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Podczas sesji w dniu 7 czerwca radni udzielili
wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu
wykonania bud˝etu za 2017 rok.

Radni udzielili Wójtowi Gminy Niepor´t absolutorium 

Podczas sesji radni zostali zapozna-

ni z pozytywnà opinià Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie

o przed∏o˝onym przez Wójta Gmi-

ny Niepor´t sprawozdaniu z wyko-

nania bud˝etu Gminy Niepor´t

za 2017 rok oraz Informacjà o sta-

nie mienia Gminy Niepor´t. Komi-

sja Rewizyjna Rady Gminy przed-

stawi∏a swoje stanowisko, obejmu-

jàce pozytywnà opini´ o wykonaniu

bud˝etu Gminy Niepor´t oraz wnio-

sek Komisji o udzielenie wójtowi

absolutorium z tego tytu∏u, który

popar∏a Regionalna Izba Obra-

chunkowa.

Po przewidzianej w porzàdku ob-

rad sesji dyskusji, radni podj´li

uchwal´ Nr LVII/42/2018 – 12 g∏o-

sami „za”, przy 1 g∏osie „przeciw”

i 1 g∏osie „wstrzymujàcym si´”,

udzielajàc Wójtowi Gminy Niepo-

r´t absolutorium z tytu∏u wykona-

nia bud˝etu za 2017 rok.� B.Wilk

Od wrzeÊnia w porcie w Niepor´cie b´dzie 
mo˝na korzystaç z pierwszego w gminie skateparku.

Skatepark ucieszy wszystkich, którzy lubià

akrobacje na betonowym polu z przeszko-

dami. Ten w porcie b´dzie mia∏ wymiary 32

x 18 metrów i przeszkody: grindbox, por´cze,

coping i funbox. Przystosowany b´dzie do jaz-

dy na ∏y˝worolkach, deskorolkach i rowerach.

Skatepark usytuowany b´dzie w porcie w miej-

scu, gdzie rozbudowywana jest strefa sportu i re-

kreacji i gdzie ju˝ stoi plac zabaw dla dzieci, si-

∏ownia zewn´trzna i boisko do pi∏ki siatkowej

pla˝owej. W sàsiedztwie urzàdzony jest równie˝

park linowy. To kolejny krok do pe∏nego zago-

spodarowania Kompleksu Rekreacyjno-Wypo-

czynkowego Nieporet-Pilawa i stworzenia w nim

warunków do aktywnego wypoczynku i upra-

wiania sportu. 

Na realizacj´ tej inwestycji gmina uzyska∏a

dofinansowanie ze Êrodków unijnych w wyso-

koÊci blisko 300 tys. z∏otych. Budowa skatepar-

ku rozpocznie si´ wkrótce, a zakoƒczy na po-

czàtku wrzeÊnia.

� B.Wilk

Gmina buduje skatepark
Wizualizacja skateparku  
w porcie w Niepor´cie

Plac zabaw i si∏ownia
w porcie w Niepor´cie



Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Inwestycja na terenie osiedla w Bia∏obrzegach – budowa ka-

nalizacji sanitarnej i deszczowej – realizowana jest zgodnie

z harmonogramem. Po zakoƒczeniu budowy sieci, pod nad-

zorem MPWiK odby∏ si´ rozruch technologiczny przepom-

powni Êcieków. Wkrótce b´dà przy∏àczane do sieci poszcze-

gólne budynki nale˝àce do wspólnot mieszkaniowych. 

Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników
Po zakoƒczeniu prac budowlanych wykonawca odtworzy∏ na-

wierzchni´ dróg i chodników. Równie˝ i te prace dobiegajà

koƒca. Nadzór inwestorki w∏aÊciwie kontroluje jakoÊç wy-

konywanych prac. W∏aÊnie dlatego niektóre prace drogowe

musia∏y zostaç poprawione tj. rozebrane i wykonane ponow-

nie ze wzgl´du na uwagi inspektora nadzoru inwestorskie-

go, co do ich jakoÊci. Ponowne wykonywanie niektórych ro-

bót nie generowa∏o ˝adnych dodatkowych kosztów dla gmi-

ny. Wszystko wskazuje na to, ˝e planowany termin

ukoƒczenia inwestycji – 30 czerwca, zostanie dotrzymany. 

Tak rozleg∏emu zakresowi prac budowlanych towarzyszà

niestety utrudnienia w ruchu i utrzymaniu porzàdku na tere-

nie osiedla. Dodatkowe utrudnienia w ruchu na osiedlu zwià-

zane by∏y te˝ z remontem pawilonu handlowego, który re-

alizowa∏a wspólnota mieszkaniowa. 

Na terenie osiedla obowiàzywa∏a b´dzie nowa organiza-

cja ruchu. W celu jej poprawy zorganizowane zosta∏o spo-

tkanie z mieszkaƒcami, podczas którego ustalono nowy pro-

jekt organizacji ruchu. Zosta∏ on przes∏any do zatwierdzenia

do Starostwa Powiatowego i do Komendy Powiatowej Po-

licji. Jego wprowadzenie planowane jest na poczàtku lipca. 

Koszt realizacji inwestycji kanalizacyjnej na osiedlu to bli-

sko 5 100 000 z∏otych. Gmina pozyska∏a Êrodki unijne na ten

cel w wysokoÊci prawie 2 513 000 z∏otych. 

Budowa sali sportowej
W Bia∏obrzegach trwa równie˝ budowa sali sportowej

przy szkole podstawowej. Obecnie, w ramach wykonywania

pokrycia dachu, po∏o˝ona zosta∏a pierwsza jego warstwa.

W trakcie jest monta˝ instalacji elektrycznych oraz instala-

cji sanitarnych. Zamontowana zosta∏a stolarka okienna oraz

rozpocz´to prace elewacyjne. W najbli˝szych dniach rozpocz-

nie si´ zagospodarowywanie terenu oraz budowa ogrodzenia. 

Inwestycj´ realizuje firma „WALD-GLOB” z Pu∏tuska, jej

zakoƒczenie zaplanowane jest w paêdzierniku. Koszt budo-

wy wyniesie ok. 4 800 000 z∏. Sala liczyç b´dzie 660 m2 i znaj-

dowaç si´ w niej b´dà boiska do gry w pi∏k´ siatkowà i ko-

szykowà oraz minipi∏k´ r´cznà, a tak˝e pokój trenera, szat-

nie, pomieszczenia na sprz´t sportowy i pomieszczenie

gospodarcze. Przy sali, od strony ulicy Wczasowej, znajdo-

waç si´ b´dzie bie˝nia poliuretanowa ze skocznià. Dzi´ki po-

wi´kszeniu dzia∏ki, szko∏a zyska te˝ dodatkowy parking.

Âcie˝ki rowerowe
Kolejna inwestycja realizowana w Bia∏obrzegach – trwajà pra-

ce budowlane Êcie˝ki rowerowej na ul. Wojska Polskiego,

na odcinku od ronda, wzd∏u˝ osiedla do ulicy Starych D´-

bów. Âcie˝ka po∏àczy Bia∏obrzegi z Beniaminowem. Budo-

wa posuwa si´ od granicy gminy z Radzyminem i wkrótce

zakoƒczy si´ w Bia∏obrzegach. 

