
Program adresowany jest do osób

zagro˝onych wykluczeniem cy-

frowym, korzystajàcych z po-

mocy spo∏ecznej, Êwiadczeƒ rodzin-

nych lub stypendiów socjalnych,

osób niepe∏nosprawnych, a wi´c

tych, których nie staç na zakup

sprz´tu i op∏acanie abonamentu.

Jego celem jest stworzenie mo˝-

liwoÊci zdobycia przez uczestników

umiej´tnoÊci korzystania z kompu-

tera i Internetu, która u∏atwi m.in.

dost´p do ofert pracy, umo˝liwi za-

∏atwienie sprawy w urz´dzie, napi-

sanie i wys∏anie w∏asnego CV. Dla

dzieci i m∏odzie˝y obj´tych projek-

tem b´dzie to êród∏o zdobywania

nowej wiedzy i rozwijania zainte-

resowaƒ, które wspomagajà proces

edukacyjny.

Nowe laptopy z gwarancjà pro-

ducenta i z dost´pem do Internetu

uzyska nieodp∏atnie, na okres pi´-

ciu lat, dwustu czterdziestu miesz-

kaƒców gminy. Osoba, otrzymujà-

ca sprz´t elektroniczny, nie pono-

si ̋ adnych kosztów. SzeÊçdziesiàt

komputerów stacjonarnych trafi∏o

do pracowni gminnych szkó∏. Ka˝-

dy z uczestników projektu obj´ty

zosta∏ tak˝e 30-godzinnym szko-

leniem z zakresu obs∏ugi sprz´tu,

korzystania z oprogramowania

i Internetu. Szkolenie odbywa∏o si´

w kwietniu, w dziesi´cioosobo-

wych grupach, a przeprowadza∏a je

firma, z którà podpisana zosta∏a

umowa na realizacj´ projektu.

Do koƒca miesiàca laptopy prze-

kazane zostanà beneficjentom. Ju˝

w maju wszyscy uczestnicy b´dà

mogli korzystaç ze sprz´tu, prak-

tycznie wykorzystujàc nowo naby-

te umiej´tnoÊci. 

Projekt sfinansowany zosta∏ ze

Êrodków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Programu Operacyjnego In-

nowacyjna Gospodarka.

� BW
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PLANOWANE przerwy 
w dostawie energii elektrycznej str. 2

WYBORY 
Prezydenta RP str. 3

SUKCESY 
naszych pływaków str. 6

Cyfrowe okno
na Êwiat
29 kwietnia odb´dzie si´ ostatnie z serii szkoleƒ dla
mieszkaƒców gminy, beneficjentów projektu „Cyfrowe
Okno na eÂwiat – einclusion w Gminie Niepor´t”.

PRACE MODERNIZACYJNE W PUNKCIE SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W zwiàzku z rozpocz´ciem prac modernizacyjnych polegajàcych na utwardzeniu
gruntu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Niepor´cie przy ul. Małoł´ckiej 62 informujemy, ˝e od wtorku 5 maja,
do soboty 23 maja br. punkt b´dzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

TERMIN PŁATNOÂCI II RATY PODATKU
Przypominamy, ˝e z dniem 15 maja 2015 r. upływa termin płatnoÊci
II raty podatku od nieruchomoÊci, podatku rolnego i leÊnego. 
Podatek ten nale˝y uiszczaç na konto wskazane w decyzji wymiarowej lub
u sołtysa wsi.

Trwa monta˝ trzech nowych pomostów pływajàcych w Kompleksie
Rekreacyjno – Wypoczynkowym Niepor´t – Pilawa nad Jeziorem Zegrzyƒskim.
Pomosty majà d∏ugoÊç 40 m, 36 m

i 24 m oraz szerokoÊç 2,4 m ka˝-

dy. Dwa z nich majà konstrukcj´

stalowà na p∏ywakach siatkobeto-

nowych, a jeden, pe∏niàcy równie˝

funkcj´ falochronu, stalowà ciàg∏à.

¸àcznie w porcie powstanie 48 no-

wych miejsc do cumowania.

Pomosty sà nowoczesne, wypo-

sa˝one w odnogi cumownicze sta-

lowe z pok∏adem drewnianym

o d∏ugoÊci 6 metrów. Na pok∏a-

dach, z oÊwietleniem led, znajdà

si´ postumenty zasilajàce w ener-

gi´ elektrycznà. Koszt inwestycji

wyniesie 492 tys. z∏

Rewitalizowany jest równie˝

stary pomost w porcie Niepor´t,

który spe∏niaç b´dzie funkcj´ cià-

gu spacerowego. Po remoncie na-

wierzchni zamontowane na nim

zostanà barierki ochronne oraz

∏aweczki. 
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Nowe pomosty 
w Kompleksie Niepor´t – Pilawa



W raporcie Paƒstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legionowie „Ocena stanu
sanitarnego powiatu legionowskiego za 2014 rok”
podsumowano efekty działalnoÊci w 2014 roku. 

Podsumowano stan
sanitarny powiatu
legionowskiego
Paƒstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny bada∏ m.in. stan sanitar-

no – higieniczny podmiotów

Êwiadczàcych us∏ugi medyczne

i oceni∏ go jako utrzymujàcy si´

na sta∏ym, dobrym poziomie.

Wzros∏a niestety zachorowalnoÊç

na gryp´ i infekcje grypopodobne.

W 2014 roku zachorowa∏o o 1210

osób wi´cej ni˝ w roku 2013, co

stanowi ok. 3% mieszkaƒców po-

wiatu legionowskiego. 

Nadzorem sanitarnym obj´to

te˝ 108 placówek oÊwiatowo-wy-

chowawczych na terenie powiatu,

których ogólny stan sanitarno – hi-

gieniczny i techniczny oceniono ja-

ko dobry.

Inspektorat Sanitarny uczestni-

czy∏ w dopuszczeniu 29 obiektów

budowlanych do u˝ytkowania.

Na terenie Gminy Niepor´t odebra-

ne obiekty to m.in.: hala sportowa

przy Szkole Podstawowej w Nie-

por´cie oraz Centrum Medyczne

Niepor´t (po rozbudowie).

PPIS prowadzi∏ tak˝e nadzór

nad jakoÊcià wody w kàpieliskach,

zgodnie z obowiàzujàcym rozpo-

rzàdzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na tere-

nie powiatu jedynym kàpieliskiem

jest „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie.

Sà tak˝e dwa miejsca wykorzysty-

wane do kàpieli – w Serocku

i Wieliszewie. W ramach nadzoru

pobrano 2 próbki z ka˝dego miej-

sca, zgodnie z obowiàzujàcymi

przepisami pozosta∏e próbki by∏y

realizowane w ramach kontroli

wewn´trznej przez administrato-

rów. W roku 2014 nie by∏o pod-

staw do wydania zakazu kàpieli.

Pod nadzorem Paƒstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Legionowie by∏o tak˝e 5

p∏ywalni i 2 aquaparki, w tym Aqu-

apark „Fala” w Stanis∏awowie

Pierwszym. JakoÊç wody oceniana

jest na podstawie wyników badaƒ

z kontroli wewn´trznej, wykony-

wanej z cz´stotliwoÊcià raz w mie-

siàcu lub w razie koniecznoÊci cz´-

Êciej. Wyniki kontroli wypad∏y po-

myÊlnie, jakoÊç wody nie budzi∏a

zastrze˝eƒ.

¸àcznie Paƒstwowy Powiato-

wy Inspektorat Sanitarny w 2014

roku pobra∏ 2667 próbek do badaƒ

w kierunku nosicielstwa pa∏eczek

jelitowych Salmonella i Shigel-

la, 218 prób ̋ ywnoÊci, materia∏ów

i wyrobów do kontaktu z ˝ywno-

Êcià oraz przedmiotów u˝ytku,

421 prób wody przeznaczonej

do spo˝ycia przez ludzi oraz celów

kàpielowych. � P.Filipowicz

Krajowy Zarzàd Gospodarki Wod-

nej z mocy ustawy zobowiàzany

jest do sporzàdzenia planów zarza-

dzania ryzykiem powodziowym.

W pierwszej kolejnoÊci opracowa-

ne zosta∏y mapy zagro˝enia powo-

dziowego i mapy ryzyka powo-

dziowego. Kolejnym etapem jest

przygotowywany obecnie przez

Prezesa Krajowego Zarzàdu Go-

spodarki Plan Zarzàdzania Ryzy-

kiem Powodziowym dla obszarów

dorzeczy i regionów wodnych. Za-

wiera on szczegó∏owe dzia∏ania,

jakie muszà byç podejmowane

w celu zapewnienia bezpieczeƒ-

stwa powodziowego obszarów po-

∏o˝onych wzd∏u˝ p∏ynàcych w re-

gionie du˝ych rzek. Sà to tzw.

zlewnie, tereny szczególnie nara-

˝one na ryzyko wystàpienia pod-

topieƒ lub powodzi. Gmina Niepo-

r´t z uwagi na swoje po∏o˝enie uj´-

ta zosta∏a w Planie Zarzàdzania

Ryzykiem Powodziowym dla Re-

gionu Ârodkowej Wis∏y-Zlewnia

planistyczna Narwi. W planie tym

w ramach dzia∏aƒ technicznych za-

planowano ok 5,5 mln z∏otych

na przebudow´ rurociàgu drena˝o-

wego o Êrednicy ok. 1 metra, d∏u-

goÊci blisko 1,7 km. Odwadnia on

teren Zegrza Po∏udniowego, po∏o-

˝ony w pobli˝u Jeziora Zegrzyƒ-

skiego. Rurociàg zbudowany zo-

sta∏ w latach 70-tych XX wieku

i ze wzgl´du na stan techniczny

(korodowanie) wymaga przebudo-

wy. Dzia∏ania zaplanowane zosta-

∏y na lata 2016-2018r. � BW

W II etapie prac powstanie ciàg

pieszo-jezdny o nawierzchni

z kostki, d∏ugoÊci 200 metrów,

wraz z wjazdami do posesji. 

