławowie Pierwszym.
Szko∏´ reprezentowa∏y uczennice

(na zdj´ciu od lewej): Julia Kutra,

Martyna Ordak, Aleksandra Bu-

rzyƒska, Lena Grobel, Maja Gu-

towska i Joanna Bancyrek. 

W konkursie wzi´∏o udzia∏ 31

uczestników z województwa mazo-

wieckiego (od klasy VII szko∏y

podstawowej po liceum), którzy re-

cytowali wiersze i fragmenty pro-

zy kobiet, które by∏y wi´êniarkami

w obozie Ravensbrück. WÊród wy-

ró˝nionych znalaz∏a si´ Lena Gro-

bel z klasy III a.

Recytacja by∏a sposobem na od-

danie ho∏du ofiarom zamordowa-

nym w niemieckim, nazistowskim

KL Ravensbrück oraz ocala∏ym,

by∏ym wi´êniarkom obozu. Ponad-

to m∏odzie˝ mog∏a obejrzeç film

dokumentalny o jednej z nich

– Gra˝ynie Chrostowskiej. To by-

∏a cenna lekcja historii.

� P.I.K.

Piosenka nie zna granic
T

en niezwyk∏y koncert przygo-

towali wokaliÊci z zespo∏u wo-

kalnego „M∏odzie˝ 50+” ze

Stanis∏awowa Drugiego. Do wspó∏-

pracy naszych Êpiewaków zaprosi∏

Piotr Romaniv – absolwent Akademii

Muzycznej w Iwano-Frankowsku. To

w∏aÊnie pod jego okiem uczyli si´

pieÊni ukraiƒskich, które z wielkà

energià i m∏odzieƒczym b∏yskiem

w oku wykonali przed publicznoÊcià

Gminnego OÊrodka Kultury.

Do wspólnego Êpiewania najbardziej

znanych piosenek zaprosili nas Mar-

ta Pniewska Przygodzka, Celina Kry-

jom, Alina Baryga, Maria Laszuk,

Wies∏awa Rurka oraz Igor Jaszczuk

i Micha∏ Laszuk. W ˝ywio∏owej za-

bawie wzi´li udzia∏ tak˝e muzycy:

Andrzej Borowik i Piotr Kubacki.

Koncert, w którym uczestniczyli-

Êmy 4 marca, zakoƒczy∏ si´ specjal-

nà muzycznà dedykacjà dla Paƒ

z okazji Dnia Kobiet. � GOK

ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE GOK:
S p e k t a k l  d l a  n a j m ł o d s z y c h

„KUKŁA Z WIEJSKIEGO
PODWÓRZA”
Profesor Hilary Szczebrzeszyƒski wyrusza na wieÊ do Kukiełkowa, gdzie bawi si´
z widzami w teatr kukiełkowy. Dzieci zapoznajà si´ z ludowymi obrz´dami 
(noc sobótkowa, do˝ynki, topienie Marzanny) i tradycyjnà polskà lalkà-kukłà.
Uczestnicy zabawy wyst´pujà w Teatrze Jarzynowym im. Królowej Bony,
spotykajà Stracha Na Wróble, taƒczà z lalkami podczas Nocy Âwi´tego Jana.
W spektaklu wykorzystano 30 kukieł, całoÊci dopełniajà piosenki napisane przez
Agnieszk´ Gliƒskà.
Spektakl w wykonaniu artystów Teatru pod Orzełkiem. 
Na wiosenny spektakl zapraszamy dzieci w sobot´7 kwietnia
o godzinie 13:00. Wst´p wolny!