Droga rowerowa wzd∏u˝ ulicy Wojska Polskiego, o na-

wierzchni asfaltowej, ma szerokoÊç 2 m i d∏ugoÊç 4,5 km. Po-

wstanie równie˝ jedna stacja postojowa, a ca∏a trasa b´dzie

oznakowana. Koszt inwestycji to kwota blisko 3 110 000 z∏o-

tych. � BW

2 AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 15 czerwca 2018

Stanowisko Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawie
oÊwiadczenia Wojewody Mazowieckiego o odwołaniu
darowizny działki nad Jeziorem Zegrzyƒskim
Wójt i Rada Gminy nie zgadzajà si´ z oÊwiadczeniem Wojewody Mazowieckiego, o odwołaniu darowizny działki w porcie w Niepor´cie,
uznajàc jà za nieuzasadnionà i krzywdzàcà mieszkaƒców gminy.

Na osiedlu w Białobrzegach zakoƒczono budow´ sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W trakcie budowy jest tak˝e sala sportowa
przy szkole oraz Êcie˝ka rowerowa.

24 maja Rada Gminy Niepor´t

podj´∏a uchwa∏´, w której wyrazi-

∏a swój sprzeciw wobec oÊwiadcze-

nia Wojewody Mazowieckiego

o odwo∏aniu darowizny prawa

w∏asnoÊci nieruchomoÊci dzia∏ki

po∏o˝onej w porcie w Nieporecie.

Rada uzna∏a stanowisko Wojewo-

dy za bardzo krzywdzàce dla

mieszkaƒców gminy i zaapelowa-

∏a o zmian´ stanowiska i wycofa-

nie z∏o˝onego oÊwiadczenia. Rad-

ni wyrazili nadziej´ na znalezienie

takiego rozwiàzania, które b´dzie

uwzgl´dnia∏o przyj´tà przez gmi-

n´ koncepcj´ zagospodarowania te-

renu portu. JednoczeÊnie podkreÊli-

li, ˝e sà otwarci na rozmowy

w sprawie rozwoju ˝eglarstwa,

które zawsze by∏o i jest dla gminy

bardzo wa˝ne. Przypomnieli, ˝e

mieszkaƒcy zostali skrzywdzeni

przez komunistyczna w∏adz´, któ-

ra odebra∏a im nieruchomoÊci m.in.

pod budow´ Jeziora Zegrzyƒskie-

go bez odszkodowania lub za sym-

boliczne kwoty. Gmina nie posia-

da innego publicznego terenu re-

kreacyjnego, z którego mieszkaƒ-

cy mogliby korzystaç. Dlatego

po realizacji priorytetowych dla

mieszkaƒców inwestycji – szkó∏,

dróg, wodociàgów i kanalizacji

– Rada Gminy podj´∏a decyzj´

o zainwestowaniu w rozwój tere-

nu portu, dà˝àc do stworzenia tu

miejsca ogólnodost´pnego dla

mieszkaƒców, z szeroka ofertà re-

kreacji i wypoczynku oraz upra-

wiania sportów wodnych. Celem

gminy jest zachowanie nierucho-

moÊci dla potrzeb lokalnej wspól-

noty. 

Radni podkreÊlili, ˝e przyczyna

odwo∏ania darowizny, wskazana

przez Wojewod´, jest ca∏kowicie

nieuzasadniona i zapewnili, ze

gmina zawsze wykorzystywa∏a

i b´dzie wykorzystywaç ten teren

w sposób zgodny z celem darowi-

zny, czyli na realizacj´ zadaƒ z za-

kresu kultury fizycznej wraz z uno-

woczeÊnianiem infrastruktury spor-

towej.

W odpowiedzi na oÊwiadczenie

Wojewody, wójt Maciej Mazur,

w imieniu Gminy Niepor´t, odmó-

wi∏ z∏o˝enia oÊwiadczenia woli,

o przeniesieniu prawa w∏asnoÊci

do nieruchomoÊci na rzecz Skarbu

Paƒstwa podkreÊlajàc, ̋ e nierucho-

moÊç jest wykorzystywana zgodnie

z celem darowizny. Wniós∏ równie˝

o wycofanie z∏o˝onego przez Wo-

jewod´ oÊwiadczenia. � B.Wilk

˚eglarze popierajà
koncepcj´ 
zagospodarowania 
portu w Niepor´cie
W listopadzie 2017 roku list popierajàcy
gminnà koncepcj´ zagospodarowania portu
w Niepor´cie poparło wielu utytułowanych
sportowców, m.in. Zofia Noceti-Klepacka,
Witold Nerling, Wojciech Brzozowski,
Sylwester Pietrucha, Edward Pietrucha, Leon
Wróbel, Władysław Kowalczyk, Steve Alle,
Michał Skrzypkiewicz.

Osiedle w Białobrzegach z nowymi inwestycjami
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16 czerwca rozpoczyna si´ sezon
kàpieliskowy na Dzikiej Pla˝y,
najpopularniejszym miejscu
wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem
Zegrzyƒskim. Słowo kàpielisko ma
kluczowe znaczenie dla bezpiecznego
wypoczynku nad wodà. 

Fakt, ˝e Dzika Pla˝a ma status

kàpieliska Êwiadczy przede

wszystkim o tym, ̋ e organ pro-

wadzàcy, w tym przypadku gmina

Niepor´t, przeszed∏ skomplikowane

procedury organizacyjne. Zgodnie

z ustawà Prawo wodne, od 2011 ro-

ku kàpieliska to obiekty spe∏niajà-

ce wysokie standardy bezpieczeƒ-

stwa, w tym normy europejskie, któ-

re sà stale monitorowane w trakcie

trwania sezonu kàpielowego i odpo-

wiednio zarzàdzane.

Jak organizuje si´ kàpielisko?

Ma∏o kto wie, ze proces uzyskiwa-

nia statusu kàpieliska na rok nast´p-

ny zaczyna si´ ju˝ we wrzeÊniu.

Niezb´dna dokumentacja, którà

nale˝y zgromadziç, jest bardzo ob-

szerna i wymaga czasu. Nale˝y

przedstawiç m.in. potwierdzenie

z Sanepidu o doskona∏ej jakoÊci

wody, przygotowaç we w∏asnym

zakresie dokument o profilu wody,

który wymaga uzupe∏nienia tabeli

zawierajàcej 186 pozycji. Doku-

menty te wysy∏a si´ celem uzgod-

nienia do 8 instytucji, w tym m.in.