Wykonawcà inwestycji zosta∏a

firma TOMBUD z Wieliszewa.

Planowany termin realizacji prac

up∏ywa 30 maja, ich koszt wynie-

sie 88,5 tys. z∏.

� BW
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5,5 mln złotych
na przebudow´ rurociàgu
drena˝owego

Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej 
zaplanował 5,5 mln złotych 
na przebudow´ rurociàgu drena˝owego 
w Zegrzu Południowym.

Dobiegły koƒca prace na ulicy
Rumiankowej w Niepor´cie,
przy budowie II etapu ciàgu
pieszo-jezdnego.

Rozstrzygni´ty został przetarg na budow´ ulicy
˚wirowej w Beniaminowie.

Budowa ulicy ˚wirowej
w Beniaminowie – II etap

Budowa gminnej sieci wodociàgowej:
� podpisana zosta∏a umowa z wy-

konawcà inwestycji – budowy
sieci wodociàgowej wzd∏u˝ uli-
cy Stru˝aƒskiej w Stanis∏awo-
wie Pierwszym, od skrzy˝owa-

nia z ulicà Przysz∏oÊç w kierun-

ku Marek, do skrzy˝owania

z ulicà Granicznà. Zosta∏a nim

firma Zak∏ad Us∏ug Budowla-

nych „INWOKAN” z Wyszko-

wa. D∏ugoÊç sieci wyniesie 900

metrów, planowany termin za-

koƒczenia prac up∏ywa

21.08.2015 r. Koszt inwestycji

to 206 tys. z∏.

� rozpocz´∏a si´ budowa sieci wo-
dociàgowej w ulicy BaÊniowych
D´bów w Wólce Radzymiƒ-
skiej na odcinku d∏ugoÊci 300

metrów. Wykonawcà inwestycji

jest firma JR-SANBUD z Grodzi-

ska Mazowieckiego. Planowany

termin zakoƒczenia prac up∏ywa

10.08.2015 r. Koszt inwestycji

to 56 tys. z∏. 

� rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg

na budow´ sieci wodociàgowej
w Niepor´cie – cz´Êç A – ulica

Zwyci´stwa (odcinek prowadzà-

cy do k∏adki na Kanale Królew-

skim) o d∏ugoÊci 280 metrów,

cz´Êç B – w ulicy Bia∏ego Bzu,

o d∏ugoÊci 200 metrów. Prace za-

planowane sà do 3.09.2015 r.

Koszt wykonania cz´Êci A – 51

tys. z∏., cz´Êci B – 32 tys. z∏. 

� og∏oszony zosta∏ przetarg

na budow´ sieci wodociàgowej
w ul. Jasnej w Stanis∏awowie
Pierwszym o d∏ugoÊci 645 me-

trów. Planowany termin otwar-

cia ofert – 7.05.2015 r. Plano-

wany termin realizacji inwesty-

cji – 9.09.2015 r.

� BW

Przebudowa ulicy Rumiankowej 

Nawierzchnia z kostki po∏o˝ona

zosta∏a na odcinku 150 metrów,

wykonane zosta∏y wjazdy do po-

sesji oraz zamontowane 2 progi

zwalniajàce wraz z oznakowa-

niem pionowym. 

Koszt prac wyniós∏ 115 tys. z∏o-

tych. Wykonawcà inwestycji by∏a

firma Roboty Ziemno-Budowlane

J. Mróz z Legionowa. � BW

Na poczàtku maja rozpocznà
si´ roboty drogowe przy
przebudowie ulicy
Małoł´ckiej, na odcinku
od ulicy Izabeliƒskiej 
do ul. LeÊnej w Izabelinie.

Przebudowa ulicy Małoł´ckiej

Na odcinku ok. 1 km nawierzch-

nia asfaltowa zostanie sfrezowana,

nast´pnie wykonana zostanie war-

stwa wià˝àca i Êcieralna na siatce

wzmacniajàcej, pobocza zostanà

uporzàdkowane.

Wykonawcà prac zosta∏a firma

Drogi i Mosty, Jan Kaczmarczyk,

Kacice k. Pu∏tuska.

Koszt inwestycji wyniesie 398

tys. z∏otych, planowany termin jej

ukoƒczenia up∏ywa 30 czerw-

ca 2015 r.  W trakcie realizacji in-

westycji zalecany jest objazd uli-

cami Królewskà i Zwyci´stwa, do-

puszczony jest ruch lokalny i do-

jazd do posesji. Za powsta∏e utrud-

nienia w ruchu drogowym przepra-

szamy. � BW

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, ˝e planowana jest przerwa
w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w gminie Niepor´t:

Uwaga! Mieszkaƒcy gminy Niepor´t! 

Data Gmina Niepor´t, miejscowoÊç Numery i nazwy stacji Wyłàczenia 
i zakres numerowy ulic w godzinach

28.04.2015 NNiieeppoorr´́tt st.tr.: 0773 Niepor´t G∏ogi 15.00–19.00
G∏ogi obwód w kierunku 

wtorek obwód w kierunku Stacji Uzdatniania Wody Stacji Uzdatniania Wody

30.04.2015 IIzzaabbeelliinn st. tr: 0350 Izabelin III, 08.00–15.00
piàtek ulice: Ma∏o∏´cka od Granicznej do Izabeliƒskiej, Klonowa, 0376 Izabelin IV,

Krzywa, Szkolna od Ma∏o∏´ckiej do szko∏y. 0271 Izabelin WieÊ

30.04.2015 SSttaanniiss∏∏aawwóóww  PPiieerrwwsszzyy st. tr: 0739 Stanis∏awów Pierwszy 08.00–15.00
piàtek ulice: Graniczna Osiedle Domków Jednorodzinnych, Osiedle Domków,

Brukowa okolice Rancza Bena 0375 Stanis∏awów Pierwszy Letnisko

04.05.2015 IIzzaabbeelliinn,,  AAlleekkssaannddrróóww st. tr: 0323 Izabelin IV, 15.00–19.00
poniedzia∏ek ulice: Ma∏o∏´cka. Izabeliƒska, Królewska, LeÊna, Jesionowa, 0351 Izabelin II,

Wrzosowa, Âmia∏ków, Krzywa 0131 Aleksandrów,
0130 Aleksandrów I

04.05.2015 NNiieeppoorr´́tt st. tr: 0132 Niepor´t V, 15.00–19.00
poniedzia∏ek ulice: Polna, Zwyci´stwa Turkusowa, Czajki, Nastrojowa 0133 Niepor´t Kolonia VI

05.05.2015 JJóózzeeffóóww st. tr: 1159 Józefów Letnisko II, 08.00–15.00
wtorek ulice: LeÊna, Polna, Rodziny Kaliƒskich, Wiosenna od nr 77 do 105 1601 Józefów Letnisko

08.05.2015 SSttaanniiss∏∏aawwóóww  DDrruuggii,,  WWoollaa  AAlleekkssaannddrraa st.tr: 08.00–15.00
piàtek ulice: Wolska od skrzy˝owania z szosà wodociàgowà do Akacjowej, 0374 Stanis∏awów Drugi,

Radosna, Kwiatowa, GoÊcinna, WiÊniowa, Malinowa, Gminny 0021 Stanis∏awów / Wola Aleksandra,
OÊrodek Kultury, sk∏ad w´gla, sklep spo˝ywczy ,,U Wiesia”, 0419 Wola Aleksandra, 
sklep spo˝ywczy przy OÊrodku Kultury,  drukarnia ,,SOLIDAS”, 0024 Wola Aleksandra III, 
sklep spo˝ywczy ,,Na Rozdro˝u”, materia∏y budowlane ,,FAELBET” stacja obca ,,SOLIDAS”

08.05.2015 JJóózzeeffóóww St. tr: 08.00–15.00
piàtek ulica G∏ówna 43A0012 Józefów

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane sà koniecznoÊcià przeprowadzenia prac konserwa-

cyjnych na urzàdzeniach energetycznych, za niedogodnoÊci przepraszamy
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Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.

ZAWIADOMIENIE o sporzàdzeniu spisu oraz miejscu i czasie jego udost´pnienia
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Ko-

deks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z póên. zm.) 

zawiadamia si´ mieszkaƒców Gminy Niepor´t o sporzà-
dzeniu spisu wyborców uprawnionych do udzia∏u w wy-
borach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzo-
nych na dzieƒ 10 maja 2015 r. 

Spis wyborców zosta∏ sporzàdzony w formie elektronicz-

nej, oddzielnie dla ka˝dego obwodu g∏osowania.

Spis jest udost´pniony do wglàdu w siedzibie Urz´du
Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pokój nr 3, w termi-
nie od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r.,
w godzinach pracy Urz´du tj.:

poniedzia∏ek – od godz. 8.00 – do godz. 18.00,
wtorek – piàtek – od godz. 8.00 – do godz. 16.00.
Udost´pnienie spisu wyborców do wglàdu nast´puje na pi-

semny wniosek wyborcy.

� Wójt Gminy Niepor´t

/–/ S∏awomir Maciej Mazur

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T z dnia 7 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE
PA¡STWOWEJ KOMISJI

WYBORCZEJ 
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-

deks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póên. zm.) podaje

si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´ o numerach i gra-

nicach obwodów g∏osowania, wyznaczonych siedzibach ob-

wodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komi-

sji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe∏-

nosprawnych oraz o mo˝liwoÊci g∏osowania korespondencyj-

nego i przez pe∏nomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 10 maja 2015 r.

o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach

zarzàdzonych na dzieƒ 10 maja 2015 r.