P r e m i e r a  

„WI¢ZI RODZINNE”
W gminnym OÊrodku Kultury szykuje si´ kolejna premiera.
24 marca niepor´cka publicznoÊç bawiç si´ b´dzie na komedii Daniela Gordona,
izraelsko-amerykaƒskiego dramaturga, w tłumaczeniu Bogusławy Plisz-Góral.
Wi´zi rodzinne to spektakl o niecodziennych perypetiach czterech kobiet,
przedstawicielek trzech generacji jednej rodziny. Komedia pełna
niespodziewanych zdarzeƒ, takich jak: pochówek ˝ywcem, próba samobójcza,
zmartwychwstanie, oÊwiadczyny, wreszcie odkrycie całej prawdy o ˝yciu
i tajemniczej Êmierci nestora rodu Caseyów. 
W przedstawieniu wystàpià: Karolina Biliƒska, Kamila Kruk, Aneta Kawka 
oraz Iwona Kupisiewicz. Re˝yseruje niezawodna – Bogusława Oksza-Klossi. 
Na wspaniałà teatralnà zabaw´ zapraszamy ju˝ 24 marca
o godzinie 19:00. Wst´p wolny!

OOggłłoosszzeenniiee  oo  nnaabboorrzzee  ddoo  CChhóórruu  KKaammeerraallnneeggoo

Gminny OÊrodek Kultury zaprasza
na Casting do Chóru Kameralnego, który
b´dzie działał pod kierunkiem pana Piotra
Romaniva – absolwenta Akademii
Muzycznej w Ivano-Frankowsku na Ukrainie.

Przesłuchania odb´dà si´ w dniu 7 kwietnia od godziny 15.00
i 8 kwietnia od godziny 10.00 w GOK. 

Zapraszamy wszystkich od 10. do 45. roku ˝ycia. Prosimy o przygotowanie
ulubionego utworu. 
Zainteresowanych udziałem w castingu prosimy o wczeÊniejsze zgłoszenie
telefoniczne lub mailowe.
Tel. 22 774 83 26, e-mail: kultura_nieporet@wp.pl

Casting do Chóru
Kameralnego

W punkcie mo˝emy zrobiç wydru-

ki ksero formatu A3 i A4, tak˝e ko-

lorowe, wydrukowaç i zszyç bro-

szurki A5, zalaminowaç wydruki.

Zrobimy tu tak˝e wizytówki i pie-

czàtki. Na pó∏kach znajdziemy s∏o-

dycze i napoje, mo˝na tez kupiç ka-

w´, herbat´ i czekolad´ z ekspresu.

W zale˝noÊci od potrzeb zg∏asza-

nych przez klientów, oferta punk-

tu b´dzie rozszerzana.

� BW

Skseruj dokumenty i wypij kaw´ w centrum Niepor´tu
Jest ju˝ otwarty lokal usługowy na parterze nowego budynku Urz´du Gminy. Co nam oferuje?



Zimowy Poland Bike Mara-

thon sk∏ada∏ si´ z trzech eta-

pów. WczeÊniej mi∏oÊnicy jaz-

dy na rowerach górskich Êci-

gali si´ w Koby∏ce i Markach.

Bazà fina∏owej rywalizacji

w Niepor´cie by∏a Szko∏a Pod-

stawowa im. Bronis∏awa To-

kaja. Nieopodal na skraju la-

su znajdowa∏y si´ start i meta

wyÊcigów, rozegranych

na trzech dystansach – trasie

MAX (32 km), dystansie MI-

NI (16 km) oraz na trasie FAN

(5,5 km) dla m∏odzie˝y. W ry-

walizacji rodzinnej zwyci´-

˝yli mieszkaƒcy gminy – paƒ-

stwo Struzikowie. Serdecznie

gratulujemy! � red
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Bieg zajàca