Wód Polskich, Urz´du ˚eglugi

Âródlàdowej, Instytutu Meteorolo-

gii i Gospodarki Wodnej, G∏ówne-

go Inspektora Ochrony Ârodowi-

ska, Starostwa Powiatowego. Na-

st´pnym etapem jest wystàpienie

z wnioskiem do wójta i podj´cie

przez Rad´ Gminy stosownej

uchwa∏y. Ale to jeszcze nie wszyst-

ko – nale˝y uzgodniç z Sanepidem

harmonogram poboru próbek wo-

dy, uzyskaç od Urz´du ˚eglugi

Âródlàdowej zgod´ na zamkni´cie

akwenu w celu wyznaczenia kàpie-

liska, wykonaç operat wodno-praw-

ny, zawrzeç umow´ na ochron´ ra-

towniczà na pla˝y, uprzàtnàç pla-

˝´ specjalistycznym sprz´tem

do przesiewania piasku i otrzymaç

pozwolenie wodno-prawne. Istotne

jest te˝, ˝e organizator kàpieliska

zobowiàzany jest do systematycz-

nego badania jakoÊci wody w cza-

sie trwania sezonu i podawania wy-

ników do publicznej wiadomoÊci.

Gwarantuje to bezpieczeƒstwo

zdrowia osób kapiàcych si´. 

Nic dziwnego, ˝e niewielu orga-

nizatorów wypoczynku decyduje

si´ na przejÊcie tej trudnej procedu-

ry i cz´Êciej widzieliÊmy jedynie

miejsca wykorzystywane do kàpie-

li, które zatwierdza rada gminy,

a które dopuszcza∏o Prawo Wodne.

Dopuszcza∏o, bo nowelizacja prawa

ze stycznia tego roku wprowadzi∏a

istotne zmiany w tym zakresie. Te-

raz miejsca okazjonalnie wykorzy-

stywane do kàpieli mogà funkcjo-

nowaç przez okres nie d∏u˝szy

ni˝ 30 dni w roku kalendarzowym. 

Cieszmy si´ wi´c, ˝e mamy

na terenie gminy Niepor´t bezpiecz-

ne kàpielisko, jedyne w powiecie

i jedno z niewielu na Mazowszu,

i mo˝emy korzystaç z pe∏nego se-

zonu kàpielowego. � B.Wilk

Dzika Pla˝a
– jedyne
kàpielisko
w powiecie

SOŁTYSI GMINY NIEPOR¢T:
• Sołectwo Aleksandrów – Sołtys: Barbara Kwieciƒska, tel. 502 924 368
• Sołectwo Beniaminów – Sołtys: Mariusz Rasiƒski, tel. 608 221 579
• Sołectwo Białobrzegi – Sołtys: Regina Sokołowska, tel. 22 772 50 95
• Sołectwo Izabelin – Sołtys: Adam Banaszek, tel. 698 831 434
• Sołectwo Józefów – Sołtys: Stanisław R´belski, tel. 22 772 94 70; 696 476 675
• Sołectwo Kàty W´gierskie – Sołtys: Beata Kostro, tel. 22 772 33 53; 697 615 856
• Sołectwo Michałów-Grabina – Sołtys: Ryszard Zajàc, tel. 22 772 45 11; 506 213 750
• Sołectwo Niepor´t – Sołtys: Halina Okoƒska, tel. 22 774 80 98; 697 431 538
• Sołectwo Rembelszczyzna – Sołtys: Wojciech Szybowski, tel. 22 772 40 57; 502 665 266
• Sołectwo Rynia – Sołtys: Krzysztof Majewski, tel. 602 756 942
• Sołectwo Stanisławów Drugi – Sołtys: Wiesława Bielska, tel. 22 772 96 31; 504 078 578
• Sołectwo Stanisławów Pierwszy – Sołtys: Stanisław Paterek, tel. 607 491 068
• Sołectwo Wola Aleksandra – Sołtys: Danuta Stromecka, tel. 22 772 87 51
• Sołectwo Wólka Radzymiƒska – Sołtys: Ewa Broszkiewicz, tel. 602 414 248
• Sołectwo Zegrze Południowe – Sołtys: Mariusz Szeremski, tel. 605 529 669

Bezpłatne badania dla dzieci
w kierunku chorób alergicznych
Wójt Maciej Mazur podpisa∏ umo-

w´ wspó∏pracy z Instytutem Ochro-

ny Zdrowia, który na zlecenie Mi-

nisterstwa Zdrowia realizuje projekt

zatytu∏owany: „Badanie, rozwijanie

i promowanie zagadnieƒ zwiàza-

nych z czynnikami ryzyka chorób

alergicznych i astmy, w tym szcze-

gólnie pochodzenia powietrzno-

-pochodnego”. 

Dzi´ki prowadzonemu programo-

wi dzieci z terenu gminy Niepor´t,

które ucz´szczajà do szkó∏ podsta-

wowych, b´dà obj´te bezp∏atnym

badaniem w kierunku chorób aler-

gicznych. Badanie prowadzone b´-

dzie w formie multimedialnego

kwestionariusza, który dzieci wy-

pe∏nià w szkolnych pracowniach in-

formatycznych, pod opiekà pedago-

ga, a po zakoƒczeniu ankiety otrzy-

majà wytyczne do dalszego

post´powania. � B.Wilk

Centralny Rejestr
Umów dost´pny
w Biuletynie
Informacji Publicznej
Dost´p do informacji publicznej gwarantuje
obywatelom Ustawa o dost´pie do informacji
publicznej z dnia 6 wrzeÊnia 2001 roku.
W art. 7.1 ustawodawca precyzuje

sposób udost´pniania informacji

publicznej, w tym m.in. poprzez

og∏aszanie w Biuletynie Informacji

Publicznej. Art. 10.1 ustawy stwier-

dza tak˝e, ˝e informacja, która nie

zosta∏a udost´pniona w Biuletynie

Informacji Publicznej, jest udost´p-

niana na wniosek.

Od 2017 roku w Urz´dzie Gmi-

ny Niepor´t realizowany by∏ pro-

jekt „e-urzàd w Gminie Niepor´t”,

umo˝liwiajàcy wdro˝enie elektro-

nicznego obiegu dokumentów. Sys-

tem informatyczny w Urz´dzie

zmodyfikowany zosta∏ w sposób

umo˝liwiajàcy szeroki dost´p

do wszelkiego rodzaju informacji.

Wiàza∏ si´ równie˝ z przebudowà

i rozszerzeniem zawartoÊci meryto-

rycznej Biuletynu Informacji Pu-

blicznej. Opublikowanie nowych

informacji w BIP zaplanowane zo-

sta∏o na moment, gdy zacznà funk-

cjonowaç zmiany wynikajàce

z projektu „e-urzàd”. I tak, w efek-

cie wdro˝onych nowych rozwiàzaƒ,

Centralny Rejestr Umów jest

od marca publikowany w BIP,

w zak∏adce – Rejestry i ewiden-

cje/rejestr umów. 