Lokale w∏aÊciwe do g∏osowania korespondencyjnego

Lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏no-
sprawnych

UWAGA:

1. Wyborcy niepe∏nosprawni w terminie do dnia 27 kwiet-
nia 2015r.* (poniedzia∏ek) mogà zg∏osiç w Urz´dzie Gmi-

ny Niepor´t zamiar g∏osowania korespondencyjnego,

w tym przy pomocy nak∏adek na karty do g∏osowania spo-

rzàdzonych w alfabecie Braille’a.

2. Wyborcy niepe∏nosprawni i osoby, które najpóêniej w dniu

g∏osowania koƒczà 75 lat do dnia 4 maja 2015 r. * (po-
niedzia∏ek) mogà z∏o˝yç wniosek o sporzàdzenie aktu pe∏-

nomocnictwa do g∏osowania.

Wnioski nale˝y sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pok.

Nr 3, w godz.:8.00-16.00, poniedzia∏ek 8-18.00

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 ma-
ja 2015 r. (niedziela) b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00

*termin wyd∏u˝ony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wybor-

czego

� Wójt Gminy Niepor´t

/–/ S∏awomir Maciej Mazur

Numer 
obwodu GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

głosowania WYBORCZEJ

1. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” Gimnazjum 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

2. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole 
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, w Niepor´cie
Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, ul. Jana Kazimierza 104
Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, 

Gerwazego, Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, 
Stokrotki, Tulipanowa, Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska, Białego Bzu, Epopei.

3. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, im. Bronisława Tokaja 
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa. w Niepor´cie

ul. Dworcowa 9

4. Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, im. Bronisława Tokaja
Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, w Niepor´cie
Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia. ul. Dworcowa 9

5. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, 

ul. Wojska Polskiego 21

6. Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Gimnazjum 
Spełnionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna, im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 1 w Stanisławowie Pierwszym
do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste  ul. Jana Kazimierza 291
od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa, 
Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A.Mozarta, Sonaty, 
Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa, 
Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci.

7. Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy Szkoła Podstawowa im. Batalionu Saperów 
obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste KoÊciuszkowskich 
od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, w Izabelinie
Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna. ul. Szkolna 1

8. Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, 

ul. Szkolna 61

9. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10. Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, 

ul. Szkolna 61

11. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury 
w Stanisławowie Drugim, 

ul. Wolska 71A

12. Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 79

13. Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury 
w Zegrzu Południowym
ul. Osiedle Wojskowe 13

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póên.

zm.1)) Paƒstwowa Komisja Wyborcza podaje do publicz-

nej wiadomoÊci dane kandydatów na Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej w wyborach zarzàdzonych

na dzieƒ 10 maja 2015 r.:

1) BBRRAAUUNN  GGrrzzeeggoorrzz  MMiicchhaa∏∏, lat 48, wykszta∏cenie
wy˝sze w zakresie filologii polskiej, wykonujàcy
zawód re˝ysera i publicysty, zamieszka∏y
w Warszawie, nie nale˝y do partii politycznej;

2) DDUUDDAA  AAnnddrrzzeejj  SSeebbaassttiiaann,, lat 42, wykszta∏cenie
wy˝sze prawnicze, pose∏ do Parlamentu
Europejskiego, zamieszka∏y w Krakowie, cz∏onek
Prawa i SprawiedliwoÊci;

3) JJAARRUUBBAASS  AAddaamm  SSeebbaassttiiaann,, lat 40, wykszta∏cenie
wy˝sze historyczne, wykonujàcy zawód wy˝szego
urz´dnika samorzàdowego, miejsce pracy: Urzàd
Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego,
zamieszka∏y w B∏otnowoli gmina Nowy Korczyn,
cz∏onek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

4) KKOOMMOORROOWWSSKKII  BBrroonniiss∏∏aaww  MMaarriiaa,, lat 62,
wykszta∏cenie wy˝sze historyczne, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszka∏y w Warszawie,
nie nale˝y do partii politycznej;

5) KKOORRWWIINN--MMIIKKKKEE  JJaannuusszz  RRyysszzaarrdd,, lat 72,
wykszta∏cenie wy˝sze filozoficzne, pose∏
do Parlamentu Europejskiego, zamieszka∏y
w Józefowie, cz∏onek Kongresu Nowej Prawicy;

6) KKOOWWAALLSSKKII  MMaarriiaann  JJaannuusszz,, lat 50, wykszta∏cenie
podstawowe, b´dàcy osobà bezrobotnà, zamieszka∏y
w Lublinie, cz∏onek Ruchu Narodowego;

7) KKUUKKIIZZ  PPaawwee∏∏  PPiioottrr,, lat 51, wykszta∏cenie Êrednie,
wykonujàcy zawód muzyka i publicysty, miejsce
pracy: samodzielna dzia∏alnoÊç gospodarcza,
zamieszka∏y we Wroc∏awiu, nie nale˝y do partii
politycznej;

8) OOGGÓÓRREEKK  MMaaggddaalleennaa  AAggnniieesszzkkaa,, lat 36,
wykszta∏cenie wy˝sze historyczne, wykonujàca
zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy:
Ma∏opolska Wy˝sza Szko∏a im. Józefa Dietla
w Krakowie, zamieszka∏a w Warszawie, nie nale˝y
do partii politycznej;

9) PPAALLIIKKOOTT  JJaannuusszz  MMaarriiaann,, lat 50, wykszta∏cenie wy˝sze
filozoficzne, pose∏ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszka∏y w Lublinie, cz∏onek Twojego Ruchu;

10) TTAANNAAJJNNOO  PPaawwee∏∏  JJaann,, lat 39, wykszta∏cenie wy˝sze
w zakresie zarzàdzania, wykonujàcy zawód doradcy
do spraw przedsi´biorców, miejsce pracy: partia
polityczna Demokracja BezpoÊrednia, zamieszka∏y
w Warszawie, cz∏onek Demokracji BezpoÊredniej;

11) WWIILLKK  JJaacceekk,, lat 40, wykszta∏cenie wy˝sze prawnicze,
wykonujàcy zawód adwokata, miejsce pracy:
indywidualna kancelaria adwokacka, zamieszka∏y
w Warszawie, cz∏onek Kongresu Nowej Prawicy.

� Zast´pca Przewodniczàcego

Paƒstwowej Komisji Wyborczej

/–/ Wies∏aw Kozielewicz

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2011 r.

Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,

Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,

z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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DziÊ naszym goÊciem jest pani mgr

EDYTA KALINOWSKA, psy-

cholog, dyrektor placówki.

–– SSkkààdd  ppoommyyss∏∏  nnaa ssttwwoorrzzeenniiee  ppllaaccóówwkkii,,

kkttóórreejj  ooffeerrttaa  sskkiieerroowwaannaa jjeesstt  ddoo ddzziieeccii  ii rroo--

ddzziiccóóww??

Z doÊwiadczenia wiem, jak zagubiony czu-

je si´ rodzic, który us∏yszy od pediatry, na-

uczyciela w przedszkolu lub szkole albo

sam zauwa˝y, ̋ e jego dziecko w jakiejÊ sfe-

rze ma trudnoÊci. Wiem te˝, do jak wielu

drzwi musi zapukaç rodzic, zanim otrzy-

ma pe∏nà informacj´ o swoim dziecku. Wy-

maga to wiele czasu i Êrodków finanso-

wych. Szybka i trafna diagnoza ma ogrom-

ne znaczenie, poniewa˝ wczeÊnie

wdro˝ona odpowiednia pomoc przynosi

najlepsze efekty.

–– JJaakkiieeggoo  ttyyppuu  ppllaaccóówwkkàà  bb´́ddzziiee  IINNSSPPIIRRAA--

CCJJAA??

Nasza placówka czeka na nadanie statu-

su Niepublicznej Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej. MyÊl´, ˝e nastàpi to

w koƒcu maja bie˝àcego roku. Komplet

wymaganych dokumentów zosta∏ z∏o˝ony

do Starostwa Powiatowego w Legionowie,

jako organu dokonujàcego wpisu do Ewi-

dencji Niepublicznych Placówek OÊwia-

towych.

–– JJaaccyy  ssppeeccjjaalliiÊÊccii  bb´́ddàà  pprraaccoowwaaçç  ww IInnssppii--

rraaccjjii??

Do pracy w naszej placówce aplikowa∏o

oko∏o 150 osób. To by∏ d∏ugi i ˝mudny pro-

ces rekrutacji, ale przyniós∏ wspania∏y

efekt. Na chwil´ obecnà nawiàza∏am

wspó∏prac´ z szesnastoma specjalistami,

którzy poza tym, ˝e sà profesjonalistami,

to sà oddani dzieciom, zaanga˝owani

w prac´ i empatyczni. W Zespole INSPI-

RACJI pracujà psycholodzy, reedukatorzy,

pedagodzy specjalni, terapeuci integracji

sensorycznej, terapeuci r´ki, logopedzi,

oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, a na-

wet dogoterapeutka.

–– JJaakkiiee  zznnaacczzeenniiee  mmaa  ssttaattuuss  nniieeppuubblliicczznneejj

ppoorraaddnnii??