„Pomaganie przez Biega-

nie” to has∏o przewodnie

wszystkich imprez biego-

wych, które organizuje Fundacja Ac-

tive Life, wspierajàca chorych

na stwardnienie rozsiane (SM) oraz

osoby z innymi niepe∏nosprawno-

Êciami. Bieg, który odby∏ si´ 17 mar-

ca w Niepor´cie obj´li patronatem

honorowym Starosta Legionowski

oraz Wójt Gminy Niepor´t. Lasy

Niepor´ckie to idealne miejsce

na crossowe bieganie. Ponad 500

osób we wszystkich kategoriach

zmierzy∏o si´ w sobot´ na ró˝nych

dystansach – od 200 metrów dla naj-

m∏odszych, przez 1000 metrów dla

m∏odzie˝y, 2 km dla niepe∏nospraw-

nych i 5 i 10 km dla wszystkich ch´t-

nych. Przesz∏o trzydziestu wolonta-

riuszy ze szko∏y w Stanis∏awowie

Pierwszym i Niepor´cie wzi´∏o

udzia∏ w przygotowaniu i zabezpie-

czeniu biegu. Ka˝dy niepe∏nospraw-

ny zawodnik uzyska∏ pomoc dedy-

kowanego wolontariusza (nazywa-

nego „Zajàcem”), który opiekowa∏

si´ nim podczas biegu. Wolontariu-

sze dekorowali tak˝e wbiegajàcych

na met´ zawodników, rozdawali

wod´ oraz pomagali stra˝akom za-

bezpieczaç leÊnà tras´.

Niepor´cka edycja zimowego Bie-

gu Zajàca zosta∏a tak wysoko oce-

niona przez uczestników, ̋ e organi-

zatorzy podj´li decyzj´ o organiza-

cji jesiennego Biegu Zajàca równie˝

w niepor´ckich lasach, w dniu 22

wrzeÊnia. Zapraszamy! 

� BW

Nasi siatkarze mistrzami powiatu!

Zimowy Poland Bike w Niepor´cie

16 marca w Szkole Podstawowej

w Stanis∏awowie Pierwszym roze-

grano mistrzostwa powiatu legio-

nowskiego w pi∏ce siatkowej ch∏op-

ców w kategorii „m∏odzie˝”, syste-

mem „ka˝dy z ka˝dym”. Mistrzem

powiatu zostali uczniowie Szko∏y

Podstawowej w Stanis∏awowie

Pierwszym, wygrywajàc z rówie-

Ênikami ze Szko∏y Podstawowej

w Chotomowie, Woli Kie∏piƒskiej,

SP Nr 4 w Legionowie oraz Niepu-

blicznej Szko∏y Podstawowej im.

Jana Paw∏a II w Legionowie. 

Gmin´ Niepor´t reprezentowali

uczniowie: Szymon Pacek, Karol

Zaremba, Kamil Kosewski, Patryk

Makowski, Patryk Gwiazdowski,

Mateusz Jaskowski, Mateusz Pa-

nas, Andrii Dobrodieiev, Kuba

Szarnecki oraz trener Dariusz Pie-

Êniak.

Serdecznie gratulujemy!

� BW

To było prawdziwe po˝egnanie zimy na dwóch kółkach. Zimowy Poland Bike Marathon, organizowany przez
Grzegorza Wajsa we współpracy z Gminà Niepor´t, finiszował w Niepor´cie w słonecznej scenerii z udziałem
a˝ 350 amatorów MTB. 

Chłopcy: 1. SP Józefów, 2. SP Izabelin, 3. SP Chotomów, 
4. SP Niepor´t, 5. SP Stanisławów Pierwszy,

6. SP 1 Legionowo, 
7. SP Jabłonna, 8. SP 8 Legionowo, 9. SP 2 Legionowo,
10. SP 7 Legionowo, 11. SP Niepubliczna Legionowo,
12. SP 3 Legionowo, 13. SP Łajski, 14. SP Białobrzegi,

15. SP Wólka Radzymiƒska

Dziewcz´ta: 1. SP Józefów,
2. SP Stanisławów Pierwszy, 3. SP 8 Legionowo,

4. SP Niepor´t, 5. SP Chotomów, 6. SP Białobrzegi,
7. SP Izabelin, 8. SP Łajski, 9. SP 2 Legionowo,

10. SP 7 Legionowo, 11. SP Jabłonna, 12. SP Niepubliczna
Legionowo, 13. SP 1 Legionowo,

14. SP Wólka Radzymiƒska, 15. SP 3 Legionowo

16 marca kolejny raz P∏ywalnia

„Aquapark Fala” w Stanis∏awowie

Pierwszym goÊci∏a szko∏y podsata-

wowe, które rywalizowa∏y w Mi-

strzostwach Powiatu Legionow-

skiego w p∏ywaniu. Do zawodów

przystàpi∏o 15 zespo∏ów szkol-

nych, z∏o˝onych z uczniów z rocz-

ników 2008–2005. Dru˝yny sk∏ada-

∏y si´ z 8 ch∏opców i 8 dziewczàt.