� BW
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ZOSTA¡ ˚OŁNIERZEM
28 czerwca br. w Jednostce Wojskowej Nr 4539 
(Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi) o godz. 8.00 odb´dà
si´ kwalifikacje dla kandydatów do słu˝by wojskowej.
Kwalifikacje przeprowadzane b´dà na stanowiska słu˝bowe przeznaczone
dla ˝ołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów
i szeregowych oraz na stanowiska słu˝bowe przeznaczone dla ˝ołnierzy
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Kontakt telefoniczny:
ppor. Ewelina Sikora (261-887-517)
sier˝. Karol Jurkiewicz (261-887-678)
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Opieka Rehabilitacyjna w gminie
Centrum Medyczne Niepor´t sp.

z o.o. informuje, i˝ od dnia

1.06.2018 roku w placówce udzie-

lane sà Êwiadczenia medyczne z za-

kresu Lekarskiej Ambulatoryjnej
Opieki Rehabilitacyjnej dla osób

na sta∏e zamieszkujàcych na tere-

nie gminy Niepor´t i rozliczajàcych

si´ w Urz´dzie Skarbowym w Le-

gionowie.

Âwiadczenia z zakresu Lekar-

skiej Ambulatoryjnej Opieki Reha-

bilitacyjnej sà w ca∏oÊci finansowa-

ne przez Gmin´ Niepor´t.

Âwiadczenia te sà udzielane

w poniedzia∏ki w godz 15:00
– 18:00 oraz w Êrody 8:00 – 11:00
na podstawie skierowania wysta-
wionego przez lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego – zapisy pro-
wadzi Rejestracja Centrum Me-
dycznego Niepor´t sp. z o.o. – tel.
(22) 767 57 20 od poniedzia∏ku

do piàtku w godz. 7:00 – 19:00
Pacjenci przed wizytà lekarskà

proszeni sà o zg∏oszenie si´ do Re-

jestracji Centrum Medycznego Nie-

por´t sp. z o.o. w celu podpisania

oÊwiadczenia nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e zamieszkuj´

na sta∏e na terenie gminy Niepor´t

i rozliczam si´ w Urz´dzie Skarbo-

wym w Legionowie”. �

O G ¸ O S Z E N I E

o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

so∏ectwa Beniaminów, w gminie Niepor´t”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z póên.zm.)
oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XXXIX/76/2012
z dnia 11 wrzeÊnia 2012 r. zawiadamiam o wyło˝e-
niu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci
obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Niepor´t”,
wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko,

w dniach od 25.06.2018 r. do 23.07.2018 r. w sie-
dzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dział Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, w godzinach od 9.00 do 15.00,
w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu
02.07.2018 r. w sali konferencyjnej Urz´du Gminy
Niepor´t o godz. 16.00.

åwiczenia Kryzys – 18

Przez trzy dni, od 5 do 7 czerwca,

trwa∏o çwiczenie KRYZYS – 18,

zorganizowane przez 9 Brygad´

Wsparcia Dowodzenia DG RSZ

w Bia∏obrzegach, we wspó∏pracy

z gminà Niepor´t. åwiczenie

sprawdza∏o procedury dzia∏ania

kryzysowego oraz wspólne reago-

wanie w warunkach kryzysowych

z Centrum Zarzàdzania Kryzyso-

wego Gminy Niepor´t oraz s∏u˝ba-

mi: Policjà, Stra˝à Gminnà, Stra˝à

Po˝arnà, jak równie˝ PSP Legiono-

wo oraz WSP Zegrze. åwiczàcych

czeka∏ szereg zadaƒ i epizodów,

m.in. dzia∏anie w sytuacji powodzi,

ewakuacji ludnoÊci i zamachu ter-

rorystycznego. � BW

Komisariat Policji w Niepor´cie

kontynuuje akcj´ znakowania ro-

werów. Dzielnicowi zapraszajà 20

czerwca, w godzinach 8.00-19.00.

Procedura znakowania polega

na wygrawerowaniu oznaczenia

sk∏adajàcego si´ z kombinacji liter

i cyfr, a nast´pnie zarejestrowaniu

danych w bazie prowadzonej przez

policj´. Ka˝dy oznakowany rower

zostanie opatrzony w widocznym

miejscu naklejkà samoprzylepnà,

informujàcà o zabezpieczeniu.

Do znakowania potrzebny jest do-

wód to˝samoÊci i, najlepiej, dowód

zakupu. W przypadku braku para-

gonu czy faktury, wystarczy pod-

pisane oÊwiadczenie, ˝e jest si´

w∏aÊcicielem roweru. 

� BW

55-lecie powstania
Jeziora Zegrzyƒskiego Âwi´to Gminy

na 100-lecie niepodległoÊci

Znakowanie rowerów

Z okazji 55-lecia powstania Jezio-

ra Zegrzyƒskiego w porcie w Nie-

por´cie stan´∏a wystawa plenerowa

ze zdj´ciami dokumentujàcymi po-

wstawanie akwenu, budow´ zapo-

ry w D´bem i to, jak rozwija∏ si´

wypoczynek nad brzegiem. To je-

dyna okazja, ̋ eby zobaczyç, co za-

la∏a woda i co znalaz∏o si´ na dnie

jeziora. Sà te˝ zdj´cia pokazujàce,

jak rozwijajà si´ obecnie sporty

wodne i jak lubimy sp´dzaç aktyw-

nie czas nad Jeziorem Zegrzyƒ-

skim. Modu∏y wystawowe zaopa-

trzone sà w zasilanie solarne, zdj´-

cia mo˝na wi´c oglàdaç tak˝e

po zachodzie s∏oƒca.

� BW

UPŁYNÑŁ TERMIN PŁATNOÂCI PODATKÓW
UWAGA! 15 maja upłynàł termin płatnoÊci
Przypominamy, ˝e 15 maja upłynàł termin płatnoÊci II raty podatków od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego
oraz termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2018 roku. 

Âwi´to Gminy miało w tym roku wyjàtkowy charakter – zainaugurowało
gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polsk´ NiepodległoÊci.

Doudzia∏u w Âwi´cie

Gminy zaproszone zo-

sta∏y wszystkie gminne

przedszkola i szko∏y, Filie Gminne-

go OÊrodka Kultury oraz zespo∏y se-

niorów. Blisko 300 barwnie ubra-

nych m∏odych wykonawców sz∏o

na czele parady rozpoczynajàcej

Êwi´to, a prowadzi∏a jà M∏odzie˝o-

wa Orkiestra D´ta Moderato. Koro-

wód wyd∏u˝a∏ si´, bo przy∏àczali si´

do niego kolejni uczestnicy. Sto bia-

∏o-czerwonych balonów poszybo-

wa∏o w powietrze i obchody 100-le-

cia niepodleg∏oÊci zosta∏y oficjalnie

rozpocz´te. 

Wyst´py zespo∏ów przedszkol-

nych i szkolnych stanowi∏y bardzo

mocny punkt programu estradowe-

go. Na scenie rozgrywa∏y si´ praw-

dziwe wielkie emocje, gdy trema

dawa∏a znaç o sobie i przeszkadza-

∏a w wyst´pie, ale wielki i serdecz-

ny doping widowni mobilizowa∏

i wywo∏ywa∏ szcz´Êliwy uÊmiech

na twarzy ma∏ego wykonawcy.

Wszystkie piosenki i taƒce zosta∏y

fantastycznie wykonane i du˝a sce-

na sta∏a si´ przyjaznym miejscem. 