Jako niepubliczna poradnia psychologicz-

no pedagogiczna, uzyskamy niemal

wszystkie uprawnienia, jakie w chwili

obecnej posiadajà publiczne poradnie

Êwiadczàce pomoc psychologiczno peda-

gogicznà; b´dziemy mogli diagnozowaç

dzieci i ich deficyty, b´dziemy wydawaç

na wniosek rodziców opinie wraz zalece-

niami, które b´dà honorowane w placów-

kach oÊwiatowych, zarówno publicznych,

jak i niepublicznych. Co najwa˝niejsze, b´-

dziemy tworzyç indywidualne plany tera-

peutyczne i Êwiadczyç pomoc w oparciu

o te plany. Cz´sto zdarza si´, ˝e jedno

dziecko wymaga pomocy kilku specjali-

stów. Moim priorytetem jest, aby dziec-

kiem z ró˝nego rodzaju zaburzeniami czy

trudnoÊciami rozwojowymi zajmowa∏ si´

zespó∏ terapeutów. Jestem bowiem pewna,

˝e praca zespo∏u terapeutów skupionych

w jednym miejscu daje du˝o lepsze efek-

ty, ni˝ te same dzia∏ania podejmowane

przez specjalistów w ró˝nych oÊrodkach

bez koordynacji.

Zespo∏y, w których sk∏ad wejdà specjali-

Êci z dziedziny psychologii, terapii peda-

gogicznej, logopedii, integracji sensorycz-

nej i inni specjaliÊci, w zale˝noÊci od in-

dywidualnych potrzeb dziecka, b´dà

prowadziç dziecko od poczàtku Êcie˝ki dia-

gnostycznej a˝ do koƒca terapii. Na orga-

nizowanych raz w miesiàcu posiedzeniach

zespo∏u terapeuci b´dà omawiaç post´py

w terapii, modyfikowaç zaj´cia i wymie-

niaç informacje. W posiedzeniach zespo-

INSPIRACJA 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Radni Gminy Niepor´t VII kadencji
Kontynuujemy cykl prezentujàcy sylwetki radnych Gminy Niepor´t, wybranych na lata 2014–2018. 

Radny Andrzej OLECHOWSKI
Jestem mieszkaƒcem gminy od urodzenia. Mam 58 lat (znak

zodiaku: Waga). Moja najbli˝sza rodzina to: ˝ona-Justy-

na, dzieci – Marta i Marcin oraz wnuczek – Micha∏. Z wy-

kszta∏cenia jestem ekonomistà, absolwentem SGH (SGPiS)

– Wydzia∏ Handlu Zagranicznego. Ukoƒczy∏em równie˝

studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Pozna-

niu z zakresu rachunkowoÊci. Pracuj´ zawodowo w sekto-

rze energetyczno – petrochemicznym a od 2007 roku do-

datkowo (nie etatowo) jako nauczyciel akademicki – przed-

mioty: samorzàd terytorialny, rachunkowoÊç. By∏em

spo∏ecznym cz∏onkiem Rady Normalizacyjnej przy Polskim

Komitecie Normalizacyjnym w latach 2007-2011. Od paê-

dziernika 2014 roku jestem sekretarzem Rady Konsultacyj-

nej przy Prezesie Agencji Rezerw Materia∏owych. Przez

wiele lat dzia∏a∏em spo∏ecznie w ró˝nych gremiach

– od Komitetu Rozbudowy Szko∏y w Niepor´cie, Rady Ro-

dziców w szko∏ach przez Rad´ Parafialnà a˝ do Rady Gmi-

ny Niepor´t.

Z woli mieszkaƒców mam zaszczyt byç radnym naszej Gmi-

ny ju˝ piàtà kadencj´. W latach 1998 – 2005 pe∏ni∏em funk-

cj´ Przewodniczàcego Rady Gminy Niepor´t. Obecnie jestem

cz∏onkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Mam

równie˝ zaszczyt reprezentowaç Gmin´ Niepor´t w Zwiàzku

Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego, gdzie od kilku miesi´cy pe∏ni´

funkcj´ wiceprzewodniczàcego Zgromadzenia Plenarnego.

Bycie radnym jest dla mnie zaszczytem ale i jednoczeÊnie

du˝ym zobowiàzaniem wobec mieszkaƒców,którzy postano-

wili oddaç na mnie swój g∏os. Jestem naprawd´ dumny z te-

go jak rozwija si´ i wyglàda nasza

Gmina. W tym roku obchodzi-

my 25-tà rocznic´ samorzàdów

w Polsce. Jak ka˝dy radny mia∏em

i mam wp∏yw na to co si´ dzieje

u nas. Moja niezale˝noÊç zawodo-

wo-personalna pozwala mi na mó-

wienie o sprawach zarówno pozy-

tywnych jak i negatywnych oraz na merytorycznà dyskusj´

o zagadnieniach bez akcentowania np. personalnych odczuç.

Potrafi´ popieraç tematy tzw. ogólnogminne, nie zapomina-

jàc jednoczeÊnie o mieszkaƒcach,którzy mnie bezpoÊrednio

wybrali. W tej kadencji, moim zdaniem, priorytetem dla Gmi-

ny winny byç m.in. sprawy infrastrukturalne (kanalizacja, dro-

gi), modernizacja niektórych placówek oÊwiatowych oraz pil-

ne uchwalenie szczegó∏owych planów zagospodarowania.

Uwa˝am równie˝, ˝e wskazane jest pilne rozwa˝enie kon-

cepcji budowy przedszkola/ ̋ ∏obka w rejonie najszybciej roz-

wijajàcych si´ miejscowoÊci. Z racji ró˝nych doÊwiadczeƒ

znam bie˝àce problemy dzieci i m∏odzie˝y.

Dla mieszkaƒców osiedla G∏ogi w Niepor´cie, których repre-

zentuj´ w Radzie Gminy, absolutnie najwa˝niejszà kwestià

jest uregulowanie stanu prawnego dróg. Monitoring na osie-

dlu ju˝ funkcjonuje, a takie kwestie jak ewentualna rewita-

lizacja Parku LeÊnego czy powo∏anie rady osiedla sà istotne

lecz powinny byç zrealizowane w dalszej kolejnoÊci.

Dzi´kuj´ za wieloletnie dotychczasowe zaufanie. Moje da-

ne do kontaktu to: aolechowski@wp.pl 

Radny WOJCIECH SAKS
Od urodzenia, to znaczy od 60 lat, jestem mieszkaƒcem Ze-

grza. Posiadam wykszta∏cenie Êrednie techniczne. Jestem ̋ o-

naty, mam dwóch synów, którzy prowadzà w∏asnà dzia∏al-

noÊç gospodarczà. 

Czynnie uczestnicz´ w „Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwo-

ju Zegrza Po∏udniowego”. Radnym jestem pierwszà kaden-

cj´ i sà to moje poczàtki dzia∏alnoÊci w samorzàdzie. W Ra-

dzie Gminy uczestnicz´ w pracach komisji: Ochrony Âro-

dowiska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego oraz Komisji

Gospodarczej. 

Moje g∏ówne cele to:

• Usprawnienie dost´pu do opieki zdrowotnej,w szczegól-

noÊci dla ludzi starszych.

• Integracja mieszkaƒców Zegrza – uruchamiajàc inicjaty-

wy lokalne mieszkaƒcy wspó∏rzàdzà – wspólnie decydujà

i uczestniczà w realizowaniu zadaƒ.

• Praca na rzecz polepszenia egzystencji oraz stworzenia wa-

runków do aktywnego  wypoczynku i rekreacji w czystym,

przyjaznym cz∏owiekowi Êrodowisku.

• Zagospodarowanie terenu gminne-

go za oÊrodkiem „ORION” dla ce-

lów rekreacyjnych mieszkaƒców

Zegrza.

• Realizacja istniejàcego projektu

budowy drogi na ul. Granicznej

– zrezygnowaliÊmy z placu zabaw

na rzecz ul. Granicznej.

• Przywrócenie po∏àczenia kolejo-

wego do Zegrza oraz swobodnego korzystania z Zalewu

Zegrzyƒskiego, gdzie przed laty t∏umy mieszkaƒców gmi-

ny i turystów odpoczywa∏y nad wodà bez ograniczeƒ.

• Kanalizacja – aktywnie uczestnicz´ na etapie uzgodnieƒ

i dalej b´d´ w trakcie realizacji inwestycji.

• Jestem zainteresowany wykorzystywaniem Êrodków unij-

nych na pozyskiwanie energii odnawialnej – baterie s∏o-

neczne, pompy ciep∏a. 

• Interesuj´ si´ problemami mieszkaƒców i ch´tnie uczest-

nicz´ w ich rozwiàzywaniu.

∏u mogà uczestniczyç tak˝e rodzice dziec-

ka. Rola rodziców w terapii dziecka jest

bardzo wa˝na, dlatego wspó∏praca z Ni-

mi musi byç Êcis∏a.

–– MMóówwii∏∏aa  PPaannii  oo ooppiinniiaacchh  wwyyddaawwaannyycchh

ww cceelluu  pprrzzeedd∏∏oo˝̋eenniiaa  ww pprrzzeeddsszzkkoollaacchh

ii sszzkkoo∏∏aacchh..  CCzzyy  ttoo  zznnaacczzyy,,  ˝̋ee  rrooddzziicc,,  kkttóó--

rryy  ddoossttrrzzeeggaa  uu sswwoojjeejj  mm∏∏ooddsszzeejj  ppoocciieecchhyy

ccooÊÊ  nniieeppookkoojjààcceeggoo,,  mmuussii  cczzeekkaaçç  aa˝̋  mmaalluucchh

ppóójjddzziiee  ddoo pprrzzeeddsszzkkoollaa,,  aabbyy  mmóócc  mmuu  ppoo--

mmóócc??

Zdecydowanie nie! Nie od dziÊ wiadomo,

˝e pierwsze lata ˝ycia dziecka stanowià

podstaw´ do prawid∏owego rozwoju cz∏o-

wieka. Szczególnie wa˝ne sà pierwsze trzy

lata.