¸àcznie o miano najlepszej szko∏y

walczy∏o 240 zawodników. Osta-

tecznie, zarówno w kategorii

dziewczàt jak i ch∏opców, po raz

kolejny, zwyci´˝y∏a Szko∏a Podsta-

wowa im. W. Chotomskiej z Józe-

fowa i ona b´dzie reprezentowa∏a

powiat w Zawodach Rejonowych

w Piasecznie. 

� SP Józefów

Mistrzostwa
powiatu w pływaniu

KO¡COWA KLASYFIKACJA ZAWODÓW:

Daç siebie innym – pomaganie jest pi´kne. Mimo niskich temperatur, w 4 edycji
Biegu Zajàca w Niepor´cie wzi´ło udział blisko 500 osób, w tym dzieci i osoby
niepełnosprawne oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
Pierwszym i Szkoły Podstawowej w Niepor´cie.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  KKWWIIEETTNNIIUU 2018 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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, Gwiaêdzista, Olimpijska

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i 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, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

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

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

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, Agawy

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, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, 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, Allegro, 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



Zpanià Wincentà Kowalskà,

mieszkankà Niepor´tu, pierw-

szy raz spotka∏em si´ w ubie-

g∏ym roku i przypadkowo temat roz-

mowy przeszed∏ na jej wspomnienia

m.in. z okresu mieszkania na Pomo-

rzu oraz pobytu zaraz po wojnie we

Wroc∏awiu. Temat ten zainteresowa∏

mnie, gdy˝ wiedzia∏em, i˝ miasto

Wroc∏aw by∏o bardzo zniszczone

w wyniku dzia∏aƒ wojennych. Znaj-

dowa∏y si´ tam równie˝ pot´˝ne

schrony przeciwlotnicze dla ludno-

Êci, które widzia∏em b´dàc we Wro-

c∏awiu. Pani Wincenta Kowalska

(rocznik 1933) zgodzi∏a si´ podzie-

liç wspomnieniami z lat swojej

m∏odoÊci i póêniejszych lat, gdy

mieszka∏a w Niepor´cie. Urodzi∏a

si´ w Che∏mnie nad Wis∏à, jak okre-

Êli∏a, w pi´knym mieÊcie po∏o˝onym

na szeÊciu wzgórzach z koÊcio∏em

farnym i zamkiem krzy˝ackim. Ro-

dzice posiadali 32-hektarowe gospo-

darstwo rolne. Tata by∏ rodowitym

lwowiakiem, mama pochodzi∏a

z Pomorza, gdzie jej rodzice posia-

dali w∏aÊnie gospodarstwo rolne.

Czas spokoju zakoƒczy∏ si´ z mo-

mentem wybuchu II wojny Êwiato-

wej. Rodzina p. Wincenty, która

mia∏a jeszcze siostr´ i dwóch braci,

zosta∏a zmuszona przez Niemców

do opuszczenie posiadanego gospo-

darstwa i wysiedlenia do Papowa.

Tam mieszkali w otoczeniu rodzin

niemieckich, ale ksi´dzem by∏ Po-

lak, który potajemnie uczy∏ ich re-

ligii po polsku w podziemiach ko-

Êcio∏a. Gdy przychodzili Niemcy,

szybko rozpoczynali modlitw´

po niemiecku- pe∏na konspiracja.

Jak wspomina∏a moja rozmówczy-

ni, Niemcy byli ró˝ni, i dobrzy, i êli.

Ich sàsiad Bylwanger by∏ rymarzem

i zrobi∏ p. Wincencie buty, gdy sz∏a

do pierwszej komunii Êw. Ale inny

gospodarz, Weckmuller, zbi∏ jej

brata, gdy chcia∏ podrzuciç jej coÊ

do jedzenia na polu. Z lat okupacji

p. Wincenta zapami´ta∏a, ˝e na po-

bliskiej górze w lesie prawdopodob-

nie by∏a baza partyzantów, gdy˝ za-

wsze, gdy zapada∏a noc, robi∏ si´

tam ruch. Ona sama zapami´ta∏a, ̋ e

gdy kolejny raz mama wysy∏a∏a jà

po chleb do pobliskiego Pniewa, ple-

cak wydawa∏ si´ dziwnie ci´˝ki.