Gminne szko∏y podstawowe

przygotowa∏y te˝ kolorowe sto-

iska, w których dzia∏o si´ wiele

ciekawych rzeczy. By∏y doÊwiad-

czenia chemiczne i fizyczne, gry

zr´cznoÊciowe i zabawy plastycz-

ne oraz wystawa prac z pleneru

malarskiego. 

Wyst´py estradowe by∏y praw-

dziwie mi´dzynarodowe. Przy oka-

zji Êwi´ta gmin´ odwiedzi∏a dele-

gacja z ambasady Bu∏garii oraz

z partnerskiego miasta s∏owackie-

go Strazske. W jej sk∏adzie by∏ zna-

komity zespó∏ ludowy Stra˝skanie,

nagradzany na mi´dzynarodowych

festiwalach. Na scenie wystàpi∏ tak-

˝e zespó∏ ludowy z Bia∏orusi, z bar-

dzo ró˝norodnym repertuarem. Za-

prezentowa∏y si´ równie˝ zespo∏y

z oÊrodków kultury i zespo∏y senio-

rów, zapraszajàc do wspólnej zaba-

wy. Nie mo˝na by∏o odejÊç spod

sceny, ˝eby nie straciç ciekawego

wyst´pu. No chyba, ˝eby kibico-

waç pokazom gminnych stra˝y po-

˝arnych. Stra˝acy sprawili wszyst-

kim radoÊç, ch∏odzàc wodà w ten

upalny dzieƒ. 

Wielkà atrakcjà by∏y przygoto-

wane przez wojsko niespodzianki.

Du˝e zainteresowanie, szczególnie

wÊród najm∏odszych, wzbudzi∏

czo∏g Leopard, który udost´pni∏a

16 Pomorska Dywizja Zmechani-

zowana w Bia∏obrzegach i I Bryga-

da Pancerna z Weso∏ej. Swoje sto-

isko mia∏y równie˝ 9 Brygada

Wsparcia Dowodzenia DG RSZ,

9 Batalion Dowodzenia oraz WKU

Warszawa ÂródmieÊcie. 

So∏tysi gminy tradycyjnie przy-

gotowali wspania∏y pocz´stunek

– stosy kanapek w ich stoisku zni-

ka∏y w b∏yskawicznym tempie. 

Wieczorem ÊpiewaliÊmy wspól-

nie z zespo∏em Sound’n’Grace,

˝eby chwil´ póêniej oglàdaç na pla-

˝y pokaz ogni sztucznych. To by∏

pi´kny dzieƒ i równie pi´kne Êwi´-

to, za które organizatorom i wszyst-

kim artystom serdecznie dzi´kuje-

my. 

� B.Wilk

fotorelacja na str. 5
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Âwi´to Gminy Niepor´t
Âwi´to rozpocz´∏a parada uczestników 

z bia∏o-czerwonymi balonami

Na scenie goÊcie z partnerskiego s∏owackiego
miasta Stra˝ske – zespó∏ Stra˝skanie

100 balonów 
na 100-lecie 

niepodleg∏oÊci

Deszcz z w´˝a stra˝ackiego
witany by∏ z radoÊcià

M∏odzie˝owa Orkiestra D´ta
Moderato na czele parady

Czo∏g Leopard 
by∏ wielkà atrakcjà 

Na scenie
uczniowie 
SP w Józefowie

Na scenie przedszkolaki 
z Niepor´tu

Wyst´pujà przedszkolaki 
z Bia∏obrzegów

Przedszkolaki z Zegrza Po∏udniowego



Odgodzin porannych roz-

grywane by∏y, w ró˝-

nych kategoriach, tur-

nieje pi∏ki siatkowej na hali i pi∏ki

pla˝owej na boiskach przy SP w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. Odby∏y si´

równie˝: Rodzinny Turniej Tenisa

Sto∏owego o Puchar Wójta, konku-

rencje biegowe i turniej warcabowy.

Dla najm∏odszych dzieci przygoto-

wane by∏y stanowiska, w których

pod okiem wolontariuszy ze szko∏y

w Stanis∏awie Pierwszym i Niepor´-

cie strzela∏y gole, rzuca∏y do celu,

çwiczy∏y slalom samochodzikami

i wykonywa∏y zadania plastyczne.

A w nagrod´ otrzyma∏y odblaskowe

plecaki, podnoszàce ich bezpieczeƒ-

stwo na drodze. Mia∏y równie˝

do dyspozycji dmuchanà zje˝d˝alni´,

stoisko z farbami i wóz stra˝acki.

Na scenie prezentowa∏y si´ zespo∏y:

Schola Otwartych Serc, Zumba Kids

ze szkó∏ w Stanis∏awowie Pierwszym

i Izabelinie, dzieci´cy zespó∏ teatral-

ny z Izabelina oraz dzieci z klas 0-

III i m∏odzie˝ klas starszych szko∏y

w Stanis∏awowie Pierwszym. Wystà-

pi∏y tak˝e zespo∏y M∏odzie˝ 50+ oraz

SHOW z Aleksandrowa. Pocz´stu-

nek przygotowali dla uczestników fe-

stynu so∏tysi, Rancho Bena oraz Cu-

kiernia na Przysz∏oÊç. Piknik wspó∏-

organizowali: ksiàdz proboszcz

Tomasz Osiadacz, wójt Maciej Ma-

zur, radni i so∏tysi, Rada Parafialna

i Caritas przy parafii w Stanis∏awo-

wie Pierwszym oraz wolontariusze.

� BW
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Podczas jubileuszowego 10. festynu z okazji Dnia Matki w parafii
w Stanisławowie Pierwszym całe rodziny uczestniczyły w sportowych
rozgrywkach i bawiły si´ podczas wyst´pów estradowych.

Matczyna Niedziela 2018

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej zgłosiła si´ do programu
SuperKoderzy fundacji Orange i została wybrana do programu spoÊród
wielu szkół. 

SP Józefów
w SuperKoderach
Od wrzeÊnia w szkole b´dzie reali-

zowana Êcie˝ka edukacyjna

„Dziennikarze przysz∏oÊci”. Nowo-

czeÊni m∏odzi dziennikarze stworzà

interaktywne reporta˝e: zbiorà ma-

teria∏ dêwi´kowy, zmontujà go,

a potem… zaprogramujà animacje!

Kurs ∏àczy elementy nauki progra-

mowania, edukacji medialnej i j´-

zykowej. Dodatkowo szko∏a otrzy-

ma grant na sprz´t IT potrzebny

do nauki programowania oraz szko-

lenia prowadzone przez doÊwiad-

czonych edukatorów i wsparcie tre-

nerów w trakcie projektu. Film

zg∏oszeniowy oraz inne informacje

dost´pne na stronie szko∏y

www.spj.nieporet.pl.� SP Józefów

Fina∏ IV Gminnego Konkursu Czy-

telniczego odby∏ si´ 15 maja

w Szkole Podstawowej w Niepor´-

cie. W sali, która na krótki czas

przeobrazi∏a si´ w Narni´, zebra∏o

si´ 9 dru˝yn czwartoklasistów, ze

wszystkich gminnych szkó∏. Loso-

wanie pytaƒ, narady nad odpowie-

dziami, uzupe∏nianie zadaƒ dostar-

czy∏o uczestnikom wiele emocji.