Ustawodawca zagwarantowa∏ najm∏od-

szym dzieciom pomoc w ramach Wczesne-

go Wspomagania Rozwoju Dziecka

(WWRD). Korzystaç mogà z niej dzieci

od urodzenia do momentu podj´cia nauki

w szkole. Jest to pomoc bezp∏atna, a Êrod-

ki na finansowanie dzia∏aƒ w ramach

WWRD pochodzà z bud˝etu Paƒstwa. Ta-

kà pomoc mo˝na uzyskaç dla dziecka

w ka˝dym momencie do chwili podj´cia

przez nie nauki w I klasie szko∏y podsta-

wowej.

–– JJaakk  rrooddzziicc  mmoo˝̋ee  oottrrzzyymmaaçç  ttaakkàà  ppoommoocc??

Opini´ o potrzebie wczesnego wspomaga-

nia rozwoju, na wniosek rodziców, wyda-

jà poradnie psychologiczno pedagogicz-

ne, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Procedura wyglàda nast´pujàco: nale˝y

zg∏osiç si´ do Poradni Psychologiczno Pe-

dagogicznej i z∏o˝yç wniosek o wydanie

Opinii o potrzebie wczesnego wspomaga-

nia rozwoju dziecka. Zespó∏ opiniujàcy,

na podstawie wywiadu z rodzicami, obser-

wacji testów oraz po analizie wyników in-

nych badaƒ wydaje takà opini´.

Nasza Poradnia tak˝e b´dzie wydawaç ta-

kie opinie oraz prowadziç zaj´cia w zakre-

sie terapii psychologicznej, pedagogicznej,

integracji sensorycznej, logopedii, terapii

r´ki, rehabilitacji i innych. Przyjmiemy

na zaj´cia równie˝ dzieci z opiniami wy-

stawionymi w innych poradniach, które

nie majà mo˝liwoÊci prowadzenia terapii.

Zaj´cia w ramach WWRD dla dzieci wy-

magajàcych wsparcia majà fundamental-

ne znaczenie dla przygotowania dziecka

do podj´cia edukacji szkolnej. Szczegól-

nie, ˝e obowiàzkiem szkolnym obj´te sà

dzieci 6-letnie! 

Powtórz´ jeszcze raz – za te zaj´cia rodzi-

ce nic nie p∏acà.

Nasza placówka b´dzie równie˝ Êwiadczyç

us∏ugi odp∏atnie. Cennik wkrótce b´dzie

dost´pny na naszej stronie internetowej,

www.inspiracja-dzieci.pl. OczywiÊcie

przystàpimy do partnerstwa w Gminnym

programie „Niepor´cka Karta Rodzi-

ny 3+”. Mamy do zaproponowania sze-

rokà ofert´ diagnostycznà, opiniowanie

i zaj´cia terapeutyczne w zakresie pomo-

cy psychologicznej, pedagogicznej, logo-

pedycznej, dogoterapii, rehabilitacji, tera-

pii integracji sensorycznej, terapii r´ki

i innych.

–– CCzzyy  mmaacciiee  rróówwnniiee˝̋  pprrooppoozzyyccjjee  ddllaa  rroo--

ddzziiccóóww??

Rola rodziców w terapii dziecka jest

ogromna. Jednak rodzic nie zawsze wie,

w jaki sposób rozmawiaç, wspieraç i po-

magaç swojemu dziecku, poniewa˝ jest to

sytuacja niestandardowa. Chcemy daç ro-

dzicom skuteczne narz´dzia do wspó∏pra-

cy ze swoimi dzieçmi. W naszej ofercie

znajdà si´ indywidualne konsultacje, wy-

k∏ady i warsztaty dla rodziców.

Mamy równie˝ pomys∏, aby organizowaç

warsztaty rodzinne, czyli dla rodziców

z dzieçmi nakierowane na wzmacnianie

wi´zi i wspó∏dzia∏anie. Warsztaty te ma-

jà wiele mówiàcy tytu∏: Razem Mo˝-

na Wi´cej. B´dzie to tak˝e kolejna okazja

do wspólnego sp´dzenia czasu. Przecie˝

wiemy, jak trudno go znaleêç w dzisiej-

szym rozp´dzonym Êwiecie…

–– WW jjaakkii  ssppoossóóbb  bb´́ddzziieecciiee  wwssppóó∏∏pprraaccoowwaaçç

zz ppuubblliicczznnyymmii  ppllaaccóówwkkaammii  ooÊÊwwiiaattoowwyymmii??

Projekt, który obecnie realizujemy krysta-

lizowa∏ si´ kilka lat. Chcia∏am tu wspo-

mnieç, ˝e przez ca∏y ten czas otrzymywa-

liÊmy i nadal otrzymujemy wsparcie ze

strony w∏adz gminy. Wójt naszej Gminy

Pan Maciej Mazur zawsze bardzo mocno

podkreÊla∏, ̋ e wie jak du˝e sà potrzeby lo-

kalnej spo∏ecznoÊci w zakresie, który

proponujemy. To w∏aÊnie Pan Wójt wspie-

ra∏ nas w chwilach zwàtpienia, bo takie

te˝ by∏y. Jeszcze raz za to dzi´kuj´ Panie

Wójcie!

Skoro placówka powstaje przy tak zdecy-

dowanym wsparciu Gminy, oczywiste

jest, ˝e chcemy ÊciÊle wspó∏pracowaç

z przedszkolami i szko∏ami na terenie na-

szej gminy.

INSPIRACJA jest pierwszà i jedynà tego

typu placówkà na terenie Gminy Niepo-

r´t. Natomiast jeÊli chodzi o zakres Êwiad-

czonej pomocy, nie ma takich placówek

tak˝e w sàsiednich gminach.

–– CCoo  jjeesszzcczzee  bb´́ddzziiee  nnaa uull..  JJoodd∏∏oowweejj 11

ww SSttaanniiss∏∏aawwoowwiiee  PPiieerrwwsszzyymm??

A, no w∏aÊnie… Poradnia zajmuje pi´tro,

na oko∏o 200 m kw. znajduje si´ 7 gabi-

netów. Na parterze zaÊ b´dzie dzia∏a∏o ma-

∏e niepubliczne przedszkole pod nazwà

Modelowe Przedszkole w którym b´dà

dwie 15-osobowe grupy. PodpisaliÊmy ju˝

stosowne umowy z w∏aÊcicielami Przed-

szkola i wszystkie dzieci ucz´szczajàce

do tej placówki przedszkolnej b´dà obj´-

te opiekà naszej Poradni w takim zakre-

sie i wymiarze, jakiego b´dà potrzebowa-

∏y. Rodzic odbierajàcy dziecko z przed-

szkola b´dzie mia∏ pewnoÊç, ˝e jego

pociecha uczestniczy∏a nie tylko w zaj´-

ciach edukacyjnych, ale tak˝e w zaj´ciach

wspierajàcych jego rozwój, np. logope-

dycznych, terapia SI i innych.

Chc´, ˝eby wspó∏praca tych dwóch pod-

miotów by∏a modelowa.

–– KKiieeddyy  NNiieeppuubblliicczznnaa PPoorraaddnniiaa  PPssyycchhoo--

llooggiicczznnoo--PPeeddaaggooggiicczznnaa ww SSttaanniiss∏∏aawwoowwiiee

PPiieerrwwsszzyymm  rroozzppoocczznniiee  sswwoojjàà  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç??

Pierwotnie myÊleliÊmy, ̋ e zaczniemy pra-

c´ po wakacjach, we wrzeÊniu. Jednak

w zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem

i licznymi telefonami od rodziców, uzna-

liÊmy, ˝e dobrze b´dzie otworzyç Porad-

ni´ wczeÊniej, ju˝ w sierpniu. Rodzice ju˝

teraz deklarujà ch´ç udzia∏u w poszczegól-

nych zaj´ciach, zg∏aszajà dzieci do ró˝-

nych terapii. Dlatego zaczniemy prac´

ju˝ 1 sierpnia, aby we wrzeÊniu dzieci mo-

g∏y uczestniczyç w zaj´ciach i korzystaç

z terapii.

Korzystajàc z okazji, chcia∏abym zaprosiç

wszystkich Rodziców z Dzieçmi na DZIE¡

OTWARTY 23 maja od godziny 11. B´dzie

to okazja do poznania naszego Zespo∏u

i rozmowy z terapeutami. Zorganizujemy

krótkie zaj´cia, aby pokazaç, jak chcemy

pracowaç. B´dzie te˝ kilka atrakcyjnych

niespodzianek dla dzieci. Dzieƒ Otwarty

w INSPIRACJI organizowany jest wspól-

nie z Modelowym Przedszkolem.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

� Rozmawia∏a Beata Wilk

W poprzednim wydaniu WieÊci Niepor´ckich zamieÊciliÊmy krótkà informacj´,
˝e w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Jodłowej 1, powstaje INSPIRACJA
Rodzinne Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci, pierwsza tego typu
placówka na terenie gminy Niepor´t. 
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Kwiecieƒ w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie

Wariacje czekoladowe 
11 kwietnia, dzieƒ przed kalen-
darzowym Dniem Czekolady,
odby∏y si´ warsztaty pt.: „Wa-
riacje Czekoladowe”. Dzieci sa-

me przygotowa∏y czekoladowe

muffiny, które po upieczeniu zo-

sta∏y przyozdobione mnóstwem

kolorowych posypek. Chyba nikt

nie opar∏ si´ pokusie i wszyscy

uczestnicy opuÊcili GOK z pe∏ny-

mi brzuszkami i wysokim pozio-

mem endorfin.