Sprawdzi∏a, dlaczego ten chleb ta-

ki ci´˝ki, a tu pod chlebem …gra-

naty! Gdy zbli˝a∏ si´ front, Niemcy

proponowali rodzinie p. Wincenty

ucieczk´ na zachód, ale odmówili.

Prowadzili biedne ˝ycie i cz´sto

chodzili „na k∏osy” aby nazbieraç

ziarna na polach. Pracowali w go-

spodarstwach u niemieckich bau-

erów. Tata trafi∏ na roboty pod cze-

skà granic´. Nastàpi∏ moment wkro-

czenia Armii Czerwonej i czas

rabunków przez przewa˝nie pija-

nych krasnoarmiejców. Jak wspomi-

na∏a, pijany so∏dat zdar∏ mamie ob-

ràczk´ palca ze skórà. Drugi pijany

tak niefortunnie rzuci∏ granatem

w pojemnik na Êmiecie, ̋ e od∏amek

trafi∏ p. Wincent´ w nog´. Gdy po-

tem wracali z Papowa do swojego

gospodarstwa w okolicach Che∏m-

na, moja rozmówczyni zapami´ta-

∏a straszny moment. Gdy szli drogà

p. Wincenta nios∏a na plecach pie-

rzyn´, by∏o ju˝ po zmroku i nagle

przewróci∏a si´. Okaza∏o si´, ̋ e po-

tkn´∏a si´ o zw∏oki cz∏owieka – to

by∏ okropny widok. Po wojnie te˝

nie przelewa∏o si´, gospodarstwo zo-

sta∏o zniszczone. Za namowà rodzi-

ny p. Wincenta w 1948 roku wyje-

cha∏a do Wroc∏awia. Tam mieszka-

∏a jej ciotka, która by∏a zakonnicà

i lekarzem w szpitalu przy ul. Ka-

sprowicza. Druga ciotka by∏a profe-

sorem na jednej z uczelni wroc∏aw-

skich, a wuj rektorem Politechniki

Wroc∏awskiej. Ukoƒczy∏a trzyletnià

Publicznà Szko∏´ Zawodowà we

Wroc∏awiu, zdobywajàc tzw. „ma-

∏à matur´”. Jeden z braci zosta∏ póê-

niej w∏aÊcicielem piekarni we Wro-

c∏awiu. Jak wspomina∏a, czasy by-

∏y ci´˝kie, gdy ze swojà kole˝ankà

posz∏a na spacer do Hali 100-lecia

to jad∏y bu∏´ z koƒskà kie∏basà.

Wroc∏aw by∏ zniszczony, pe∏no gru-

zów i szczurów. Na zagruzowanych

ulicach sta∏ jeszcze rozbity sprz´t

wojenny. Odgruzowano najpierw

lotnisko, potem tory kolejowe. We

Wroc∏awiu pozna∏a swojego przy-

sz∏ego m´˝a Karola Kowalskiego

z Niepor´tu. Losy jej o osiem lat

starszego m´˝a Karola te˝ zwiàza-

∏y si´ z Wroc∏awiem, gdy z pó∏ ki-

logramem s∏oniny w torbie i jednà

kapotà wyruszy∏ z Niepor´tu po na-

uk´ do tego miasta. By∏ bardzo zdol-

ny, w czasie okupacji chodzi∏ do za-

wodowej szko∏y mechanicznej na ul.

Miodowej w Warszawie. Na prak-

tyki Niemcy brali uczniów m.in.

na lotnisko Ok´cie, gdzie wykr´ca-

li cz´Êci lotnicze z wraków rozbitych

samolotów. Karol mia∏ dwóch bra-

ci, Henryka i Jana oraz siostr´

z drugiego ma∏˝eƒstwa ojca. Rodzi-

na Kowalskich wywodzi∏a si´ z ul.