Po podliczeniu punktów okaza∏o si´,

˝e musimy przeprowadziç dwie do-

grywki o I i III miejsce. W dogryw-

ce emocji by∏o jeszcze wi´cej, bo

obowiàzywa∏a zasada – „kto pierw-

szy ten lepszy”. Wszyscy uczestni-

cy wykazali si´ niezwyk∏à wprost

znajomoÊcià konkursowych lektur,

ale najlepszymi z najlepszych zosta-

li uczniowie z dru˝yny Izabelin 1,

drugie miejsce zaj´∏a dru˝yna ze

Stanis∏awowa Pierwszego, a trzecie

miejsce na podium – dru˝yna Nie-

por´t 1. Pi´kne nagrody ksià˝kowe

dla zwyci´zców i wszystkich

uczestników ufundowa∏a Gmina

Niepor´t. � SP Niepor´t

Konkurs Czytelniczy w SP Niepor´t

UroczystoÊci zakoƒczenia roku szkolnego 2017/2018
15 CZERWCA 

godz. 14.00 Gminne Przedszkole im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym 

20 CZERWCA 
godz. 11.00 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, oddział przedszkolny 0B
godz. 14.00 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, oddział przedszkolny 0A

21 CZERWCA
godz. 8.00 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, klasy I-III
godz. 9.00 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie, klasy 0-III
godz. 10.00 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie

Pierwszym, klasy 0-III
godz. 11.00 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie, klasy IV-VII
godz. 12.00 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, klasy IV-VII

godz. 13.00 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym, klasa III gimnazjalna

godz. 13.00 Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej
godz. 14.00 Gminne Przedszkole w Niepor´cie 
godz. 15.00 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, klasy 0-III

22 CZERWCA 
godz. 8.00 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, klasy IV-VII
godz. 9.00 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie, klasy 0-VII
godz. 10.00 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie

Pierwszym, klasy IV-VII + klasa II gimnazjalna
godz. 11.00 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej,

klasy I-VII
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Obchody Êwi´ta zainicjowały ju˝ w godzinach porannych rozgrywki sportowe, których arenà były boiska w Stanisławowie Pierwszym.

Sport na Âwi´cie Gminy Niepor´t
GoÊciem gminy Niepor´t tego dnia

by∏a delegacja z partnerskiego s∏o-

wackiego miasta Stra˝ske. W jej

sk∏adzie znalaz∏y si´ dru˝yny siat-

karskie dziewczàt i ch∏opców, któ-

re wzi´∏y udzia∏ w rozgrywkach

przygotowanych przez gospodarza,

Uczniowski Klub Sportowy D´bi-

na. Na sali rozegrany zosta∏ Mi´-

dzynarodowy Turniej Pi∏ki Siatko-

wej Dziewczàt i Ch∏opców,

z udzia∏em zespo∏ów ze Stra˝ske,

E∏ku i Niepor´tu. JednoczeÊnie

na trzech boiskach przy szkole

trwa∏a rywalizacja 10 dru˝yn Pi∏ki

Siatkowej Pla˝owej w kat. Open.

Natomiast na boisku do pi∏ki no˝-

nej odbywa∏y si´ mecze eliminacyj-

ne MiniMistrzostw Âwiata AMP

GOOL, w których wzi´∏o udzia∏

blisko 120 zawodników. 

UKS Debina przygotowa∏o

na póêne godziny wieczorne dodat-

kowà atrakcje dla goÊci i kibiców

pi∏ki siatkowej – nocny Turniej To-

warzyski Siatkówki Pla˝owej

dziewczàt i ch∏opców dla reprezen-

tacji Stra˝ske i Niepor´tu. Turniej

na oÊwietlonych boiskach

przy szkole rozpoczà∏ si´ o godzi-

nie 21.30 i zakoƒczy∏ po pó∏nocy.

W tym samym czasie odby∏ si´

mecz trenerów, zakoƒczony zwy-

ci´stwem UKS D´bina 2:1. Mecze

na piasku tak bardzo spodoba∏y si´

zawodnikom ze S∏owacji, ̋ e od ra-

zu rozpocz´li rozmowy z primato-

rem (burmistrzem) V∏adimirem

Dunajczakiem o budowie takich sa-

mych boisk w Stra˝ske. � BW

Sukces gimnazjalistów
w konkursie biologicznym
24 maja 2018 roku odby∏o si´ uro-

czyste rozdanie nagród podczas ga-

li podsumowania konkursów

pod patronatem Prezydenta Miasta

Legionowo w Szkole Podstawowej

nr 8 w Legionowie.

W II etapie Powiatowego Kon-

kursu Biologicznego organizowa-

nego przez Szko∏´ Podstawowà

nr 8 w Legionowie wzi´∏o udzia∏

troje uczniów ze szko∏y w Stanis∏a-

wowie Pierwszym.

Laureatkà konkursu zosta∏a Julia

Matuszewska z klasy III c. Finali-

stami zaÊ zostali: Marek Nemyroff

z klasy III b oraz Maja Gutowska

z klasy III a. Gratulujemy.

� Anna Omelaniuk

Zawody rozgrywane by∏y na Sta-

dionie Miejskim w Legionowie.

Mistrzostwa Powiatu Legionow-

skiego w czwórboju lekkoatletycz-

nym to rywalizacja w czterech

konkurencjach. Bieg na dystan-

sie 60 i 1000 metrów, skok w dal

z rozbiegu i rzut pi∏eczkà na od-

leg∏oÊç. W zawodach bra∏o

udzia∏ 17 szkó∏ z Powiatu Legio-

nowskiego.

Szko∏´ reprezentowa∏o siedmiu

uczniów: Czarek Âlaêiƒski, Marcin

Kania, Kacper Eisenmann, Wiktor

Bonis∏awski, Mateusz Paszkiel,

Krystian Kleidienst, Patryk Suska,

którzy pokonali pozosta∏e zespo∏y

i zaj´li pierwsze miejsce w czwór-

boju. � Janek Tomczyk 

Ostatnie mistrzostwa
lekkoatletyczne okazały si´ dla
uczniów pasmem sukcesów.
Triumfowali w wielu
dyscyplinach, potwierdzajàc
wysoki poziom wyszkolenia.
Na poczàtku maja w Legionowie ro-

zegrane zosta∏y Mistrzostwa Powia-

tu Legionowskiego w Lekkoatletyce.

Szko∏´ reprezentowali uczniowie

z rocznika 2002 i 2003. Startowali

w biegach indywidualnych i sztafe-

towych. Dziewcz´ta okaza∏y si´ naj-

lepsze w powiecie, ch∏opcy natomiast

zostali wicemistrzami. Tak doskona-

∏e rezultaty da∏y im mo˝liwoÊç star-

towania w kolejnym etapie mi-

strzostw. 25 maja udali si´ do Pia-

seczna, by tam rywalizowaç ze

swoimi rówieÊnikami. 