Koncert 
12 kwietnia na deskach naszego
oÊrodka wystàpili panowie: Ja-
nusz Kasprowicz – twórca, lider,
wokalista i basista zespo∏u Pro-
jekt Volodia oraz Stanis∏aw Ma-
rinczenko, multiinstrumentalista
i wokalista.

Specyficzna barwa g∏osu Janu-

sza Kasprowicza przenios∏a s∏u-

chaczy w Êwiat W∏odzimierza

Wysockiego, Toma Waitsa oraz

pó∏Êwiatek pieÊni b∏atnych, czyli

obozowo – wi´ziennych. Urozma-

iceniem koncertu by∏o bogate in-

strumentarium – akordeon, buzu-

ki, gitara basowa, mandoli-

na i oczywiÊcie gitary zmienianie

przez wykonawców, g∏ównie

przez Stanis∏awa Marinczenko.

Serdecznie dzi´kujemy artystom

za wspania∏y koncert, który okla-

skiwali licznie przybyli s∏uchacze.

LeÊne podchody 
18 kwietnia, pomimo nie najlep-
szej pogody grupa dzielnych
tropicieli przygód wyruszy∏a

leÊnym szlakiem z Niepor´tu
do Kàtów W´gierskich. Pierwsza

cz´Êç wyprawy mia∏a charakter

edukacyjny, swoim doÊwiadcze-

niem i wiedzà historyczno-przy-

rodniczà dzieli∏ si´ leÊniczy Gerard

Hoja. Nast´pnie rozpocz´∏a si´ gra

terenowa, w której dzieci musia∏y

si´ wykazaç umiej´tnoÊcià pracy

zespo∏owej, orientacjà w terenie,

wiedzà, celnoÊcià i wytrwa∏oÊcià.

Impreza zakoƒczy∏a si´ ogniskiem

i pieczeniem kie∏basek w filii

GOK w Kàtach W´gierskich.

Spektakl „Osiem 
Kobiet” 
19 kwietnia mia∏ miejsce pokaz
przedpremierowy pierwszego
aktu komedii kryminalnej
„Osiem Kobiet” w re˝yserii Bo-
gus∏awy Oksza-Klossi. Ta pe∏-

na emocji i napi´cia sztuka cieszy-

∏a si´ du˝ym zainteresowaniem wi-

downi. Na rozstrzygni´cie

kryminalnej zagadki zapraszamy

niebawem.

Strefa Podmiejska 
w Teatrze Studio 
w Warszawie 
21 kwietnia na du˝ej scenie Te-
atru Studio wystàpi∏y najlepsze
m∏odzie˝owe zespo∏y teatralne,

zdobywcy presti˝owych nagród

na najwa˝niejszych sto∏ecznych

i ogólnopolskich festiwalach oraz

przeglàdach ruchu amatorskiego.

WÊród nich Strefa Podmiejska

z GOK Niepor´t ze spektaklem

„Na pe∏nym morzu” S. Mro˝ka,

dobrze znanym niepor´ckiej wi-

downi. Gratulujemy!

6. Czerwone Kapturki 
21 kwietnia odby∏a si´ premiera
spektaklu „Czerwone kapturki”
dzieci´cej grupy teatralno-wo-
kalno-tanecznej z GOK. Wyst´p

wyre˝yserowa∏a Kamila Kruk,

opraw´ muzycznà przygotowa∏a

Katarzyna Ignaciuk, a choreogra-

fi´ Maciej Czerski. By∏o bajkowo,

kolorowo, Êpiewnie i weso∏o.

� A.Szymaƒska

„Z przyrodà na ty”

17 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
odbył si´ XII finał Gminnego Konkursu Przyrodniczego „Z przyrodà na ty”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niepor´t Sławomira Macieja
Mazura. 

Organizatorami konkursu sà:

Szko∏a Podstawowa w Józefo-

wie oraz Gminna Komisja

Ochrony Ârodowiska, Zdrowia

i Porzàdku Publicznego Rady

Gminy Niepor´t, a koordynato-

rami z ramienia szko∏y nauczy-

ciele: Jolanta Wojdalska,

Agnieszka Sysiak, Dorota Mali-

nowska, z ramienia Urz´du Gmi-

ny Dariusz Wróbel – Kierownik

Dzia∏u Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa. W konkursie wzi´-

∏o udzia∏ pi´tnastu m∏odych

przyrodników z Gminy Niepo-

r´t, po trzy osoby z ka˝dej szko-

∏y, którzy mieli godzin´ na roz-

wiàzanie 60 zadaƒ konkurso-

wych. W czasie sprawdzania

prac przez komisj´ uczestnicy

wzi´li udzia∏ w lekcji przyrody

poprowadzonej przez Gerarda

Hoj´ – pracownika NadleÊnictwa

Jab∏onna i wspó∏pracownika

wszystkich edycji konkursu.

Laureatami XII Konkursu
„Z PRZYRODÑ NA TY” zostali:
1. Artur Wiejak – Zespó∏ Szkol-

no-Przedszkolny w Wólce Ra-

dzymiƒskiej – 57/60 p.

2. Miko∏aj Bulge – Szko∏a Podsta-

wowa w Niepor´cie – 56/60p.

3. Amelia Strupiechowska
– Szko∏a Podstawowa w Bia∏o-

brzegach – 56/60 p.

4. Kamil Szostek – Zespó∏ Szkol-

no-Przedszkolny w Wólce Ra-

dzymiƒskiej – 56/60 p.

5. Aleksandra Gradek – Szko∏a

Podstawowa w Bia∏obrzegach

– 55/60 p.

6. Amelia Rasiƒska – Zespó∏

Szkolno-Przedszkolny w Wól-

ce Radzymiƒskiej – 55/60 p.

7. Mateusz Brzozowski – Szko∏a

Podstawowa w Józefowie

– 54/60 p.

Finalistami zostali: 
Maja Wroƒska – SP Józefów,

Joanna Bancyrek – SP Izabelin,

Agnieszka Grzech – SP Izabelin,

Weronika Wróbel – SP Niepor´t,

Ma∏gorzata Burkietowicz – SP

Bia∏obrzegi, Julia Matuszewska
– SP Niepor´t, Aleksandra PieÊç-
kiewicz – SP Izabelin, Karol Za-
borski – SP Józefów.

W tym dniu zosta∏ te˝ rozstrzy-

gni´ty Konkurs Plastyczny dla
klas 0 – III. Oto jego wyniki:
1 miejsce – Miko∏aj Pisarski
– SP Izabelin

2 miejsce – Lidia Kaczmarek
– SP Józefów

3 miejsce – Anna Celiƒska – SP

Bia∏obrzegi

Wyró˝nienie:
Antoni Staƒczak – SP Izabelin

Oliwier Pulikowski – SP Józefów

Wszystkim uczestnikom ser-

decznie gratulujemy i dzi´kujemy

za udzia∏ w tegorocznej edycji

konkursu.

� Jolanta Wojdalska

Schola ze Stanisławowa Pierwszego wzi´ła udział
w przeglàdzie ChrzeÊcijaƒskie Granie, zorganizowanym przez
Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie.

Schola ze Stanisławowa
Pierwszego na ChrzeÊcijaƒskim
Graniu 2015
By∏a jednym z 20 zespo∏ów mu-

zycznych i scholi, bioràcych udzia∏

w tegorocznym Przeglàdzie. ̧ àcz-

nie na scenie „Dobrego Miejsca”

wystàpi∏o 460 osób. By∏o to wa˝-

ne doÊwiadczenie, bowiem jury

omawia∏o ka˝dà prezentacj´,

udzielajàc cennych rad wykonaw-

com. Wszyscy bioràcy udzia∏

w Przeglàdzie otrzymali ponadto

pamiàtkowe dyplomy, przyznano

równie˝ nagrody laureatom. Dla

naszej scholii by∏ to debiut na du-

˝ej scenie, który zebra∏ bardzo po-

zytywne oceny. 

� BW

Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci

„Brzoza” skupia w swoich szere-

gach rodziców zuchów i harcerzy

oraz przedstawicieli kadry Szcze-

pu 14 Dru˝yn Harcerskich i Gro-

mad Zuchowych Niepor´t. 

Siedzibà Stowarzyszenia jest bu-

dynek Szko∏y Podstawowej

im. I Batalionu Saperów Ko-

Êciuszkowskich w Izabelinie. 

Stowarzyszenie powsta∏o aby

wspieraç dzia∏ania niepor´ckiego

Szczepu poprzez pozyskiwanie

Êrodków i dofinansowywanie bo-

gatych w swej ofercie akcji harcer-

skich tj.: biwaki, rajdy, festiwale

i konkursy, spotkania okoliczno-

Êciowe, a w szczególnoÊci Harcer-

skie Akcje

Letnie i Zi-

mowe. Sto-

warzyszenie

jest odpowie-

dzià na du˝e

i wcià˝ rosnàce za-

interesowanie harcer-

stwem wÊród dzieci i m∏o-

dzie˝y z terenu naszej gminy. Na-

szym zadaniem jest wspieranie ich

m∏odzieƒczego zapa∏u i pomaga-

nie w pokonywaniu wyzwaƒ.

Wszystkich ch´tnych chcàcych

wesprzeç dzia∏alnoÊç Stowarzy-

szenia zach´camy do kontaktu,

e-mail: stowarzyszenie.brzoza

@gmail.com �

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci „Brzoza”
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Sukcesy naszych pływaków

22 marca odby∏o si´ I Grand Prix

Niepor´tu, zorganizowane przez

UKS Fala Niepor´t. By∏y to pierw-

sze tak du˝e zawody p∏ywackie

na terenie gminy Niepor´t.