Dworcowej, ale po scaleniu gruntów

w latach trzydziestych Piotr Kowal-

ski wyprowadzi∏ si´ na nowe siedli-

sko za Kana∏ Królewski. Wojna

zniszczy∏a wszystko, pozosta∏a tyl-

ko piwnica. Karol postanowi∏ szu-

kaç przysz∏oÊci w nauce i dlatego ra-

zem z Kazimierzem Wróblem z No-

wolipia wyjechali do Wroc∏awia.

Tam Karol uczy∏ si´ w Technikum

Mechanicznym, a póêniej, po zapo-

znaniu p. Wincenty, jako zdolny ab-

solwent technikum zosta∏ przyj´ty

na Politechnik´ Wroc∏awskà. Praco-

wa∏ równie˝ w Fabryce Maszyn

Elektrycznych we Wroc∏awiu. Ka-

zimierz Wróbel te˝ zadawa∏ na Po-

litechnik´, ale po pierwszym roku

odszed∏ z uczelni. Pani Wincenta za-

pozna∏a m´˝a Karola przez sàsiedz-

two jego mieszkania z mieszkaniem

swojego ojca, który po Êmierci mat-

ki przyjecha∏ do Wroc∏awia i praco-

wa∏ w telekomunikacji miejskiej.

JednoczeÊnie te˝ gra∏ na perkusji

w orkiestrze zak∏adowej, gdzie cz´-

sto organizowano zabawy taneczne.

Po ukoƒczeniu wydzia∏u mechanicz-

nego na Politechnice Wroc∏awskiej

i zawarciu ma∏˝eƒstwa, Karol Ko-

walski ze wzgl´du na problemy

zdrowotne nie chcia∏ mieszkaç we

Wroc∏awiu i postanowi∏ wróciç

w rodzinne strony. Otrzyma∏ propo-

zycj´ pracy w biurze projektowym

na Nowym Âwiecie w Warszawie.

JednoczeÊnie rozpoczà∏ studia

na wydziale budownictwa Politech-

niki Warszawskiej – specjalizacj´

wodociàgi i kanalizacja. Paƒstwo

Kowalscy na poczàtku mieszkali

w Warszawie, póêniej w ˚abieƒcu

ko∏o Piaseczna, by powróciç do Nie-

por´tu na ul. Zwyci´stwa. Dom wy-

budowa∏ im kuzyn Zieliƒski z Nie-

por´tu. Mà˝ ca∏kowicie poÊwi´ci∏

si´ pracy w biurze projektowym,

projektujàc du˝e obiekty budowla-

ne np. oczyszczalnie Êcieków. Pani

Wincenta przez wiele lat prowadzi-

∏a w∏asnà dzia∏alnoÊç rzemieÊlniczà

– szy∏a kapcie i buty. By∏a radnà

gminnà i powiatowà. Razem z p. Ja-

nem Kotowskim by∏a inicjatorkà bu-

dowy k∏adki dla pieszych nad Ka-

na∏em ˚eraƒskim. Jako jedna

z pierwszych w tamtej okolicy ro-

dzina Kowalskich posiada∏a telefon,

z którego korzystali w nag∏ych

przypadkach okoliczni mieszkaƒcy.

Do telefonu stacjonarnego p. Win-

centa ma stosunek bardzo emocjo-

nalny, gdy˝ jego instalacja koszto-

wa∏a jà w tamtych czasach wiele tru-

du i nak∏adów finansowych. Pani

Wincenta Kowalska jako radna

udziela∏a si´ spo∏ecznie. By∏a w do-

brych relacjach i z w∏adzà paƒstwo-

wà, i koÊcielnà. Zapami´ta∏a, ̋ e np.

proboszcz ks. J´drych bywa∏ u Ko-

walskich na bryd˝u. Na jej oczach

Niepor´t zmienia∏ si´ i rozwija∏.

Obecnie ju˝ i zdrowie s∏absze, i si∏

mniej, ale by∏em pod wa˝eniem pa-

mi´ci faktów mojej rozmówczyni

i ch´ci poÊwi´cenia mi czasu

na wspomnienia.

� Dariusz Wróbel 
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Niemiecki schron przeciwlotniczy w zabudowie
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Wroc∏awiu 2015 r. (fot.autora)