Oto wyniki indywidualne i sztafe-
towe osiàgni´te podczas mitingu:
Dziewcz´ta rocznik 2002
• bieg 100 m – Pogorzelska Karoli-

na – I miejsce

• bieg 800 m – Jasiƒska Matylda

– I miejsce

• sztafeta 4x100 m w sk∏adzie: Pogo-

rzelska Karolina, Maƒk Victoria,

Woliƒska Zuzanna, Sobiech Marty-

na – II miejsce

• sztafeta olimpijska w sk∏adzie: Ja-

siƒska Matylda, J´drzejewska An-

na, Królikowska Zuzanna, Lewan-

dowska Wiktoria – III miejsce

Dziewcz´ta rocznik 2003
• bieg 600 m – Janeczko Maja

– II miejsce

• skok wzwy˝ – Czapla Gabriela

– III miejsce

Ch∏opcy rocznik 2002

• sztafeta 4x100 m w sk∏adzie: Po-

gorzelski Dawid, Niedojad∏o Ro-

land, Wróblewski Maksymilian,

Kochanowski Norbert – III miej-

sce

Ch∏opcy rocznik 2003
• skok wzwy˝ – Makowski Patryk

– I miejsce

Wszystkim sportowcom gratuluje-

my i ˝yczymy dalszych sukcesów.

� oprac. Micha∏ Madej

nauczyciel wychowania fizycznego

26 maja w otoczeniu pi´knych Gór Stołowych odbył si´ IX Klasyk
Radkowski – górski supermaraton kolarski zaliczajàcy si´ do Puchar
Polski w Maratonach Szosowych 2018. W wyÊcigu tym brał udział
Patryk MichaÊ (16 lat) mieszkaniec Stanisławowa Pierwszego. Patryk
Êcigał si´ na dystansie 65 km i w swojej kategorii wiekowej (do 18 lat)
zajàł drugie miejsce. W łàcznej klasyfikacji Patryk był na 47 pozycji.
Na co dzieƒ Patryk trenuje pływanie w UKS Fala Niepor´t, a kolarstwo
jest jego dodatkowà pasjà. 

Sukcesy sportowe uczniów
klas gimnazjalnych szkoły
w Stanisławowie Pierwszym

We wtorek 15 maja uczniowie szkoły im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie zaj´li pierwsze miejsce w czwórboju
lekkoatletycznym w Legionowie. 

Uczniowie szkoły w Niepor´cie
triumfowali w czwórboju

PRZERWA TECHNOLOGICZNA 
w Aquaparku Fala 
W dniach od 25 czerwca (poniedziałek) 
do 8 lipca (niedziela)
Aquapark Fala b´dzie nieczynny.
Przepraszamy za utrudnienia – OSIR GN



Wczerwcowe upalne popo-

∏udnie odwiedzi∏em p. Eu-

geniusza Rembelskiego,

mieszkaƒca Niepor´tu rocznik 1935

aby powspominaç wydarzenia z lat

minionych, które doÊwiadczy∏y ro-

dzin´ Rembelskich w okre-

sie II wojny Êwiatowej. Wybuch

wojny 1 wrzeÊnia 1939 roku dla

Franciszka Rembelskiego, ojca Eu-

geniusza oznacza∏ nakaz zg∏oszenia

si´ z podwodà do najbli˝szej jed-

nostki Wojska Polskiego. Zbli˝ajà-

ce si´ odg∏osy walk zmusi∏y rodzi-

n´ Rembelskich do opuszczenia go-

spodarstwa. Do Rembelszczyzny

jadà dzi´ki pomocy wuja Stanis∏a-

wa Powa∏y z ul. Dworcowej. Pan

Eugeniusz jako m∏ody ch∏opiec za-

pami´ta∏ z tego wyjazdu du˝o pol-

skich ˝o∏nierzy odpoczywajàcych

na poboczu ul. Jana Kazimierza gdy

jechali w stron´ Rembelszczyzny.