Do Aquaparku Fala w Stanis∏awo-

wie Pierwszym przyjecha∏o po-

nad 200 m∏odych zawodników

z profesjonalnych klubów p∏ywac-

kich: MKS Polonia Warszawa,

BUKS Warszawa, UKS GOS Ra-

szyn, UKS Delfin Legionowo, G8

Bielany. 

W zawodach wzi´li udzia∏ nasi

zawodnicy z UKS Fala, którzy

wspaniale reprezentowali gmin´,

zdobywajàc 14 medali – 7 z∏o-

tych, 1 srebrny i 6 bràzowych.

Na wyró˝nienia zas∏ugujà Julia

Nowakowska, Marta Pasiƒska,

Kacper Pasiƒski, Kuba Grzegory,

Marysia Chojnowska, Karol Za-

borski, Marysia Szwedo, Karoli-

na Skoczyƒska, Dominika Ant-

czak, Urszula Pejas, Jakub Godun

i Alicja Elsner za miejsca na po-

dium.

¸àcznie mieliÊmy do rozda-

nia 84 medale w 28 konkuren-

cjach. SzeÊciu najlepszych p∏ywa-

ków w ka˝dej konkurencji otrzy-

ma∏o nagrody rzeczowe. Wszyscy

najm∏odsi uczestnicy otrzymali

pamiàtkowe medale. 

Za ufundowanie nagród dzi´ku-

jemy g∏ównemu sponsorowi fir-

mie MONTING Sp. z o.o. oraz fir-

mie TORK. Ogromne podzi´ko-

wania nale˝à si´ tak˝e

pracownikom basenu oraz sympa-

tykom p∏ywania z naszej gminy,

za pomoc przy organizacji ca∏ego

przedsi´wzi´cia. 

Na kolejnych zawodach, zorga-

nizowanych 9 kwietnia przez

Szkolny Zwiàzek Sportowy oraz

Pana Romana Madeja, p∏ywacy

z naszej gminy równie˝ odnieÊli

ogromny sukces.

Podczas zawodów rywalizowa-

∏o 11 szkó∏ podstawowych z Po-

wiatu Legionowskiego. Uczniowie

z SP Józefów w wyÊcigach indy-

widualnych i sztafetowych, zajmu-

jàc dwa pierwsze miejsca w kate-

goriach dziewczàt i ch∏opców,

awansowali do kolejnego etapu. 

Na zawodach mi´dzypowiato-

wych, które odby∏y si´ tydzieƒ

póêniej 16 kwietnia, dzieci z Jó-

zefowa tak˝e stan´∏y na podium,

zajmujàc dwa drugie miejsca,

wspaniale reprezentujàc Szko∏´,

Gmin´ Niepor´t oraz Powiat Le-

gionowski. 

Wszystkie imprezy odby∏y si´

w gminnej p∏ywalni, Aquaparku

Fala w Stanis∏awowie Pierwszym.

W ceremonii wr´czania nagród

uczestniczyli Wójt Maciej Mazur

oraz Pani Agnieszka Powa∏a, dy-

rektor SP Józefów oraz radna Po-

wiatu Legionowskiego. 

Jak widaç p∏ywanie w naszej

gminie ma si´ co raz lepiej, dzi´-

ki wspó∏pracy ró˝nych jednostek,

takich jak UKS Fala Niepor´t i SP

Jozefów, w której powstajà pierw-

sze klasy o profilu p∏ywackim oraz

OSiR Niepor´t, a przede wszyst-

kim wsparciu i ogromnemu zaan-

ga˝owaniu w propagowanie zdro-

wego stylu ˝ycia wójta Macieja

Mazura. 

� Bartosz Krawczak

W marcu
i kwietniu 
nasi pływacy
mogli sprawdziç
swoje
umiej´tnoÊci
podczas
zawodów,
w których 
udział wzi´li
członkowie
ró˝nych klubów
pływackich.

W dniu 11 kwietnia w Gimnazjum W Stanisławowie Pierwszym UKS D´bina Niepor´t zorganizował i przeprowadził, IX Turniej Minisiatkówki. 

I liga
1. Karol Zaremba, klasa V, SP Izabelin,
2. Weronika Lewandowska, klasa VI, SP

Niepor´t,
3. Filip Filipowski, klasa IV, SP Nr 31

Warszawa
II liga
1. Joanna Bancyrek, klasa VI, SP Izabelin,
2. Wiktoria ZawiÊlak, klasa VI, SP Niepor´t,

3. Aleksander Sabala, klasa IV, SP Nr 31
Warszawa

III liga
1. Wiktoria Zdrodowska, klasa IV, SP Nr 31

Warszawa,
2. Ewa Madej, klasa IV, SP Białobrzegi
3. Lena Szczepanek, klasa IV, SP Nr 31

Warszawa

KO¡COWA KLASYFIKACJA:

Portal turystyczny rodzinapogodzinach.pl,
który od niedawna prezentuje informacje
przydatne rodzinom z dzieçmi z powiatu
legionowskiego, zaprasza do odwiedzin 
strony. 

12 kwietnia w Arenie w Legionowie odbyły si´
kolejne zawody OYAMA KARATE w lekkim
kontakcie, w których wzi´ło udział 3 podopiecznych
z filii GOK w Beniaminowie. Wszyscy zaj´li miejsce
na podium.

Sukcesy karate
zawodników
z Beniaminowa

Jest to portal informacyjny, zawie-

rajàcy pomys∏y na zabaw´ i aktyw-

ne sp´dzanie wolnego czasu dla

rodzin z dzieçmi. Rodzice znajdà

tam interesujàce ich informacje

o atrakcjach i wydarzeniach, ma-

jàcych miejsce na terenie powiatu

i jego okolicy. Portal pomaga

w organizacji urodzin dziecka,

znalezieniu ciekawej oferty zaj´ç

dodatkowych oraz w znalezieniu

odpowiedzi na pytanie, gdzie ro-

dziny z dzieçmi mogà wygodnie

przenocowaç i smacznie zjeÊç.

Gromadzi równie˝ propozycje wy-

cieczek, na które mo˝na wybraç

si´ z pociechami. Na stronie

www.rodzinapogodzinach.pl znaj-

dujà si´ propozycje atrakcyjnego

sp´dzenia czasu na terenie Gminy

Niepor´t, która wspó∏tworzy baz´

informacyjnà. � BW

Po 5 godzinach ci´˝kich zmagaƒ

oraz dogrywek miedzy najlepszy-

mi, na 3 stopniu podium stan´∏y

Julia Pietrucha i Paulina Anio∏-

kowska, natomiast Piotr Anio∏-

kowski zajà∏ 2 miejsce. 

Nale˝y dodaç, ̋ e Paulina stan´-

∏a do walki razem z ch∏opcami, po-

niewa˝ wÊród dziewczàt nie by∏o

dla niej zawodniczki. Stoczy∏a

zaci´tà walk´ i stan´∏a na podium.

Sukcesem równie˝ okaza∏a si´

walka Piotrka, któremu bezpoÊred-

nio po niej zaproponowano udzia∏

w Mistrzostwach Europy, odbywa-

jàcych si´ w tym roku w Wielicz-

ce. Jestem bardzo dumna ze swo-

ich podopiecznych i ˝ycz´ im ko-

lejnych sukcesów w nast´pnych

zawodach.

� Kierownik Filii 

Mariola Pietrucha

W turnieju udzia∏ bra∏o 32 uczniów

szkó∏ podstawowych z gminy Nie-

por´t oraz ze Szko∏y Podstawowej

Nr 31 w Warszawie. Tym razem

rozegrano turniej singli, a uczest-

nicy zostali podzieleni na III ligi.

Mecze rozgrywano na 9 boiskach,

system „ka˝dy z ka˝dym”

w ramach ligi. Nad prawid∏owym

przebiegiem turnieju czuwa∏a re-

prezentacja dziewczàt gminy Nie-

por´t w kategorii m∏odziczka, tre-

nerzy reprezentacji gminy Niepo-

r´t w minisiatkówce Bronis∏aw

Orlikowski i Wawrzyniec Orli-

kowski oraz nauczyciel wychowa-

nia fizycznego w SP w Bia∏obrze-

gach Roman Madej. � D.PieÊniak

IX Turniej
Minisiatkówki

Rodzina po godzinach
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Zygmunt Chłopek
Wspomnienia z lat minionych cz. I

Kilka dni temu moim rozmów-

cà by∏ p. Zygmunt Ch∏opek,

mieszkajàcy w Niepor´cie

od ponad dwudziestu lat. Pana Zyg-

munta pozna∏em przypadkowo, gdy

poszukiwa∏ w Urz´dzie Gminy Nie-

por´t kontaktu z osobami, znajàcy-

mi histori´ przedwojennego garni-

zonu w Bia∏obrzegach. Od s∏owa

do s∏owa okaza∏o si´, ˝e p. Zyg-

munt, rocznik 1925, ma ciekawe za-

interesowania historyczne oraz w∏a-

sne bogate i czasami bolesne do-

Êwiadczenie dziewi´çdziesi´ciu lat

˝ycia. Ponadto w naszej pierwszej

rozmowie, gdy wspomnia∏ o poby-

cie w czasie okupacji hitlerowskiej

na Podlasiu, zada∏em mu kilka py-

taƒ dotyczàcych ˝ycia okupacyjne-

go tamtejszej ludnoÊci. Tytu∏em

wst´pu wyjaÊni´, ˝e kilka miesi´cy

wczeÊniej, dzi´ki uprzejmoÊci p.