W Rembelszczyênie byli dwa lub

trzy dni, ale mama p. Eugeniusza

Julianna stwierdzi∏a, ̋ e muszà wra-

caç do Niepor´tu, bo tam zosta∏a

maciorka na oproszeniu i ca∏y in-

wentarz bez oporzàdku. Dlatego

wracajà do zagrody a tam istotnie

g∏odna Êwinka z ma∏ymi prosiaka-

mi biega∏a po podwórku. Po kilku

dniach powróci∏ do rodziny Franci-

szek Rembelski. Jeszcze pod koniec

wrzeÊnia 1939 roku po zabudowa-

niach Niepor´tu kr´ci∏y si´ patrole

niemieckiej ˝andarmerii szukajàc

polskich ˝o∏nierzy. Do rodziny

Rembelskich od strony zabudowaƒ

Jasiƒskich równie˝ przysz∏o dwóch

˝andarmów szukajàc ukrywajàcych

si´ ̋ o∏nierzy Wojska Polskiego. Go-

spodarstwo Rembelskich by∏o po-

∏o˝one nad Kana∏em Królewskim,

blisko mostu drogowego i kolejo-

wego. W pobli˝u by∏a figura Êw. Ja-

na, gdzie znajdowa∏ si´ bród i wo-

dopój dla krów oraz koni, a tak˝e

miejsce odpoczynku pod wysokimi

lipami dla mieszkaƒców, którzy je-

chali na sianokosy ∏àk „pod Ze-

grzem” czyli w miejscu obecnego

Jeziora Zegrzyƒskiego. Tam te˝

cz´sto nabierano wod´ do beczek,

które wozami wo˝ono do pojenia

inwentarza wyprowadzanego na pa-

stwiska. Z wydarzeƒ zwiàzanych

z dzia∏aniami wojennymi w 1939

roku p. Eugeniusz zapami´ta∏

na drodze od Marek w stron´ Ze-

grza przejazd w asyÊcie ˝o∏nierzy

Wehrmachtu lawety armatniej za-

prz´˝onej w cztery konie na której

wieziono trumn´ niemieckiego ge-

nera∏a, poleg∏ego na przedpolach

Warszawy. Istotnie jak ustali∏em

podczas obl´˝enia Warszawa

22 wrzeÊnia 1939 roku na Zaciszu,

w wyniku polskiego ostrza∏u gene-

ra∏ Werner von Fritsch – szef szta-

bu 12 Pu∏ku Artylerii zosta∏ ranny

w t´tnic´ udowà. Czynione próby

zatamowania krwotoku przez adiu-

tanta i ewakuacja genera∏a poza te-

ren ostrza∏u nie powiod∏a si´ i ge-

nera∏ zmar∏ w wyniku wykrwawie-

nia. Byç mo˝e mój rozmówca

widzia∏ moment transportu zw∏ok

genera∏a do Zegrza lub Modlina,

aby byç przewiezionym kolejà lub

samolotem do Berlina gdzie odby∏

si´ jego uroczysty pogrzeb. W cza-

sie okupacji hitlerowskiej p. Euge-

niusz cz´sto jeêdzi∏ „do towarzy-

stwa” ze swoim tatà Franciszkiem

wozem konnym na wezwania nie-

mieckie. Dla przyk∏adu bra∏ udzia∏

w 1941 roku w przewo˝eniu ran-

nych lub chorych nie mogàcych

chodziç jeƒców radzieckich, którzy

ze stacji w Zegrzu Po∏udniowym

maszerowali do obozu jenieckiego

w Bia∏obrzegach. Jeƒcy byli w z∏ym

stanie fizycznym po wielodnio-

wym transporcie w wagonach towa-

rowych. Jak zapami´ta∏ jeden Ro-

sjanin mo˝e za jedzenie da∏ ojcu

Franciszkowi p∏aszcz wojskowy,

który mieszkajàca w Niepor´cie

krawcowa (przesiedlona przez

Niemców z poznaƒskiego) przeszy-

∏a na zimowe palto dla m∏odego Eu-

geniusza. Wozili te˝ ziemniaki i in-

ne warzywa z rampy kolejowej

na Dàbkowiênie do koszar i obozu

jenieckiego w Bia∏obrzegach. Zna-

jàc miejsce bia∏obrzeskiego obozu

Eugeniusz wybra∏ si´ tam raz z ko-

legà W∏adys∏awem Galasem. Gdy

obserwowali obóz w∏aÊnie przywie-

ziono du˝y transport desek, które

wi´êniowie uk∏adali. Powsta∏o

przy tym zamieszanie i wykorzysta∏

to do ucieczki jeden z jeƒców. Gdy

zobaczy∏ ma∏ych ch∏opców ruszy∏

ich Êladem dochodzàc do zabudo-

waƒ Rembelskich gdzie si´ ukry∏.

Mama Eugeniusza nakarmi∏a ucie-

kiniera, który przespa∏ si´ w nocy,

ale ju˝ nad ranem nie by∏o go w za-

grodzie, odszed∏ w dalszà w´drów-

k´ na wschód. Mój rozmówca za-

pami´ta∏ te˝ wyjazdy z ojcem na bu-

dow´ dróg betonowych w lasach

bia∏obrzeskich. Drogi tzw. „beto-

nówki” budowa∏a polska firma

pod nadzorem niemieckim najmujàc

do transportu materia∏ów budowla-

nych okolicznych furmanów.

Przy budowie dróg p. Eugeniusz nie

zapami´ta∏, aby byli zatrudnieni

jeƒcy radzieccy z obozu w Bia∏o-

brzegach. Jesienià 1943 roku w Bia-

∏obrzegach zostali osadzeni interno-

wani ˝o∏nierze w∏oscy. Pan Euge-

niusz przypomina∏ sobie, ˝e poru-

szali si´ swobodnie po okolicy

i wyglàdali bardzo schludnie w po-

równaniu z jeƒcami Armii Czerwo-

nej. Ch∏opi wywo˝àcy nieczystoÊci

p∏ynne z obozu przemycali do obo-

zu jedzenie dla jeƒców. W Zegrzu

Po∏udniowym by∏ posterunek grana-

towej policji. Policjanci razem z ˝an-

darmami niemieckimi brali udzia∏

w akcjach poszukiwawczych osób

pochodzenia ˝ydowskiego na tere-

nie Niepor´tu i okolic. Prawdopo-

dobnie na terenie fortu w Beniami-

nowie hitlerowcy dokonywali roz-

strzeliwania Polaków przywo˝onych

z Warszawy. O tym fakcie p. Euge-

niusz us∏ysza∏ od cz∏owieka, który

po wojnie przyjecha∏ do niepor´ckiej

szko∏y amerykaƒskim samochodem

ci´˝arowym i zaoferowa∏ nauczycie-

lom oraz dzieciom organizacj´ wy-

cieczki na forty do Beniaminowa.

W czasie oprowadzania po forcie

opowiada∏ o rozstrzeliwaniu Pola-

ków w tym miejscu. WÊród nazwisk

rozstrzelanych wymieni∏ te˝ Henry-

ka Rembelskiego kuzyna mojego

rozmówcy, który istotnie zosta∏

aresztowany przez Niemców

w Warszawie. Ruch kolejowy przez

Niepor´t w czasie okupacji odbywa∏

si´ nocà gdy przewa˝nie jeêdzi∏y po-

ciàgi towarowe, a w dzieƒ sk∏ady

osobowe, które mia∏y wagony prze-

znaczone tylko dla Niemców (Nur

fur Deutsche). Latem 1944 roku

w skrytce broni u B∏a˝eja Galasa

na ul. Dworcowej od przypadkowe-

go postrza∏u zginà∏ nauczyciel Ka-

zubski, ˝o∏nierz Armii Krajowej.

Dla zatarcia faktycznej przyczyny

Êmierci zosta∏ wieczorem przenie-

siony nad Kana∏ Królewski w Li-

pach i zg∏oszony do policji granato-

wej w Zegrzu, jako zastrzelony

przez bandytów komendant miej-

scowej stra˝y po˝arnej i tak pocho-

wany na niepor´ckim cmentarzu.

1 wrzeÊnia 1944 roku do zabudowaƒ

Rembelskich przyszli niemieccy

˝andarmi i nakazali opuszczenie za-

budowaƒ z uwagi na zbli˝ajàcy si´

front. Rembelscy nie posiadali ju˝

konia, którego zabrali wczeÊniej

Niemcy, a m∏odà êrebówk´ Franci-

szek Rembelski musia∏ te˝ odprowa-

dziç na punkt zborny do Jab∏onny.

Z tego wzgl´du na wysiedlenie zo-

stali zabrani jednà z niemieckich ci´-

˝arówek, które sta∏y przy zabudowa-

niach Kopków. Najpierw przewie-

ziono rodzin´ p. Eugeniusza

do Rembelszczyzny, gdzie nastàpi-

∏a selekcja m´˝czyzn i kobiet do wy-

s∏ania na roboty do III Rzeszy.

Po selekcji na roboty zostali wywie-

zieni ojciec i bracia p. Eugeniusza

– Stanis∏aw i Marian. Brat Marian

nie mia∏ szcz´Êcia i nie wróci∏ z ro-

bót, zginà∏ zimà 1945 roku razem

z trzema jeƒcami w∏oskimi grzejàc

si´ przy ognisku rozpalonym pecho-

wo na wojennym niewypale, który

w rozgrzanej ziemi wybuch∏. Miesz-

kaniec Kàtów W´gierskich p. Kaw-

ka, który te˝ by∏ na robotach w tam-

tym terenie, przywióz∏ po wojnie ja-

ko pamiàtk´ nadpalony dowód

to˝samoÊci Mariana Rembelskiego.

Dalsza w´drówka rodziny Rembel-

skich prowadzi∏a przez Legionowo,

Chotomów, do Dàbrówki Modliƒ-

skiej i dalej do Rajszewa, gdzie prze-

szli przez Wis∏´ po niskim, drewnia-

nym moÊcie w rejon ¸omianek. 

cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 
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