Grzegorza Orliƒskiego, mog∏em

przeczytaç ksià˝k´ Jana Gozdawy-

-Go∏´biowskiego pt. KEDYW

„BIA¸OWIE˚Y”, opisujàcà dzia-

∏alnoÊç konspiracyjnà Podokr´gu

Wschodniego „Bia∏owie˝a” Obsza-

ru Warszawskiego Armii Krajowej.

Mojà uwag´ w tej bogato udoku-

mentowanej ksià˝ce zwróci∏y dwie

kwestie. Pierwsza, to ma∏o znany

wàtek funkcjonowania obok obozu

eksterminacyjnego ludnoÊci ̋ ydow-

skiej, drugiego obozu pracy dla Po-

laków w Treblince, a druga to po-

nawiane próby wykonania przez

˝o∏nierzy Armii Krajowej wyroku

Êmierci na Ernsta Gramssa, niemiec-

kiego starost´ Soko∏owa Podlaskie-

go. Nigdy nie spodziewa∏em si´, ̋ e

mog´ jeszcze spotkaç osob´, która

prze˝y∏a interesujàce mnie wàtki hi-

storycznymi i mo˝e mi to osobiÊcie

opowiedzieç. Ponadto mój rozmów-

ca by∏ jednym z najm∏odszych ele-

wów w Wojsku Polskim, gdy˝ nie

majàc jeszcze ukoƒczonych 13 lat

przekroczy∏ bram´ wojskowych ko-

szar. Pan Zygmunt Ch∏opek urodzi∏

si´ jak wspomnia∏em w 1925 roku

w Siedlcach. Tata mojego rozmów-

cy, Boles∏aw, by∏ kolejarzem.

Po pi´ciu latach rodzina p. Zygmun-

ta, w zwiàzku z przeniesieniem p.

Boles∏awa z Siedlec do pracy na te-

renie dworca Warszawa-Wschod-

nia, zamieszka∏a w Cechówce k. Su-

lejówka. Pan Zygmunt cz´sto cho-

dzi∏ z mamà Stanis∏awà i m∏odszymi

siostrami na wycieczki na dworzec,

obserwujàc z k∏adki kolejowej prze-

taczanie parowozów na obrotni-

cach kolejowych. Niestety, czas ra-

dosnego ˝ycia rodzinnego szybko

si´ skoƒczy∏. W 1935 roku umiera

p. Boles∏aw, a w 1937 roku p. Sta-

nis∏awa. Pan Zygmunt i jego dwie

siostry zosta∏y sierotami, a opiek´

nad nimi przej´∏a gmina Okuniew.

Bardzo du˝o zawdzi´cza p. Zyg-

munt równie˝ rodzinie ze strony

matki, gdy˝ jego ciotka Ambro-

skowska z domu Danilczuk zaopie-

kowa∏a si´ jego m∏odszym rodzeƒ-

stwem, a on dzi´ki staraniom gmi-

ny zosta∏ przyj´ty jako ma∏oletni

˝o∏nierz do 3 Batalionu Strzelców

w Centrum Wyszkolenia Piechoty

w Rembertowie. Móg∏ równie˝

kontynuowaç nauk´ w Szkole Po-

wszechnej Nr 3 w Rembertowie.

Szko∏a ta zosta∏a wybudowana dzi´-

ki m.in. pomocy CWP. Wojsko Pol-

skie da∏o bowiem teren pod budo-

w´ szko∏y, wydzielajàc dzia∏k´ z ob-

szaru rembertowskiego poligonu,

gromadzi∏o Êrodki finansowe, za-

pewni∏o transport materia∏ów bu-

dowlanych itp. Pan Zygmunt

po przes∏uchaniu z rytmiki i muzy-

kalnoÊci przez kapelmistrza orkie-

stry, st. sier˝. Mariana Kozaka*, zo-

sta∏ przyj´ty wiosnà 1938 roku

w stopniu elewa do batalionowej or-

kiestry jako werblista. W szkole po-

wszechnej p. Zygmunt jako jedyny

by∏ w mundurze wojskowym.

P∏aszcz i rogatywk´ zostawia∏ w po-

mieszczeniu woênego. Na zaj´cia

z gimnastyki chodzi∏ tylko przez pe-

wien czas, gdy˝ mia∏ codziennie za-

praw´ w koszarach, ale jak wspomi-

na∏, gdy rozbiera∏ si´ przed zaj´cia-

mi to mundur zawsze nienagannie

sk∏ada∏ w „kostk´”. Jako elew do-

sta∏ zgod´ na chodzenie do szko∏y

bez bagnetu przy pasie, otrzymujàc

wpis do legitymacji elewa – „Ze-

zwala si´ na chodzenie bez broni

bocznej”. Najwi´kszy problem sta-

nowi∏y jednak podkute buty wojsko-

we, które strasznie ha∏asowa∏y

na szkolnym korytarzu. Pan Zyg-

munt w koƒcu otrzyma∏ zgod´

na chodzenie w cywilnych butach-

-kamaszach, które ze swoich sk∏a-

dek zakupili mu oficerowie. Ponad-

to móg∏ chodziç w d∏ugich

spodniach do butów cywilnych, po-

niewa˝ do butów wojskowych obo-

wiàzywa∏y spodnie z owijaczami.**

Mój rozmówca oprócz chodzenia

do szko∏y powszechnej ucz´szcza∏

jeszcze na prywatne lekcje do na-

uczycielki j´zyka francuskiego i nie-

mieckiego, która mieszka∏a na tere-

nie CWP w Rembertowie i udziela-

∏a lekcji dzieciom oficerów. Jak

wspomina∏ p. Zygmunt, jego nauka

dotyczy∏a tylko j´zyka niemieckie-

go i w∏aÊciwie na poczàtku realizo-

wana by∏a poprzez Êpiewanie nie-

mieckich piosenek. Pewnego dnia p.

Zygmunt zosta∏ wezwany do ofice-

ra wywiadu w batalionie i musia∏

opisaç szczegó∏owo przebieg prowa-

dzonych przez nauczycielk´ lekcji

oraz przypomnieç sobie o co najcz´-

Êciej nauczycielka go pyta∏a, czy

mo˝e interesowa∏y jà wymarsze

oddzia∏ów z CWP na poligon lub

manewry itp. Od tej pory p. Zyg-

munt musia∏ zdawaç relacje na ten

temat, okaza∏o si´ bowiem ju˝

wkrótce, ˝e nauczycielka by∏a po-

dejrzana o szpiegostwo na rzecz

Niemców i w 1939 roku przed wy-

buchem wojny zosta∏a aresztowana.

Pan Zygmunt w 1938 roku zaliczy∏

„na w∏asnych nogach” wymarsz

na manewry w rejon Lublina. Jak

wspomina∏, orkiestra maszerowa∏a

z taborami na manewry i 160 kilo-

metrów by∏o wtedy w nogach. Zbli-

˝a∏ si´ 1 wrzeÊnia 1939 roku, atmos-

fer´ wojny ju˝ czu∏o si´ w kosza-

rach CWP. Nap∏ywali

mobilizowani rezerwiÊci do jedno-

stek zapasowych, bojowe jednost-

ki pierwszorzutowe szykowa∏y si´

do wyjÊcia z koszar na pozycje fron-

towe. 1 Batalion Strzelców CWP

w Rembertowie zosta∏ skierowany

do obsadzenia pozycji pod M∏awà

i opuÊci∏ koszary jako pierwszy. Pan

Zygmunt wyruszy∏ na front z tabo-

rami 3 Batalionu Strzelców w rejon

pó∏nocnej granicy z Prusami

Wschodnimi, w walkach jednak nie

uczestniczy∏, gdy˝ jego oddzia∏

otrzyma∏ rozkaz powrotu do Rem-

bertowa. Na poczàtku wrze-

Ênia 1939 roku na terenie CWP

w Rembertowie mobilizowano ko-

lejne oddzia∏y Wojska Polskiego

w drugim i trzecim rzucie mobiliza-

cyjnym. W ten sposób p. Zygmunt

i jego kolega Jan LeÊniewski, jako

elewi otrzymali przydzia∏ na funk-

cj´ ∏àczników do formujàcego

si´ 103 Batalionu Strzelców, dowo-

dzonego przez mjr. Stanis∏awa Han-

kiewicza.*** Pan Zygmunt w∏aÊnie

z tym batalionem wyruszy∏ ponow-

nie na front tym razem do obrony

Warszawy. 

CCddnn..  

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie Hi-

storyczne

* Zygmunt Ch∏opek „Âwi´to ̊ o∏nierza”-

15 sierpnia – artyku∏ w „G∏osie Mieszkaƒ-

ców” Nr 7 lipiec 2005 rok. 

** Zygmunt Ch∏opek „Moja Szko∏a Po-

wszechna im. Michaliny MoÊcickiej

w Rembertowie” – artyku∏ w „G∏osie

Mieszkaƒców” Nr 11 listopad 2005 rok

*** Zygmunt Ch∏opek „Âwi´to ˚o∏nie-

rza”-15 sierpnia cd. – artyku∏ w „G∏osie

Mieszkaƒców” Nr 8 sierpieƒ 2005 rok. 

W kolejnej serii
artykułów
o tematyce
historycznej b´d´
nawiàzywał
do wspomnieƒ
najstarszych
osób w naszej
gminie, równie˝
tych, które nie sà
rodowitymi
mieszkaƒcami,
sprowadziły si´
do Niepor´tu
i od
kilkudziesi´ciu lat
tu mieszkajà. 

Zygmunt Ch∏opek w mundurze 
elewa CWP w Rembertowie 1938 rok
(fot. ze zbioru Z. Ch∏opka)

Orkiestra 3 Batalionu Strzelców 1938 rok – z werblem drugi od prawej siedzi elew Z. Ch∏opek (fot. ze zbioru Z. Ch∏opka)
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